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Секція ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 

 
УДК 338.488.2:640.43:005.591.6  

А. Бараненко, студентка 2 курсу економічного факультету 

ІННОВАЦІЇ У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

У даній статті охарактеризовано та проаналізовано основні інноваційні аспекти ресторанного бізнесу в туристичній 
інфраструктурі, з’ясовано оптимальні підходи до їх впровадження з метою зростання конкурентоспроможності на ринку 
туристичних послуг та в ресторанній справі безпосередньо. 

Ключові слова: інновації, інноваційні технології, ресторанне господарство, конкурентоспроможність, кейтеринг. 

Прогрес будь-якої країни відбувається за рахунок ро-
звитку науки. Саме впровадження інноваційних технологій 
та ідей призводить до економічного зростання, розвитку 
малого бізнесу, і, відповідно, до фінансової стабільнос-
ті. Провідне місце серед найбільш стрімко розвинених сек-
торів ринку послуг надається саме ресторанному бізнесу, 
який є випереджаючим у динаміці свого зростання порів-
няно з багатьма іншими галузями народного господарства. 
Цей напрям діяльності вимагає серйозного осмислення 
світового досвіду та пильної уваги до перспектив його ви-
користання на світовому ринку. У зв'язку з цим надзвичай-
но важливим стає визначення ролі і значення даного виду 
бізнесу в сучасній економіці, визначення динаміки його 
розвитку, порівняння тенденцій становлення цього бізнесу 
в різних регіонах світу з метою внесення нового в специфі-
ку розвитку інновацій ринку ресторанних послуг.  

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», 
«інновації – це новостворені (застосовані, і (або) вдосконалені 
конкурентоспроможні технології, продукція або послуги, а 
також організаційно-технічні рішення виробничого, адмініст-
ративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціаль-
ної сфери» [1]. Таке трактування сутності інновацій пов'язане 
лише із засобами виробництва або технологічними процесами, 
що є необхідною але недостатньою умовою, яка повинна 
спрямовувати весь інвестиційний потік ресурсів у галузі на-
родного господарства з його ефективним використанням. 

Основними причинами вивчення та введення іннова-
цій у підприємствах ресторанного господарства є: поси-
лення конкурентоспроможності та намагання одержати на 
ринку конкурентні переваги та максимізувати прибуток; 
зростання попиту споживачів; забезпечення престижу під-
приємства та швидке вирішення проблем, що можуть ви-
никнути на підприємстві; вивчення наукових новинок та їх 
впровадження у виробничий процес з метою поліпшення 
результатів діяльності підприємства [2].  

Інновації як результат інноваційної діяльності, з од-
ного боку, повинні бути орієнтовані на краще, більш повне 
задоволення потреб споживачів, а з іншого ‒ на отримання 
певного економічного ефекту у вигляді прибутку для підп-
риємств, що ініціюють їх розробку і впровадження [2]. На 
сьогодні до основних інноваційних процесів, що активно 
використовуються у ресторанному бізнесі, відносять: 

1) використання можливостей мережі Інтернет допомагає 
кожному бажаючому забронювати столик в Інтернеті. В 
on-line-замовленні вказують усі деталі (час, кількість пер-
сон, передзамовлення тощо), а також залишають свої кон-
такти. Завдяки цьому замовнику на телефон надійде sms-
сповіщення або йому зателефонують з ресторану особисто 
для підтвердження заявки. Популярними з надання подіб-
них послуг є сервіси Stolik.ua, Eatsmart.ua;  

2) наявність Wi-Fi ‒ це одним із найголовніших критеріїв 
сучасної молоді при виборі закладу харчування або ві-
дпочинку. З вільним доступом до мережі Інтернет під 

час очікування замовлення можна переглянути новини, 
поспілкуватися з друзями у соціальних мережах, пос-
лухати музику;  

3) QR-коди і наявність електронного меню ‒ вдалий 
маркетинговий хід, завдяки якому привертається увага 
відвідувачів. Зайшовши на сайт закладу, потенційні 
клієнти можуть переглянути on-line-меню, де вказані 
всі позиції, що є в наявності у ресторані чи кафе. Це 
зручний спосіб, що спрощує процес вибору і замовлен-
ня страв безпосередньо на місці або через доставку [3]; 

4) меню на вітринах та при вході в ресторан дозволяє від-
відувачам самостійно ознайомитися з переліком страв і не 
відволікати офіціантів від роботи;  

5) аудіо-візуальні дисплеї стали не лише оригінальним 
способом привернення уваги клієнтів, але й вдалим ди-
зайнерським рішенням. Технологічно оновлений інтер'-
єр гарантує зацікавленість відвідувачів. Дисплеї мо-
жуть транслювати музичні кліпи, новини, а також ви-
користовуватися як екрани для доступу до Інтернету. 
Відповідно на них можна встановити програми з досту-
пом до карт, схем транспортних маршрутів тощо. Одні-
єю з найвідоміших мереж по встановленню дисплеїв у 
світі є «Digital Signage», їх послугами активно корис-
туються мережа готелів Van Der Valk у Нідерландах, 
готель «Дель Коронадо» у Каліфорнії та ін. [3].  

До технічних новинок можна віднести наявність вмо-
нтованих у ресторанах розеток до різних гаджетів. Нові 
види смартфонів швидко втрачають заряд і можливість 
його підживити є необхідністю для багатьох відвідувачів. 
Також це зручно для ділових людей, яким потрібно багато 
працювати за планшетним ПК чи ноутбуком. Подібні но-
вовведення у закладах харчування дають змогу вести спра-
ви поза межами офісів.  

Окрім технологічних і технічних нововведень дуже 
важливими і перспективними є організаційні та продуктові 
новинки:  

1. Креативна подача страв. Звичайно, креатив завжди 
вітається і тому, щоб якнайповніше здивувати своїх 
клієнтів, кухарі вигадують нові способи оформлення 
замовлень. Цей підхід, безперечно, є оригінальним і ді-
євим у задоволенні потреб споживачів.  

2. Оригінальна концепція закладу. Заклади харчування 
намагаються якомога ефективніше привертати увагу 
клієнтів сучасними креативними концепціями оформ-
лення інтер’єру свого закладу. Це стосується не лише 
кухні, але й дизайну, і тематики. Модною тенденцією є 
концепція «open kitchen», коли відвідувачі мають змогу 
спостерігати за процесами, які відбуваються безпосере-
дньо на кухні. Попитом користуються тематичні ресто-
рації та кафе зі специфічним дизайном та нетрадицій-
ними підходами до обслуговування [5].  

3. Акцент на еко-продукції. Стала популярною тенденція 
закупки продукції для ресторацій та кафе з фермерсь-
ких угідь, у людей, які активно займаються вирощуван-
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ням овочів, фруктів, доглядом за тваринами, рибальст-
вом. Більшість рестораторів роблять спробу повністю 
перейти на еко-продукцію, яка коштує, звичайно, до-
рожче, але має набагато вищу якість. 

4. Кейтеринг. Останнім часом зросла кількість різномані-
тних виїзних церемоній, проведення заходів на свіжому 
повітрі. Забезпеченням страв займаються загалом спе-
ціалізовані кейтерингові агенції. Проте деякі ресторани 
теж включають кейтеринг до переліку послуг. Такий 
маркетинговий хід приваблює нових відвідувачів та ро-
зширює можливості самого закладу харчування [4].  

Підсумовуючи вище викладене, хочеться зазначи-
ти, що впровадження інноваційних технологій у ресто-
ранному господарстві сприяє збільшенню кількості від-
відувачів, розширенню асортименту продукції та спосо-
бів її подачі, а також пошуку нових оригінальних рішень 
ведення бізнесу, які підвищують конкурентоспромож-
ність закладів харчування. Отже, із удосконаленням 
технологій сфера обслуговування зможе вийти на новий 
рівень сервісу. 
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the optimal approaches to their implementation in order to in-
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Л. А. Бойко, магістрантка економічного факультету 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИМИ КОНФЛІКТАМИ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

В науковій статті схарактеризовано управлінський підхід до вирішення соціально-трудових відносин в організації. 
Проаналізовано процесуальну модель конфлікту, зазначено чинники вирішення конфлікту. Описано застосування в уп-
равлінні структурних методів і міжособових способів вирішення соціально-трудових конфліктів. 

Ключові слова: конфлікти в організації, соціально-трудові відносини процес розгортання конфлікту, методи та спо-
соби вирішення конфліктів. 

Управлінські відносини – одна з найскладніших сфер 
соціальних відносин. Складаються вони у будь-якої соціа-
льної групи і організації. Управління як один з найбільш 
складних видів соціальних відносин пов’язане з безліччю 
проблем і протиріч, які створюють передумови для конфлі-
ктів у цій сфері. Конфлікти як частина життя виникають у 
суспільстві між індивідами, організованими групами, інте-
реси яких протилежні. Уява про те, що конфліктів потрібно 
уникати, не повинна бути властива менеджменту. Такий 
погляд на проблему конфліктів тільки заважає займати 
правильну позицію при управлінні організацією.  

Управління конфліктами є однією з основних напрямів 
вивчення конфліктології, так як вивчає саме середовище ви-
никнення та розвитку конфлікту. Розгляд проблеми, 
пов’язаної з управлінням конфліктами та недопущенням нега-
тивних наслідків їх впливу досліджується у працях Л.М. Гера-
сіної, Н.В. Грішиної, Т.В. Дуткевич, Л.М. Ємельяненко, 
М.І. Панова, М.В. Примуш та інших науковців. Автори визна-
чають різні аспекти конфліктів та конфліктних ситуацій, а 
саме: конфлікти, що виникають під час ведення переговорів, 
психологічні аспекти конфліктів в управлінській діяльності, 
теоретичні засади управління конфліктами тощо. 

Особливості запобігання конфліктних ситуацій в органі-
зації, зниження конфліктного потенціалу спільноти, тобто 
вплив управлінськими засобами на процеси спільної діяльнос-
ті людей розглядалися Г.В. Жаворонкова, О.В. Кузниченко, 
П.Д. Пилипенко, О.І. Процевським, В.Г. Ротань, Б.С. Стичин-
ським, В.М. Толкуновою, Н.М. Хуторян та інших дослідників. 

Розглядаючи історію розвитку конфлікту, першочерго-
вою вважалася точка зору, згідно з якою конфлікти в організа-
ції – річ небажана (доктрина школи Вебера), їх необхідно уни-
кати, а якщо вони все ж так з’являються, то гасити на ранній 
стадії, не даючи змог розвиватися. Вважали, що добрі взаємо-
відносини в організації можуть запобігти появі конфлікту. У 
трактуванні Л. Козера, конфлікт – це боротьба за цінності та 
претензія на певний статус, владу і ресурси. З точки зору ін-
шого американського автора К. Боулінга, конфлікт – це усві-
домлені суперечність і зіткнення інтересів [3].  

Однак сучасна школа менеджменту дійшла висновку, 
що конфлікт, відіграє і позитивну роль – сприяє рухові орга-
нізації вперед і визначає фактори, що заважають цьому про-
цесові. На сучасному етапі термін конфлікт можна визначи-

ти як джерело творчої енергії, якою слід управляти, тобто 
спрямовувати її у бажане русло. Подолання конфліктів веде 
до оздоровлення колективу, подальшого його розвитку. 

Джерелом будь-якого конфлікту, в тому числі і пов’яза-
ного з управлінням, є суперечності, які при певних умовах 
переростають в конфлікт. Кожному виду і типу конфлікту 
притаманні свої протиріччя, об’єктивність яких обумовлена 
структурою і змістом соціальної взаємодії, його специфікою 
та умовами, в яких воно відбувається. При цьому варто розг-
лянути процесуальну модель конфлікту, що виявляє його ди-
наміку через послідовність зміни стадій і етапів, які характе-
ризують процес розгортання конфлікту від виникнення конф-
ліктної ситуації до вирішення конфлікту (див. рис. 1).  

 

Управлінська стадія 

Джерело конфлікту 

Можливість поширення конфлікту 

Реакція на ситуацію 

Конфлікт існує 

Управління конфліктом 

Функціональні та  
дисфункціональні наслідки 

Конфлікт  
не відбувається 

 
Рис. 1. Модель конфлікту як процес 

Представлена модель перебігу конфлікту вказує на 
існування одного чи багатьох джерел конфлікту, що збіль-
шує можливість виникнення конфліктних ситуацій у про-
цесі управління. Але при можливості виникнення конфлік-
ту, сторони можуть відреагувати так, щоб надалі не ускла-
днювати ситуацію. Іноді працівники в організації розумі-
ють, що потенціальні вигоди участі у конфлікті не варті 
витрат, однак у більшості випадків індивід буде реагувати 
так, щоб не дати іншому домогтися бажаної цілі. Також 
ефективність управління конфліктом виявляє функціональ-
ні або дисфункціональні наслідки, що в свою чергу вплине 
на можливість наступних конфліктів.  
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Загалом існуючі в управлінні способи вирішення 
конфліктних ситуацій розподіляються на дві категорії: 
структурні та міжособові [1, с.397].  

До арсеналу структурних методів належать: 

 роз’яснення вимог до змісту роботи (делегування окре-
мим особам чи структурним підрозділам чітко окресле-
них повноважень для виконання покладених функцій і 
ознайомлення з відповідальністю за їх виконання, опе-
ративне доведення максимуму наявної корисної інфор-
мації з цього питання); 

 принцип використання ієрархії (звернення до керівника) 
при вирішенні конфліктних ситуацій. Ієрархія визначає 
порядок взаємодії та підпорядкованість, регулює інформа-
ційні потоки і вказує на те, яка особа відповідальна за ух-
валення конкретного управлінського рішення підпорядку-
вання цілей підрозділів загальноорганізаційним цілям. За-
гальна мета організації, якій підпорядковується решта ці-
лей підрозділів, змушує всі ланки, формальні та неформа-
льні групи і окремих осіб сприяти її досягненню вплив на 
поведінку через систему винагород. 

Міжособові способи вирішення конфліктів зводяться 
до п’яти варіантів типу поведінки, що їх має обрати конк-
ретна людина при появі перших симптомів конфліктної 
ситуації – загострення досі прихованих суперечностей чи 
втручанні сторонніх сил, які зміщують акценти у розстано-
вці сил. Це, зокрема: 

 ухилення – мається на увазі, що людина (група людей, 
підприємство, складова соціуму), передбачаючи напе-
ред загострення ситуації прагне уникати дій, які прово-
кують інцидент. Така роль пасивного спостерігача при-
таманна особам, які не зацікавлені у змінах, прагнуть 
уникнути загострення суперечностей; 

 згладжування – тип поведінки, який має багато спільного з 
попереднім. При цьому не помічаються ознаки майбут-
нього конфлікту, йде активна профілактика його вияву, лі-
квідовуються чи завуальовуються суперечності сторін; 

 примус – контроль над ситуацією і регулювання її роз-
витку. При небажаному напрямі розвитку конфлікту, 
особа, яка наділена владою і повноваженнями втруча-
ється і силовими методами впливає на ситуацію, спря-
мовує конфлікт у бажане русло; 

 компроміс – тимчасове чи нейтральне вирішення про-
блеми, що умовно задовільняє всі сторони, які беруть 
участь у конфлікті. Суперники (опоненти) йдуть на вза-
ємні уступки, частково приймають точку зору іншої 
сторони або ж відкладають вирішення питання на май-
бутнє, залишаючи його відкритим; 

 вирішення конфлікту – найбільш бажаний і радикаль-
ний шлях розвитку ситуації. Сторони детально ознайо-

млюються з аргументацією як «за», так і «проти», йдуть 
на взаємні уступки, вузлові питання вирішують колек-
тивним ухваленням рішень. 

Якщо варто попрацювати над вирішенням проблеми, не 
ухиляючись від конфлікту і поступаючись в чомусь один од-
ному та наполягаючи на власному варіанті рішення, то нале-
жить діяти шляхом проведення переговорів чи конструктив-
них суперечок. Конструктивна суперечка як свідомо організо-
ване з’ясування протилежних точок зору сприяє вирішенню 
конфліктних ситуацій у міжособистісних відносинах. Мето-
дика її проведення досить проста і може бути використана у 
ділових й особистих сферах. Вона дозволяє активно розвивати 
психологічну структуру взаємних відносин. 

Отже, конфлікт може бути функціональним і вести до 
підвищення ефективності організації. Або він може бути 
дисфункціональним і призводить до зниження особистої 
задоволеності, групового співробітництва та ефективності 
організації. Роль конфлікту, в основному, залежить від 
того, наскільки ефективно їм управляють. Щоб управляти 
конфліктом, необхідно знати причини його виникнення, 
можливі наслідки для того, щоб вибрати найбільш ефекти-
вний засіб його дозволу. Тому, сукупність усіх представле-
них способів і методів забезпечує збереження нормальних 
ділових відносин, зміцнює взаємну повагу та довіру, ство-
рює в організації атмосферу співробітництва, тим самим 
сприяє запобіганню деструктивних конфліктів і формуван-
ня стійкого морально-психологічного клімату, здатного 
надійно протистояти будь-яким негативним проявам. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГІВЛІ 

У даній статті досліджено суть Інтернет-реклами, здійснено аналіз засобів Інтернет-маркетингу та обґрунтовано не-
обхідність їх застосування у діяльність підприємств. 

Ключові слова: реклама, електронна торгівля, Інтернет-маркетинг. 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі 
економіка перебуває на стадії інформатизації, тому викорис-
тання засобів Інтернет-реклами набуває все більш широкого 
застосування. З кожним роком підприємства та організації 
потребують створення сайтів у мережі Інтернет з метою збі-
льшення цільової аудиторії. Проте банальна наявність сайту 
не гарантує збільшення кількості споживачів, тому для досяг-
нення цієї мети потрібно раціонально та ефективно викорис-
товувати різні інструменти Інтернет-реклами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
вклад у дослідження особливостей Інтернет-реклами здійс-
нили як іноземні, так і вітчизняні науковці. Зокрема, аналі-
зована тема спостерігається у працях О.М. Брика, Х. Джей-
кобса, Є.Ю. Кононова, Т.В. Меркулова, С.І. Парінова, 

Б. Халлагіна, Д. Шаха та інших. Однак у працях зазначених 
дослідників незначна увага приділена вивченню особливо-
стей Інтернет-реклами під час просування товарів чи пос-
луг фірми, які обумовлюють актуальність та доцільність 
проведення досліджень у даному напрямку.  

Мета. Дослідження особливостей рекламної діяль-
ності у електронній торгівлі. 

Виклад основного матеріалу. Інтернет ‒ специфічне 
інтерактивне середовище, в якому можна повно і ефектив-
но представити об’єкт реклами – товар чи послугу будь-
якого підприємства для конкретної цільової аудиторії, яка 
найбільшою мірою цікавить рекламодавця та оцінити ре-
зультат рекламної кампанії.  
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За оцінками експертів, ринок електронної комерції зрос-
тає: за рік товарообіг фізичних товарів і послуг в електронній 
торгівлі зріс на 30% і зараз становить принаймні 50 млрд грн. 
У 2018 році темпи зростання збережуться і товарообіг фізич-
них товарів і послуг в електронній торгівлі складе 65 млрд грн. 
[1]. Тому доцільність використання реклами набуває з кожним 
роком все більшої актуальності, оскільки просування товарів 
та послуг багатьох торговельних підприємств здійснюється не 
тільки за допомогою таких традиційних засобів реклами, як 
телебачення, радіо, газети тощо, а й шляхом активного засто-
сування можливостей Інтернету, ефективність якого, за оцін-
ками дослідників, з роками підвищується. Це зумовлено вели-
кою кількістю користувачів Інтернету, яка має тенденцію до 
постійного зростання. 

Взаємодія Інтернету з його користувачами дає змогу рек-
ламодавцю залучити цільову аудиторію до діалогу шляхом 
участі у опитуваннях, підписки на новини, врахування пропози-
цій від споживачів щодо товарного асортименту, а також мож-
ливість дізнатись, яка саме інформація цікавить споживача.  

Наявність веб-сайту покращує імідж торговельних підп-
риємств, компаній, організацій, полегшує інформування кліє-
нтів та ЗМІ про інноваційні зміни. За результатами дослі-
джень, 8 з 10 користувачів звертаються до послуг Інтернету з 
метою вивчення асортименту та властивостей товару, аби по-
тім придбати їх офлайн, тобто клієнт у будь-який зручний для 
нього час може отримати на сайті необхідну інформацію [2]. 

На сьогоднішній день просування товарів і послуг, підт-
римання високого іміджу все частіше пов’язують з популяри-
зацією їхніх сайтів в Інтернеті. Саме тому, з метою приваб-
лення на свій сайт якомога більшої кількості відвідувачів, 
підприємствах можна рекомендувати застосовувати не один, а 
комбінацію декількох засобів Інтернет-маркетингу (рис. 1). 

 
Рис. 1. Різновиди засобів Інтернет-маркетингу,  

якими користуються сучасні підприємства  

Сформовано автором на основі використаних джерел: 
[3-5]. 

Найпопулярнішим на сьогодні засобом є E-mail марке-
тинг. За допомогою електронної пошти персонал підприємст-
ва може не тільки листуватися з постійними покупцями, а й 
залучати до співпраці нових, оперативно доводити ту чи іншу 
інформацію до ЗМІ. При вмілому використанні E-mail розсил-
ки можуть дати ефективний результат просування фірми. 

Інший засіб Інтернет-маркетингу – банерна реклама. 
Банер – це рекламний носій у вигляді графічного файлу, що 
розміщують на веб-сторінці з гіперпосиланням на іншу 
веб-сторінку, яка рекламується, тобто містить посилання на 
рекламодавця та його продукцію або послуги [5, с.52]. Сю-
ди відносяться статичні банери, тизери, відеоролики.  

Достатньо простою процедурою є реєстрація Web-сайта 
у каталогах. При цьому слід врахувати, що сайт має бути 
включений у найбільш підходящий за тематикою розділ.  

За своєю суттю рейтинги подібні до каталогів, але поси-
лання в їхніх розділах відсортовані за кількістю відвідувачів, 
обрахованих лічильниками, які попередньо встановлені на 
сторінках сайту. Відповідно, чим більше осіб відвідують сайт, 
тим вища його позиція у рейтингу, що дає змогу привабити до 
нього додатковий притік користувачів [5, с.55]. 

Висновки. На сучасному етапі просування товарів і 
послуг багатьох підприємств здійснюється не тільки за до-
помогою таких традиційних засобів реклами, а й шляхом 
активного використання можливостей Інтернету, ефектив-
ність якого з роками підвищується. Можна припустити, що 
через декілька років звичні для нас засоби реклами відійдуть 
на задній план чи навіть зовсім зникнуть. Розвиток сучасної 
техніки та мережі Інтернет сприяють проникненню реклами 
у найвіддаленіші куточки, роблячи її вседоступною. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті описуються шляхи оптимізації інформаційних потоків в управлінській діяльності. 

Ключові слова: оптимізація, інформація, управління, діяльність, економіка, виробництво. 

Постановка проблеми. Однією з найбільш характерних 
особливостей управлінської діяльності, є істотна залежність її 
ефективності від наявності у суб’єкта управління необхідної 
для його раціонального здійснення інформації. Всяка управлі-
нська система має притаманну їй організацію інформатизацій 
них зв’язків, що забезпечує реалізацію функціонального приз-
начення. При відсутності інформаційних зв’язків жодна 
управлінська система не в змозі забезпечити безперервний рух 
процесу виробництва. Обмін інформацією здійснюється як по 
лінії управління по вертикалі, так і через зв’язок, що існує між 
працівниками управління, по горизонталі. 

Результати дослідження. Водночас, організація інфор-
маційних зв’язків є невід’ємною складовою частиною органі-
зації управління, тому що будь-яке управлінське рішення є 
базою для побудови інформаційних зв’язків, відповідно виб-
раній організації управління. Основи організації інформацій-

них зв’язків закладаються і безпосередньо обдумуються за 
змістом завдань, що стоять перед управлінням. 

Всяке управління передбачає дію на об’єкт, здійсню-
вану шляхом видачі управлінських команд, розроблених на 
основі аналізу інформаційних характеристик ситуації. Від-
сутність інформації позбавляє керівника можливості свідо-
мих і аргументованих дій, оскільки вона служить вихідним 
матеріалом для теоретичної і практичної діяльності люди-
ни. Не володіючи кожного моменту інформацією про стан 
окремих структурних підрозділів, про їх взаємозв’язок, 
неможливо забезпечити раціональне функціонування усьо-
го підприємства. До того ж відсутність надійної інформації 
слугує однією з передумов необґрунтованих рішень і дій. 
Об’єктивна потреба в інформації відображається, як прави-
ло, в свідомості працівників, яким доручається вирішення 
управлінського завдання. Це, з однієї сторони, пов’язано з 
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прогалинами і неповнотою знань про об’єкт, а з іншої – з 
особистим досвідом і здібностями працівників. 

Стосовно окремих управлінських завдань потреба в 
інформації нерідко може бути повністю усвідомлена лише 
в процесі самого рішення. Це стосується, наприклад, інфо-
рмації, яка необхідна для розкриття можливості збуту на 
зовнішніх ринках і закріплення на них. В інформацію, не-
обхідну для управлінської розробки таких проблем (тобто 
підготовки рішень), об’єктивно входить інформація про 
попит на ринку умови конкурентної боротьби, інформація 
про умови платежів, валютні курси та тенденції їх змін. 
Мова йде про максимально можливу узгодженість, якщо 
важлива складова суб’єктивної і об’єктивної потреби в 
інформації, оскільки для управління вирішальне значення 
має тільки суб’єктивна, тобто встановлена, потреба в інфо-
рмації. Частина об’єктивної потреби в інформації невста-
новлена і відповідна інформація не зібрана. Це може мати 
негативні наслідки для управлінського процесу.  

Насамперед потрібно звернути увагу на сукупність до 
основних вимог, які потрібно пред’явити до інформації, і 
задоволення цих вимог сприятиме суттєвому підвищенні 
якості управління та забезпечить досягнення бажаного 
результату системи управління в цілому. Адже потрібно не 
просто інформація а потрібно інформація з чітко встанов-
леним напрямком, з високими якісними характеристиками 
та в встановлений час, оскільки інформаційні ресурси мо-
жуть бути причиною ряду неадекватних прийнятих рішень 
через низьку якість, перенасиченість, застарілість, немож-
ливість опрацювання інформації тощо. Тому для інформа-
ційних потоків повинно ставитись ряд вимог: реалістич-
ність, змістовність, цінність, якість тощо. 

Змістовність інформації характеризується міра відо-
браження її змістом дійсного стану об'єктів управління або 
ж сутності та характеру їхнього функціонування. Ця міра 
має бути достатньою для прийняття і обґрунтування раціо-
нальних управлінських рішень. Це означає наявність у 
складі отриманої інформації значень усіх істотних параме-
трів, сукупність яких цілком і повністю визначає стан об'є-
кта управління та характер процесів, що відбуваються в 
ньому. Варто водночас зазначити, що забезпечення повно-
ти не повинно приводити до інформаційної надмірності, 
тобто «забруднення» інформації не використовуваними для 
управління даними (так званими шумами). 

Вірогідністю інформації характеризує міру відповідності 
її змісту справжньому стану об'єкта. Вона має формуватись на 
підставі об'єктивних даних і забезпечувати прийняття таких 
управлінських рішень, які найбільш адекватні ситуації, що 
склалась і потребує управлінського впливу. Саме від вірогід-
ності отримуваної інформації істотною мірою залежить мож-
ливість прийняття і реалізації тих рішень, які здатні належним 
чином розв'язати проблеми, що виникли. 

Оперативність інформації характеризує своєчасність 
її надходження, яка, з одного боку, дає дійсне уявлення про 
оперативний стан об’єкта управління у відповідний момент 
часу чи за певний його проміжок, а з іншого, дозволяє 
своєчасно здійснити таке втручання у процес його функці-
онування, яке б усувало можливість небажаного розвитку 
ситуації та повертало процеси в об'єкті до заданих меж.  

 

S(t) 

S(t0) ∆S 

S (t1) 

t0 t1 t  
Рис. 1. Вплив своєчасності інформація на прийняття рішень 

Наприклад, стан об'єкта управління в момент часу 
t0характеризується значенням S(t0) певного узагальненого 
параметру S(t). Якщо ж інформація про цей стан надходи-
тиме керівникові із затримкою, тобто тільки у момент t1 то 
вона вже не відбиватиме дійсного стану об'єкта, який фак-
тично характеризуватиметься вже величиною S(t1) узагаль-
неного параметру, тобто відрізнятиметься від отриманої 
інформації на величину ∆S = S(t1) – S(t2). Іншими словами, 
несвоєчасно отримана інформація здатна спотворювати 
уявлення про дійсний стан об'єкту і не сприяє формуванню 
у суб'єкта управління найбільш адекватного ситуації 
управлінського рішення. 

Цінність інформації полягає у можливості визначення 
за її допомогою принципово нових відомостей про об'єкт 
управління чи появи нових, раніше неочікуваних напрямів 
розвитку відповідної соціальної системи. Іншими словами, 
отримана суб'єктом управління інформація набуває особ-
ливої цінності для нього, коли вона дозволяє визначити 
точки біфуркації та спрогнозувати можливі наслідки вибо-
ру того чи іншого варіанту дій. 

Корисністю інформації вважається її властивість до-
помогти керівникові обрати найбільш доцільний варіант 
управлінського рішення чи дії в умовах можливості альте-
рнативного вибору. 

Висновки. Розглянуті аспекти взаємозв’язку інфор-
мації та управління не тільки свідчить про істотну взаємоо-
бумовленість цих феноменів, а й ставлять специфічні пи-
тання щодо сучасного розуміння професіоналізму керівни-
ка, який здатний забезпечити інформацією з усіма наведе-
ними вище параметрами, адже для цього потрібно ряд на-
виків, вміння, хисту. На сьогоднішній день склалася дещо 
хибна думка про управлінську працю як таку. Вважається, 
що управлінський процес може здійснювати людина без 
особливих на те навиків, але з певним так би мовити талан-
том. А в сьогоднішній швидкий, динамічний та основне 
інформаційний час, потрібні знання і знання в галузі уп-
равління, технології та процесі управлінської діяльності. 
Сучасний керівник це особистість, яка здатна оперувати 
великими інформаційними потоками, і на базі них прийма-
ти рішення, які будуть слугувати запорукою існування а 
саме головне розвитку підприємства. І одного вродженого 
таланту тут недостатньо, потрібний постійний, всебічний, 
глибокий навчальний процес. Щоб вміти оперувати інфор-
маційними процесами як запорукою розвитку ефективного 
менеджменту. Зокрема, йдеться про необхідність інформа-
ційної культури та її формування в процесі професійної 
підготовки майбутніх керівників-лідерів.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

У статті розглянуто теоретичні аспекти формування кадрового потенціалу, обґрунтовано термін «кадровий потенціал 
підприємства та проаналізовано кадровий потенціал на прикладі конкретного підприємства. 

Ключові слова: персонал, кадри підприємства, трудові ресурси підприємства, кадровий потенціал. 

Постановка проблеми. Успіх підприємства на ринку 
значною мірою залежить від ефективності управління його 
персоналом, який, використовуючи свої знання, вміння та 
навички, забезпечує реалізацію виробничих, маркетингових, 
фінансових та інших цілей компанії. Таким чином, індивіду-
альні здібності окремих працівників формують результати 
діяльності організації в цілому і є запорукою її розвитку. В 
таких умовах проблема грамотного використання і розвитку 
людських ресурсів набуває першочергової ваги. Досягти 
цього можна шляхом впровадження комплексного підходу 
до управління кадровим потенціалом підприємства. З огляду 
на це, актуальності набуває дослідження сутності кадрового 
потенціалу та його ролі у забезпеченні конкурентоспромож-
ності організації. Головним фактором і джерелом розвитку у 
виробничій і підприємницькій діяльності будь-якої організа-
ції чи галузі виробництва є кадри: їх рівень кваліфікації, 
освіти, підготовки, досвіду і майстерності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кадровим 
питанням присвятили свої дослідження багато вітчизняних і 
зарубіжних вчених: О.А. Бугуцький, В.П. Галушко, О.Д. Гуд-
зинський, Г. Десслер, П. Друкер, Д. Дункан, Г. Емерсон, 
М.Й. Малік, Г.В. Осовська, А.В. Попов, І.Ф. Степаненко, 
В.К. Тарасов, Ф.У. Тейлор, В.В. Травін, А. Файоль, А.В. Шег-
да, С.В. Шекшня, В.В. Юрчишин та інші. 

Метою нашої роботи є з’ясування сутності кадрового 
потенціалу та його аналіз на конкретному підприємстві. 

Виклад основного матеріалу. Існують суттєві відмін-
ності щодо трактування таких понять: «кадри», «персонал» і 
«трудові ресурси». Поняття «трудові ресурси підприємства» 
характеризує його потенційну робочу силу, «персонал» – це 
особовий склад працюючих за наймом, постійних, тимчасових 
кваліфікованих і некваліфікованих працівників. Під катего-
рією «кадри підприємства» розуміють основний (штатний), як 
правило, кваліфікований склад працівників. 

Кадровий потенціал підприємства – це загальна (кіль-
кісна та якісна) характеристика персоналу як одного з видів 
ресурсів, пов'язана з виконанням покладених на нього фун-
кцій і досягненням цілей перспективного розвитку підпри-
ємства; це наявні та потенційні можливості працівників як 
цілісної системи (колективу), які використовуються і мо-
жуть бути використані в певний момент часу.  

Отже, кадровий потенціал у реальному вигляді може 
бути представлений можливостями працівників, якістю їх 
професійно-кваліфікаційної підготовки, трудовими, особи-
стісними, психологічними і фізіологічними якостями, а 
також, щонайбільш важливо, творчими здібностями. 

Шляхи підвищення ефективного використання кадрово-
го потенціалу підприємства призведуть до зростання продук-
тивності праці, обсягу продукції та інших економічних показ-
ників. Для того, щоб визначити шляхи підвищення ефектив-
ного використання кадрового потенціалу потрібно мати дета-
льну характеристику персоналу, проаналізувати кожного із 
працівників та відповідність кваліфікації до посади та інше. 

Кадровий потенціал ТОВ «Кам’янець-Подільський 
комбінат будівельних матеріалів» – це сукупність праців-
ників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих 
виготовленням продукції та виконанням робіт, що нале-
жать до середньоспискового складу працівників. Персонал 
підприємства – це сукупність постійних працівників, що 
отримали необхідну професійну підготовку та мають дос-
від практичної діяльності. 

Для того, щоб краще охарактеризувати персонал під-
приємства, розглянемо склад та структуру персоналу підп-
риємства у табл. 1. 

Таблиця 1 

Склад та структура персоналу  
ТОВ «Кам’янець-Подільський комбінат  

будівельних матеріалів» за 2014-2016 роки 

Показники 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 
2016 р. до 
2014 р., % 

осіб 

пито-
ма 

вага, 
% 

осіб 

пито-
ма 

вага, 
% 

осіб 

пи-
то-
ма 
ва-
га, 
% 

% 

Пунк-
тів 

стру-
ктури 

Середньоспис-
ковачисельність 
персоналу 

79 100 73 100 73 100 -7,6 х 

в т.ч.: 
- управлінсь-
кий персонал 

19 24,1 22 30,1 21 28,8 +10,5 +4,7 

- виробничий 
персонал 60 75,9 51 69,9 52 71,2 -13,3 -4,7 

Проаналізувавши дані таблиці 1, можна стверджувати, 
що за досліджуваний період спостерігається тенденція до 
скорочення чисельності штатних працівників підприємства. 
Зокрема, чисельність працівників за 2016 р. скоротилась на 
6 осіб порівняно з 2014 роком, що складає 7,6%. Суттєве 
зменшення кількості виробничого персоналу відбулось за 
3 роки, так у 2016 році їх чисельність становила 52 особи, що 
на 13,3% менше рівня 2014 року. Щодо управлінського пер-
соналу ситуація протилежна, проте динаміка зростання у 
2016 році дещо нижча, зокрема: 10,5% або 2 особи. У 
2014 році питома вага управлінців складала 24,1% всіх пра-
цівників, а в 2016 році – 28,8%. Дана тенденція вказує на 
збільшення накладних витрат виробництва, що знижує ре-
зультативність господарської діяльності підприємства. 

Розглянемо склад та структуру персоналу за категорі-
ями (табл. 2). 

Таблиця 2 

Склад та структура персоналу за категоріями  
ТОВ «Кам’янець-Подільський комбінат  

будівельних матеріалів» за 2014-2016 роки 

Показники 

2014р. 2015р. 2016р. Відхилення 
2016 р. до 

2014 р., 

осіб 

пи-
тома 
вага, 

% 

осіб 

пи-
тома 
вага, 

% 

осіб 

пито-
ма 

вага, 
% % 

пунк-
тів 

струк-
тури 

Середньос-
пискова 
чисельність 
персоналу 

79 100 73 100 73 100 - 7,6 х 

в т.ч.: 
- керівники 7 8,9 7 9,6 7 9,6 - +0,7 
- спеціалісти 15 19,0 12 16,4 13 17,8 -13,3 -1,2 
- службовці 3 3,7 2 2,8 2 2,7 -33,3 -1,0 
-виробничий 
персонал 
основний 
допоміжний 

54 
 

50 
4 

68,4 
 

63,3 
5,1 

52 
 

49 
3 

71,2 
 

67,1 
4,1 

51 
 

48 
3 

69,9 
 

65,8 
4,1 

-5,6 
 

-4 
-25 

+1,5 
 

+2,5 
-1 

Дані таблиці свідчать про тенденцію скорочення чи-
сельності управлінського персоналу та робітників за пері-
од дослідження. У структурі персоналу найбільшу частку 
займає основний виробничий персонал. Зокрема, його 
величина у 2016 році сягнула 65,8%, що на 4 пункти ниж-
че рівня 2014 року. Аналогічна тенденція спостерігається 
щодо допоміжного виробничого персоналу, їх чисель-
ність скоротилась на 1 особу за період дослідження, що 
складає 25%. 
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У структурі працівників частка керівників – 9,6%. 
Питома вага спеціалістів зменшилась на 1,2% і склала у 
звітному році 17,8%. Частка службовців складає 2,7%, що 
на 1 пункт менше рівня 2014 року.  

За характером функцій, що виконуються, персонал 
підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії: 
керівники, спеціалісти, службовці, робітники (рис. 1). 

 

9,60%

17,80%

2,70%

65,80%

4,10%

керівники

спеціалісти

службовці

осн.вироб. персонал

доп.вироб персонал.

 
Рис. 1. Структура персоналу ТОВ «Кам’янець-Подільський комбі-

нат будівельних матеріалів» за категоріями у 2016 році 

Так, на комбінаті загальна чисельність працюючих у 
2016 році становила 79 осіб, з них основного виробничого 
персоналу 48 чол., допоміжного виробничого персоналу – 
3, спеціалістів – 13, керівників – 7, службовців – 2 особи. 

Вікова структура суттєво впливає на рівень працезда-
тності та продуктивність праці працівників підприємства. 
Розглянемо вікову структуру персоналу (табл. 3). 

Таблиця 3 

Вікова структура персоналу  
ТОВ «Кам’янець-Подільський комбінат  

будівельних матеріалів» за 2014-2016 роки 

Показники 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Відхилення 
2016 р. до 

2014 р. 

осіб 

пито-
ма 

вага, 
% 

осіб 

пи-
тома 
вага, 

% 

осіб 

пито-
ма 

вага, 
% % 

пунк-
тів 

струк-
тури 

Всьогопраців-
ників 79 100 73 100 73 100 -7,6 х 

з них: 
до 30 років 5 6,4 3 4,1 3 4,1 -40 -2,3 

31-45 років 10 12,6 8 11,0 9 12,4 -10 -0,2 
46-55 років 60 75,9 60 82,2 58 79,4 -3,3 +3,5 
старші 56 
років 4 5,1 2 2,7 3 4,1 -25 -1 

Дані таблиці свідчать, що найбільшу частку у структурі 
працівників займають люди старші середнього віку (79,4%) і 
середнього віку (12,4%), що вказує на цілеспрямованість підп-
риємства у використанні трудових ресурсів працездатного 
віку. За досліджуваний період питома вага працівників у віці 
30 років скоротилась на 40% і водночас частка людей перед-
пенсійного віку зменшилась на 25% і становить 4,1%.  

Отже, в ході дослідження з’ясовано, що кадровий поте-
нціал підприємства – це сукупність потенційних здібностей і 
можливостей кадрів підприємства, які використовуються або 
можуть бути використані в певний момент часу, щоб забезпе-
чити виконання завдань перспективного розвитку підприємст-
ва. Аналіз кадрового потенціалу на ТОВ «Кам’янець-Поділь-
ський комбінат будівельних матеріалів» протягом 2016 року 
показав скорочення чисельності штатних працівників, крім 
управлінського персоналу. У структурі персоналу найбільшу 
частку займає основний виробничий персонал. Також спосте-
рігається зменшення питомої ваги спеціалістів та службовців. 
Стосовно вікової структури то здійснений аналіз показав, що 
на підприємстві переважають працівники старше та середньо-
го віку, це говорить про те, що керівництво орієнтується на 
досвідчених, перевірених працівників для забезпечення стабі-
льного розвитку підприємства. 
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СУТНІСТЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Стаття присвячена дослідженню особливостей ліцензування туристичних закладів. 
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На сьогодні туризм є однією з головних галузей сві-
тового господарства, що найдинамічніше розвивається. Він 
активно впливає на рівень життя людей, організацію їх 
праці і відпочинку, економічний та соціальний розвиток 
суспільства в цілому. Тому такий спосіб правового регулю-
вання в галузі туризму як ліцензування набуває важливого 
значення на сучасному етапі розвитку в Україні. Згідно 
Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» ліцензування – це засіб державного регулю-
вання провадження видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення 
реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, 
захист економічних і соціальних інтересів держави, суспі-
льства та окремих споживачів [1]. 

Ліцензування туристичної діяльності здійснюється з 
метою створення рівних можливостей суб’єктам туристсь-
кої діяльності на ринку туристських послуг і забезпечення 
захисту прав і законних інтересів держави і споживачів цих 
послуг, покращення рівня туристського обслуговування. 

Ліцензуванню підлягають такі види туристичної дія-
льності: 

 організація іноземного туризму; 
 організація внутрішнього туризму; 
 організація закордонного туризму; 
 екскурсійна діяльність. 

Щоб отримати ліцензію у відповідні органи подають 
документи відповідно до Закону «Про ліцензування». Заява 
встановленого зразка про видачу ліцензії, в якій мають 
бути наступні дані, про суб'єкт господарювання, вид гос-
подарської діяльності, на здійснення якої заявник має намір 
отримати ліцензію; копія свідоцтва про державну реєстра-
цію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки 
про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств і 
організацій України, завірена нотаріально або органом, 
який видав оригінал документа. 

Ліцензуванню на здійснення туристичної діяльності 
підлягають туристичні агентства, бюро подорожей, бюро 
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екскурсій, екскурсійні бюро, бюро по прийому туристів, 
туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристські 
комплекси і бази, інші юридичні особи незалежно від фор-
ми власності і фізичні особи, які здійснюють туристичну 
діяльність, передбачену їх статутами або положеннями.  

Суб’єкт туристичної діяльності при організації інозе-
много, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійної 
діяльності, повинен дотримуватись певних вимог. Серед 
ліцензійних вимог слід виділити наступні: 

 туристичний оператор має право здійснювати виключ-
но туристичну діяльність; 

 угода про туристичне обслуговування може бути укла-
дена в письмовій або електронній формі; 

 обов’язковим є ведення певної статистичної звітності; 
 керівник підприємства (філії, підрозділу) повинен во-

лодіти вищою освітою та стажем роботи в галузі на-
дання туристичних послуг від 3-х років або ж профіль-
ною вищою освітою. Крім того, мінімум 30% співробі-
тників повинні відповідати тим самим вимогам. Ліцен-
зія на туроператорську діяльність надається Державним 
агентством з туризму та курортів. 

Основні функції органу ліцензування у сфері туризму: 

 оформлення та видача ліцензій на туроператорську 
діяльність (за 2017 рік було видано 109 ліцензій, 
платежі до бюджету за отримання ліцензії склали 
184,380 тис. гривень);  

 формування та ведення Ліцензійного реєстру суб’єктів 
туроператорської діяльності;  

 здійснення у межах своєї компетенції контролю за до-
держанням ліцензіатами Ліцензійних умов; 

 затвердження спільно з уповноваженим органом крите-
ріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від прова-
дження туроператорської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню, та визначається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду (контролю);  

 затвердження уніфіковані форми актів та інших докумен-
тів, що складаються за результатами проведення планово-
го (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) 

щодо додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних 
умов провадження туроператорської діяльності;  

 анулювання ліцензій (за поданням СБУ на підставі акта 
про документальне підтвердження встановлення факту 
контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензі-
ата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України, анульовано 7 ліцензій). 

Фінансування органу ліцензування здійснюється за ра-
хунок коштів Державного бюджету України або місцевого 
бюджету. В останній час на підприємницьку діяльність у сфері 
туризму мають вплив неринкові фактори, а також форс-
мажорні обставини такі як війни, теракти, природні та техно-
генні катастрофи, епідемії, страйки тощо. Усе це обумовлює 
високі споживчі ризики у сфері туризму, необхідність опера-
тивної взаємодії турфірм і органів державного управління, а 
також використання спеціальних механізмів захисту як прав 
споживачів-туристів, так і фірм-партнерів по бізнесу. 

Отже, ліцензування туристичної діяльності регулює та 
підвищує якість надання туристичних послуг, забезпечення 
захисту прав і інтересів громадян, сприяє охороні навколиш-
нього середовища, зростанню рівня обслуговування. 
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Постановка проблеми. Досвід роботи сучасних орга-
нізацій свідчить про те, що їх головною конкурентною пере-
вагою є унікальний кадровий потенціал. Досить високий 
рівень корпоративної культури робить організацію приваб-
ливою для талановитих працівників та утримує їх, а резуль-
тати їх праці, своєю чергою, створюють відповідну репута-
цію, привертають нових споживачів та висококваліфікова-
них співробітників. Головним завданням сучасних організа-
цій є сприяння зростанню професійної компетенції робітни-
ків та розвитку їх навичок і вмінь, тому актуальним виявля-
ється вивчення особливостей формування кадрової політики. 

Аналіз досліджень і публікацій у яких започатковано 
вирішення проблеми. Питання кадрової політики продов-
жують активно досліджуватись вітчизняними та зарубіжними 
науковцями. Вагомий внесок у вивчення цієї проблематики 
зробили такі вчені: Балабанова Л.В., Данюк В.М., Одего-
ва Ю.Г., Пошерстник Н.В., Філіппова Т.І., Щокіна Г.В., Щер-
бак В.Г., Яковенко О.М. та багато інших. 

Метою статті є дослідження кадрової політики в ор-
ганізаціях. 

Виклад основного матеріалу. Кадрова політика – це 
система роботи з персоналом, що об’єднує різні форми 
діяльності й має на меті створення згуртованого й відпові-

дального високопродуктивного колективу для реалізації 
можливостей організації адекватно реагувати на зміни в 
зовнішньому і внутрішньому середовищах [4]. 

В широкому розумінні кадрова політика – це система 
усвідомлених та обґрунтованих правил і норм, які приво-
дять людські ресурси у відповідність зі стратегією фірми. У 
вузькому розумінні – це сукупність конкретних правил і 
побажань у взаємовідносинах працівників і організацій. 

Основна мета кадрової політики – це своєчасне забезпе-
чення оптимального балансу процесів комплектування, збе-
реження персоналу, його розвитку відповідно до потреб орга-
нізації, вимог діючого законодавства та стану ринку праці. 

Відповідно до загальних вимог кадрова політика має 
бути: 

 узгодженою зі стратегією розвитку організації; 
 достатньо гнучкою; 
 економічно обґрунтованою, виходити з реальних фі-

нансових можливостей організації. 

Вона має забезпечити індивідуальний підхід до своїх 
працівників. Таким чином принципами кадрової політики є: 

 демократизм управління, від якого залежить готовність 
до співробітництва; 
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 розуміння окремих людей та їхніх потреб; 
 справедливість дотримання рівності й послідовності [3]. 

Вирізняють такі типи кадрової політики: пасивна, ре-
активна, превентивна, активна. 

У разі пасивної кадрової політики керівництво не має 
чіткої програми дій стосовно персоналу. Кадрова політика 
зводиться до ліквідації негативних наслідків. Відсутні про-
гноз кадрової потреби в способах оцінки праці та персона-
лу й діагностика кадрової ситуації в цілому. 

За реактивної політики – кадрові служби мають засо-
би діагностики наявної ситуації, здійснюють контроль за 
ознаками негативного стану в роботі з персоналом і причи-
нами розвитку можливої кризи. 

Для превентивної політики характерно, що кадрова 
служба має як засоби діагностики, так і засоби прогнозу-
вання кадрової ситуації. У програмі розвитку організацій 
наявні короткострокові і довгострокові прогнози потреби в 
кадрах, а також сформульовані завдання з розвитку персо-
налу. Недолік полягає в тому, що керівництво не володіє 
засобами впливу на кадрову ситуацію. 

Активна кадрова політика ґрунтується на тому, що кері-
вництво має не лише прогноз, а й засоби впливу на ситуацію. 

За ступенем відкритості формування кадрового скла-
ду в організації виділяють два типи кадрової політики – 
відкриту і закриту. 

Відкрита кадрова політика характеризується тим, що 
організація прозора для співробітників на будь-якому рівні 
при прийнятті як на низову так і на керівну посади. Прий-
мають на роботу спеціалістів високої кваліфікації на основі 
конкурсного відбору. Цей тип кадрової політики характер-
ний для організацій, які ведуть конкурентну політику, зорі-
єнтовану на швидке зростання обсягів виробництва і заво-
ювання передових позицій на зовнішньому ринку. 

Закрита кадрова політика організації характеризуєть-
ся тим, що вона зорієнтована на просування на вищі посади 
тільки своїх працівників. Цей тип кадрової політики вико-
ристовується в умовах дефіциту кадрових ресурсів [2]. 

Під кадровою політикою організації розуміється сис-
тема правил, відповідно до якої діють люди, що входять в 
організацію. 

Кадрова політика має за головну мету забезпечення 
сьогодні та в майбутньому кожної посади і робочого місця 
персоналом належної кваліфікації. 

Основними завданнями кадрової політики є:  

 cвоєчаcне забезпечення органiзацiї перcоналом певної 
якоcтi i кiлькоcтi вiдповiдно до cтратегiї розвитку ор-
ганiзацiї; 

 cтворення умов реалiзацiї, передбачених трудовим за-
конодавcтвом прав та обов’язкiв громадян;  

 формування i пiдтримка ефективної роботи організації;  
 кадрове планування, тобто визначення поточної або 

перcпективної потреби організації в перcоналi вiдпо-
вiдних профеciйно-квалiфiкацiйних категорiй;  

 розробка заходiв щодо залучення та вiдбору перcоналу;  
 запобiгання плинноcтi кадрiв i аналiз причин цього 

явища;  
 cтворення поcтiйно дiючої cиcтеми профеciйної пiдготов-

ки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;  
 здiйcнення cиcтематичної атеcтацiї перcоналу та забез-

печення проcування у cлужбовiй дiяльноcтi;  
 cтворення резерву для замiщення поcад бiльш виcокого 

рiвня внеcення в кiлькicний та якicний cклад робочої 
cили оперативних змiн, яких вимагає упровадження 
новiтнiх технологiчних процеciв тощо [1]. 

Основні різновиди кадрової політики:  

 політика добору кадрів;  
 політика професійного навчання;  
 політика оплати праці;  
 політика формування кадрових процедур;  
 політика соціальних відносин. 

Cучаcний пiдхiд до кадрової полiтики – це cтворення 
cиcтеми управлiння кадрами, що базуєтьcя в оcновному не на 
адмiнicтративних методах, а на економiчних cтимулах i cоцiа-

льних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтереciв працiв-
ника з iнтереcами органiзацiї в доcягненнi виcокої продуктив-
ноcтi працi, пiдвищеннi ефективноcтi виробництва, одержаннi 
органiзацiєю найкращих економiчних результатiв. 

Кадрова політика сучасних організацій повинна за-
безпечити:  

 організаційну інтеграцію – вище керівництво і лінійні 
керівники приймають розроблену та добре скоордино-
вану стратегію управління людськими ресурсами як 
«свою власну» і реалізують її у своїй оперативній робо-
ті, тісно взаємодіючи з функціональними службами;  

 високий рівень відповідальності всіх працівників, під 
яким розуміють як ідентифікацію з базовими цінностя-
ми організації, так і наполегливу реалізацію визначених 
цілей у практичній роботі;  

 функціональність – варіантність функціональних за-
вдань, що передбачає відмову від традиційного, жорст-
кого розмежування різних видів робіт, а також викори-
стання різноманітних форм трудових контрактів (повна, 
часткова і погодинна зайнятість);  

 структурність – адаптація до безперервного навчання, 
організаційних змін, гнучкість організаційно-кадрового 
потенціалу, висока якість роботи та її результатів, умов 
праці (робоче середовище, зміст роботи, задоволеність 
працівників). 

За своїм складом кадрова політика має таке коло про-
блем:  

 цілеспрямоване, планомірне та збалансоване форму-
вання та підготовка кваліфікованих робітників, постій-
не підвищення їх професіональної майстерності, всебі-
чна освіта та постійне виховання кадрів; 

 розподіл та перерозподіл робітників за сферами зайня-
тості, регіонам країни та видам професійної діяльності; 

 раціональне використання кадрів, моральне та матеріа-
льне стимулювання їх діяльності, розвиток спеціальних 
умінь, формування задоволеності працею, контроль ді-
яльності кадрів, формування та розвиток комплексної 
системи керування людськими ресурсами. 

Під час формування кадрової політики враховуються 
чинники, які властиві зовнішньому і внутрішньому середо-
вищу організації. Тому загальні вимоги до кадрової політи-
ки в сучасних умовах зводяться до такого:  

 Кадрова політика повинна бути тісно пов’язана зі стра-
тегією розвитку організації. 

 Кадрова політика повинна бути достатньо гнучкою.  

Оскільки формування кваліфікованої робочої сили 
пов’язане з певними витратами для організації, кадрова 
політика повинна бути економічно обґрунтованою, тобто 
виходити з її реальних фінансових можливостей.  

Кадрова політика повинна забезпечити індивідуаль-
ний підхід до своїх працівників [5]. 

Висновки. Кадрова політика – це набір основних прин-
ципів, які здійснюються кадровою службою організації. Вона 
є стратегічною лінією поведінки в роботі з персоналом. Це 
створення організацією трудового колективу, який найкращим 
чином сприяв би суміщенню цілей організації і його праців-
ників. Кадрова політика має на меті створення згуртованої, 
відповідальної, високорозвиненої і високопродуктивної робо-
чої сили. Вона повинна збільшувати можливості організації, 
реагувати на вимоги ринку в найближчому майбутньому. 

За нових умов господарювання кадрова політика має 
спрямовуватися на формування такої системи роботи з 
персоналом, що орієнтується на отримання не лише еконо-
мічного, а й соціального ефекту за умови дотримання чин-
ного законодавства, нормативних актів та урядових рішень. 
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Метою статті є з’ясування змісту поняття ліквідації, 
визначення особливостей ліквідації як способу припинення 
юридичних осіб.  

У цивільному законодавстві України немає визначення 
поняття «ліквідація юридичної особи», хоча особливості лік-
відації встановлені ледь не для усіх видів та організаційно-
правових форм юридичних осіб. Однак у ст. 37 Закону Украї-
ни «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» [1] закріплене поняття ліквідації як 
однієї із судових процедур, що застосовуються до юридичної 
особи, стосовно якої порушено справу про банкрутство.  

Під ліквідацією у цьому Законі розуміється припинення 
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного 
господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів 
щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів 
шляхом продажу його майна. На думку О. Титової під лікві-
дацією необхідно розуміти припинення діяльності юридичної 
особи без переходу прав та обов’язків у порядку правонаступ-
ництва до інших осіб, крім випадків, спеціально обумовлених 
законодавством [2, с.14]. Дещо схоже визначення ліквідації 
запропоновано П. Поваром: «Ліквідація суб’єкта господарю-
вання – це припинення його існування як суб’єкта права за 
встановленою законодавством процедурою без настання уні-
версального правонаступництва» [3, с.6]. Ліквідацію юридич-
ної особи як систему встановлених законодавством дій, спря-
мованих на припинення юридичної особи без правонаступни-
ків розглядає О. Скоропис [4, с.14]. Інколи ліквідацію розумі-
ють як регламентовану законом процедуру, результатом якої є 
припинення діяльності юридичної особи [5].  

Водночас М. Фесюра вважає, що ліквідація – це при-
пинення підприємства, установи, організації, які є 
суб’єктами господарювання, що відбувається на законних 
підставах, в порядку та черговості задоволення вимог кре-
диторів, відповідно до вимог державного законодавства 
України [6, с.313]. У законодавстві країн Європейського 
Союзу під ліквідаційними процедурами розуміють колек-
тивні процедури, які започатковуються і контролюються 
адміністративними або судовими органами держави з ме-
тою реалізації активів під наглядом цих органів, зокрема 
якщо процедури закінчуються компромісною угодою бор-
жника з кредитором або іншим подібним засобом [7].  

Аналізуючи зазначені визначення, доходимо виснов-
ку, що більшість авторів акцентує на головній відмінності 
реорганізації від ліквідації, а саме відсутності правонасту-
пництва. Однак вважаємо за необхідне наголосити на тому, 
що під час ліквідації теж можливе правонаступництво, але 
відмінне від правонаступництва у процесі реорганізації. 
Відтак відповідно до ч. 3 ст. 83 Закону України «Про гос-
подарські товариства» [8] кошти (майно), які залишилися 
після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між 
вкладниками для повернення їм їхніх вкладів, а решта – 
між повними учасниками пропорційно їх участі у статут-
ному капіталі. Згідно зі ст. 89 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» [9] у сьому, восьму і дев’яту чергу задо-
вольняються виплати ліквідної вартості привілейованих 
акцій, виплати за простими акціями, які підлягають 
обов’язковому викупу, решта майна – розподіляється між 

іншими власниками простих акцій, пропорційно до належ-
ної їм кількості таких акцій. Звідси висновок, що правона-
ступництво може бути під час ліквідації юридичної особи.  

Однак, по-перше, правонаступництво у разі ліквідації 
суб’єкта господарювання відбувається лише за наявності 
майна, яке залишилося після задоволення вимог усіх кре-
диторів у встановленому законом порядку. По-друге, пра-
вонаступниками у цьому разі виступають засновники, тоб-
то фізичні і юридичні особи (зокрема фізичні особи без 
статусу підприємців), крім передбачених законом винятків. 
Такий виняток, до прикладу, встановлено Законом України 
«Про благодійну діяльність та благодійні організації» [10].  

Висновки. Вважаємо, що під ліквідацією потрібно 
розуміти припинення юридичної особи у встановленому 
законом порядку, без утворення нових суб’єктів господа-
рювання або приєднання до вже існуючих в порядку пра-
вонаступництва. Таке визначення терміну «ліквідація юри-
дичної особи» вказує на основну відмінність цього способу 
припинення юридичних осіб від реорганізації. 
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ВПЛИВ МОТИВІВ ТА СТИМУЛІВ ПРИ УПРАВЛІННІ  
НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ УЧНІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті визначено сутність активізації навчальної діяльності, поняття мотивації та стимулювання. Схарактеризовано 
мотиваційний цикл за етапами його виконання, проаналізовано класифікацію методів стимулювання й мотивації навчан-
ня, які спрямовані на формування внутрішнього та зовнішнього спонукань до діяльності. 
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Відомо, що досягнення успіху у навчальній діяльності не 
можливо забезпечити лише за рахунок прагнень педагога, 
спрямованих на передачу знань учням. Вагому роль у процесі 
навчання відіграють власні ставлення учнів до своєї діяльнос-
ті. Успіх будь-якої діяльності залежить від власного бажання 
самостверджуватися, досягати високих результатів, самореалі-
зувати себе у житті, йти до поставлених цілей. Саме за раху-
нок правильної мотивації та стимулювання можна досягти 
бажаного результату у навчальному процесі. Адже чим більше 
стимулів та мотивів, чим більше чинників спонукають особу 
до діяльності, тим більших успіхів вона може досягти.  

Численні дослідження проведені з питань мотивів та 
стимулів навчальної діяльності. Актуальні питання, пов’язані 
з визначенням поняття «мотивація» та «стимулювання», сти-
мулюванням навчальної діяльності, мотивацією навчання 
учнів різного шкільного віку, мотивами та стимулами як важ-
ливим чинником забезпечення високих досягнень у навчанні є 
широко представленими у дослідженнях вітчизняних вчених, 
таких як М. Альберт, Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанський, 
В.М. Вергасов, Ю.А. Григор’єва, О. Киричук, А.М. Колот, 
А. Маркова, М. Матюхіна, М.Х. Маскон, З.П. Румянцева, 
О.Я. Савченко, М.І. Садовий, В.А. Сухомлинський, Е.А. Ут-
кін, С.М. Хівренко, Т.М. Шамова, Г. Щукіна та ін. 

Для того щоб педагог вмів правильно стимулювати 
учня до навчання, потрібно спершу забезпечити активіза-
цію усіх якостей та особливостей учня. 

Активізація навчальної діяльності реально виявляється 
в забезпеченні умов, за яких активізується психічна сфера 
учня, насамперед – його пізнавальні процеси (увага, відчут-
тя, сприйняття, пам’ять, мислення) [4, с.101]. В.М. Вергасов 
запропонував дидактичні прийоми, за допомогою яких мож-
на добитися такої активізації.  

Існує велика кількість визначень поняття мотивації, 
що розкривають його сутність з різних аспектів. Мотивація 
в загальному розумінні – це сукупність рушійних сил, що 
стимулюють людину до виконання певних дій [1, с.25-28]; 
залежно від поведінки людини – це процес свідомого вибо-
ру нею того чи іншого типу дій, що визначаються комплек-
сним впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Мотива-
ція – це процес спонукання себе та інших до діяльності для 
досягнення особистих цілей або цілей організації [3].Коли 
виникає необхідність, яка спонукає людину до діяльності, 
саме тоді й виникає активність особистості [2, c.25]. 

Стимулом ми називаємо зовнішнє спонукання до дія-
льності. Стимулювання у навчанні є чинником діяльності 
лише того, хто навчається. На противагу цьому, мотивацією 
є спонукання себе та інших до діяльності, тобто її забезпе-
чення може здійснювати не лише учень, але й сам педагог 
може цілеспрямовано активізувати того, хто навчається. 
стимулювання у навчанні є чинником діяльності лише того, 
хто навчається. Але стимул лише тоді стає реальною рушій-
ною силою, коли він перетворюється на мотив, тобто на 
внутрішнє спонукання до діяльності. Водночас це внутрішнє 
спонукання виникає не тільки під впливом зовнішніх стиму-
лів, але й унаслідок потреб самої особистості, її попередньо-
го досвіду, бажань та інтересів [4, с.132]. 

Процес мотивації, як і процес навчання взагалі, є цик-
лічним.  

Мотиваційний цикл утворюється системою всіх захо-
дів щодо управління мотиваційними процесами. Повноцінний 
мотиваційний цикл складається з таких етапів [4, с.115]: 

Вступно-мотиваційного (викликання похідної мотива-
ції). Методи: комунікативна атака– це метод швидкого вклю-
чення, мобілізації, зацікавлення аудиторії у процесі навчання; 
доведення та переконування; навіювання – цей метод полягає 
в опосередкованому формуванні думки про необхідність нав-
чання через апеляцію до підсвідомості учнів.  

Підтримувального (підтримка та підсилення мотивів, 
що виникли). Методи: долання перешкод – створення спе-
ціальних умов виконання завдань; делегування – залучення 
учнів до управління процесом навчання.  

Завершального. Метод закріплення позитивного вра-
ження – спосіб мотивації й стимулювання подальшої само-
стійної роботи учнів, підтримки їхнього позитивного вра-
ження від заняття, теми, дисципліни, викладача. 

Мотиви при здійсненні навчального процесу відігра-
ють вагому роль, оскільки є рушійною силою учнів до за-
своєння та здобуття знань, вмінь та навичок. Тому варто 
знати класифікацію мотивів, щоб обрати правильний век-
тор для мотивування тих, хто навчається. 

Розрізняють три види мотивів: соціальні, пізнавальні, 
особистісні. Прикладом соціальних мотивів можуть бути: 
відповідальність, розуміння соціальної значущості навчання, 
ствердження своєї позиції у класі чи групі, підвищення влас-
ного соціального статусу, отримання певної винагороди за 
свої старання та зусилля. До пізнавальних мотивів ми відно-
симо здобуття знань, бажання бути більш ерудованим, засво-
єння конкретних навчальних дисциплін, задоволення від са-
мого процесу навчання, бажання зробити власний вклад у 
навчальний процес. Особистісні мотиви охоплюють здобуття 
додаткових знань, намагання бути схожим на взірця, прагнен-
ня досягти успіху в різних видах діяльності, бажання змінити 
власні якості, прагнення економії коштів або отримання при-
бутку, орієнтація на високу оцінку. Саме усі ці мотиви можуть 
сприяти розвитку здібностей та сприяти продуктивному на-
вчанню учнів старшого шкільного віку. Необхідно лише ви-
значити їх для себе і діяти задля досягнення власного успіху. 

Все ж таки, однієї мотивації може бути недостатньо у 
деяких ситуаціях. Тоді варто згадати і про зовнішні спону-
кання, тобто про стимули.  

Класифікацію стимулів дає В.М. Вергасов, який вирі-
зняє такі їх види [4, с.133-135]: 

 збуджувальні: стимул довіри, коли особистість може 
висловлювати свою думку вільно, робити самостійні ви-
сновки, здійснювати навчальні дії, створюється загаль-
ний позитивний емоційний настрій, з'являється довіра до 
педагога; стимул інтересу є важливим чинником ство-
рення умов для активізації пізнавальної діяльності, зни-
ження стомлюваності учнів, поліпшення механізмів мис-
лення, сприйняття, поведінки і водночас підвищення рів-
ня знань; стимул пріоритету полягає у наданні можли-
вості учневі проявити себе краще за інших, його викори-
стання також забезпечує істотну активізацію навчальної 
діяльності; стимул важливості полягає у підкресленні, 
акцентуванні педагогом важливості події, формули, ви-
сновку тощо; стимул професії має підкреслити значення 
навчальної інформації для майбутньої професійної дія-
льності. Цей стимул одночасно збуджує інтерес до знань, 
тобто посилюється активізація навчання. 

 динамічні (час, швидкість): стимул часу і швидкості 
полягає у формуванні в учнів відповідального ставлен-
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ня до часу. Активізуючи дії учнів, педагог має за мож-
ливості обмежувати їх у часі. 

 загрозливі (контроль, оцінка, відповідальність, склад-
ність):стимул контролю – створення загрозливої ситуації 
(непередбаченість проведення контрольної роботи, вибір 
питання, білета тощо), яка стимулює систематичну робо-
ту над навчальним матеріалом і виховує волю, але сис-
тематичне використання цього стимулу може викликати 
негативні емоції; стимул оцінки полягає у заохоченні 
оцінкою; стимул відповідальності створюється відпові-
дальним ставленням до навчання взагалі, а також покла-
данням деяких обов'язків на учнів у процесі навчання в 
малих групах (почергово доручається учням формулюва-
ти проблему, приймати рішення, аналізувати одержані 
результати);стимул важкості є надзвичайно важливим, 
але застосовувати його педагог має у процесі індивідуа-
льної роботи з учнями. У цьому разі активність слабкого 
учня стимулюється посильним для нього нескладним за-
вданням, а сильного – завданням більшої складності. 

 організаційні: позбавлення стипендії, виключення з 
навчального закладу. 

Таким чином, у процесі організації навчання замало ви-
користовувати лише прийоми та методи активізації пізнаваль-
ної діяльності, необхідно створювати умови, за яких учень 
починає виявляти свою активність і тоді у нього з’явиться 
власна мотивація навчання, яку можна зробити більш ефекти-
вною, підкріпивши її стимулами. Задля вмілого та ефективно-
го управління навчальним процесом педагог має вміти керува-

ти процесами мотивації та стимулювання тих, хто навчається, 
правильно обирати методи мотивації та стимулювання в зале-
жності від особистісних характеристик особистості, оскільки 
позитивне внутрішнє та зовнішнє спонукання до навчання є 
першоосновою успіху. Отже, правильне оперування процеса-
ми мотивації ти стимулювання приведуть до високих резуль-
татів і забезпечать ефективний розвиток особистості, реаліза-
ції її якостей у бажаному напрямі. 
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The article envisages the essence of educational activity, 
the concept of motivation and stimulation. The motivational 
cycle with the stages of its implementation is character-
ized. The classification of stimulation methods and motivation 
of training, which are aimed at forming internal and external 
motives to the activity are analyzed. 
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ОФІЦІАНТ ХХІ СТОЛІТТЯ. ЯКИЙ ВІН? 

Актуальність питання про манери поведінки офіціантів є важливим за рахунок прагнення закладів до досконалості. 
Адже, перше що бачить клієнт, коли заходить у ресторан – це усмішка людини, яка називає себе «офіціантом». Студенти, 
які часто працюють в закладах ресторанного господарства також зацікавленні в цьому, адже матеріальна винагорода 
(чайові) прямо залежать від якості їх обслуговування і манер поведінки. 

Ключові слова: офіціант, ресторанне господарство, клієнт, імідж. 

Ніщо не стоїть на місці. Світ розвивається шаленими 
темпами, тому або ти слідуєш за цим, або залишаєшся на 
місці, що в такому випадку означає «застій». Це особливо 
помітно у готельно-ресторанній сфері. За рахунок великої 
конкуренції, яка присутня у будь-якому великому місті, не 
говорячи уже про обласні центри, щоб залишатися цікавим і 
улюбленим закладом постійних і потенційних клієнтів пот-
рібно постійно працювати: з однієї сторони створити свій 
стиль і не зраджувати йому, не виходити за його рамки, але 
при цьому постійно вдосконалюватись, впроваджувати но-
визну, тобто потурбуватись про утворення позитивного імі-
джу закладу і дотримуватись його, постійно підігріваючи [1].  

У ресторанному господарстві імідж формується під 
впливом деяких факторів, якість яких клієнти безпосеред-
ньо відчули на собі або ж почули про це з різноманітних 
джерел. До створення іміджу належать такі складові: екс-
тер’єр, інтер’єр, зручність, різноманітність страв і напоїв, 
співвідношення їх ціни і якості, чистота, атмосфера, мож-
ливості дозвілля, відповідність до концепції і, звичайно, 
якість і швидкість обслуговування.  

Особливу увагу хочемо приділити саме посереднику 
між закладом і гостем – офіціанту. Який він повинен бути у 
наш час? Головним завданням якого є створення потрібної 
атмосфери і не заважати (офіціант-невидимка), чи людина 
яка є обличчям закладу, яка закарбовується в пам’яті і ні-
кого не залишає байдужим (офіціант-друг)? До кого гість 
захоче повернутися? Яка стратегія є вірною? [2]. 

Звичайно, обирати щось одне для всіх закладів було б 
нерозумно, але дослідити це питання і визначити, що перева-
жає все ж вважаємо потрібно. Два типи обслуговування мають 
як свої мінуси так і плюси. Офіціант-невидимка забезпечує 
невимушену атмосферу, роблячи все швидко, чітко, непоміт-
но. Він не заважає розмовам, не відволікає увагу. Такий праці-
вник не закарбовується в пам'яті, зате створює атмосферу 

спокою. Офіціант підходить з ледь помітною усмішкою, гово-
рить чітко завченими фразами. Офіціант-друг нікого не зали-
шає байдужим. Він викликає або симпатію, або апатію в свою 
сторону завдяки щирій, широкій усмішці і невимушені манері 
прийому замовлень. Такий працівник дозволяє собі пожарту-
вати в тему, поводить себе невимушено, активно, дружелюб-
но. З радістю продовжує розмову з клієнтами, якщо у нього є 
час і гості наполягають. Заклад, у якому працює такий офіці-
ант залишає враження дружньої атмосфери, в якій людина, яка 
прийшла сама на обід не почувається самотньою [3]. 

Для дослідження цього питання обрано місто Кам’я-
нець-Подільський у Хмельницькі області. Саме воно є фіна-
лістом конкурсу Молодіжна столиця України-2018, місто 
студентів, відома туристична локація серед українських і 
закордонних туристів. До уваги брались заклади із середніми 
цінами, розраховані на середньостатистичну молодь. 

Таким чином, з опитування в якому брало участь сто 
молодих людей з Кам’янця-Подільського, віком 17-25 ро-
ків, у статевому співвідношенні 65%-35% (дівчата-хлопці) 
випливає, що не дивлячись на дружню атмосферу у закла-
дах з комунікабельним офіціантом-другом більшість людей 
відчувають дискомфорт. 67,5% людей вважають, що офіці-
ант не повинен виходити за рамки загальноприйнятих пра-
вил обслуговування. Звичайно, дивлячись на те, що прик-
ладів закладів з «дружелюбним» офіціантом у Кам’янці-
Подільському надзвичайно мало можна припустити, що 
молодь просто не готова до цього.  

Підсумовуючи, можу підкреслити, що офіційна манера 
поведінки офіціантів існує уже давно і перевірена роками, 
тобто вона в будь-якому випадку виграшна. Для закладів, які 
прагнуть позитивно виділитись, які розраховані на меншість 
можна спробувати взяти на роботу усміхнених, харизматич-
них, комунікабельних осіб, які б і створювали атмосферу ду-
шевності, які б ставали другом кожному гостю, а гість у свою 
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чергу ставав би вже постійним клієнтом [4]. Однак тоді уся 
концепція закладу повинна відповідати манерам офіціантів.  
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The urgency of the question of the manner of behavior of 
the waiters is important, due to the desire of the institutions to 
perfection. The first thing that sees a customer when he comes 
to a restaurant is a funny person who calls himself a «waiter». 
Students who often work at public catering establishments are 
also interested in this, since material remuneration (typical) 
depends directly on the quality of their service and behavior. 
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АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

У статті проаналізовані тенденції розвитку аутсорсингу в галузі управління персоналом як зовнішньої функції управ-
ління підприємством, досліджено переваги його використання. 
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Постановка проблеми. Багато компаній у своїй діяль-
ності зустрічаються з ситуаціями, коли колектив переванта-
жений, приймати до штату нового співробітника нерента-
бельно, а робота повинна бути виконана професійно й вчас-
но. У такому випадку може допомогти аутсорсинг (аутстаф-
фінг) персоналу. Аутсорсинг персоналу надає підприємству 
можливість посилити свої конкурентні переваги на ринку на 
основі підвищення ефективності бізнес-процесів та якості 
продуктів і послуг. Якщо українські виробники хочуть стати 
рівноправними учасниками ринкових відносин, то вони по-
винні оволодіти знаннями і розумінням переваг, що здатний 
принести аутсорсинг персоналу в підвищення ефективності 
їх функціонування. Досвід західних компаній свідчить про 
те, що співпрацювати з компаніями, які надають послуги 
аутсорсингу в галузі управління персоналом, вигідно тоді, 
коли є намір всю свою увагу зосередити виключно на профі-
льних функціях, які приносять прибуток. 

Аналіз літературних джерел. Проблеми сутності, за-
вдань та ефективності аутсорсингу досліджували ряд віт-
чизняних та іноземних економістів, зокрема, Б.А. Аникин, 
И.Л. Рудал, Н.І. Чухрай, А.Г. Загородній, Г.О. Партин, 
О.П. Зозульов, О.М. Микало, А.Ю. Жданов. Однак, незва-
жаючи на досить значну кількість праць, питання «аутсор-
синг персоналу» все ще залишається недостатньо висвітле-
ним в економічній літературі.  

Серед останніх досліджень та публікацій з аутсорсин-
гу в сфері управління персоналом варто виділити роботи 
Бражник К., Вербицька К., Голуб В., Лисак А., Осейко М., 
Хлєбнікова Д. та ін. 

Формування мети статті. Метою дослідження є дос-
лідження тенденцій розвитку аутсорсингу в галузі управ-
ління персоналом підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Аутсорсинг у сфері 
управління персоналом – це форма господарських взаємо-
відносин між замовником та виконавцем, при яких замов-
ник концентрується на основних видах діяльності, а функ-
цію управління персоналом і відповідальність за її ефекти-
вність передає професійному виконавцю (аутсорсеру), який 
спеціалізується на управлінні персоналом і володіє відпо-
відним досвідом, знаннями, технічними засобами, на дов-
гостроковій контрактній основі, з метою підвищення якос-
ті, зниження витрат, зменшення часу виконання HR-про-
цесів і отримання конкурентних переваг [3]. 

Аутсорсинг (аутстаффінг) персоналу сьогодні не ду-
же поширений в Україні, і його термінологія поки що не 
усталена, тому на практиці застосовують кілька назв цього 
процесу. Одними з найпоширеніших є:  

Лізинг персоналу – оренда персоналу на довгостроко-
вій основі. Компанія-наймач оплачує тільки послуги агент-
ства-лізингодавця, не пов'язуючи себе зі співробітником 
юридичними відносинами. Спеціаліст знаходяться у штаті 
компанії-лізингодавця.  

Temporarystaffing – набір персоналу на короткостроко-
вий період (зазвичай до трьох місяців). Найчастіше ця послуга 
затребувана у разі проведення маркетингових заходів або ви-
конання невеликих проектів. Спеціалістів підбирає рекрутин-
гове агентство, воно ж відповідає за співробітника.  

Аутстафінг персоналу – аутсорсингова компанія прий-
має у свій штат вже працюючого в клієнтській компанії спеці-
аліста. При цьому відповідальність несуть обидві сторони, а 
формальну роботу (оформлення трудової книжки, відрахуван-
ня податків і т.д.) бере на себе аутсорсингова компанія. 

До основних форм аутсорсингу персоналу належить 
аутстафінг (виведення персоналу зі штату), аутплейсмент 
(працевлаштування звільнених працівників) та лізинг пер-
соналу (довгострокова оренда працівників) [1]. 

Організація, що займається аутсорсингом персоналу 
повинна брати на себе всі етапи пошуку необхідних фахів-
ців, працевлаштування у своєму штаті і підбору для конк-
ретних бізнес-завдань замовника, зокрема: 

 пошук та відбір фахівців;  
 наймання працівників та укладення трудового договору;  
 розрахунок заробітної плати, а також податкових пла-

тежів; 
 проведення навчання, атестацій;  
 кадрове адміністрування;  
 управління та контроль [2].  

Кадровий аутсорсинг персоналу є одним з найбільш 
ефективних інструментів управління. Його використовують як 
засіб для підвищення фінансової потужності підприємства та 
його конкурентоспроможності, оскільки аутсорсинг персоналу 
дозволяє значно скоротити як загальні витрати підприємства-
замовника аутсорсингових послуг, так і зменшити трудоміст-
кість та витрати на функціонування кадрової служби. При 
цьому, основною вигодою, яку отримує підприємство-замов-
ник є оптимальне поєднання «якість – витрати – час».  

Основними причинами, які спонукають підприємства 
звертатися до послуг організацій, що займаються аутсор-
сингом можуть бути:  

 існуюче обмеження за кількістю штатних працівників;  
 необхідність залучення додаткових працівників для 

виконання одноразового спецпроекту;  
 необхідність заміни персоналу, тимчасово відсутнього з різ-

них причин (відпустка, хвороба, декретна відпустку і т.д.);  
 сезонна активація виробничих процесів;  
 зниження ризику наймання працівників низької квалі-

фікації [4].  

Основними вигодами від використання аутсорсингу пе-
рсоналу, які очікують отримати підприємства-замовники, є:  

 зосередження усіх зусиль підприємства-замовника на 
першочергових завданнях і функціях основної справи 
(основного виду діяльності), яка, як правило, є макси-
мально прибутковою;  
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 максимальна оптимізація витрат на облік кадрів, діло-
водство та оплату праці (підприємство-замовник не 
платить заробітну плату співробітникам, не платить за 
них ні податок з доходів фізичних осіб, ні соціальні 
збори, а лише раз на місяць платить аутсорсинговій 
компанії за надані послуги);  

 відмова від найму співробітників, послуги яких не пот-
рібні постійно; 

 гнучкість в управлінні персоналом;  
 зниження навантаження на керівників підприємства-

замовника та працівників кадрової служби;  
 перекладання можливих ризиків, що пов’язані з праців-

никами, на постачальника послуги, тобто аутсорсинго-
ву компанію [5]. 

З метою оптимізації фінансових результатів діяльності, 
підприємствам доцільно використовувати аутсорсинг персо-
налу як інструмент удосконалення управління кадровим поте-
нціалом та спосіб підвищення конкурентоспроможності біз-
нес-структури в умовах розвитку ринкових відносин. 

Висновки. В Україні аутсорсинг в галузі управління 
персоналом підприємства ще перебуває на початковій ста-
дії свого розвитку, оскільки окремі елементи діяльності 
компаній-аутсорсерів тільки почали з’являтися на вітчиз-
няному ринку. Проте досвід використання аутсорсингу у 
розвинених ринкових економіках провідних держав світу 
свідчить про його економічну ефективність і доцільність 
реалізації такого інструментарію в управлінській діяльності 
українських підприємств. 

У нинішніх економічних умовах необхідним для роз-
витку та використання аутсорсингу персоналу в Україні є 
проведення таких заходів: 

 зацікавити найманих працівників, які в межах цілей та 
завдань компанії будуть займатися тим, що їм цікаво, 
оскільки інтерес до роботи – гарантія її ефективності;  

 важливо враховувати психологічні тонкощі, які є в ос-
нові аутсорсингу, насамперед – це інформування пер-

соналу про його проведення та переваги для компанії і 
самих працівників;  

 приділити увагу тим людям, в яких компанія зацікавле-
на та делікатно повідомити тих, з якими потрібно роз-
лучитись, а також продумати компенсаційний пакет для 
цієї категорії працівників та ін.;  

 при виборі постачальника потрібно провести моніто-
ринг ринку, перевірити репутацію;  

 обов'язково диверсифікувати ризики шляхом вибору 
декількох постачальників та удосконалити законодавчу 
базу, яка б захищала інтереси вітчизняних підприємни-
цьких структур. 
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МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

У статті розглянуто міграційні процеси та потоки та їх вплив на стан функціонування ринку праці України. 
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Постановка проблеми. Питання міграції населення є 
досить актуальними на сучасному етапі розвитку України. 
Адже міграція як економічне явище є одним із факторів фор-
мування суспільства, що безпосередньо впливає на його ста-
новлення та функціонування. Сьогодні трудова міграція стала 
одним з головних чинників соціально-економічних трансфор-
мацій і розвитку всіх регіонів України. Важливість досліджен-
ня міграційних тенденцій у нашій країні обумовлена підви-
щенням інтенсивності міграційних потоків, поширенням на 
всі регіони держави, що, у свою чергу, призводить до загост-
рення проблем, пов’язаних з явищем трудової міграції. Тому 
така тенденція і спонукає досліджувати особливості та про-
блематику трудової міграції в Україні, особливо, якщо враху-
вати, що кожен 35-й житель планети є мігрантом. 

Нині Україна на європейському ринку праці переваж-
но виступає як держава-експортер робочої сили, хоча від-
мічається тенденція до зростання числа іноземних грома-
дян, які працюють в Україні. Як стверджують окремі нау-
ковці, чисельність останніх приблизно в 10 разів менша, 
ніж українців, які працюють за кордоном. Міжнародні еко-
номічні відносини на сучасному етапі розвитку світового 
господарства характеризуються значним поглибленням 
взаємозалежності усіх держав світу. Посилення процесів 
глобалізації, зростання ролі транснаціональних корпорацій, 
а також розширення міжнародної інвестиційної діяльності 
спричинили істотну активізацію міграції трудових ресур-
сів. Сьогодні міжнародна міграція являє собою невід’ємну 
частину процесу розвитку світового господарства. 

Формування мети статті. Аналіз сучасного стану мі-
граційних процесів в Україні та їх зв’язок і вплив на зайня-
тість населення України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаме-
нтальні системні дослідження з проблеми міграцій насе-
лення наведені у працях таких вітчизняних науковців, як 
С. Пирожков, О. Малиновська, О. Хомра, О. Позняк, Е. Лі-
банова, Й. Гілецький, А. Гайдуцький, Л. Аза. Серед праць 
молодих українських учених можна виділити праці: 
О. Краузе, О. Ровенчак, І. Майданік, І. Лапшиної. Серед 
дослідників ближнього зарубіжжя заслуговують на увагу 
праці вчених: А. Сухова, С. Триканової, С. Бондирєвої, 
Д. Колєсова. Існують численні розробки провідних зарубі-
жних дослідників щодо проблем міжнародної трудової 
міграції: Р. Сталкера, Дж. Е. Смарта, М. В. Асіса та ін. 

Виклад основного матеріалу. Впродовж усієї історії 
людства міграція відіграє визначну роль у суспільному 
розвитку. Вона є необхідною умовою кількісного та якіс-
ного економічного зростання‚ механізмом досягнення від-
повідності між попитом та пропозицією на робочу силу. 
Процес міграцій вчені відносять до числа найскладніших 
для дослідження демоекономічних процесів. 

Міграція (від лат. migratio – переселення) – це пере-
міщення людей, що пов’язане із зміною постійного місця 
проживання з метою пошуку роботи, кращих умов життя, 
уникнення від переслідувань, що призводить до механічно-
го приросту населення. 

http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PV_PRINT&P21DBN=PV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%93.
http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PV_PRINT&P21DBN=PV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E.%20
http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PV_PRINT&P21DBN=PV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%86.
http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PV_PRINT&P21DBN=PV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20
http://libkor.com.ua:88/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PV_PRINT&P21DBN=PV&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
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До основних міграційних потоків, які впливають на 
зайнятість населення України і регіонів, відносяться: 

 маятникова трудова міграція. Як правило, в ній беруть 
участь жителі приміських територій, що входять в агломе-
рацію і здійснюють щоденні трудові маятникові міграції;  

 міжрегіональна міграція відображає рух населення з 
одного регіону в інший у межах України. При цьому 
територіальний рух людських ресурсів може відбувати-
ся у формі як трудової міграції (без зміни постійного 
місця проживання), так і безповоротної міграції (на по-
стійне місце проживання);  

 міграція робочої сили за межі країни (зовнішня мігра-
ція). Зовнішні мігранти можуть переїжджати як на пос-
тійне місце проживання, так і з метою здійснення тим-
часової трудової діяльності (іноземна робоча сила).  

Названі вище потоки мігрантів є вагомим чинником стру-
ктури пропозиції робочої сили в регіонах та Україні в цілому. 

Трудова міграція в останні роки стала одним з найбіль-
ших викликів для нашої країни. Втомившись від відсутності 
реформ і очікування кращих економічних умов в Україні, 
мільйони співгромадян намагаються поліпшити свій фінансо-
вий стан і реалізувати кар’єрні очікування в інших країнах. 

Головна причина, що підштовхує до виїзду за кордон – 
бажання отримати більш цікаву і високооплачувану роботу, 
ніж у себе на батьківщині. Також Україна не може запропону-
вати своїм громадянам привабливі економічні умови для підп-
риємництва. Поки ці проблеми не будуть вирішені, наша краї-
на продовжить залишатися експортером трудових ресурсів, а 
відтік робочих рук і мізків триватиме. 

 
Рис. 1. Динаміка міграційних процесів в Україні 

За даними Держстату (рис. 1), на кінець 2017 року в 
Україні кількість вибулих становило 430 тис. люд., що в 2 
рази більше ніж у 2016 році. 

Пошуки роботи для представників багатьох професій 
можуть тривати роками. Часто необхідних вакансій просто не-
ма. Чим менший населений пункт, у якому живе людина, тим 
складніше їй знайти прийнятну роботу, не кажучи про пошук 
місця роботи з найкращою зарплатнею та умовами праці. 

Статистика показує (рис. 2), що у селах рівень безробіття 
ще вищий – 10,4% або майже 600 тис осіб працездатного на-
селення. Ті, що знайшли роботу, навряд чи насолоджуються 
плодами своєї праці. Статистика Мінфіну показує, що середня 
зарплата в Україні становить 5 406 грн або близько 190 євро. 

 
Рис. 2. Динаміка показників ринку праці 

При цьому середня зарплата вираховується середнім 
арифметичним. Це означає, що існують люди, які заробля-
ють набагато менше. Таких, за даними Держстату, чимало. 
Майже 500 тис осіб в Україні отримують зарплату, меншу 
за мінімальну. Ще 1,9 млн осіб заробляють 1147-1500 грн. 

Тимчасом рівень зарплат в сусідніх країнах значно 
перевершує наш. У Румунії середня зарплата становить 395 
євро, в Угорщині – 497 євро, у Чехії – 702 євро, у Словач-
чині – 745 євро, у Польщі – 750 євро. Зростаючі економіки 
вимагають приросту робочої сили, і нестачі робочих місць 
там не спостерігається. 

Працездатне населення цих країн часто виїжджає ще 
далі на захід – у Німеччину, Францію, Великобританію. 
Цим країнам вдається підтримувати економічне зростання 
в тому числі і завдяки робочій силі із сусідніх країн, що не 
входять в ЄС, і величезна частина трудових мігрантів при-
їжджає саме з України. 

Розчаровуючись у роботі на батьківщині, багато пра-
цездатних українців цілеспрямовано шукають роботу за 
кордоном, де виконують роботу, яка не вимагає високих 
кваліфікацій. Там можна заробляти в два-три рази більше, 
ніж в Україні отримує людина з вищою освітою. 

Показники міграції вражають і жахають. Наприклад, 
Угорщина збирається розширити кількість вакансій для 
трудових мігрантів на 50 тис. Чехія, де вже працює 220 тис 
українців, збирається створити ще 140 тис вакансій. 

Проте головним імпортером українських працівників, 
безсумнівно, є Польща. Якщо у 2015 році тут працювало 
близько мільйона українців, то у 2016 році для українських 
робітників було відкрито ще 900 тис робочих віз, і ще мі-
льйон Союз підприємців і роботодавців Польщі збирається 
видати у 2017 році. 

Не варто забувати: йдеться тільки про офіційно влаш-
тованих співвітчизників, хоча далеко не всі трудові мігран-
ти заробляють в Польщі та інших країнах ЄС легально. 

Українська міграція в Польщу стала настільки масо-
вою, що там зняли комедійний серіал про нелегку долю 
українських робітниць, які приїхали до Варшави на заробі-
ток. Серіал став одним з найпопулярніших шоу на польсь-
кому телебаченні. 

Тимчасом Союз підприємців Польщі відзначає, що 
зростання кількості мігрантів з України принесло польсь-
кому бюджету майже 2 млрд євро за рік – сума, яка більш 
ніж удвічі перевищує третій транш Україні від МВФ. 

Основними напрямами регулювання процесів трудо-
вої міграції українців за кордон та іноземців в Україні ма-
ють стати такі: 

 виробити державну політику щодо регулювання трудо-
вої міграції українців за кордон та іноземців в Україну;  

 удосконалити нормативно-правову базу щодо соціаль-
ного захисту українських трудових мігрантів;  

 створити економічні умови для зниження темпів трудо-
вої міграції українців за кордон та їх повернення на Ба-
тьківщину;  

 пом'якшити вплив глобалізаційних процесів на ринок 
праці України. 

Висновки. Трудова міграція в Україні та в регіоні зо-
крема відображає загальні та типові для більшості держав 
головні причини, які пов'язані, насамперед, із високим рів-
нем безробіття, низьким рівнем заробітної плати, незатре-
буваністю фаху на батьківщині, зникненням деяких галузей 
виробництва або значним їх скороченням, економічною 
нерозвиненістю окремих регіонів тощо. Основною переду-
мовою для зменшення міграційних процесів в Україні у 
цілому є стабілізація соціально-економічних процесів та 
підвищення рівня працезабезпечення. Важливим напрямом 
міграційної політики має стати політика щодо створення 
умов для зворотної міграції українських трудових мігран-
тів. Основним чинником зворотної міграції в країну та при-
зупинення міграційних утрат є: створення сприятливих 
умов ведення бізнесу, державної підтримки у розв'язанні 
житлової проблеми, особливо для молоді, у створенні но-
вих робочих місць та зростанні життєвого рівня населення, 
забезпечення кращих економічних умов та гідних соціаль-
них стандартів. 

Список використаних джерел: 

1. Субоч К.П. Населення України. Трудова еміграція в Укра-
їні. Київ. 2016. 233 с. 



Секція Економічних наук 

18 

2. Україні слід рахувати мігрантів. URL: http://tsn.ua/ukrayi-
na/ukrayini-slid-rahuvatimigrantiv.html. 

3. Бойко Р.В. Украинским мигрантам поставили диагноз – ост-
рая жажда самореализации. Міграція. 2014. Вип. 2 (144). С. 16. 

4. Звіт із світової міграція у 2016 році Майбутнє міграції: 
Розбудова дієвості заради змін (основні положення). Пред-
ставництво МОМ в Україні. URL:www.iom.org.ua. 

5. Рибак І.С. В ЕС снова взялись за трудовых мигрантов. 
Міграція. 2014. Вип. 2 (144). С. 20. 

6. Державна служба статистики України. URL: 
www.ukrstat.gov.ua. 

The article deals with migration processes and flows and 
their influence on the state of functioning of the labor market 
of Ukraine. 

Key words: migration, employment, labor market. 

Отримано: 11.04.2018 

 
 

УДК 331.101.3 

О. М. Москаль, студентка 4 курсу економічного факультету 
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Постановка проблеми. Формування соціально-орієнто-
ваної ринкової економіки в Україні потребує нових методоло-
гічних підходів до проблеми повнішого використання людсь-
кого фактора шляхом активізації діяльності працівників, ство-
рення дієвих мотивів і стимулів у механізмі господарювання. 
Недостатня мотивація в сучасних умовах часто стає обмежу-
вальним фактором, що не дає змоги підприємствам промисло-
вості реалізувати свої потенційні можливості, на практиці 
призводить до масового відчуження людей від результатів 
трудової діяльності, зниження суспільної активності виконав-
ців, інертності більшості працівників. Складна фінансова си-
туація що склалася у даний час обмежила можливості матері-
ального стимулювання співробітників. В зв'язку з цим актуа-
льним питанням є розробка ефективної системи мотивування 
персоналу на базі методів його нематеріального мотивування. 

Аналіз досліджень і публікацій. Багатогранність і 
складність проблем мотивації персоналу знайшли відобра-
ження у наукових працях таких вітчизняних вчених, як 
А. Афонін, Д. Богиня, О. Грішнова, В. Данюк, Г. Дмитренко, 
А. Колот, Н. Мазур, І. Петрова, М. Семикіна, А. Тибінь, 
Л. Червінська та ін. Однак, недостатньо дослідженими є пи-
тання, що стосуються використання нематеріальних методів 
стимулювання праці. 

Метою статті є аналіз сучасних методів нематеріаль-
ної мотивації працівників, можливості і доцільності їх за-
стосування як важливого фактора підвищення продуктив-
ності праці. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні підприємства 
зацікавлені в тому, щоб у складі персоналу все більше місце 
займали працівники з аналітичними здібностями, схильні до 
пошуку нового у сфері своєї діяльності. Одним з факторів 
успіху є впровадження нових методів мотивації. Діяльність 
підприємства апріорі не може бути успішною, якщо її персо-
нал безпосередньо не зацікавлений у досягненні високих ви-
робничих результатів і не налаштований на продуктивну пра-
цю. Лише 19% підприємств регулярно проводять заходи, на-
правлені на підтримку персоналу та членів їх родин. При цьо-
му 43% підприємств роблять це епізодично, а ще 38% лише 
зараз планують впровадження подібних ініціатив. 

За оцінкою спеціалістів в області менеджменту пер-
соналу, нині в країнах з розвинутою економікою не більше 
45% найманих працівників у структурі мотивів першість 
віддають досягненню матеріальної винагороди. При цьому 
за останні роки частка тих, хто віддає перевагу нематеріа-
льним мотивам, різко зросла. 

Мотивація праці – це процес спонукання працівників до 
праці, який передбачає використання мотивів поведінки люди-
ни для задоволення своїх потреб через трудову діяльність [3]. 

На жаль, в Україні, що володіє визнаним у світі кадро-
вим й інтелектуальним потенціалом, підприємства недостат-
ньо використовують інструменти, пов'язані з підвищенням 
мотивації працівників, роблячи основний акцент на маніпу-
люванні зарплатою: підвищуючи або знижуючи її залежно від 
успіхів структури на ринку [4]. Але все ж постійне збільшення 
рівня оплати праці не сприяє збільшенню трудової активності, 

а навпаки з часом персонал звикає до такого роду мотивації. 
Рекомендується використовувати підвищення оплати праці як 
короткостроковий метод мотивації. Тому останнім часом кері-
вники почали опановувати нематеріальні методи мотивації. 

Нематеріальна мотивація – це процес спрямований на 
немонетарне заохочення та формування корпоративного духу 
працівників, що сприяє підвищенню зацікавленості персоналу 
в якості своєї роботи. Нематеріальні блага узагальнено можна 
охарактеризувати як поліпшення умов роботи на підприємст-
ві, що створює в працівника мотивацію до певних позитивних 
дій, певну позитивну поведінку, але, природно, лише у випад-
ках, якщо поліпшення роботи у свідомості працівників відпо-
відає їх уявленням про те, якими мають бути робочі місця, 
режими праці і відпочинку, участь працівників в управлінні 
виробництвом, відносини між працівниками в колективі і 
багато чого іншого, що приносить працівнику блага в немате-
ріальній формі. Оскільки поліпшення умов роботи на підпри-
ємстві потребує проведення організаційних, технічних, психо-
логічно-фізіологічних, соціально-економічних, суспільних 
заходів, то системи нематеріального стимулювання нерозрив-
но пов'язані з цими заходами. 

Дієва система мотивування працівників вітчизняних 
промислових підприємств повинна базуватися на таких 
принципах: сприйняття працівника як особистості, повага 
до нього, його потреб та інтересів; створення безпечних, 
комфортних умов праці; створення умов та надання одна-
кових можливостей для професійного просування праців-
ників; застосування об'єктивних критеріїв оцінки праців-
ника; забезпечення відповідності винагороди працівника 
результатам його праці; справедливий розподіл доходів, 
участь працівників у прибутках; залучення працівників до 
управління виробництвом; забезпечення моральної та соці-
альної захищеності трудового колективу. 

Розумна мотивація відчутно підвищує продуктивність 
праці і робітник починає працювати набагато краще. Орга-
нізації, працівники яких працюють краще, в цілому пока-
зують вищу здатність до виживання в кризових умовах, а 
зміна ставлення працівників до праці підвищує прибутко-
вість компанії. 

Існую багато шляхів, що дозволяють мотивувати персо-
нал та стимулювати його роботу без вкладення значних гро-
шових коштів. Охарактеризуємо найбільш популярні з них: 

Цікава робота. Завдання та робота, рутинні для керівни-
ка, можуть стати досить цікавими для підлеглих. Якщо праці-
вники успішно виконують такі завдання, їх необхідно заохо-
тити, надавши їм додаткових повноважень, передавши деякі з 
обов’язків керівника, або доручивши нові проекти. Такий 
метод нематеріального стимулювання допоможе працівникам 
само реалізуватися та розвивати свої професійні навички. 

Публічне визнання – публічна демонстрація вдячнос-
ті за зусилля працівників. 

Вільний час – можливість надавати працівнику віль-
ний час для відпочинку від роботи, щоб він мав змогу за-
йнятися своїми особистими справами, то він повернеться 
відпочивши і ефективність його праці значно зросте. 

http://www.iom.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Інформація – керівництву організацій рекомендовано 
ділитися з працівниками інформацією щодо функціонуван-
ня всієї організації, які у неї перспективи та пріоритети. 
Таке ставлення показує працівникам, що їх цінують як спе-
ціалістів і що їх думка важлива для організації. 

Зворотний зв’язок – працівники повинні знати, наскі-
льки цінується робота кожного з них на своєму робочому 
місці. Така інформація, як правило, примушує працівників 
працювати краще – для того, щоб підтвердити свій високий 
статус, або для того, щоб досягти його. 

Залучення працівників до процесу прийняття рішень, 
особливо до тих, які стосуються безпосередньо самих пра-
цівників. Це показує працівникам, що їх точку зору пова-
жають, що приводить до підвищення самооцінки підлеглих 
і примушує їх творчо мислити в процесі прийняття рішень. 

Незалежність – більшість працівників високо цінує 
свободу у виборі способу виконання своєї роботи, і якщо 
вони відчувають таку свободу, то зможуть принести фірмі 
додаткові нестандартні ідеї і проявити високу ініціативу у 
вирішенні складних проблем. 

Гнучкість – персонал будь-якої фірми високо цінує 
можливість гнучкого графіку роботи, який дає змогу праці-
вникам обирати той графік робочого часу, в якому ефекти-
вність їх праці є максимальною. Відносно новим методом 
їх стимулювання в цьому напрямку є впровадження в орга-
нізаціях телекомп’ютинга та телероботи. 

Підвищення відповідальності – по своїй суті кожен 
працівник здатен самовдосконалюватися на своєму робо-
чому місці. Він прагне підвищити свій професіоналізм з 
метою просування по cлужбі. В такому випадку підвищен-
ня відповідальності демонструє працівникам, що їх ціну-
ють та їм довіряють, що стимулює їх до кращої праці, іні-
ціативності та вироблення нових ідей [5]. 

Розробивши систему мотивації, спрямовану на задово-
лення потреб працівників підприємства відповідно до того, що 
вони вважають важливим, можна створити сприятливіші умо-
ви для досягнення цілей організації. Виходячи з того, що 
об’єктом стимулювання є працівники різних категорій, треба 
брати до уваги відмінність їх стимулювання. Система немате-
ріального стимулювання повинна бути різною не тільки для 
працівників різних рівнів, але й ураховувати соціальний ста-
тус, вік, стать працівника, а також його психологічні особли-
вості [2]. Так, для молодих працівників важливі кар'єра, жит-
тєвий успіх. У працівників передпенсійного віку сильними 
мотивами підвищення продуктивності праці є визнання їх 
авторитету, цінності, незамінності для фірми тощо. Для інди-
відів, чиє фінансове становище доволі благополучне, моральні 
мотиви можуть бути значно вагомішими, ніж матеріальні. Такі 
працівники надають великого значення і змісту роботи, отри-
мують задоволення від самого процесу роботи і від досягнуто-
го результату. Скрутне фінансове становище деколи зумовлює 
переважання матеріальних мотивів над моральними. Тому 

уміння розрізняти потреби працівників є основою формування 
у них активної трудової поведінки та досягнення підприємст-
вом основної мети – максимізації прибутку. 

Отже, система мотивації не буде достатньо ефективною, 
якщо вона базуватиметься лише на фінансових стимулах і не 
включатиме нематеріальні складові. Зрозуміло, що для кожно-
го працівника існує індивідуальна схема, адже на різних лю-
дей діють різні стимули і для цього потрібно враховувати 
безліч аспектів, починаючи з особливостей характеру праців-
ників і закінчуючи їх прагненням професійного самовиражен-
ня, та використання нематеріальних методів мотивації праців-
никам дасть змогу не лише підвищити ефективність їх роботи, 
але й зведе до мінімуму матеріальну складову мотивування, 
що є особливо актуальним для нашої країни. 

Сьогодні, в умовах обмеженості фінансових ресурсів 
на національних підприємствах, коли досить важко встано-
вити високу заробітну платню, особливу увагу можна зосе-
редити саме на нестандартних методах стимулювання пра-
ці, складаючи гнучку систему мотивування для працівни-
ків, ефективно поєднуючи стандартні та нестандартні мо-
тиваційні заходи. При застосуванні нематеріальних стиму-
лів необхідно звертати увагу на культурні, ментальні та 
психологічні особливості працівників для пошуку найефе-
ктивнішого методу мотивації на конкретному підприємст-
ві. Особливого значення це питання набуває в умовах пе-
реходу до ринкової економіки. В Україні, яка володіє кад-
ровим і інтелектуальним потенціалом, актуальним є пере-
хід до методів управління персоналом, пов'язаних з підви-
щенням моральної мотивації працівників. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

Стаття присвячена дослідженню історичних аспектів соціального страхування та тенденцій становлення розвитку си-
стеми соціального страхування. 

Ключові слова: соціальне страхування, страховий стаж, соціальні ризики, страховик, страхувальник, страховий вне-
сок, право на соціальне страхування.  

Постановка проблеми. Для кращого розуміння ідеї со-
ціального страхування, доцільно розглянути історичні аспекти 
виникнення в Європі та його розвиток на території України. 

Аналіз досліджень та публікацій. Ця проблема свід-
чить про те, що система соціального страхування пройшла 
досить довгий шлях до теперішнього його трактування. Вра-
ховуючи вище викладене питання еволюція соціального стра-
хування є особливо актуальними напрямком наукового дослі-
дження. Серед існуючих науковців варто виділити досліджен-
ня таких як А.В. Базилюк, О.В. Боков, І.О. Гуменюк, С.О. Кро-
пельницька, Б.В. Надточій, П.Д. Пилипенко, Т.В. Солоджук, 
В.В. Собченко, І.С. Ярошенко та інші. 

Метою статті є дослідження історичних особливос-
тей розвитку та реформування соціального страхування 
виходячи з характерних для неї етапів становлення еволю-
ційних змін. 

Результати дослідження. Аналізуючи наукову літера-
туру можна зробити висновок, що, на сьогодні серед науков-
ців не існує одностайного підходу до визначення поняття со-
ціального страхування. Зокрема, Б.В. Надточій визначає соці-
альне страхування як соціальну систему, що ставить за мету 
створення загальнонаціональної організації взаємодопомоги 
обов’язкового характеру, яка зможе діяти з найвищою ефекти-
вністю лише у тому разі, якщо вона буде всеосяжною як з 
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точки зору охоплення нею населення, так і з точки зору пок-
риття ризиків [1]. С.О. Кропельницька, Т.В. Солоджук визна-
чають соціальне страхування вже не як соціальну систему, а 
просто як систему заходів щодо матеріального забезпечення 
населення в старості, на випадок захворювання чи втрати пра-
цездатності в працездатному віці, на випадок безробіття, підт-
римки материнства й дитинства, охорони здоров’я громадян, 
при виході на пенсію [2].  

Враховуючи вище викладені підходи до визначення по-
няття соціального страхування, важко недооцінити його зна-
чення у суспільстві, оскільки соціальне страхування вирішує 
ряд важливих завдань: формує грошові фонди, з яких покри-
ваються витрати, пов’язані з утриманням непрацездатних чи 
осіб, що не беруть участь у трудовому процесі; забезпечує 
необхідну кількість та структуру трудових ресурсів, а також 
їхній розподіл відповідно до об’єктивних потреб розвитку 
суспільства; скорочує розрив у рівні матеріального забезпе-
чення непрацюючих і працюючих членів суспільства; домага-
ється вирівнювання життєвого рівня різних соціальних груп 
населення, не зайнятих в трудовому процесі [3].  

В Європі найбільший вплив на розвиток системи соціа-
льного страхування зробив канцлер Німеччини Отто фон Біс-
марк, який в 1883-1889 роках чи не вперше в світі в законода-
вчому порядку запровадив систему соціального страхування: 
Закон про страхування на випадок хвороби (1883), Закон про 
страхування від нещасних випадків на виробництві (1884), 
Закон про страхування на випадок старості та інваліднос-
ті (1889) [2]. Зокрема, О.В. Боков, зазначає, що використовую-
чи зарубіжний досвід, Росія та Україна вже в роки створення 
моделі Бісмарка мали значний національний досвід соціально-
го страхування і йшли власним шляхом його розвитку. Скасу-
вання кріпацтва в Російській імперії та подальші реформи 
надали поштовх бурхливому розвитку економіки у другій 
половині XIX ст. У цей період одним із найважливіших індус-
тріальних районів стає Україна. Швидке зростання кількості 
робітників та його страйкова боротьба призвели до виникнен-
ня низки проблем пов’язаних між собою, які був змушений 
вирішувати уряд. Серед цих проблем не на останньому місці 
стояло і соціальне страхування працівників. Початком розвит-
ку соціального страхування в Російській імперії вважають 
Закон «Про обов’язковий заклад допоміжного товариства на 
казенних гірничих заводах» (1861 р.). Згідно із вказаним зако-
ном членами товариства могли бути працівники, внески яких 
обсягом 2-3% акумулювалися у страховій касі. Страховий 
фонд також формувався із внесків роботодавців в обсягах, 
пропорційних сумам, поповнюваним працівниками [4].  

Із кінця 80-х рр. XIX ст. соціальне страхування поширю-
ється на Південну Україну. Зокрема, на підприємствах Одеси 
розпочалося добровільне страхування працівників у приват-
них загальнострахових товариствах від ризиків здоров’ю через 
нещасні випадки на виробництві. Для середніх підприємств 
така форма страхування була найприйнятнішою в економіч-
ному плані. Відшкодування втрат здоров’ю внаслідок травми 
чи професійного захворювання, було вигідніше виплачувати 
через систему добровільного комерційного страхування, ніж 
витрачати власні кошти. На малих і великих підприємствах 
приватне страхування не набуло помітного масштабу: на пер-
ших – через дефіцит фінансових ресурсів, на других – навпа-
ки, перевага надавалася компенсаційним виплатам за рахунок 
підприємства. У зв’язку з економічною невигідністю приват-
ної форми страхування її функціональна роль перейшла до 
нових форм, організованих на основі власного добровільного 
взаємного страхування, а не на комерційній основі.  

У 1889 р. утворилося «Одеське товариство взаємного 
страхування фабрикантів і ремісників від нещасного випадку 
з їхніми робітниками і службовцями». Усі страхові надхо-
дження підприємці витрачали на потреби застрахованих. 
Приблизно 80% коштів спрямовувалося на страхові виплати, 
а решта на лікування й медичну експертизу щодо непраце-
здатності застрахованих від професійних ризиків [5]. У 
1903 р. було прийнято Закон «Про відповідальність підприє-
мців за нещасні випадки з працівниками», який започаткував 
страхування працівників на випадок травм і захворювань. 
Однак в цей період системою соціального страхування ще не 
було охоплено інші види страхових ризиків. Крім того, соці-

альне страхування від нещасних випадків та на випадок хво-
роби ще не поширювалось на численні галузі економіки – 
залізничний чи морський транспорт, будівництво, сільське 
господарство тощо. Разом із тим прогресивним моментом 
прийнятих законодавчих актів було те, що вони замінили 
індивідуальну відповідальність підприємств за заподіяну 
шкоду тобто цивільно-правову форму відповідальності на 
принцип соціального страхування [4].  

Наступною віхою історичного розвитку соціального 
страхування на території України стала поява обов’язкового 
соціального страхування. Так, страховим законодавством Ро-
сійської імперії прийнятим у 1912 р. і доповненим у 1917 р., 
передбачалося обов’язкове страхування на випадок хвороби, 
пологів і трудового каліцтва, яке здійснювалося лікарняними 
касами, що займалися питаннями страхування по хворобі і по-
логам, та товариствами страховок, що здійснювали страхуван-
ня по трудових каліцтвах. Дещо пізніше було прийнято низку 
актів, які встановлювали окремі види соціального страхування 
працівників і службовців. Зокрема, 11 грудня 1917 р. вперше у 
світі приймається Положення про страхування на випадок 
безробіття, яке розповсюджувалося на всіх робітників і служ-
бовців, за виключення осіб, заробіток яких перевищував три-
місячний середній заробіток у даній місцевості, а 15 листопада 
1921 р. підписується Декрет Ради народних комісаріатів «Про 
соціальне страхування осіб, зайнятих найманою працею».  

Підсумовуючи особливості становлення соціального 
страхування в радянський період слід відмітити, що соціа-
льне страхування як важлива складова системи соціального 
забезпечення, передбачало, що всі підприємства та устано-
ви в обов’язковому порядку сплачували за робітників і 
службовців, що у них працювали, страхові внески, тобто 
мало місце обов’язкове соціальне страхування [6]. 

На сьогодні, соціальне страхування є організаційно-
правовою формою соціального забезпечення, що підтвер-
джується не лише національними нормативно-правовими 
актами, а й міжнародними. Зокрема, Конвенція Міжнародної 
організації праці «Про мінімальні норми соціального забез-
печення» № 102 від 28.06.1952 р. говорить про можливість 
закріплення права на забезпечення у формі страхування [7]. 
На відміну від інших організаційно-правових форм соціаль-
не страхування передбачає попередню участь осіб у форму-
ванні та управлінні коштами соціального забезпечення. При 
цьому головними рисами, що визначають особливість соціа-
льного страхування є умова про неможливість існування 
інших систем, що встановлюють підвищений рівень соціа-
льного забезпечення за однакових програм страхування та 
наявність превентивного аспекту соціального захисту. Саме 
ці ознаки стали вагомими чинниками розвитку системи соці-
ального страхування та появи його форм. Багаторічний дос-
від держав із соціально орієнтованою економікою свідчить 
про широке використання двох форм соціального страху-
вання: обов’язкової та добровільної. 

Висновки. Таким чином, соціальне страхування пройш-
ло досить довгий шлях свого розвитку і становлення. Звичай-
но, на перших етапах соціальне страхування не охоплювало 
повністю всіх соціальних ризиків, які існували на той час, але 
вже відтіснило принцип індивідуальної (цивільно-правової) 
відповідальності роботодавців за шкоду заподіяну здоров’ю 
особи під час виконання нею свої трудових обов’язків. Важ-
ливим етапом становлення і розвитку соціального страхування 
стало також впровадження обов’язкового соціального страху-
вання. На сьогодні, одним із пріоритетних завдань розвитку 
соціального страхування є впровадження добровільного соці-
ального страхування, яке закріплене на законодавчому рівні. 
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ПАРАДИГМА ТУРИЗМУ XXI СТОЛІТТЯ 

У статті розглянуто актуальне питання парадигми туризму як глобального цивілізаційного явища XXI століття. 

Ключові слова: мобільність, туристифікація простору, концепт, сталий туризм, «м’який туризм». 

Індустрія туризму зазнає помітного впливу таких сил, як 
соціальна диференціація суспільства, інформаційні технології, 
зміна клімату. Туризм отримує «нове народження», тобто 
відбувається формування парадигми сфери дозвілля, відпочи-
нку та розваг. Імперативні компоненти – мобільність, турис-
тифікація простору, екологізація, соціологізація, гуманізація і 
технологізація – характеризують туризм як одну з найважли-
віших складових споживчих моделей сучасного суспільства.  

Мобільність – концепт нової туристичної парадигми. 
Турист XXI століття долає найскладніші географічні переш-
коди, отримуючи доступ до соціокультурного досвіду різних 
країн і народів. В останні десятиріччя XX ст., коли просторові 
горизонти значно розширилися, з’являється глобалістська 
свідомість [1, с.443]. Своєрідними символами мобільності 
стають мобільні телефони, мережа Інтернет, а також більш 
високий рівень культури, обізнаності й інформованості людс-
тва. Реалії постіндустріалізму продукують формування нового 
типу особистості, для якої у якості першочергових пріоритетів 
постають можливості самореалізації та накопичення інтелек-
туального і творчого потенціалу.  

Туристифікація простору. 924 мільйони чоловік – та-
ка кількість туристів подорожувала світом у 2008 році, за 
даними UNWTO. За прогнозами цієї організації, у туристи-
чні подорожі до 2020 р. буде включено понад 1,6 млрд. 
чоловік. З точки зору туристичних координат – географії, 
історії, культури, інфраструктури – кожне місце на планеті 
підлягає своєрідній ідентифікації. Дослідник у сфері тури-
зму Джон Уррі вважає, що сьогодні «туристична рефлек-
сія» контролює кожну, навіть маловиразну, земельну діля-
нку, щоб перетворити її на новий туристичний маршрут у 
новому глобальному порядку [2]. Таким чином, туристифі-
кація набуває всеохоплюючого масштабу. ЇЇ втіленням є 
нескінченне відкриття нових аеропортів, закладів харчу-
вання і розміщення, супермаркетів і витворів індустрії роз-
ваг – казино, атракціонів, тематичних парків. 

Концепція сталого розвитку туризму – нова філософія 
подорожування. Проблеми, з якими зіштовхується світова 
туристична індустрія, змушують шукати нові шляхи їх 
розв’язання. Останнім часом отримала поширення концепція 
сталого туризму. Принципи сталого розвитку для сфери ту-
ризму було сформульовано UNWTO ще 1988 року. Згідно з 
UNWTO, сталий туризм – напрямок розвитку туризму, що 
дозволяє не тільки задовольняти потреби туристів зараз, але 
й зберігати цю можливість у майбутньому. Передбачається 
управління всіма ресурсами у такий спосіб, щоб економічні, 
соціальні й естетичні потреби задовольнялися з підтримкою 
культурної та екологічної цілісності, без завдання шкоди 
біологічному різноманіттю. Принципи сталості в туризмі 
зводяться до екологічної, культурної, економічної сталості, а 
також сталості для місцевих співтовариств. Це означає, що 
всі туристичні компанії мають здійснювати запропоновані 
заходи для досягнення довгострокового стійкого розвитку. 
Чималий внесок у реалізацію принципів сталого розвитку в 
туристичну індустрію робить Рада Європи.  

Екологічний імператив. Сьогодні в усьому світі відбу-
вається екологізація туристичного бізнесу, яка пов’язана з 

усвідомленням суспільством реальності втрати природного 
та історико-культурного різноманіття. Продукуються нові 
форми організації туристичного дозвілля, з’являються тер-
міни, що характеризують такі види відпочинку, як: природ-
ній, екологічний, сільський, зелений, пригодницький, етног-
рафічний, археологічний, історико-культурний, освітній, 
фестивальний. Усі вони відображають тенденцію дбайливо-
го ставлення до навколишнього середовища. Суттєвою тен-
денцією екологізації туристичної практики є розширення 
туристичного простору на сільську місцевість, що сприяє 
живленню народної культури, традиційних ремесел. 

«М’який туризм» як споживча модель постіндустріаліз-
му. Вважається, що основні риси постіндустріалізму у сучас-
ному світі втілюють здебільшого провідні країни Європи. До 
пріоритетів «м’якого туризму» ввійшли й важливі цінності 
постіндустріального суспільства. Окрім дбайливого ставлення 
до природи, самобутньої культури і традицій місцевого насе-
лення, успішного бізнесу, його лейтмотивом стала орієнтація 
на самореалізацію та саморозвиток під час подорожі.  

Одним із найактивніших сегментів ринку туристичних 
послуг, за даними UNWTO, є індустрія релігійних подорожей, 
що містить неабиякі потенційні можливості для подальшого 
розвитку. Приблизно 90% жителів Землі пов’язані з релігією 
(до 29 найпоширеніших світових релігій належать: буддизм, 
християнство, іслам). Всупереч багатьом прогнозам про неми-
нуче відмирання релігії під впливом науково-технічного про-
гресу, з останньої чверті XX ст. й дотепер у світі спостеріга-
ється небувалий «релігійний ренесанс», тобто збільшується 
кількість релігійних організацій різних напрямків і кількість 
людей, які вважають себе віруючими. У відповідь на зростаю-
чий попит на релігійний туризм та кількість організацій, що 
надають подібні послуги, для його організації було створено 
Всесвітню релігійну асоціацію туризму [3, с. 20-21].  

В умовах зростаючої економічної взаємозалежності 
світу невід’ємною складовою виробничого процесу є діло-
вий туризм. Увагу акцентовано здебільшого на тому, що 
ділові туристи звертають більше уваги не на рутину, а на 
те, що робить поїздку незабутньою, підвищує працездат-
ність і дозволяє мінімізувати, або і зовсім уникнути, ви-
снажливості подорожі [4]. 

 Незважаючи на те, що поняття «діловийтуризм» за між-
народними мірками є відносно нове, його невпинне поширен-
ня демонструє високі темпи розвитку і відкриває перед бага-
тьма країнами, у тому числі й перед Україною, чималі перспе-
ктиви. Цьому об’єктивно сприяє стрімкий розвиток світової 
економіки, що продукує зростання кількості виставок, конфе-
ренцій та інших заходів з високим рівнем обслуговування. 
Прибутки від розвитку ділового туризму, що вже давно обчи-
слюються мільярдами доларів, спричиняють загострення кон-
куренції серед організаторів ділових заходів і стимулюють 
появу нових форм та методів організації і проведення ділових 
заходів. Сьогодні оборот світового ринку ділового туризму 
експерти оцінюють у 450 млрд. доларів [5].  

Перехід туризму в новий технологічний простір стає од-
нією з найважливіших ознак формування інноваційної пара-
дигми його розвитку. Технологізація стає запорукою майбут-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_011
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нього розвитку туризму, впливаючи як на туристичну індуст-
рію – туроператорський сектор, сферу перевезень, готельний 
та ресторанний бізнес, так і на самого туриста. Можна ствер-
джувати, що революцію в туристичній сфері здійснив Інтер-
нет. Створені за допомогою нього технології туристичного 
сервісу, включаючи онлайн-бронювання та електронний про-
даж послуг, дозволяють у віртуальному режимі відвідати 
будь-яке місце планети і ретельно спланувати подорож. Кожне 
поважаюче себе підприємство, що пов’язане із наданням або 
продажем туристичних послуг, має власний веб-сайт, де мож-
на візуально оцінити переваги того чи іншого готельного но-
мера, з’ясувати й погодити увесь спектр пропонованих послуг, 
включаючи меню в ресторані.  

Слід зауважити, що індустрія гостинності вступила на 
шлях, основу якого становить ексклюзивність і винятко-
вість [6, с.41]. Розвиток мережі не-великих готелів з екск-
люзивними дизайнерськими рішеннями, що поєднують 
міжнародні стандарти якості та специфіку національної 
культури, вписується у парадигму туризму XXI ст.  

Підсумувавши вищесказане, я хочу наголосити на тому, 
що парадигма туризму XXI ст. відповідає цінностям постінду-
стріального суспільства. Однак, як і сучасний світ, так і ту-
ризм ще не здійснили остаточного переходу на сходинку пост-
індустріалізму. Тому принципи сталого розвитку поки що 
поступово спалахують у темряві нещадної експлуатації турис-
тичних ресурсів, нерозумінні можливостей, які відкриває пе-

ред людиною нова філософія туристичних практик. Іскри 
нової туристичної парадигми, що все яскравіше спалахують у 
вигляді окремих обміркованих управлінських рішень та усві-
домленої організації власного дозвілля, несуть із собою доб-
робут для людини та конкурентоспроможність для держави.  
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ФАСТ-ФУД І ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ 

Тема, взята для дослідницької роботи, актуальна, так як сьогодні ресторанне харчування перетворилося в галузь ін-
дустрії, засновану на передових промислових технологіях. Високий темп сучасного життя і високий рівень соціальної ак-
тивності роблять мільйони людей «користувачами» цієї галузі індустрії. Така ситуація, безумовно, вступає в протиріччя з 
уявленнями про здоровий спосіб життя, які диктує сучасна медицина. 

Ключові слова: фаст-фуд, здорове харчування, здорові продукти, здоровий спосіб життя. 

Постановка проблеми. В наші дні медики все частіше 
говорять про шкоду фаст-фуду і його згубний вплив на орга-
нізм людини. Однак відвідувачів в місцях швидкого харчу-
вання не стає менше. Тому я вирішили з'ясувати, чому фаст-
фуд так приваблює людей, і особливо підлітків. Швидка їжа 
давно стала невід’ємною частиною побуту сучасної людини. 
Протягом десятка років і Україна так швидко засвоїла цей 
«здобуток» західної цивілізації, що чимало громадян вже й не 
уявляють собі життя без гамбургера, хот-дога чи фрі. 

Сучасне суспільство у великій мірі покладається на 
швидке харчування. Однак, ми ще не зрозуміли той факт, 
що існують проблеми, які пов'язані із споживанням фаст-
фуду, що впливають на здоров’я.  

Фаст-фуд виник в Америці в часи бурхливого еконо-
мічного росту: у людей просто забракло часу на приготу-
вання їжі вдома. В українців така залежність скоріше пси-
хологічна. Ми хочемо спробувати щось нове, не задумую-
чись про можливий негативний вплив такої їжі. «Ми є те, 
що ми їмо. Ми хочемо отримувати задоволення, але не 
вміємо поважати своє тіло» [1]. 

Медики давно й наполегливо застерігають від регуляр-
ного споживання швидкої їжі. Посилювачі смаку і замінники в 
таких стравах викликають звикання і бажання їсти щораз бі-
льше, що призводить до ожиріння. Небезпека полягає в тому, 
що для фаст-фуду використовуються рафіновані продукти. «В 
людини виникає апатія, в’ялість, депресія, яку вона нерідко 
намагається розважити… додатковими порціями їжі», – [2] 
розповідає лікар Оксана Петраш. Особливо небезпечно вжи-
вати так званий «джанк-фуд» (junk-food – з англ. «їжа-сміття). 
Це відомі всім хот-доги, гамбургери, фрі, чіпси. І ожиріння – 
це ще найменше зло, яке може спіткати охочих до такої їжі. 

За висновками вчених, фанати чіпсів, бургерів, кар-
топлі-фрі і хот-догів майже приречені на онкологічні хво-
роби. Їх спричиняють канцерогени, які в таких стравах є у 
великій кількості. Зокрема, канцероген акриламід, якого в 
чіпсах у 500 разів більше за норму, вражає нервову систе-

му, спричиняє мутації клітин і викликає злоякісні пухлини 
в черевній порожнині. В картоплі-фрі й бургерах кількість 
акриламіду в 100 разів вища від норми [3]. 

Серед наслідків фаст-фуду – порушення моторики 
кишківника, гастрит, холецистит і коліт. Вживання кебабів 
(шаурми) бодай двічі на тиждень підвищує ризик серцевих 
захворювань. 

Недавно американський журнал «Time» склав рейтинг 
найкалорійніших страв, які пропонують фаст-фуди в рестора-
нах швидкого харчування. Так, добова норма людини – дві 
тисячі калорій, однак деякі страви фаст-фудного меню в єди-
ному екземплярі перевищують її. Загроза – не тільки в кілько-
сті кілокалорій, але й у високому вмісті жиру і натрію. 

Дослідження українських фахівців виявили, що в одно-
му хот-догу міститься багато шкідливих насичених жирів і со-
лі. Сосиски у хот-догах, як правило, містять значно більше сої 
і крохмалю, ніж м`яса. Харчова хімія забезпечує страві смак, 
колір і консистенцію. Фосфати, затримуючи воду, збільшують 
об`єм сосиски. А консерванти дозволяють їх довго зберігати. 
Сосиска, приготована на грилі, містить канцерогени. 

Британські вчені також довели, що фаст-фуд веде ще 
й до отупіння. Так, діти, які вживають гамбургери, картоп-
лю-фрі та інші продукти швидкого харчування частіше 
трьох разів на тиждень, отримують нижчі оцінки порівняно 
з однолітками, які споживають домашню здорову їжу. 

У дослідженні вчених Великої Британії взяли участь 
більше 5500 дітей молодшого шкільного віку. Згідно з ре-
зультатами, у деяких прихильників фаст-фуду оцінки були 
нижчі порівняно з середнім балом на 16%. До речі, у Бри-
танії обмежено телерекламу фаст-фуду. 

Тобто сучасна людина часто не може уникнути великої 
кількості готової їжі і фаст-фуду в своєму раціоні, а здоровий 
спосіб життя неможливий без здорового збалансованого хар-
чування. За твердженням медиків, від якості медичного обслу-
говування в країні залежить тільки приблизно 10-15 відсотків 
здоров’я населення. Ще стільки ж залежить від спадкових 
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факторів, екології. Але більше ніж на половину здоров’я лю-
дини залежить від способу життя, який вона веде. Статистика 
підтверджує: здоров’я людини в її руках. 

Для здорового життя нашому організму необхідно 
повноцінне харчування. Нам щоденно потрібні вода, оскі-
льки наші клітини здебільшого складаються з рідини; біл-
ки, мінеральні речовини – це будівельний матеріал для 
клітин і тканин; жири, вуглеводи – джерела енергії; вітамі-
ни, мікроелементи – завдяки їм, відбувається обмін речо-
вин. Ці поживні речовини повинні надходити в певних 
кількостях. Ще древні мудреці стверджували щодо їжі: все, 
що ми їмо – це ліки або отрута, в залежності від кількості. 

Збалансоване харчування передбачає розумне, раціона-
льне харчування, коли людина їсть не будь-що і як попало, а 
здорову їжу в потрібних кількостях, в потрібний час. Це запо-
рука здоров’я, гарного самопочуття. Правильне харчування 
дозволяє попередити розвиток багатьох захворювань. 

Рекомендації про здорове харчування студентів. 
Ось уже кілька років у їдальнях заборонено продава-

ти чіпси, гамбургери, цукерки, газованої води з високим 
вмістом цукру, пиріжки. Все це внесено в чорний список. 
Рекомендовані сирки, йогурти, пудинги, молочні десерти, 
сири, соки, печиво. 

Студенти повинні отримувати в їдальнях свіжі овоче-
ві салати, каші, супи, гарячі м'ясні та рибні страви. Для 
боротьби проти епідемії ожиріння серед студентів необхід-
но на мій погляд стимулювати здорове харчування і фізич-
ну активність, а саме: 

 забезпечити більш широкий доступ до здорових проду-
ктів харчування в університетах.  

 забезпечувати, щоб медичні служби навчальних закла-
дів сприяли зміцненню здоров'я і благополуччя студен-
тів, а також запобігали, зменшували, контролювали і 
лікували важливі проблеми або порушення здоров'я і 
направляли їх до відповідних фахівців. 

 ввести щоденні різноманітні заняття фізичною культу-
рою з урахуванням максимальної кількості потреб, ін-
тересів і здібностей студентів; 

 заохочувати фізичну активність студентів. 

Висновки. Медики констатують значне погіршення 
стану здоров'я молоді, відмічаючи стомлюваність і депреси-
вні стани. Все це (поряд з іншими факторами) – наслідок 
зневажливого ставлення до харчування в сім'ї, в навчальних 
закладах, в суспільстві в цілому. Цю ситуацію може випра-
вити тільки перехід до правильного здорового харчування і 
до здорового способу життя. Дуже важливо, щоб правильне 
ставлення до харчування і здорового способу життя форму-
валося з раннього дитячого віку в сім'ї, в школі, в вузах. 

Якби всі ті кошти, які витрачаються на агресивну рекла-
му пива та енергетичних напоїв витратити на пропаганду здо-
рового раціонального харчування та здорового способу життя, 
ми б були самої здоровою нацією – у нас все для цього є. А 
здорове харчування – це просто натуральні і корисні для здо-
ров'я продукти, то, що їли наші діди і прадіди. У нас є вибір! 
Так що, все залежить від нашого розуміння, що є правильне 
харчування і прагнення до здорового життя. Кожна людина 
сама несе відповідальність за своє здоров'я. 
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The topic, taken for research work, is relevant, since today 
the public nutrition has become a branch of industry based on 
advanced industrial technologies. The high pace of modern life 
and the high level of social activity make millions of people 
«users» of this industry. This situation, of course, contradicts 
the notion of a healthy lifestyle dictated by modern medicine. 

Key words: fast food, healthy eating, healthy foods, 
healthy lifestyle. 

Отримано: 24.04.2018 
 
 

УДК 658.81 

Д. Ткачук, студент 4 курсу економічного факультету 

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 

Висвітлено сутність збутової діяльності підприємства, визначено її важливість в господарській діяльності промисло-
вих підприємств. Проаналізовано динаміку виробленої та реалізованої продукції підприємства, рентабельність товарної 
продукції, окреслено шляхи удосконалення збутової політики підприємства. 
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Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах 
розвитку економіки основним фактором «виживання» ви-
робничих підприємств є ефективна збутова політика та її 
цілеспрямований розвиток. Це відбувається внаслідок зна-
чного загострення конкуренції на ринках збуту, зростання 
витрат діяльності, підвищення вимог споживачів до якісно-
го обслуговування. У зв'язку з цим все більш актуальними 
стають питання якості та ефективності функціонування 
збутової системи підприємства. Успіх на ринку від прода-
жу того чи іншого товару залежить не стільки від виробни-
чих і фінансових можливостей фірм, скільки від плануван-
ня збутової діяльності підприємства [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми, пов’язані з 
формуванням ефективної системи управління збутовою 
діяльністю підприємств, є об’єктом досліджень учених у 
галузі економіки, маркетингу, підприємництва та ін. Над 
теоретичними і практичними аспектами збутової політики 
десятиліттями працювало багато зарубіжних учених, серед 
яких І. Ансофф, Г. Армстронг, Ф. Котлер, П. Дойль та віт-
чизняних, до яких, зокрема, належать Л.В. Балабанова, 
В.М. Бондаренко, С.С. Гаркавенко, В.І. Крамаренко, 
Т.О. Примак, Я.С. Янишин та інші. 

Мета та завдання статті. Метою роботи є розгляд тео-
ретичних засад і прикладних аспектів аналізу збутової діяль-

ності підприємства для підвищення ефективності його збуто-
вої політики. Для реалізації поставленої мети необхідно вирі-
шити такі завдання: дослідити важливість збутової діяльності 
та її пріоритетність у підвищенні ділової активності підприєм-
ства; розглянути систему показників виробничо-збутової дія-
льності та здійснити їх економічну інтерпретацію. 

Результати дослідження. Необхідність підвищення 
ефективності збутових процесів та оперативного реагуван-
ня управлінців щодо змін умов реалізації продукції на рин-
ку пояснює постійну зацікавленість вітчизняних підприєм-
ців у вдосконаленні процесу реалізації продукції як важли-
вої функціональної складової діяльності підприємств [2]. 
Виробнича і збутова політика підприємства формуються, 
як правило, різними службами і підрозділами підприємства 
під дією різних факторів. Для кожного окремого підприєм-
ства ці поняття мають індивідуальне наповнення залежно 
від галузевої приналежності та масштабів діяльності. 

Ритмічна, успішна діяльність підприємства передбачає, 
що загалом за не дуже короткі для підприємства проміжки 
часу (квартал) обсяги виробництва і реалізації збігаються. Од-
нак, у межах цих періодів ситуація може бути іншою: динамі-
ка виробництва і реалізації відрізняється. Наприклад, за умови 
виробництва нової продукції, коли для ринку і споживачів 
товар є маловідомим, обсяги виробництва можуть суттєво 
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перевищувати його реалізацію. Із зростанням попиту темпи 
зростання виручки можуть дорівнятися до темпів зростання 
обсягів виробництва. У цьому випадку, щоб уникнути хибних 
висновків, слід брати до уваги особливості життєвого циклу 
продукції, яку виробляє підприємство. 

Протилежною динаміка виробництва і реалізації може 
бути тільки випадково і протягом коротких проміжків часу, 
адже падіння виробництва при збільшенні реалізації дуже 
швидко призведе до зниження реалізації також, оскільки 
реалізовувати буде нічого. Зниження реалізації негативно 
вплине на виробництво через нестачу оборотних засобів. 
Тому далекосяжних наслідків така інверсія не має. Виробни-
цтво майже ніколи не відстає від реалізації. Показником 
відповідності темпів виробництва і реалізації може слугува-
ти коефіцієнт реалізації, що є співвідношенням обсягів реа-
лізованої і виробленої продукції за відповідний період часу. 
Що ближче значення цього коефіцієнта до одиниці, і що 
стійкішою є така відповідність, то більш синхронною і рит-
мічною є діяльність виробничої і збутової підсистем підпри-
ємства. Невідповідність у темпах зміни різних показників 
виробництва і реалізації дає можливість виявити певні про-
блеми у діяльності окремих служб, а саме: 

 якщо темпи зростання валової продукції вищі за темпи 
зростання виробленої (товарної) продукції, то це свід-
чить про зростання обсягів незавершеного виробництва; 

 якщо темпи зростання виробленої (товарної) продукції 
вищі за темпи зростання реалізованої продукції, то це є 
ознакою зростання залишків нереалізованої або готової 
продукції на складах і сповільнення оборотності оборо-
тних активів підприємства. 

Для того, щоб з’ясувати причини зміни основних по-
казників господарської діяльності, необхідно дослідити, як 
здійснювалося виробництво і реалізація продукції (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка виробленої та реалізованої продукції підприємс-
тва 

Показники 2016 р. 2017 р. Зміна 
± % 

1. Обсяги виробленої продукції в 
діючих цінах, тис. грн. 10371,3 12335 +1963,7 118,9 

2. Реалізація без ПДВ, тис. грн. 10727,3 11707,6 +980,3 109,1 
3. Валовий прибуток (збиток), 
тис. грн. -467,8 -1005 -537,2 215,2 

4. Чистий прибуток (збиток),  
тис. грн. -21260 -22343,2 -1083,2 105 

 

Джерело: розраховано автором за даними звітності під-
приємства. 

Як показують дані таблиці 1, за аналізований період 
відбувалося зростання обсягів продажу та виробництва 
продукції підприємства. Однак, темпи збитковості від реа-
лізації продукції є дещо вищими, ніж темпи зростання ви-
робленої продукції, що свідчить про велику кредиторську 
заборгованість, а відтак – про негативну динаміку збуту 
продукції підприємства.  

Обсяг продажу безпосередньо впливає на інші сторо-
ни діяльності – собівартість і рентабельність продукції, 
фінансовий стан та конкурентоспроможність підприємства. 
Крім того, реалізацією завершується кругообіг засобів під-
приємства. Кошти, які надійшли від продажу продукції, 
використовуються ним для придбання сировини і матеріа-
лів, виплати заробітної плати і здійснення інших витрат [3]. 
Тому в сучасних умовах надзвичайно важливим є налаго-
дження ефективної системи аналізу реалізаційних процесів 
на підприємстві. Динаміку показника рентабельності това-

рної продукції досліджуваного підприємства наведено на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Динаміка рентабельності  

товарної продукції підприємства, % 
Джерело: розраховано автором за даними звітності під-

приємства. 

За аналізований період констатуємо спад рентабельнос-
ті. Так, значення показника за 2015 р. складало (-) 5%, за 
2016 р. – (-) 7,4%, а за 2017 р. – вже (-) 9%. Тому можна зроби-
ти висновок, що підприємство є нерентабельним і йому потрі-
бна санація (модернізація обладнання, вихід на нові ринки 
збуту тощо). При збереженні таких негативних тенденцій 
підприємство може стати перед необхідністю ліквідації. 

Висновки. Підприємство має перспективи у майбут-
ньому, якщо виконає ряд умов: 1) модернізує своє вироб-
ництво (більш автоматизує його на зразок європейського); 
2) знайде нові ринки збуту продукції (наприклад, країни 
ЄС, адже продукція, яку підприємство випускає зараз, не 
поступається європейським аналогам, це: амортизатори, 
лебідки і т.д); 3) підвищить свою дохідність і скоротить 
кредиторську заборгованість. 

Проводячи аналіз було визначено, що підприємство 
нерентабельне, використовує устаткування радянських 
часів, яке давно потрібно модернізувати і виходити на но-
вий рівень. Хоч підприємство є великим і може виробляти 
велику кількість продукції, але воно працює в пів сили, бо 
не має достатньої кількості замовлень, а отже, збутова по-
літика у вкрай незадовільному стані. Правильна організація 
управління збутовою політикою і своєчасне запровадження 
збутових стратегій можуть забезпечити підприємству міц-
ну позицію на ринку й активізувати його ринкову діяль-
ність в умовах жорсткої конкуренції [4]. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У роботі розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти обліку виробничих запасів.  

Ключові слова: активи, виробничі запаси, звітність, облікове відображення, міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку, національні стандарти бухгалтерського обліку. 

Актуальність теми. Виробничі запаси відіграють 
важливу роль в роботі підприємства. Без наявності вироб-
ничих запасів неможливо уявити забезпечення безперерв-
ного процесу виробничої діяльності. 

Нині проблеми обліку виробничих запасів набувають 
особливої актуальності у зв’язку з потребою отримання опера-
тивної та достовірної інформації для здійснення керівництва 
підприємством і процесами, які в ньому відбуваються. За та-
ких обставин, необхідна більш оперативна, гнучка, пристосо-
вана до ринкових умов, надійна обліково-контрольна система, 
яка б стала фундаментом оновленого управління матеріаль-
ним забезпеченням та передумовою результативної діяльності 
багатьох підприємств. Від зазначеного залежатиме підвищен-
ня економічної ефективності виробництва і розвиток обліко-
во-контрольної системи в цілому. 

Аналіз останніх досліджень. Над проблемними пи-
таннями обліку виробничих запасів працювали такі відомі 
вчені, як Ф.Ф. Бутинець, П.С. Безруких, В. Сонко, В. Сті-
венсон, А.А. Оглобін, В.В. Іваниєнко, М.С. Пушкар, 
В.Г. Швець та ін.  

Постановка завдання. Метою дослідження є вияв-
лення розбіжностей ведення бухгалтерського обліку запа-
сів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» та 
з’ясуванні економічних проблем, які викликані цими роз-
біжностями; визначенні ролі запасів у господарській діяль-
ності та вирішенні проблем організації їх обліку. 

Результати досліджень. У вітчизняній літературі ка-
тегорія «запаси» з’являється із введенням в дію стандартів 
бухгалтерського обліку. Так в П(С)БО 9 «Запаси» зазнача-
ється, що «запаси – активи, які утримуються для подальшо-
го продажу за умов звичайної господарської діяльності; 
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого 
продажу продукту виробництва; утримуються для спожи-
вання під час виробництва продукції, виконання робіт та 
надання послуг, а також управління підприємством. При-
чому запаси визнаються активами тільки в тому випадку, 
якщо є ймовірність того, що підприємство отримає еконо-
мічні вигоди, пов’язані з їх використанням, і їх вартість 
може бути достовірно визначена» [4]. 

Трактування «запасів» вченими різняться, наведемо 
окремі з них (табл. 1). 

Таблиця 1 

Сутність поняття «виробничі запаси»  
в літературних джерелах 

Автор Визначення 
Ф.Ф. Бу-
тинець [2, 
c.313] 

Виробничі запаси – активи, які використовуються для 
подальшого продажу, використання під час виробни-
цтва продукції, виконання робіт і надання послуг, а 
також управління підприємством 

П.С. Без-
руких [1]  

Під виробничими запасами розуміють різні речові 
елементи виробництва, що використовуються як 
предмети праці у виробничому та іншому господар-
ських процесах 

М.С. Пуш-
кар [5, 
с.74] 

Виробничі запаси – запаси засобів виробництва, які 
знаходяться на складах суб’єкта господарювання і 
необхідні для забезпечення безперервного виробни-
чого процесу, причому це лише ті предмети праці, які 
ще не задіяні у процесі виробництва і зберігають 
свою натурально-речову форму 

В.Г. 
Швець [6] 

Виробничі запаси (сировина, матеріали, паливо то-
що) – це матеріальні активи, що перероблюються 
підприємством з метою виготовлення продукції, 
обслуговування виробництва та загальновиробничих 
потреб. Відносяться до категорії оборотних засобів. 
Застарілі виробничі запаси слід виключати з цієї 
категорії, оскільки вони не можуть бути перероблені 
або реалізовані звичайним шляхом 

Ото ж можемо сказати, що запаси являють собою досить 
складну категорію, яка по-різному тлумачиться вченими. 

Проте можна зробити висновок, що запаси, виступа-
ють активами, що придбані зі сторони або самостійно ви-
готовлені й утримуються підприємством для продажу, ви-
користання у процесі виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та 
адміністративних потреб за умови їх повного споживання в 
одному операційному циклі. 

Сьогодні все більшої актуальності набувають питання 
адаптації вітчизняного обліку до міжнародних стандартів. 

На сьогодення більшість положень вітчизняних 
П(С)БО та МСБО не суперечать один одному, але деякі 
протиріччя все ж таки існують. 

Ці відмінності загалом можна визначити співставив-
ши П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» (табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика окремих положень  
П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси» 

П(С)БО 9 «Запаси»[4] МСБО 2 «Запаси» [3] 
Оцінка запасів при надходженні 
Придбані або вироблені запаси 
зараховуються на баланс підпри-
ємства за первісною вартістю. 
Первісною вартістю запасів, що 
придбані за плату, є собівартість 
запасів, яка складається з таких 
фактичних витрат: суми, що спла-
чуються згідно з договором пос-
тачальнику (продавцю), за вира-
хуванням непрямих податків 

Оцінюють за меншою з таких 
двох величин: собівартість та 
чиста вартість реалізації. Собі-
вартість запасів повинна вклю-
чати всі витрати на придбання, 
витрати на переробку та інші 
витрати, понесені під час доста-
вки запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження та приведен-
ня їх у теперішній стан 

Визначення первісної вартості запасів 
Що виготовляються власними 
силами підприємства, визнається 
їхня виробнича собівартість. 
Що внесені до статутного капіталу 
підприємства, визнається погодже-
на засновниками (учасниками) 
підприємства їх справедлива вар-
тість. 
Одержаних підприємством безо-
платно, визнається їх справедлива 
вартість. 
Придбаних у результаті обміну на 
подібні запаси, дорівнює балансо-
вій вартості переданих запасів. 
Що придбані в обмін на неподібні 
запаси, визнається справедлива 
вартість отриманих запасів 

Формується із собівартість 
запасів яка складається з: 
– витрат на придбання; 
– витрат на переробку; 
– інших витрат, понесених під 
час доставки запасів у їх спра-
вжнє місцезнаходження та 
приведення їх у теперішній 
стан 

Оцінка запасів на дату балансу 
Запаси відображаються в бух. 
обліку і звітності за найменшою з 
двох оцінок: первісною вартістю 
або чистою вартістю реалізації 

Оцінюються за чистою вартіс-
тю реалізації 

Оцінка при вибутті 
1. Ідентифікована собівартість 
відповідної одиниці запасів. 
2. Середньозважена собівартість. 
3. Собівартість перших за часом 
надходження запасів (ФІФО). 
4. Нормативні витрати. 
5. Ціна продажу 

1. Метод конкретної ідентифі-
кації. 
2. Середньозважена собівар-
тість. 
3. Метод за формулою «перше 
надходження – перший вида-
ток» (ФІФО). 
4. Метод стандартних (норма-
тивних) витрат. 
5. Метод роздрібних цін 

Проведене дослідження показує, що в цілому підходи 
до обліку та відображення у звітності матеріалів за націо-
нальними стандартами максимально близькі до вимог 
МСФЗ. Але деякі частини П(С)БО 9 зберігають деякі від-
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мінності від МСФЗ 2 практично за всіма проаналізованими 
ознаками порівняння. Ці відмінності можуть привести до 
того, що, незважаючи на спільність підходів до обліку за-
пасів, їх показники в звітності, складеної за національними 
і міжнародним стандартам, будуть відрізнятися, а отже ці 
відмінності необхідно якомога швидше усунути. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна 
стверджувати, що запаси – важливий елемент функціону-
вання підприємства будь-якого типу. Достовірний облік 
запасів на підприємстві є невід'ємною частиною управлін-
ня, без якого неможливе досягнення основної мети підпри-
ємства – отримання прибутку. 

Основною частиною бухгалтерського обліку вироб-
ничих запасів є їх оцінювання, тому що воно впливає на 
точність фінансових результатів компанії. Важливим мо-
ментом в умовах сьогодення є використання світового дос-
віду в цьому питанні, зокрема максимальна гармонізація 
вітчизняної практики оцінки запасів з вимогами МСФЗ. 
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ЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ PR  
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ТОВАРУ 

У даній статті розкриваються психологічні аспекти зв’язків із громадськістю, а також їх прямий чи опосередкований 
вплив на формування цінності продукту для споживача. 

Ключові слова: зв’язки із громадськістю, засоби психологічного впливу PR, споживча цінність, складові споживчої 
цінності. 

Постановка проблеми. З кожним днем усі галузі на-
уки набувають все більшого розвитку, розширення та взає-
мопроникнення. Саме тому стрімкий прогрес психологіч-
ного напрямку змушує суспільство все частіше і частіше 
використовувати його у різних сферах своєї діяльності. 
Оскільки система зв’язків із громадськістю наскрізно про-
сочена комунікацією та формуванням думки, смаків й впо-
добань споживачів, психологічний аспект впливу посідає 
уданому виді діяльності чільне місце. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням психоло-
гічних аспектів у зв’язках із громадськістю займалися як 
іноземні так і вітчизняні фахівці. Серед зарубіжних науков-
ців слід виділити С. Блек, І. Альошина, І. Вікентьєв. У нашій 
державі дану проблематику вивчали Г. Почепцов, В. Ко-
ролько, В. Моісєєв, Д. Богуш та А. Біденко. Аналіз категорії 
«цінності» вперше яскраво описується у роботах Д. Рікардо, 
У. Петті та А. Сміта. Вподальшому дослідженням споживчої 
цінності займалися М. Портер, Г. Хамел та К. Прахалад, а 
формування споживчої цінності як багатовимірного явища 
досліджували Дж. Шет, Б. Ньюман та Б. Грос. 

Однак враховуючи швидкість зміни науки, пріорите-
тів споживачів та середовища функціонування фірми, розг-
ляд даної тематики повинен здійснюватися і надалі, опи-
раючись на нові тенденції. 

Мета: визначити суть поняття «споживча цінність» і 
розглянути його складові, охарактеризувати засоби психо-
логічного впливу у сфері PR, сформулювати їх вплив на 
формування ціннісної орієнтації клієнта. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток технологій 
призводить до розширення свідомості людей, підвищує їх 
інформаційну сприйнятливість та в той же час робить їх 
досить вразливими перед різноманітними засобами, що 
чинять вплив на психологічному рівні. Одними із варіантів 
корегування сприйняття особи та суспільства загалом є 
психологічні засоби впливу у PR діяльності. Саме чітко та 
послідовно вибудувані зв’язки із громадськістю формують 
позитивне ставлення як до фірми загалом, так і до виготов-
леної продукції, цим самим підвищуючи її цінність в 
сприйнятті споживача. В свою чергу наділення товару ви-

сокою споживчою цінність значно підвищує її конкуренто-
спроможність та позиції на ринку. 

Розглядаючи категорію споживчої цінності зазначи-
мо, що М. Портер характеризує її як [3, с.157]: 

 певний товар чи послуга (що повинні задовольняти 
потреби і вирішувати проблеми, тобто виконувати ро-
боту для клієнта);  

 міра оцінювання процесу створення вартості підприєм-
ством (що вимірюється тією вартістю, яку споживачі 
готові за нього заплатити). 

Досить повно суть поняття споживчої цінності розкри-
вається через поділ даної категорії на складові: матеріальна, 
нематеріальна, емоційна, соціальна та суспільна [2, с.446-447]. 

Матеріальна цінність виявляється в фізико-технологіч-
них властивостях та характеристиках, а також в їх доцільності 
для використання клієнтом. Суб’єктивне сприйняття спожи-
вачем товару, віддзеркалення ставлення до продукції та думки 
про неї має місце у формування нематеріальної цінності. 

Якщо ж говорити про емоційну споживчу цінність, то 
вона має дві сторони медалі, де з однієї сторони відображаєть-
ся досвід клієнта у взаємодії із компанією, а з іншої сторони 
постає позиціонування товару та виробника на ринку, ком-
плекс інформації про нього та ефективний брендінг.  

Будь-яка продукція, що презентується на ринку, має 
так чи інакше відповідати запитам окремих соціальних 
груп і соціуму загалом, у даному ракурсі відображається 
соціальний аспект споживчої цінності. 

Суспільна цінність є взаємодією між суспільством і 
корпорацією. Вона розкривається у підвищенні корпорати-
вної ефективності та у розвитку свідомості суспільства, 
його агентів як клієнтів та раціональних споживачів. 

Враховуюче викладений матеріал ми б хотіли запропо-
нувати власне бачення даного визначення. Під споживчою 
цінністю розуміємо особистісне сприйняття споживачем про-
дукту, його відповідність очікуванням та запитам, з урахуван-
ням фізичної та технічної доцільності, цінових характеристик, 
що підкріплюється суб’єктивним баченням товару та бренду, а 
також відповідність суспільним та соціальним пріоритетам. 

Як бачимо із поданого матеріалу та сформульованого 
визначення сприйняття споживачами товару як того, що 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
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має високу цінність суто індивідуальне і саме тому підда-
ється корекції за допомогою засобів впливу. 

Отже, варто розглянути засоби психологічного впли-
ву у PR діяльності. На думку Буторіної В.Б. до складових 
даної категорії входить: психологічна конверсія, психопро-
грамування та психологічний контроль, активне соціальне 
навчання та НЛП [1, с.25]. 

Під психологічною конверсією будемо розуміти ство-
рення певної структури переконань в політичній, ідеологі-
чній, соціальній та інших сферах діяльності людини, що 
тягне за собою закладення у свідомості громадян вигідно 
наповненої інформації, яка відповідає поглядам окремих 
осіб або ж їх угрупувань. Формування чіткої послідовності 
вказівок до дії, що в подальшому викликає позитивний 
результат, потрібну поведінкову модель із чітким подаль-
шим контролем свідомості певних соціальних груп, явля-
ється психологічним програмуванням та контролем. 

Напрямок, що відображає вплив на свідомість громадян 
через їх активне психологічне, соціальне, політичне навчання, 
формування у них раціонального сприйняття та аналізу інфо-
рмації, підвищення психологічної, професійної та соціальної 
культури відображається у активному соціальному навчанні. 
Якщо ж говорити про нейролінгвістичне програмування, то 
його суть можна охарактеризувати як своєрідну маніпуляцію, 
відображення поведінки, смаків, вподобань та поглядів спів-
розмовників у своїх діях, що призводить до схвального сприй-
няття як особи так і того чи іншого продукту. 

Висновки. Отже, варто узагальнити те, що споживча 
цінність товару є критерієм суто суб’єктивним і кожен окре-

мий клієнт має свої аспекти та переважаючі складові, за якими 
він оцінює важливість покупки для себе. Однак зважаючи на 
специфіку людської поведінки та володіючи психологічними 
засобами впливу PR, а саме: психологічна конверсія, психоп-
рограмування та психологічний контроль, активне соціальне 
навчання та НЛП, можна корегувати сприйняття продукту 
споживачем. Доцільне використання вище зазначених засобів 
сприятиме позитивному сприйняттю товару, підвищуватиме 
його функціональні якості в очах клієнта та формуватиме 
позитивне ставлення як до бренду загалом так і до окремої 
продукції, що відповідно сприятиме формуванню та підви-
щенню споживчої цінності нашого виробу. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЗИ СТЕФАНА ЦВЕЙГА 

У статті визначаються основні риси імпресіоністської проблематики творів та особливості її реалізації у прозі Стефа-
на Цвейга. Для підтвердження творчих поглядів письменника проаналізована проблематика роману «Нетерпіння серця» 
та новел «Лист незнайомки», «Амок», «Згасле серце», «Страх». 

Ключові слова: імпресіонізм, роман, новела, проблематика твору, основний конфлікт твору. 

До основних ознак імпресіоністського стилю варто від-
нести відсутність чітко заданих форм і прагнення передати 
предмети та явища в миттєвих поривах, які в своїй сукупності 
забезпечать бачення цілісної картини. Брати Е. і Ж. Гонкур у 
своїх «Щоденниках», що стали зразком імпресіоністської кри-
тики, зазначали: «…мистецтво – це увічнення у вищій, абсо-
лютній, остаточній формі якогось моменту, якоїсь швидкоп-
линної людської особливості». Вони ж залишили знамениту 
фразу, що стала формулою імпресіонізму: «Бачити, відчувати, 
виражати – в цьому все мистецтво» [1, с.61]. 

У своїй творчості Стефан Цвейг невтомно досліджував 
психологію і душу людини. Він умів захоплювати читача з 
першої сторінки і тримати в напруженні до останнього момен-
ту. Роман «Нетерпіння серця» – яскравий приклад глибоко 
психологічної й філософської прози, що своєю проблемати-
кою наштовхує читачів на усвідомлення та вирішення своїх 
життєвих ситуацій. Він займає особливе місце за силою вра-
ження, високим сплавом ідейного змісту і художньої форми. 

Відомий роман Цвейга вражає читача, розкриваючи 
теми щирого співчуття, кохання, зради і розкаяння. При 
цьому автор не відсторонено аналізує неоднозначні вчинки 
своїх героїв, а щиро співчуває їм у невдачах, поважає і ро-
зуміє кожного. 

Серед широкого кола проблем, автор вагому роль при-
діляє проблемі співчуття і лицемірства. С. Цвейг у своєму 
романі викриває тонку грань між щирим співпереживанням і 
лицемірною жагою допомоги: «…Є два роди співчуття. Од-
не – малодушне і сентиментальне, воно, по суті, не що інше, 
як нетерпіння серця, що поспішає скоріше позбутися обтяж-
ливого відчуття при вигляді чужого нещастя; це не співчут-
тя, а лише інстинктивне бажання захистити свій спокій від 
страждання ближнього. Але є й інше співчуття – істинне, яке 
вимагає дій, а не сентиментів, воно знає, чого хоче, і сповне-
не рішучості, страждаючи і співчуваючи, зробити все, що в 
людських силах і навіть понад ними» [3, с.184]. За словами 
Цвейга, людина тільки тоді здатна зрозуміти горе іншої лю-
дини і допомогти їй, коли принесе в жертву саму себе. 

Найуразливішою проблемою для головних героїв ро-
ману є проблема кохання. Для Едіт взаємне кохання – єдина 
надія на порятунок від нещадної хвороби, а для Гофмілле-
ра – вічне страждання від нещирого почуття. Проте пись-
менник таким чином вибудовує сюжет роману, що в резуль-
таті головний герой розуміє, що лише таке кохання є справ-
жнім. Лише кохання хворих та знедолених людей, які пропу-
скають через себе всі знущання своєї долі, спроможне підно-
сити й окриляти. «Ні, здорові, сильні, горді, веселі не вміють 
кохати – для чого їм це? Вони сприймають кохання і покло-
ніння як належне, гордовито і байдужо… Лише обділеним 
долею, тільки приниженим, слабким, негарним, відстороне-
ним можна дійсно допомогти коханням. Той, хто віддає їм 
своє життя, відшкодовує їм все, що в них забрано. Тільки 
вони вміють по-справжньому кохати і приймати кохання, 
тільки вони знають, як треба кохати: з покорою і вдячністю» 
[3, с.339]. Коли у тьмі та хаосі, в якому ми мучимося, тліє 

іскра якої-небудь ідеї, то огненна любов до життя і до його 
вищих цінностей переможе смерть. 

Таким чином, роман С. Цвейга пройнятий любов’ю 
до життя, ідеєю вищих цінностей, силою волі, великою 
силою духу людини, тому й належить до найвищих злетів 
гуманістичної думки. 

Щодо новел С. Цвейга, то вони захоплюють незви-
чайним розгортанням подій і наштовхують на міркування 
про мінливість людських доль і драматичність життя. 
Письменник невтомно досліджує пориви почуттів, описує 
у своїх творах наскільки беззахисним є насправді людське 
серце перед суворою буденністю, буржуазним суспільст-
вом і на які подвиги, а часом і злочини, штовхає людину 
пристрасть. 

Особливість новел Цвейга полягає у тому, що його 
персонажі не зайняті світом, людством, прогресом, а лише 
самими собою, або тими людьми, з якими зводить їх життя. 
У новелі «Амок» – це відлюдний лікар, до якого звертаєть-
ся пацієнтка, прекрасна колоніальна леді, наділена волею і 
гордістю, і якій він, на жаль, не в змозі допомогти. У «Зга-
слому серці» – старий комерсант, котрий побачив, як єдина 
дочка виходить під ранок з номера сусіда, що й зіграло 
вирішальну роль у його подальшому житті. У новелі 
«Страх» автор зображує жінку, яка кидає в перекинутій 
кареті важко пораненого коханця, щоб не викрилася її зра-
да. Історія ж нерозділеного кохання, таємного та відчайду-
шного криється у новелі «Лист незнайомки». 

Очевидно, що через всі новели червоною ниткою 
проходить тема жіночої долі. Боротьба добра зі злом, до-
зволеного із забороненим, вічного з миттєвим – це ті про-
тистояння, що складають проблематику новел Цвейга. 
Майже у кожному творі – нерозділене кохання, проблема 
вини й кари. Найяскравіше це зображено у «Листі незна-
йомки»: жінка не живе своїм життям, в неї його просто 
немає, з самого дитинства вона приречена кохати того, хто 
ніколи так і не відповість взаємністю на її почуття: «…ти 
був для мене саме всім, цілим моїм життям… все в моєму 
бутті мало сенс тільки тоді, коли було пов’язане з тобою… 
але ти ніколи, майже ніколи не дивився на мене» [2, с.14]. 

Основний конфлікт новел австрійського письменни-
ка – зіткнення пристрасної особистості, що шукає справж-
ньої поезії, і міщанського обмеженого сучасного їй суспі-
льства [4]. Цвейг прагнув до визволення людських почуттів 
з кайданів егоїзму, розкріпачення людської душі. 

Твори Стефана Цвейга мають вселюдську, гуманісти-
чну значущість. В умовній модерністській формі, поза кон-
кретним часом і простором, у них порушено чимало важ-
ливих і завжди актуальних для кожної людини проблем, 
незалежно від національності чи соціального стану, ідеоло-
гічних чи світоглядних переконань особи. Ці проблеми й 
мотиви зрозумілі й близькі кожній людині, яка має чутливе 
серце, щедру на добро й співчуття душу й проникливий 
розум, щоб розгадати символи, підтекст і художні образи 
високохудожніх творів. 
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In the article were defined the main features of impres-
sionistic issues of fiction and the peculiarities of its implemen-
tation in the prose of Stefan Zweig. To confirm the creative 
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«BLACK» AS THE SEMANTIC INDICATOR OF DARKNESS 
(on the Material of the Novel «Sons and Lovers» by D.H. Lawrence) 

Стаття присвячена аналізу семантичних особливостей лексем з кольоровим компонентом «чорний» на основі матері-
алу роману «Сини і кохання» Д.Х. Лоуренса. Автор акцентує увагу на важливості вивчення кольору як індикатора емо-
ційного стану та розглядає символічний аспект назв кольорів одним з найважливіших фактів трактування тексту. 

Ключові слова: семантика, поняття, колір, чорний, темрява, чорнота, сини і коханці, почуття та емоції. 

In recent decades the problem of colour notation has been 
actively developed in various areas of the scientific knowledge. 
In linguistics this problem was investigated by M.O. Rudnia-
kova, I.V. Beloborodova, I.A. Bikkulova, E.H. Lysoivanenko, 
S.S. Khoroshilova and others. The usage of the phenomenon of 
colour in the author's work is the most important means of de-
scription and explication of emotions and feelings. 

Colour serves as one of the main categories of culture, 
«fixes unique information about the colouring of the surround-
ing nature, the originality of the historical path of the people, 
the interaction of different ethnic traditions, peculiarities of the 
artistic vision of the world» [2, p.109]. 

Colour perception is of the same nature for all people 
(concepts of colour are associated with certain «universal ele-
ments of human experience»), but language conceptualization 
of sensation is different [1, p.185]. 

The specificity of D.H. Lawrence's novel «Sons and Lovers» 
is reflected in the colour terms. Colour in this novel is one of the 
most important components of the artistic image. The color palette 
is so broad that the novel seems to flare and bloom. The novel 
fascinates the reader by the subtlest shades, game of colour and 
light, it carries away into the world of deep feelings and emotions. 

The peculiarity of understanding the concept of ‘colour’ 
creates the meaning, which originates from individual experi-
ence, associations, and they make up the specificity of the con-
sidered concept in his artistic picture of the world as a fragment 
of the national colour picture of the world. 

In the novel colors indicate the fundamental implications of 
the events taking place. The most frequently used colors are black, 
white and red. They possess some sort of connotation which helps 
better understand the characters, their actions, and their motives for 
those actions than the plot or the setting alone. Material images are 
closely connected with colour images as they have the same conno-
tative meaning. The black colour is associated with darkness and 
dirt, white is assosiated with cold, and red – with fire.  

One of the most frequently used colours in the novel is 
black. Lawrence likes to dress his characters in this colour: 

She took off her little black bonnet [3, p.21]. 
Mrs. Morel, dressed up in her best black silk blouse, an-

swered quietly and rather briefly [3, p.54]. 
She wore a large, dowdy hat of black beaver... [3, p.145]. 
Mrs. Morel sat in her black dress and black apron [3, p.131]. 
Clara wore a blouse of fine silk chiffon, with narrow 

black-and-white stripes... [3, p.301]. 
Paul thought of his mother, in her little black costume, 

sitting waiting likewise. [3, p.211]. 
In Western tradition, black is usually related to the nega-

tive things like sadness, death, or darkness.  
Mrs. Morel and Clara could not be called happy persons. 

Their lives were not easy. Mrs. Morel suffered from her hus-

band, who did not love and respect her enough. She had to do 
all the exhausting housework, pay bill, and raise the children. 
She seemed not to be able to feel any sort of pleasure from life. 
Almost at the end of the novel Mrs. Morel died. 

Clara was not happy in her marital life. She left her hus-
band but Paul did not give her love that she wanted so much. 
She was always so sullen and withdrawn. 

Lawrence uses black colour as indicator of blackness, 
darkness, and dirt. It symbolizes moral and physical corruption 
brought on by the Industrial Revolution. Darkness symbolizes 
the wonder and mystery of existence as well as the human sub-
conscious and brute instinct. This quality is exemplified in Wal-
ter Morel who works everyday in the mines.  

Gertrude first saw him as «he had wavy black hair that 
shone again, and a vigorous black beard that had never been 
shaved» [3, p.18]. 

The author uses adjective «vigorous» to point out at the 
primitive, instinctive tendencies that Walter uncovers: «she could 
just see [from outside], under the blind, her husband's arms spread 
out on the table, and his black head on the board» [3. p.18].  

By portraying Walter's head in black colour, Lawrence 
depicts Walter's mind as fully changed and corrupted.  

When Gertrude encouters him in the bedroom, «he was 
already dead asleep. His narrow black eyebrows were drawn 
up in a sort of peevish misery into his forehead» [3. p.24]. Usu-
ally he comes home from the mines angry and gloomy, being 
always in dirty cloths and complaning that industry (as Walter 
is exposed to it) is injurious to man.  

The colour palette is often used by D.H. Lawrence as an 
instrument creating such contraposition: «small, black figures 
trailing slowly in gangs across the white field» [3, p.71], «Away 
across the valley the little black train crawled doubtfully over 
the great whiteness» [3, p.72].  

Here the idea of insignificance of vain civilization, the silent 
majesty of nature, vast and unfathomable in its immensity is clearly 
expressed. Every word carries a similar meaning, which can be 
reduced to the idea of futility, pointlessness of existence.  

There are a lot of descriptions which convey the gloomy at-
mosphere in the novel: «It was a rainy evening. The Palmerston 
would be the cosier. He hastened forward in anticipation. All the 
slate roofs of the Bottoms shone black with wet. The roads, always 
dark with coal-dust, were full of blackish mud» [3, p.98]. 

Darkness has a special symbolic potency. It adds tragic 
dignity to various scenes and symbolizes the darkness of death. 
When Williams’ body is brought back home, the Morels sol-
emnly guide the long, heavy casket out of the dark night and 
into the candle lit parlor.  

In the novel the word dark has been used in different con-
texts affecting a pattern. In the scene describing the bringing of the 
coffin containing William into the house, the variants of black have 
been used in the following words: night, darkness, black, faintly 

http://www.lingvo.ua/ru/Translate/en-ru/frequently
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luminous night, obscurity, candle light. Each of the words has 
been repeated several times in a very short span of time. 

The usage of these words creates the atmosphere of grief, 
sorrow and affliction: «Paul went to the bay window and looked 
out. The ash tree stood monstrous and black in front of the wide 
darkness. It was a faintly luminous night» – «There was the 
noise of wheels. Outside in the darkness of the street below, 
Paul could see horses and a black vehicle, one lamp and a few 
pale faces then some men, all miners in their shirt sleeves, 
seemed to struggle in the obscurity», – «The yellow lamp of the 
carriage shone alone down in the black road» [3, p. 172].  

The colution of the Paul’s inner conflict is realized through 
the oppositions of life-death and light-darkness: «On every side the 
immense dark silence seemed to be pressing him, so tiny a spark, 
into extinction, and yet, almost nothing, he could not be extinct. 
Night in which everything was lost, went reaching out, beyond 
stars and sun. Stars and sun, a few bright grains, went spinning 
around for terror. And holding each other in embrace, here in a 
darkness that outpassed them all, and left them tiny and daunted. 
So much, and himself, infinitesimal, at the core a nothingness, and 
yet not nothing». «Mother!» he whispered, «Mother!»…. He would 
not take that direction, to the darkness to follow her. He walked 
towards the faintly humming glowing town, quickly» [3, p.415].  

Here, the vast darkness of the night refers to death as Paul 
is in a dilemma after his mother’s death. He seems to be in a 
very disturbed state of mind and was wondering whether to 
merge with the darkness along with his mother or to embrace 
the glowing lane of life [4, p.121].  

At the end of the novel Paul walks away from the dark, unin-
habited country fields – towards the bright city lights. This may be 
interpreted as Paul’s walking away from death, towards life. 

With the help of a black colour D.H. Lawrence creates 
images of the characters, depicts their sensible world, conveys 
their emotional state, which helps the reader better understand 
the main idea of the work and the transfer of the author's con-
ception of man. In the novel black colour is used to portray 
something evil, depressing, scary, to portray death. 
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The article is devoted to the analysis of the semantic pecu-
liarities of lexemes with colour component ‘black’ based on 
the material of the novel «Sons and Lovers» by D.H. Law-
rence. The author focuses on the importance of the study of 
colour as an indicator of emotional state and considers the 
symbolic aspect of colour names to be one of the most im-
portant facts for text interpretation.  
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«Менше медитацій, пустослів'я, синтетичних суджень; 
потрібна тільки річ, річ і ще раз річ» [2, с.11]. У цих словах 
Готьє – ключ до природи його письменницького таланту. До-
сить навіть поверхнево оглянути його вірш, заглянути в будь-
яку новелу, роман, подорожній нарис, щоб зрозуміти, що йому 
було дано абсолютне почуття матеріального світу. 

З перших кроків на творчому шляху Готьє відстоював 
свободу мистецтва від законів суспільства. У теоретичних 
виступах він захищав гасло «мистецтво для мистецтва», яке 
проголосив у 1835 р.: «Прекрасним є тільки те, що нічому не 
служить», – стверджував він. Естетичні смаки поета завжди 
були послідовними. У статті «Про прекрасне в мистецтві» 
(1856), яка має програмний характер, він підкреслював: 
«Мистецтво для мистецтва – це творчість, звільнена від усіх 
прагнень, крім прагнення до досконалості» [3]. 

«Мистецтво заради мистецтва» аж ніяк не вичерпу-
ється такими елементарними ознаками, як відмова від соці-
ально-політичної ангажованості та підвищена увага до пи-
тань формально-технічної майстерності. У Готьє і його 
однодумців «мистецтвом заради мистецтва» визначалися 
такі глибинні і суттєві особливості практичної естетики, як: 
типологія героя і сюжету, позиція художника по відношен-
ню до культурної спадщини. 

Мета Готьє – словами створити чуттєву картину, дати 
наочний образ предметів. Згідно з цією метою, поет висту-
пає відразу в трьох іпостасях – як умілий рисувальник, 
котрий знає, що таке чітка лінія, твердий штрих, закінчена 
композиція, як живописець-колорист, що володіє безпоми-
лковим відчуттям кольору, впевнено розкидає по полотну 
виразні фарби (лаконічний і тому ємний епітет грає в його 
віршах роль живописного мазка), і, нарешті, як скульптор 
(недарма улюблене слово Готьє – «різець»), адже прекрас-

но знає, який ефект здатна створити об'ємність і пластика 
форми скульптури. «Словесний живопис» – так визначали 
поезію Готьє вже його сучасники [2, с.13]. Поет змушує 
читача бачити оригінали, з яких він писав, за посередницт-
вом іншого мистецтва – живопису словом.  

Принцип цей є не що інше, як опис, але не примітивний 
опис природного предмета в його, так би мовити, первинному 
бутті, а опис його «штучного», «вторинного» за своєю приро-
дою зображення, створеного живописцем. Тому, остаточний 
прийом Готьє – це передача словом вже готового зображення, 
переклад тієї чи іншої теми з мови мальовничих або пластич-
них мистецтв на мову словесних – на мову літератури, поезії. 
Тому, можна стверджувати, що вірші Готьє тяжіють до того, 
щоб бути зображеннями інших зображень. Це явище в мисте-
цтві має назву екфрасис. 

Серед віршів Готьє, в першу чергу, слід виділити 
«чисті» екфрасиси – опис тих чи інших витворів живопису, 
скульптури. У збірці «Емалі і камеї» можна знайти цілий 
ряд звернень до мистецьких творінь: це обидва «Етюди 
рук» (де особливо виділяється «Ласенер» – виразний опис 
муміфікованої кисті руки, що належала зловісному вбивці), 
«Підвіски для сердець» («Локони»), «Чайна троянда», «Но-
стальгія обелісків», де, на підставі одного з канонів давньої 
епіграми, зображувані предмети говорять від першої особи. 

Особливо слід виділити групу віршів, де предметом 
екфрасиса є вже не реальні або відроджені уявою предмети 
(квіти, мистецькі дрібнички, статуї в музеї, єгипетські чи 
грецькі храми і т.п.), а літературні твори. Так, знаменитий 
вірш «Кармен» є не що інше, як «репродукція» вже готового 
літературного образу – образу циганки, створеного в одной-
менній новелі П. Меріме. У вірші «Інес де Лас Сьєррас» 
Готьє наслідує сюжет розповіді Ш. Нодье, а в «Рондалле» 
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імітує іспанську любовну серенаду. В усіх подібних випад-
ках має місце літературний опис іншого, попереднього літе-
ратурного опису, тавтологічний, на перший погляд, переклад 
з мови літератури на мову літератури. Вірші Готьє, постають 
перед читачами точними, завершеними і в той же час яскра-
вими і трепетними «гімнами Красі» [1, с.221].  

Тож особливістю поезії Готьє є мова, яка уподібнює 
слова фарбам, створює візуально конкретний образ предмета 
або явища («Симфонія яскраво-білого», «Етюд рук», «До ро-
жевої сукні», «Годинник», «Чайна троянда», «Кармен»). У 
збірці виражений ідеал «вічного мистецтва», що долає швид-
коплинність життя. Тому Теофіль Готьє прагнув закарбувати 
не лише живу природу, але і творіння мистецтва, які ми мо-
жемо бачити у скульптурі, живописі та архітектурі. 

«Емалі і камеї» книга високої поетичної майстерності, 
приклад ювелірної роботи над словом [4]. 

Готьє любив підкреслювати цю сторону своєї праці – 
наполегливу боротьбу зі словесним матеріалом, подолання 
труднощів, які він сам і ставив перед собою. Шляхетніше для 
художника висікти статую з мармуру, ніж зліпити її з піддат-
ливої глини. Про це говорить і вірш Т. Готьє «Мистецтво», 
поміщений в кінці всієї книги, і який підбиває підсумок всього 
попереднього. У ньому закладений «символ віри» поета, а 
також глибока повага до мистецтва як до чудового прояву 
творчого генія. Його «Мистецтво» кидає виклик дрібному 
буржуазному утилітаризму і стверджує непорушність того, що 
справді чудово і чому судилося пережити століття: 

Искусство тем прекрасней, 
Чем взятый материал 
Бесстрасней: 
Стих, мрамор иль металл. 
Все прах! – Одно, ликуя, 
Искусство не умрет, 
Статуя 
Переживет народ. 
И сами боги тленны, 

Но стих не кончит петь, 
Надменный, 
Властительней, чем медь. 
Работать, гнуть, бороться! 
И легкий сон мечты 
Вольется 
В нетленные черты. 

Насправді, дивна властивість лірики Теофіля Готьє 
полягає саме в тому, що йому вдалося поєднати мисленнє-
ве і чуттєве осягнення образів. Кожне слово у Готьє стає 
сакральним, заповідним, міфопоетичним. «Уміння поводи-
тися з мовою є свого роду заклинання духів. Саме так зму-
шують колір говорити; так пам'ятники здіймаються і ви-
ступають з глибини простору» [1, с.227].  

Для теорії «мистецтво заради мистецтва» є характер-
ним прагнення перетворити життя на витвір мистецтва, а 
мистецтво наповнити живою силою життя, іншими слова-
ми, перетворити мистецтво в «мистецтво жити». 
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ЛІТЕРАТУРНІ ВИТОКИ ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНУ 

У статті визначаються літературні витоки детективного роману. Формула класичного детектива, що з'явилася в логі-
чних оповіданнях американського письменника Е.А. По, стала зразком для подальшого розвитку детективної літератури, 
і, перетворившись в наповнену ідейно-естетичним змістом стабільну жанрову структуру, набула статусу стійкої моделі, 
яка в XX столітті дала можливість для появи всієї різноманітності модифікацій детективної літератури 
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Осмислення культурно-історичних чинників, що сти-
мулюють появу детективної літератури, дозволяє прийти 
до висновку про значимість літературних джерел.  

Значимість як літературних джерел, так і соціально-ку-
льтурних передумов визначає двояку природу детектива. З од-
ного боку, це художня форма оповіді, що відповідає на певні 
запити часу, пов'язані з соціальними змінами і становленням 
правової держави. З іншого боку – це зображення вигаданих 
персонажів і подій, що має специфічне естетичне оформлення, 
«вперше чітко описане Едгаром Аланом По в 1840-ті роки» [1, 
с.80]. Створивши серію детективних новел – «Вбивство на ву-
лиці Морг» (1841), «Таємниця Марі Роже» (1842), «Викраде-
ний лист» (1844), Едгар По визначив найбільш значущі аспек-
ти детективного твору і створив модель класичного детектива, 
яка стала зразком для розвитку детективної літератури.  

Особливість композиційного оформлення створеного 
Едгаром По детективного оповідання полягає в тому, що 
сюжет, відображаючи реальну процедуру професійного 
розслідування злочину, конструюється в зворотному по-
рядку і має циклічну структуру. Починаючись із вчиненого 
злочину, тобто з розв'язки, сюжет розвивається, концент-
руючись на процесі його розкриття з метою встановити 
лінійну хронологічну послідовність подій, які привели до 
злочину, і, завершуючи розкриттям таємниці, повертається 
до початку історії. Таким чином, це історія про спробу 
сищика відтворити те, що насправді відбулося до і в мо-

мент вбивства. Твір завершується, коли детектив, встано-
вивши правду про вчинений злочин, може розповісти істо-
рію в формі лінійної розповіді.  

У ХХ столітті, виходячи за межі як створеної Едгаром 
По класичної детективної моделі, так і виключно розважа-
льної літератури, детектив розширив свої кордони: на сьо-
годні створено безліч нових напрямків, заснованих не тіль-
ки на вирішенні логічної загадки детектива, але і які зачі-
пають найважливіші проблеми сучасної дійсності.  

Два міжвоєнних десятиліть, що охоплюють 1918-
1939 роки, були епохою співіснування двох різновидів детек-
тивного жанру: класичного і «крутого» детективу, хоча все 
більш очевидним ставало переважання останнього. 1920- 
1940-ті роки – період становлення і розквіту напряму, назва-
ного дослідниками «крутим» (hard-boiled) або жорстким дете-
ктивом [2, с.234]. На думку дослідників, Дешіл Хеммет і Рей-
монд Чандлер – основоположники «крутого» детективу – були 
тими гігантами, завдяки яким «зміцнів американський голос, і 
сформувався той стиль, який став повною протилежністю 
домінуючої в той час класичної британської школи» [3, с.196].  

Поява «крутого» детективу пов'язана з інтенсивним 
розвитком американських міст, населення яких до початку 
ХХ століття виросло більш ніж в два рази, становленням 
приватних розшукових агентств, а також розвитком засобів 
масової інформації, які допомогли утвердити сищика в 
якості популярного літературного героя.  

http://schooltask.ru/iskusstvo-radi-iskusstva-ili-poeziya-gote/


Секція Іноземної філології 

32 

На сторінках газети «Фірсайд Компаньйон» («The 
Fireside Companion») під назвою «Записки нью-йоркського 
детектива» з 1864 року публікувалися розповіді про діяльність 
Джеймса Брамптона – приватного детектива з Нью-Йорка. 
Алан Пінкертон (1819-1884), один з перших відомих приват-
них детективів, опублікував мемуари «Експрес-служба і дете-
ктив» (1875) про розслідування крадіжки в залізничній компа-
нії «Adams Express». Наступні «Кримінальні мемуари» (1878), 
«Шпигун на Громадянській війні» (1883) і «Тридцять років 
сищиком» (1884) принесли йому широку популярність. Піз-
ніші (1894-1895) публікації в журналі «МакКлюр» (McClure) – 
стаття Іди М. Тарбелл «Як Алан Пінкертон протистояв плану 
вбивства Лінкольна» і періодичний цикл «Історії з архіву де-
тективного агентства Пінкертона» – слугували джерелом без-
лічі популярних на початку ХХ століття анонімних бульвар-
них романів про пригоди сищиків Ната Пінкертона і Ніка Кар-
тера, які стали хрестоматійними персонажами американської 
розважальної літератури цього періоду.  

У 1886 році Нью-Йоркський тижневик («New York 
Weekly») почав публікувати історії про приватного сищика 
Ніка Картера, найпопулярніші з яких потім друкувалися в 
десятицентових романах до 1936 року і користувалися не-
змінним успіхом, слугуючи «зразком для юнацтва та безу-
мовним джерелом задоволення для дорослої аудиторії» [4, 
с.283]. Однією з основних характеристик Ніка Картера, 
типового героя американської масової белетристики почат-
ку XX століття, стає не стільки його дедуктивний метод, 
скільки його здатність до практичних дій. Багато в чому 
опираючись на національні белетристичні традиції, головні 
герої «крутих» детективів об'єднують в собі якості, власти-
ві типовим персонажам американської літератури, і, вті-
люючи риси національного характеру, виявляються спів-
звучними американським культурним архетипам.  

Таким чином, новели Едгара По, визначивши найбільш 
значущі аспекти детективного твору, заклали основу нового 
напряму в літературі. Формула класичного детектива, що 
з'явилася в логічних оповіданнях американського письменни-
ка, стала зразком для подальшого розвитку детективної літе-
ратури, і, перетворившись в наповнену ідейно-естетичним 
змістом стабільну жанрову структуру, набула статусу стійкої 
моделі, яка в XX столітті дала можливість для появи всієї різ-
номанітності модифікацій детективної літератури.  
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the logical stories of the American writer E.A. Poe, became a 
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ТВОРЧІСТЬ М. ЕТВУД В ОЦІНЦІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

У статті досліджено проблему вивчення творчості канадської письменниці М. Етвуд сучасним літературознавством. 
З’ясовано, що книги М. Етвуд отримали високу оцінку в літературній критиці США, Канади, Англії та інших європейсь-
ких країн. Сьогодні творчість М. Етвуд та інших представників канадської літератури цього регіону вирізняє специфіка 
художньої свідомості, відображена саме через типовість тем і проблем. 

Ключові слова: канадська література, літературознавство, проблема, тема, фемінізм. 

Маргарет Етвуд – одна з головних учасниць сучасно-
го літературного процесу Канади. Її твори подобаються й 
дратують, але байдужим нікого не залишають. В їх основі 
відчувається талант людини, яка багато й професійно чита-
ла сучасну літературу, полемізувала з нею.  

Творчість М. Етвуд отримала високу оцінку в літера-
турній критиці США, Канади, Англії та інших європейсь-
ких країн. Ось уже кілька десятиліть вона є об’єктом уваж-
ного вивчення в зарубіжному літературознавстві. Серед 
праць, присвячених детальному аналізу творчості М. Етвуд, 
можна виділити ті, що належать Ш. Грейс [11], М. Дво-
рак [10], К. Дентон [9] та ін.  

При всій різноманітності аспектів, вивченням яких зай-
маються дослідники творчості М. Етвуд (це і наявність індіан-
ського компонента в семантиці образів і мотивів, і структурно-
стильова своєрідність лірики), у центрі завжди виявляються 
три головних: 1) проблемно-тематичний зміст творчості пись-
менниці, втілений у характерних концептах; 2) своєрідність 
героя; 3) особлива форма оповіді, яка ведеться від особи жінки 
з притаманним їй поглядом на проблеми сучасності.  

Перше включає, як правило, вивчення сутнісного для 
канадської дійсності конфлікту природи і цивілізації, кон-
цепту «виживання» і «жертви» з новими акцентами еколо-
гічної свідомості, привнесеними канадською дійсністю кін-
ця ХХ століття.  

У такому напрямку досліджують творчість М. Етвуд 
Л. Вейр [17], М. Гудон [12] детально вивчаючи тематику 
(конфлікт природи і цивілізації), мотиви й образи романів 
письменниці (молодої жінки, яка вступає в життя, і «зріло-

го» світу відчужених дорослих людей розумово й емоційно 
обмежених, тих, хто ще не встановив яких-небудь взаємо-
відносин з навколишнім світом). Канадський дослідник 
Ф. Дейві [8], як і К. Муазан [14], підкреслює типологіч-
ність, тематичну схожість не тільки прозових, але й поети-
чних жанрів у творчості М. Етвуд. Такими він вважає теми, 
пов’язані з проблемою взаємин людини і природи, батьків 
та дітей, чоловіка і жінки. Серед ключових тем дослідник 
виділяє тему жертви й жертовності, протистояння людини, 
найчастіше жінки, долі, обставинам, із яких вона прагне 
вийти переможницею і фізично, і морально. 

Другий напрямок у вивченні творчості М. Етвуд, по-
в’язаний з дослідженням своєрідності героя, характеризуєть-
ся прагненням літературознавців виявити його типологічні й 
унікальні ознаки. Канадський дослідник Дж. Вудкок присвя-
тив цій темі низку статей, опублікованих у збірнику «Довід-
ник з малих жанрів прози» [16]. Вчений відзначає типологі-
чну схожість героїв письменниці, їх пізнаваність поза залеж-
ністю від жанру, в якому втілений задум. 

Як вважає Р. Дейві, жіноче начало, жіноча психоло-
гія – головне, що виділяє М. Етвуд із ряду сучасних канад-
ських письменників у цілому. Це те, що слід, на думку лі-
тературознавця, уважно вивчати [8].  

Третій напрямок у вивченні творчості письменниці 
активно опановує дослідник Б. Поув [15], який займається 
аналізом творів М. Етвуд з позиції фемінізму. Він відзначає 
характерні риси жіночих типажів письменниці. Практично 
всі вони самотні, відчужені жінки, жертви людських відно-
син. Небажання миритися з буденністю, зі своєю долею 
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жертви, прагнення бути індивідуальністю, мати незалеж-
ність від чоловіків, здатність до глибокого внутрішнього 
самоаналізу сприяє своєрідному бунту, «революції» в сві-
домості й душі героїнь канадської письменниці. 

Американські дослідники П. Брайнс [7] і К. Херманссон 
[13], розглядаючи творчість М. Етвуд, виділяють ті ознаки, за 
якими вона вписується у феміністську літературу: романістку 
перш за все хвилює становище жінки в сучасному суспільстві, 
проблеми її стосунків із чоловіками. Але є ряд літературозна-
вців, які вважають, що творчість М. Етвуд лише торкається 
фемінізму, а не стає його абсолютним відбиттям. Так думає 
французька дослідниця М. Дворак, з погляду якої, для романі-
стики М. Етвуд характерні лише окремі риси феміністської 
течії в літературі внаслідок особливої форми оповіді. 

Вивчаючи твори М. Етвуд, Б.В. Поув [15] підкреслює 
зв’язок жіночої теми її творчості з глобальними філософсь-
кими, екзистенціальними проблемами буття. Учені єдині в 
тому, що в усіх творах М. Етвуд не відходить від характер-
них для неї універсальних філософських тем буття, пошуку 
героєм самого себе, які конкретизуються в «жіночій» темі.  

Канадська література є малодослідженою ділянкою 
світової літератури також і на пострадянському просторі і в 
Україні. Проте вітчизняні й російські літературознавці сер-
йозно і глибоко вивчають творчість талановитої письмен-
ниці, ім’я і книги якої такі популярні серед зарубіжних 
читачів. Інтерес вітчизняних дослідників до творчості 
М. Етвуд цілком виправданий: він багато в чому продикто-
ваний бажанням осмислити феномен молодої канадської 
літератури і ближче ознайомити з нею українського читача. 

Відзначимо праці тих літературознавців, для яких ви-
вчення творчості письменниці стало предметом спеціального 
дослідження. Одні (С. Бєлов [2], Л. Залєсова-Докторова [4]) 
займаються аналізом прози М. Етвуд, інші (О. Алякринсь-
кий [1], В. Мінушин [5]) – поезії, а для деяких головним пред-
метом вивчення стали її критичні праці (А. Голишева [3], 
Н. Овчаренко [6]).  

Отже, підбиваючи підсумки короткого огляду крити-
чної літератури, присвяченої вивченню творчості М. Етвуд, 
відзначимо подібність напрямків і проблем як у вітчизня-
ному, так і в зарубіжному літературознавстві. Практично 
всі, хто займається аналізом творчості письменниці, значну 
увагу приділяють її проблемно-тематичній своєрідності. І 
це можна пояснити, оскільки сьогодні творчість М. Етвуд 
та інших представників канадської літератури цього регіо-
ну вирізняє специфіка художньої свідомості, відображена 
саме через типовість тем і проблем. До таких належить 
«жіноча» тема, проблема взаємодії природи і цивілізації, 
людей у суспільстві, їх відчуженість, відмова ставати лише 
частиною системи, яка позбавляє індивідуальності, проти-
борство з американською моделлю культури й життя.  
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found that the books by M. Etwood were highly appreciated in 
literary criticism of the USA, Canada, England and other Eu-
ropean countries. Today, the work of M. Etwood and other 
representatives of the Canadian literature of this region distin-
guishes the specificity of artistic consciousness, reflected pre-
cisely because of the typical themes and problems. 
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ПРИСЛІВ’Я – НОСІЇ ГЕНДЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Ця стаття присвячена вивченню гендерних особливостей англомовних прислів’їв та експліцитного або імпліцитного 
способів їхнього представлення. Наявність референтів чоловічої або жіночої статі свідчить про експліцитність, а їх відсу-
тність та прихований контекст – імпліцитність. Дослідження виявило також роль та місце чоловіків і жінок у суспільстві, 
їхнє взаємодоповнення. Наявність явної та неявної інформації допомагає урізноманітнити способи надання інформації та 
підкреслити важливість змісту та її компонентів. 

Ключові слова: гендерні особливості, англомовні прислів’я, експліцитність, імпліцитність, чоловік, жінка. 

Важливу роль у трансляції гендерної інформації у 
процесі соціалізації індивіда відіграє фольклорна спадщина 
народу. Презентуючи референтів чоловічої й жіночої статі, 
фольклорний доробок актуалізує весь асоціативний потен-
ціал, що відбиває історично сформований соціокультурний 
зміст когнітивних категорій маскулінності та фемінності, 
тобто уявлення про сукупність типових і бажаних анатомо-
біологічних, емоційних, психічних, соціокультурних і по-
ведінково-психологічних характеристик, що асоціюються з 
належністю індивіда до чоловічої чи жіночої статі певної 
лінгвокультури.  

Народна творчість є найбільш яскравим проявом на-
ціонально-культурної специфіки в мові, тому фольклорні 
тексти відіграють роль стереотипів культурного світоба-
чення, його еталонів, виступають мовними експонентами 
культурних знаків і є одним з могутніх засобів формування 
гендерних стереотипів.  

За І.С. Гулідовою прислів’я визначаємо як різновид па-
ремії, яка є лапідарним за формою і згорнутим за змістом мік-
ротекстом, де узагальнюються та моделюються реалії навко-
лишнього світу [4, с.383]. Незважаючи на те, що кожний мо-
вець володіє власними мовними засобами, які свідчать про 
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його соціальний і культурний рівень, прислів’я є саме тим 
елементом мовлення, що висвітлюють загальнолюдські цінно-
сті, а також стосунки між чоловіками та жінками.  

Британські фольклорні тексти об’єктивують нормати-
вні предметно-референтні ситуації, обов’язковими учасни-
ками яких є референти чоловічої і жіночої статі, репрезен-
товані гендерними концептами ЧОЛОВІК та ЖІНКА, які 
несуть в собі орієнтири колективної свідомості британської 
лінгвокультури. Гендерно-марковані фольклорні персонажі 
постають не як проста репрезентація референтів чоловічої 
та жіночої статі, а як соціокультурно детерміноване уяв-
лення про чоловіка та жінку, їхні типові та бажані якості, 
моделі поведінки, соціальні ролі, що залучає весь спектр 
стереотипних асоціацій англомовної лінгвокультури з «ма-
скулінністю» та «фемінністю» [8, с.6]. Відносна стабіль-
ність гендерних стереотипів, їхня здатність дуже повільно 
змінюватись під впливом соціокультурних факторів підси-
лює перспективність вивчення регулятивного потенціалу 
англомовних фольклорних текстів, які активно функціону-
ють у дискурсі культури сучасної Великобританії. 

Англійські прислів’я мають власні засоби вербалізації 
лінгвокультурних концептів «чоловік» та «жінка». Концепт 
«чоловік», як правило, відображається у формі лексеми man, 
але вона може замінюватися одиницями типу one, you, he. 
Жінки, у свою чергу, репрезентовані в прислів’ях за допомо-
гою слова woman. Англійські прислів’я містять у собі оцінку 
гендерно-маркованих референтів і тим самим формують для 
них систему гендерно-специфічних поведінкових норм. У 
прислів’ях чоловіки набувають таких природних характерис-
тик, як: високий інтелектуальний рівень та соціальний статус, 
фізична сила, відповідальність, вміння аналітично мислити та 
визнавати свої помилки. Жінки ж набувають таких основних 
природних характеристик, як: краса, фізична слабкість, не 
дуже високий рівень інтелектуального розвитку, впертість, 
надмірна цікавість та звичка багато говорити. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях особлива 
увага приділяється інтерпретації прислів’їв, що передбачає 
осмислення, розуміння і тлумачення змісту тексту, тобто 
інформації, представленої в них. Під час спілкування інфо-
рмація може передаватися двома способами: явно (відкри-
то) або приховано (замасковано), тобто смисл висловлення 
може бути вираженим експліцитно або імпліцитно.  

Під імпліцитною інформацією в тексті мається на 
увазі «інформація, що не складає безпосереднього значення 
компонентів тексту (слів, грамем і т. ін.), зафіксованих в 
словнику, і, проте, сприймається слухачем цього текс-
ту» [2, c. 30]. Вона має прихований зміст, який виводиться 
слухачем (читачем) із значень мовних одиниць під впливом 
конкретної ситуації та контексту спілкування.  

Важливу роль у цій ситуації виконує реципієнт, адже 
імпліцитна інформація – це невідповідність сказаного (написа-
ного) та почутого (прочитаного), яку він повинен розпізнати, 
спираючись, зокрема, й на фонові знання. На думку Е.В. Єр-
макової, імпліцитність в загальному сенсі слова – це «форма 
існування знання, яка становить одну з основ усвідомлюючої 
діяльності людини і яка проявляє себе в мові та мовленні» 
[5, c.3]. Саме тут простежується взаємодія «трьох логік»: логі-
ки дійсності, логіки думки і логіки мовного вираження. 

Експліцитно інформація являє собою інформацію, виве-
дену з значення слів в тексті або висловлюванні, що представ-
лені в словнику і тому зрозумілі реципієнту. Така інформація в 
тексті може бути представлена у формі експліцитних твер-
джень, під якими розуміються «твердження, які несуть інфор-
мацію, безпосередньо випливає з словникових значень вжитих 
у висловлюванні слів, тобто такі, зміст яких можна встановити 
з поверхневою форми висловлювання, безпосередньо не про-
водячи додаткових смислових перетворень» [1, c.41].  

Експліцитним є такий спосіб вираження за якого 
зміст висловлення комуніканти сприймають безпосередньо 
із значень мовних одиниць [7, c.139]. Натомість імпліцит-
ність передбачає невербальний спосіб вираження певної 
інформації чи змісту [7, c.179-180]. 

Імпліцитне розуміється під експліцитним, виражаєть-
ся і осягається адресатом за допомогою експліцитного, а 
також контексту та інших факторів. Експліцитне його «на-

дводною», тобто явною інформацією, а імпліцитне – «під-
водною», тобто прихованою. 

Присутність імпліцитного та експліцитного ми легко 
можемо спостерігати у прислів’ях гендерного спрямування. 
Наявність референтів ЧОЛОВІКА та ЖІНКИ у ситуації може 
бути експліцитною, тобто характеризуватися наявністю пев-
них маркерів, що вказують на денотата чоловічої або жіночої 
статі (he, she, man. boy, girl, woman, lady і т.ін.) або людину вза-
галі без урахування статевої приналежності (somebody, eve-
ryone, person і тa ін.). У випадку експліцитності прислів’я ген-
дерно-маркованими є план вираження і план змісту, тобто ген-
дерний маркер-покажчик статі, що наявний як у структурі, так 
і в значенні. Прикладом можуть послугувати такі прислів’я: A 
woman without a man is like a handle without a pan – маркери-
покажчики woman, man [11, c.107]; Man is the head, but woman 
turns it – маркери-покажчики woman, man [9, c.17]; A good wife 
and health are man's best wealth – маркери-покажчики wife, 
man [9, c.28]; He who marries a young woman gets welfare and a 
treasure – маркери-покажчики woman, he [10, c.440]. 

Гендерно значущими можуть бути й одиниці, що не 
містять експліцитно гендерних маркерів, але викликають 
стереотипні асоціації гендерної природи, які є частиною 
конотації мовної одиниці. Інакше кажучи, мовні одиниці, 
які денотативно не пов’язані з гендером, можуть автомати-
чно активізувати в свідомості гендерні уявлення й асоціації 
через риси і характеристики, що пов’язані з об’єктом дійс-
ності – слабкість, краса асоціюються з жіночністю; сила, 
спокій приписуються мужності. 

Коли гендерний компонент виражено імпліцитно, це 
означає, що він наявний в плані вираження, але відсутній в 
плані змісту, а саме – гендерна ознака ідентифікується у 
значенні, але не в структурі прислів’я: Fair is the weather 
when cup and cover hold together [10, c.436]; Better sup with a 
cutty than want a spoon [6, c.708]; It’s a sad house where the 
hen crows louder than the cock [6, c.158]. 

На прикладі прислів’я Fair is the weather when cup and 
cover hold together [10, c.436] можемо легко прослідкувати 
імпліцитність: у структурі прислів’я відсутнє позначення 
чоловіка чи жінки, проте заглиблюючись у значення, розу-
міємо, що словосполучення cup and cover метонімічно 
представляє нам чоловіка та жінку, двох взаємодоповнюю-
чих особистостей, що повинні бути лише разом. 

Імпліцитні прислів’я багаті прихованими смислами, які 
автор створює за допомогою недомовленості з метою впливу 
на внутрішній світ читача, збудження у нього інтересу. Для 
визначення прихованих імпліцитних механізмів реалізації 
гендерного компоненту потрібно провести ретельний аналіз 
усіх макрокомпонентів фразеологічного значення: оцінного, 
емотивного, мотиваційного, стилістичного і граматичного. 

В англомовній картині світу, як і в більшості європейсь-
ких мов відображена тенденція андроцентризму, з доміную-
чою і спрямовуючою роллю чоловіка практично у всіх сферах 
життя. Образ чоловіка подається експліцитно та імпліцитно: 
His hat covers his family – прослідковуємо імпліцитність, у 
структурі образ чоловіка відсутній, проте проаналізувавши 
значення, стає зрозуміло, що hat – чоловік, голова сім’ї [11, 
c.261]; It's a man's world – експліцитність, маркер-покажчик 
man [12, c.207]; A man must be big enough to admit his mistakes, 
smart enough to profit from them, and strong enough to correct 
them – експліцитність, маркер-покажчик man [10, c.208]; A 
good husband makes a good wife – експліцитність, маркери-
покажчики husband, wife [11, c.261]. 

Проаналізувавши прислів’я про жінку, очевидним 
стає той факт, що більшість паремій є саме експліцитними, 
тобто інформація подана зрозуміло, з чітко вираженим 
референтом, зміст є неприхований: She who knows her level 
(status) would not sit beside a man – експліцитність, маркери-
покажчики she, man [11, c.107]; A woman is a shield of a 
man – експліцитність, маркери-покажчики woman, man [12, 
c.127]; A woman’s work are never – експліцитність, маркер-
покажчик woman [12, c.257]; Where there's a woman, there's 
trouble – експліцитність, маркер-покажчик woman [12, 
c.258]; A bad woman will ruin any man – експліцитність, 
маркери-покажчики woman, man [11, c.367]. 

Отже, різниця між експліцитною та імпліцитною ген-
дерної інформацією полягає в прямому, безпосередньому 
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або непрямому її сприйнятті. Експліцитність й імпліцит-
ність відрізняються рівнем досягнення закладеного в них 
значення. Експліцитне сприймається безпосередньо, без 
додаткових операцій, імпліцитне потребує складнішого і 
глибшого опосередкованого процесу сприйняття. 
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У статті розглядаються два переклади сонетів Вільяма Шекспіра. Метою статті є визначення особливостей відтво-
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The sonnets of the famous English artist William Shake-
speare are one of achievements of world poetry. Each generation 
understands sonnets in their own way, and each of them has its 
own translation [1]. The history of translations of William Shake-
speare's works into the Ukrainian language has dated back many 
decades. Among Ukrainian translators working with Shakespeare’s 
sonnets we may name O. Tarnavskyj, D. Palamarchuk, I. Franko, 
P. Kulish, M. Lukash, G. Kochur, M. Rylskyj and others.  

Poetry is one of the most complicated kinds of art for 
analysis. Translation of poetry is an extremely difficult task, 
since it requires talent and special skills of writing. There is no 
fixed way to translate simile in the text. A translator may 
choose or combine different strategies, which may help find the 
equivalent in the target language. Among the most prevailing 
and potential strategies are: literal translation (retention of the 
same tool), replacement of the vehicle with different vehicle, 
reduction of simile and omission of the simile which is imple-
mented in the comparative analysis proposed in this paper [4].  

The use of figurative language is significant for poets and 
writers. One of the most frequently occurring figures of speech 
is a simile. Simile derives from the Latin similis, meaning 
«like». Simile is a comparison made between two objects of 
different kinds which have one feature in common. They can be 
recognizable in the text by the presence of special markers. In 
English, the indicators include the following: like, as, as if, 
though, the same as, look like, act like, sound like. The most 
common connectors in the Ukrainian language are: як, ніби, 
немов, мов, наче, наче б то, ніби то. 

Among the Ukrainian publications, the bilingual (Ukrain-
ian and Russian) translation by Heorhiy Pylypenko takes a 
special place. This is the first bilingual translation of sonnets in 
Ukraine. In 1966 in the publishing house «Dnipro» appeared 
the first complete Ukrainian translation of sonnets by 
W. Shakespeare, written by Dmytro Palamarchuk. His work is 
an important stage in the appropriate Ukrainian language trans-
lation of an outstanding English playwright.  

In the article two different translations of William Shake-
speare’s sonnets 9, 130 and 140 are represented. We selected 
them because of a wide range of simile and tried to compare 

them in order to observe its reproduction there. That is the aim 
of the work. 

Table 1 

Simile in Sonnet 9 

Original text The translation by 
Heorhiy Pylypenko 

The translation by 
Dmytro Palamarchuk 

Ah! if thou issueless 
shalt hap to die, 
The world will wail 
thee, like a makeless 
wife 

Але якщо зненацька 
ти помреш, 
То цілий світ запла-
че, як вдова. 

Якщо ж краса, не 
втілена в синах, 
Разом з тобою щезне 
в домовині. 

The example of simile in W. Shakespeare’s sonnets can 
be illustrated by sonnet 9. Analyzing the table above, we can 
see remarkable differences in interpretation of sonnet by differ-
ent translators. The expression «makeless wife» Heo-
rhiy Pylypenko translates as a «вдова», the lexical meaning of 
words in the source language and in the target language fully 
coincides. We may state that translator uses literal translation 
for the transmission of the simile [2].  

Dmytro Palamarchuk does not account the part which 
contains a simile at all. He does not translate the expression 
«makeless wife». He decides to use the absolute omission of 
the simile [3]. 

Table 2 

Simile in Sonnet 130 

Original text The translation by 
Heorhiy Pylypenko 

The translation by 
Dmytro Palamarchuk 

My mistress eyes are 
nothing like the sun. 
Coral is far more red 
than her lips 

Хай не сонця ті очі 
дивовижні 
І хай вуста тьмяні-
ші, ніж корал  

Її очей до сонця не 
рівняли, 
Корал ніжніший за її 
уста 

Another vivid example of simile can be found in sonnet 
130. The interpretation of Heorhiy Pylypenko is quite close to the 
original. Translating the poem, both translators retain a compari-
son through the use of negative particle «не». The noun in singu-
lar «the sun» is translated by Heorhiy Pylypenko as «cонця». 
Therefore, we can observe changes in the category of number.  
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Table 3 

Simile in Sonnet 147 

Original text The translation of 
Heorhiy Pylypenko 

The translation of 
Dmytro Palamarchuk 

My love is as a fever, 
longing still 
For that which longer 
nurseth the disease. 

У мене від жаги 
смертельний жар, 
Нема рятунку. Я, 
мабуть, пропав 

Моя любов – пропас-
ниця. Вона  
В жадобі прагне лиш 
того напою,  
 

We also can find some examples of simile in sonnet 147. 
Heorhiy Pylypenko presents the disease with the help of such 
word as a «жага», which in this case means the great obsessive 
desire. However, there is no comparison markers as or like in 
the translation. We may state that Heorhiy Pylypenko uses the 
noun marker as the simile one.  

Dmytro Palamarchuk expresses comparison with the ill-
ness through the use of a lexeme «пропасниця», which in the 
Ukrainian language can be translated as a diseased condition, a 
fever. Therefore, the translator uses a replacement of the vehi-
cle with different vehicle in the target language. 

After the comparative analysis of two different transla-
tors. In most cases this translator preserves comparisons pre-
sented in the sonnet. He used such strategies as literal transla-
tion and an omission of the simile. We may say that Heorhiy 
Pylypenko translates similes presented in the original text by 
means of nouns. However, we may observe some changes in 
the category of number. We may claim that Pylypenko’s trans-
lation is said to be closer to the original text. 

Comparing the translation by D. Palamarchuk to the pre-
vious version of H. Pylypenko, we can notice that his work is 
more distant from the original. There are significant deviations 
from the original text. His translation is more artistic than sci-
entifically accurate where he uses a replacement of the instru-
ment with different aid in the target language or omission. The 
translator either does not translate a simile or transmit it by a 

noun. We can say that D. Palamarchyk pays a little attention to 
such a stylistic figure as simile in his work. 

We may conclude that it is very hard to make a transla-
tion of the sonnets of the great William Shakespeare. Most 
readers can find out more about him and his talent only through 
the work of translators, so much depends on them, their skills 
and erudition. The task of translator is to transfer the character-
istic features of Shakespeare’s individual style, depth of 
thought and emotional charge. There are a number of difficul-
ties for translation: the time of writing of sonnets, the sense the 
author wanted to convey, the choice of means that can be used 
in translation. That is why we may observe the contrast be-
tween the original text and its interpretation. 
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КАЗКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ПРИ ВИВЧЕННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ 

У статті розглянуто поняття соціокультурної компетентності, проаналізовано можливості використання казки з ме-
тою формування соціокультурної компетентності при вивченні німецької мови. 

Ключові слова: соціокультурна компетентність, урок німецької мови, казка. 

На сучасному етапі важливою складовою успіху 
практично кожної особистості, кожного фахівця є володін-
ня іноземною мовою. У зв’язку з цим все більшого значен-
ня набуває соціокультурна компетентність, розвиткові якої 
сьогодні приділяється значна увага під час навчання учнів 
іноземної мови в школі. Соціокультурна компетентність 
розглядається як засвоєння культурних та духовних цінно-
стей свого та інших народів, зокрема, й з іншомовних текс-
тів; її осмислення й інтерпретація сприяють естетичному та 
морально-етичному розвиткові особистості школярів, ак-
тивізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності.  

Сучасні вчені-методисти підкреслюють, що саме соціо-
культурна компетентність значною мірою визначає успіш-
ність комунікації з представниками іншомовної культури – 
носіями мови [4, с.43]. На доцільності одночасного вивчення 
мови та культури наголошують Н. Басай, Н. Бориско; відомі 
вчені сучасності – О. Леонтьєв, Ю. Пассов та ін. – також звер-
тали увагу на необхідність нових підходів до формування 
світогляду учнів, розширення й поглиблення їхніх знань, 
умінь та навичок.  

Як показують результати досліджень вітчизняних та 
зарубіжних науковців (Н. Басай, Н. Бориско, В. Карташо-
вої, Д. Кудряшової, Д. Морозова, та ін.), а також педагогів-
практиків, одним з ефективних прийомів формування соці-
окультурної компетентності є казка.  

Казка належить до такого типу матеріалів, викорис-
тання яких дає можливість вирішувати практичні, виховні 

та розвиваючі завдання навчання іноземних мов; дозволяє 
не тільки удосконалювати вміння аудіювання та говоріння 
іноземною мовою, а й створити на занятті іншомовне куль-
турне середовище [4, с.46 та ін.]. Дослідження Л. Виготсь-
кого, А. Запорожця та ін. показали, що навчання на основі 
казки найбільш відповідає психолого-фізіологічним особ-
ливостям дітей, розвиває пам'ять, увагу й мислення, сприяє 
розвитку уяви дитини.  

Однак вчені доводять, що, незважаючи на досить ши-
роке використання казки в навчанні іноземних мов, мето-
дична робота з казкою обмежується, в основному, роботою 
з післятекстовими питаннями за змістом прочитаного, за-
вданнями із засвоєння граматичних структур на основі 
тексту казки, при цьому не беруться до уваги, зазвичай, 
інші можливості використання даного засобу навчання.  

Таким чином, необхідність формування у школярів 
соціокультурної компетентності як складової загальної 
іншомовної комунікативної компетентності, значний поте-
нціал казки як засобу, використання якого сприяє підви-
щенню ефективності навчання іноземної мови, з одного 
боку, та недостатня його розробленість, з іншого, визнача-
ють актуальність даної роботи. 

Досягнення іншомовної комунікативної компетентності 
як основної мети навчання іноземної мови в школі неможливе 
без оволодіння певним обсягом культурної інформації, у 
зв’язку з чим компонентом змісту навчання поряд з комуніка-
тивною виступає також і соціокультурна компетентність, яка 
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складається з країнознавчої (знань учнів про культуру країни, 
мова якої вивчається) та лінгвокраїнознавчої (передбачає во-
лодіння особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведі-
нки, володіння фоновими знаннями [4, с.42-44].  

А тому вчителю необхідно вміти підібрати відповід-
ний соціокультурний матеріал для уроку, крім того, органі-
зувати його опрацювання таким чином, щоб сформувати в 
учнів позитивне ставлення до іншомовної культури, навчи-
ти їх бачити спільне й відмінне у своїй та чужій культурах, 
поважати традиції, звичаї країни, мова якої вивчається. 

Аналізуючи казку як засіб навчання іноземної мови, до-
слідники вказують також на те, що її використання сприяє 
індивідуалізації навчання, розвитку мотивованості іншомовної 
мовленнєвої діяльності, впливає на емоції учнів, при цьому 
дитина співпереживає і немов-би спілкується з казковими 
героями. На інші важливі функції казки вказує В. Карташова: 
соціалізуючу, розвивально-терапевтичну, креативну тощо [2].  

Використання автентичних фольклорних текстів на уро-
ках німецької мови в середній школі сприяє засвоєнню лекси-
ки, наприклад, під час виконання ролі казкового персонажа 
учні тренують вживання нових лексичних одиниць. Завдяки 
казці дитина може перевтілюватися в «типові характери» в 
різноманітних «типових обставинах», що відповідає «рольо-
вому» використанню мови в різних комунікативних ситуаціях, 
вводить в природне мовне середовище в навчальних умовах. 
Часта повторюваність лінгвістичного матеріалу у казці полег-
шує оволодіння учнями певними мовними конструкціями. 
Діалогічне спілкування під час драматизації, тобто розігру-
вання казкового тексту допомагає розкрити потенційні творчі 
можливості учнів, активізувати мовленнєві дії [3].  

Використання казки є ефективним прийомом форму-
вання соціокультурної компетентності [1 та ін.], оскільки, 
як вказують вчені, німецька народна казка є тим «народним 
продуктом», в якому поєднуються світогляд, психологія, 
гуманістичні ідеали й моральні норми німецького наро-
ду [3]. Яскраво відображаються в німецькому фольклорі 
звичаї, побут і особливості життя німців, знайомство учнів 
з таким матеріалом сприяє формуванню у них уявлень про 
країну, залучає їх у діалог українсько-німецьких культур. 

Як у початковій школі [1], так і в 5-7 класах при вивчен-
ні казок учні вивчають імена зарубіжних однолітків, засвою-
ють певні географічні дані, оволодівають зразками іншомов-
ного фольклору (римуваннями, віршами, піснями), знайом-

ляться з іменами письменників і назвами їхніх творів, отри-
мують інформацію про звичаї тощо. На матеріалі казок можна 
запропонувати учням виконання творчих завдань, участь в 
рольових іграх, драматизації чи проектах. У середній школі 
можна продовжити, на нашу думку, роботу, започатковану на 
уроках з іноземної мови у молодших класах: читання, перек-
лад, драматизацію окремих уривків, крім того, можна порів-
нювати іноземну казку, її героїв з еквівалентами, відомими у 
рідній мові. Порівняння розбіжностей, деталей дозволяє пізна-
вати відмінності культури двох народів. Таку роботу можна 
поєднувати, на нашу думку, з іншим ефективним засобом 
формування соціокультурної компетентності – використанням 
відеоматеріалів, зокрема, переглядом мультфільмів, створених 
за мотивами відомих німецьких казок.  

Отже, використання казки на уроках німецької мови у 
середніх класах є основою індивідуалізації навчання, сприяє 
підвищенню навчальної мотивації учнів, розвиткові іншомов-
ної комунікативної компетентності школярів, а також є ефек-
тивним засобом формування соціокультурної компетентності.  
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DIE WIDERSPIEGELUNG DER DEUTSCHEN GEGENWARTSPRACHE IN MEDIEN 

У статті розповідається про шлях німецької мови ЗМІ з їх зародження, до сьогодення. Висвітленні зміни які відбу-
лись в німецькій мові ЗМІ, та розглядаються основні риси сучасної німецької преси, як відображення тенденцій розвитку 
сучасної німецької літературної мови. 

Ключові слова: німецькомовна преса, засоби масової комунікації, друковані засоби масової комунікації, літературна мова.  

Massenmedien entwickeln sich in Laufe der Zeit und kämp-
fen um ihre Position in der heutigen Gesellschaft. Durch Massen-
medien wird Massenkommunikation ermöglicht. Die Massen-
kommunikation geschieht öffentlich, wodurch im Prinzip jeder 
Zugang zu den Angeboten von Massenmedien hat. In diesem Sinne 
umfasst die sozialwissenschaftliche Definition von Massenmedien: 

 Printmedien (z. B. Presse, Buch, Plakat, Flugblatt); 
 Audiovisuelle Medien: Fernsehen, Hörfunk und Film; 
 massenhaft verbreitete Speichermedien (z. B. CD, DVD); 
 Webseiten im Internet. 

Die Massenmedien sind ein wichtiger Teil unseres Le-
bens und beeinflussen viele Aspekte und Tätigkeiten unseres 
Daseins. Die Sprache der Massenmedien spielt eine besondere 
Rolle in der Sprachentwicklung – sie ist von großer Bedeutung 
bei der Ausprägung und Veränderung sprachlicher Normen. 

Nach der kommunikativ-pragmatischen Wende der 70-er 
Jahre entstanden zahlreiche sprachwissenschaftliche Disziplinen, 
wie z.B. die Textlinguistik, Pragmalinguistik, Soziolinguistik und 
Psycholinguistik, im Rahmen derer die Sprache der Massenmedien 

untersucht wurde. Das Interesse an diesem Gebiet des öffentlichen 
Sprachgebrauchs nahm ständig zu. Zum Objekt der Forschung 
wurden journalistische Texte und Sprachstile [1, S.31-32]. 

Die Pressesprache wird sehr oft zum Ziel sprachlicher Kritik. 
Mit dem Wort «Zeitungsdeutsch» war schon früher etwas Negati-
ves und Minderwertiges gemeint. Der Sprachgebrauch der Presse 
war dabei zum größten Teil im Licht der Literatursprache betrach-
tet, ohne die spezifischen Verwendungsbedingungen der Presse-
sprache mit einzubeziehen. Meistens wurden vor allem die gut 
sichtbaren Tendenzen vorgeworfen, wie Phrasenhaftigkeit und 
häufiger Fremdwörtergebrauch. Die Spezifikationen der Zeitungs-
sprache sind jedoch Resultat eines langen Entwicklungsprozesses 
und historisch bedingt. Hier gibt es also Tendenzen, die eigentlich 
von Anfang an schon existierten und sich später weiter entwickelt 
haben. Aus heutiger Sicht werden alle Stiltypen als gleichwertig 
anerkannt. Es sollte auch daran erinnert werden, dass die Presse zur 
Verbreitung einer einheitlichen Standardsprache zu einem großen 
Maße beigetragen hat [2, S.262]. 

Die Sprache der Presse wurde oft auch aus ideologischen Ge-
sichtspunkten kritisiert. Sie diente als Mittel zum Steuern des 

https://moluch.ru/archive/102/23187/
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menschlichen Denkens. Man kritisiert die Ausdrucksweisen, die eine 
bestimmte Einstellung oder Denkweise in das Bewusstsein des Le-
sers einzuprägen versuchen. Die Ausdrucksweisen können dem 
Leser mit der Information auch eine implizite Wertung übergegeben, 
oder eine Tatsache mit einer bestimmten Absicht im Hintergrund 
unangemessen vermittelt. Dieses kann z.B. durch Verwendung von 
Euphemismen realisiert werden. Jedoch die Angst, dass Massenme-
dien ein gefährliches Mittel von Manipulation seien, ist übertrieben, 
besonders in einer Gesellschaft, wo die Medien frei sind und die Re-
zipienten sich frei entscheiden können, mit welcher Ansicht aus der 
großen Vielfalt sie sich identifizieren wollen. In der Sprache der Zei-
tung wird der gegenwärtige Sprachgebrauch sozusagen «fixiert». An 
dem Beispiel der Pressesprache können Entwicklungstendenzen des 
allgemeinen Sprachgebrauchs genauer verfolgt werden. H.-H. Lüger 
fasst die wichtigsten dieser Tendenzen zusammen [3, S.280]. 

Auf der lexikalischen Ebene sind folgende Tendenzen be-
merkbar: 

1) Verwendung neuer Bezeichnungen 

Es handelt sich vor allem um die Bezeichnungen, die in der 
Regel in den gängigen Wörterbüchern noch nicht verzeichnet sind. 

2) Verschiebung in der relativen Häufigkeit von Wörtern 

H. Eggers spricht über die Wörter, auf die man das 
«wechselnde Zeitinteresse» verweist: «… könnte aus Tageszei-
tungen von Jahr zu Jahr, aber auch für jeden beliebigen einzel-
nen Tag ermitteln, wie sich die Interessen der öffentlichen Dis-
kussion innerhalb eines bestimmten Zeitraums verteilen, oder 
was zu bestimmter Zeit das‚ Tagesgespräch’ war. Am Empor-
schnellen der relativen Häufigkeit des einschlägigen Vokabu-
lars ließe sich das unschwer ablesen.» 

3) Eindringen fachsprachlicher Ausdrücke 
4) Fremdwörter 

Beides hängt mit dem ständigen Austausch zusammen, 
der zwischen Wissenschaft bzw. Wissenschafts- und Fachspra-
che einerseits und Allgemeinsprache oder Umgangssprache 
andererseits verläuft. 

5) Entlehnungen aus dem Angloamerikanischen 

Den Entlehnungen muss man besondere Aufmerksamkeit 
widmen. Es handelt sich nicht nur um die angloamerikanische 
Beeinflussung, auch wenn sie den größten Einfluss hat. Es 
bleibt zur Frage, inwieweit man eine solche Tendenz noch als 
spezifisch für die Presse betrachten kann, denn die zahlreichen 
Anglizismen haben längst, wenn auch ursprünglich über die 
Medien, Eingang in die Gemeinsprache gefunden. 

6) die häufige Verwendung von sog. Augenblickskomposita 

Dieses Thema gehört zwar in den Bereich der Wortbildung. 
Neben bereits üblich gewordenen Komposita wie Krankenschwes-
ter oder Rettungsdienst enthält der Auszug einige Beispiele neu 
gebildeter Zusammensetzungen, die komprimiert mehrere 

Informationseinheiten wiedergeben: 
Nomen + Relativsatz 

Mann, der den Ersatzdienst ableistet  Ersatzdienst-Mann 
Nomen + Präpositionalattribut 
(bzw. Relativsatz) 
Patient mit einem Infarkt   Infarkt-Patient 

Eine Ursache für die Bildung von Augenblickskomposita 
dürfte wiederum in dem Bestreben nach Kürze liegen. Man 
kann nämlich in Pressetexten feststellen, dass auf bestimmte 
Nominalgruppen mit einem verkürzenden Kompositum Bezug 
genommen wird. 

Schlussfolgerung: Die Deutsche Mediensprache entwi-
ckelt sowohl innen als auch außen den sie ist unter dem Ein-
fluss von anderen Sprachen wie Englisch. Mit der erscheinung 
von neuen Möglichkeiten die Information weiterzugeben, er-
scheint auch die Notwendigkeit die einzelnen Schwerpunkte 
von ihnen genauer anzusehen und analysieren.  
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ФІЛОСОФІЧНІСТЬ ПОЕЗІЇ ОБРІ ВІНСЕНТА БЕРДСЛІ 

У статті аналізується філософське наповнення поезії «Dante in Exile». Узагальненість художніх образів, розширення 
часу – до вічності і простору – до всесвіту, філософський характер сюжетних опозицій дозволяють віднести твір до філо-
софської лірики. З одного боку – образи вкрай зримі, протиставлення пітьми і світла є центральним, з іншого боку – му-
зичне звучання в фіналі закономірно виливається в образ пісні. 

Ключові слова: алітерація, асонанс, метр, рима, ритм, філософська лірика. 

Для межі XIX-XX ст. характерним явищем є взаємодія 
мистецтва і філософії. З дитинства хворий туберкульозом, 
Обрі Бердслі рано почав розмірковувати про життя і смерть. У 
творчості О.В. Бердслі знаходимо кілька творів, що демон-
струють різні прояви структурно-тематичної єдності філософ-
ської лірики і відображають морально-філософську та естети-
чну еволюцію художника: «Dante in Exile» / «Данте у вигнан-
ні» (1891), «Lines written in Uncertainty» / «Рядки, написані в 
невизначеності» (1891),«Ave at que Vale» / « Здрастуй і про-
щай » (1896) і «The Ivory Piece» (1898). 

Поезія «Dante in Exile» обсягом 14 рядків, що має «спе-
цифічну систему рим» [4, с.320], близька до однієї з найпоши-
реніших твердих форм середньовічної поезії – сонету. Риму-
вання abba abba cde cde з кільцевою римою (в катренах) і за 
типом «трикутника» (в терцетах) характерна для італійського 
сонета [3, с.7]. Саме таким чином римуються рядки в деяких 

сонетах Данте Аліг'єрі і в більшій частині сонетів Ф. Петрар-
ки. Крім того, за словами І.Н. Голеніщєва-Кутузова, «система 
художньої виразності поєднувалася у поетів Флоренції з літе-
ратурними ідеями, що виникли через втілення в образи філо-
софських думок різних мислителів (Арістотель, Платон, Фома 
Аквінський)» [1, с.274]. 

Перші чотири вірші поезії Бердслі відкриваються ха-
рактеристикою взаємовідносин людини і Бога. Їх суть по-
лягає в тому, що в стражданні людина осягає божественне: 

Through sorrow's mist God's glory shines most bright. 
Then may we feel His presence doubly nigh. 
Save for the dark no stars would stud the sky. 
Our lamps would be untrimmed save for the night [5]. 

Перший вірш розділяє семантичне протиставлення 
двох присвійних конструкцій (sorrow's mist і God's glory), в 
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якому виражається контраст яскравого сяйва (shines most 
bright) і туману (mist). У другому рядку присутність Бога 
(His presence) переноситься в центр, але не знімає означе-
ний вище контраст світла і темряви (dark – stars – lamps – 
night). Навпаки, цей контраст, на думку поета, необхідний 
для вселенської гармонії, яка підтримується у вірші не 
тільки наголосом і римою, а й ритмічним чергуванням при-
голосних звуків і алітерацією [s], [z] – [t], [d], [m] – [n]. 

Уже в перших вірша звучить тема порятунку, підкре-
слена повтором слова save. Сюжетно-тематична побудова 
вірша Бердслі відповідає традиційному сонету, в якому в 
катренах йде позначення теми і її розвиток, а в терцетах – її 
поворот і вирішення (теза – антитеза – синтез). Називаючи 
суб'єкта мовлення «ми» (we) в значенні «кожен», «будь-
який», Бердслі підкреслює родове начало в людині. 

Автор прагне до загальності, використовуючи образи-
символи (the dark no stars – випробування людини; stars, 
lamps – світло спасіння). Ліричне «ми», заявлене в перших 
чотирьох віршах, далі конкретизується в образі Данте 
(Thus Dante...). 

Доля кожної людини подібна до його долі. Бердслі спів-
відносить страждання і перемоги людини з поневіряннями і 
сходженнями. Ремінісценція до Данте, розширюючи образну 
структуру, час і простір вірша, відсилає нас до «Божественної 
комедії». Як і Данте, Бердслі інтерпретує мотив шляху, що 
пролягає у темряві (paths which in the darkness lie), в «похму-
рому лісі» (The Forest thick). Однак він робить акцент на ду-
шевному досвіді великого італійського поета, опускаючи на-
повненості і алегоризм «Божественної комедії»: 

Thus Dante, shrouded in misfortune's blight – 
A prince in pilgrim's guise-trod gloriously 
The bitter paths which in the darkness lie. 
Strove through the Forest thick, and reached the height. 
Raised from the earth where hopes like leaves lay dead [5]. 

Другий катрен доповнений синтаксично і строфічно 
одним рядком з наступного терцета («... Raised from the 
earth where hopes like leaves lay dead»). Сходження Данте 
від землі до неба, до височини (the height) трактується Бер-
дслі як шлях пілігрима до божества (а prince in pilgrim's 
guise-trod gloriously). Герой йде в темряві, по «лісу густо-
му», «по усіяним муками стежках» (the bitter paths). Його 
надії метафорично візуалізуються в порівнянні з мертвим 
листям (hopes like leaves lay dead). 

Труднощі шляху героя підкреслюються використан-
ням складних конструкцій, слів і словосполучень, подов-
женням двох останніх рядків. Знову семантично протиста-
влені присвійні конструкції (misfortune's blight і pilgrim's 
guise-trod), але цього разу в першому і другому рядку. Пос-
тупово відбувається перехід від труднощів і страждань 
героя до його порятунку, до досягнення вершини. Трудно-
щі зміцнюють дух героя. Їх подолання – це розгадування 
таємниць (the mysteries), «прочитання знаків божественної 
любові» (till nо sings / Mystic of heavenly love were left 

unread). Божественне (Вища сила) трактується Бердслі як 
міра оцінки сил людини, її здатності винести страждання і 
проявляється в творчості (в пісні): 

His vision pierced the clouds, and soul grew strong 
Dwelling upon the mysteries, till no signs 
Mystic of heavenly love were left unread. 
The highest found an utterance in that song 
Sung lonesomely beneath Ravenna's pines [5]. 

Тут Данте асоціюється з Богом (His vision pierced the 
clouds) і з людиною (and soul grew strong). Алітерація [s] – 
[t], [l] – [n] і асонанси [o], [u], [i] в межах навіть одного 
рядка створюють музику вірша, образно підкреслену в кін-
ці згадкою про пісню під соснами міста Равенни (that song / 
Sung lonesomely beneath Ravenna's pines), де знаходиться 
гробниця Данте (пам'ятник XV ст., автор П'єтро Ломбардо). 

У «Dante in Exile», як і в інших віршах Бердслі, метрична 
схема заснована на традиційному для англійського вірша п'я-
тистопному ямбі з хореїчних вкрапленнями, які збивають 
чіткий і плавний ритм, властивий вікторіанському віршу.  

Узагальненість художніх образів, розширення часу – до 
вічності і простору – до всесвіту, філософський характер сю-
жетних опозицій [2] дозволяють віднести «Dante in Exile» до 
філософської лірики. Синтетичний характер поезії проявля-
ється і в поєднанні мистецтва слова з особливостями інших 
мистецтв. З одного боку – образи вкрай зримі, протиставлення 
пітьми і світла є центральним, з іншого боку – музичне зву-
чання в фіналі закономірно виливається в образ пісні.  
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The article analyzes the philosophical content of poetry 
«Dante in Exile». The generalization of artistic images, the ex-
pansion of time – to eternity and space – to the universe, the 
philosophical nature of the plot opposition allows the work to 
be refered to philosophical lyrics. On the one hand, images are 
extremely visible, the contrast of darkness and light is central, 
on the other hand – the musical sound in the finale naturally 
flows into the image of the song. 
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ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕЦЕДЕНТНОГО СЮЖЕТУ  
ПРО ПІГМАЛІОНА У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ 

У статті досліджуються особливості відтворення та еволюції традиційного сюжету про Пігмаліона у світовій культу-
рі. З’ясовано, що споживацька культура XX століття змінює акценти прецедентного сюжету. Майбутнє сюжету важко пе-
редбачити. Тому велике значення відіграє осмислення твору Бернарда Шоу для подальшого розвитку та увіковічнення 
античного міфу про Пігмаліона. 

Ключові слова: прецедентний сюжет, традиційний образ, Пігмаліон, Галатея. 

Б. Шоу у драмі «Пігмаліон» розвиває основну ідею 
сюжету античного міфу і пропонує замислитись над соціа-
льними, етичними, філософськими проблемами людини, 
яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на но-
вий рівень розуміння дійсності [1]. Таким чином, Б. Шоу 
зберігає гуманістичну традицію сюжету стародавнього 
міфу, але позбавляє його міфологічного розуміння дійснос-

ті і відтворює сюжет у реалістичній парадоксальній тради-
ції. Саме тому п’єса «Пігмаліон» стала визначним надбан-
ням реалістичної літератури Європи у XX столітті [7]. 
Споживацька культура XX століття змінює акценти преце-
дентного сюжету. Нам пропонують мюзикл «Моя чарівна 
леді», голлівудський фільм «Красуня», багатосерійні коме-
дії «Моя прекрасна нянька» та «Доярка з Хацапетівки», 
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серіал «Дикий ангел». Окремо стоїть фільм «Пігмаліон» 
Габріеля Паскаля та «Формула кохання» Марка Захарова. 

Найпершою екранізацією, яка базувалась на п'єсі Берна-
рда Шоу, був однойменний фільм режисера Ентоні Асквіта, 
який створили Б. Шоу та продюсер Г. Паскаль. Даний фільм 
був створений у Великобританії 1938 року. Він цілком співпа-
дає з п'єсою Шоу у найважливіших характеристиках. Роль 
Галатеї-Елізи грала відома англійська актриса Уенді Хіллер 
(Wendy Hiller), яка отримала у 1939 році премію Оскар за най-
кращу жіночу роль у фільмі «Пігмаліон». Роль Пігмаліона-
Хіггінса дісталася британському кіно- і театральному актору, 
продюсеру та режисеру Леслі Говарду (Leslie Howard), який 
також здобув Оскар за найкращу чоловічу роль у 1939 році. 

Цей фільм – перша екранізація п'єси Бернарда Шоу про 
перетворення вульгарної квіткарки Елізи Дулітл (Уенді 
Хіллер) на вишукану світську пані під чуйним керівництвом 
професора фонетики Генрі Хіггінса (Леслі Говарда) і полков-
ника Пикеринга (Скоп Сандерленд). Бернард Шоу написав 
свою п'єсу під натхненням старогрецького міфу про скульпто-
ра Пігмаліона, який створив статую Галатеї, – дівчину до того 
прекрасну, що він закохався в неї і став просити Афродіту 
оживити своє створіння. Богиня любові вдихнула життя в 
Галатею, і Пигмалион одружився на ній. Фільм отримав пре-
мію Оскар за найкращий сценарій 1939 року, на Венеціансь-
кому кінофестивалі 1938 – Кубок Вольпи за найкращу чолові-
чу роль та кубок Муссоліні за найкращий фільм.  

У 1964 році відбулося друге екранне народження п'єси: 
комедія «Моя чарівна леді» стала однією із кращих фільмів 
Голлівуду того року. Це комедія режисера Джорджа 
Кьюкора, створена на основі п'єси Бернарда Шоу «Пігмалі-
он» і однойменного мюзиклу Фредеріка Лоу. Вона склада-
ється з двох дій. Проте саме з цього варіанту переказу пре-
цедентного сюжету розпочалася інтеграція міфу у свідомість 
масового споживача: Галатея знову любить Пігмаліона, їй 
знову не потрібні зайвий досвід, знання, незалежність, від-
повідальність. Знаменитий професор Генрі Хіггінс укладає 
парі зі своїм другом, що зможе навчити неписьменну зама-
зуру, вуличну квіткарку Елізу правильній мові і високосвіт-
ським манерам і видати її за справжню леді. Іскристий гу-
мор, забавні ситуації, Попелюшка на очах у глядачів перет-
ворюється на принцесу, а переконаний холостяк – в закоха-
ного. У той же час Галатея стає найважливішим персонажем 
кінотвору, що відображається у назві мюзиклу. З'являється 
новий міф: гроші та добра вдача можуть зробити будь-яку 
жінку справжньою леді. Мрії домогосподарок стати поваж-
ними особами проголошуються цілком реалістичними. «Моя 
чарівна леді» – це вже не реалістична історія про становлен-
ня людської свідомості, що є однією з проблем у п'єсі Берна-
рда Шоу «Пігмаліон», а маніфестація «американської мрії», 
перший крок назустріч постмодерністському світогляду. 

Мюзикл і досі грається на усіх світових сценах та на-
ближує нас до 70-х рр., коли він був уперше зіграний за 
участю таких славетно-відомих акторів, як: 

 Еліза Дуліттл, молода жінка кокні, яка продає квіти – 
Джулі Ендрюс; 

 Генрі Хіггінс, професор фонетики, який навчає Елізу 
говорити «правильно» – Рекс Харрісон; 

 Альфред П. Дуліттл, батько Елізи, бідних сміттяра – 
Стенлі Холлоуей; 

 Полковник Пікерінг, надає Хіггінсу допомогу в нав-
чанні Елізи – Роберт Кут; 

 Фредді Ейнсфорд-Хілл, наречений Елізи – Джон Майкл 
Кінг. 

Подальша еволюція прецедентного сюжету про Піг-
маліона пов'язана з голлівудським фільмом «Красуня» 
(1990) режисера Гаррі Маршала. Галатея створюється те-
пер не з мармуру, слонової кістки або наївної квіткарки, а з 
екстравагантної повії. У ролях: Річард Гір /Richard Gere/, 
Джулія Робертс /Julia Roberts/, Ралф Белламі /Ralph 
Bellamy/, Лора Сан Джакомо /Laura San Giacomo/, Джейсон 
Александр /Jason Alexander/, Ектор Елісондо /Hector 
Elizondo. Фінансовий магнат Едвард Люїс, проїжджаючи 
по нічному місту, зупиняється біля красивої жінки. Її звуть 
Вівьен і вона бере тільки готівкою. На ранок він розуміє, 

що не хоче розлучатися з нею і пропонує дівчині залиши-
тися в його номері у готелі ще на деякий час – за додатко-
вий гонорар. Вівьен опиняється в морі блиску і брехні. 
Вона терпить недбале відношення до неї заради вподоба-
ного чоловіка, який перестав бути для неї просто клієнтом. 

«Красуня» – це увесь блиск і чарівність Голлівуду. 
Вівьен неможливо зневажати або дивитися на неї з жалем. 
Незважаючи на рід професії, вона залишилася самодостат-
ньою, мудрою жінкою, яка йшла ва-банк, не боячись труд-
нощів і втрат. Чоловік виявився набагато слабкіший за 
крихку рудоволосу красуню з бульвару Зірок. «Красуня» – 
це фільм на усі часи, що неминуче підвищує настрій. Це 
класика, яка завжди актуальна, як смокінг на прийомі. 

Тілесна краса проголошується майже єдиною осно-
вою життя людини. Увесь фільм за участі Річарда Гіра та 
Джулії Робертс намагається переконати нас у тому, що 
Галатею можна зробити з жінки легкої вдачі. Колись Піг-
маліон був переконаним холостяком та не хотів одружува-
тися через поширення проституції на острові Кіпр, а тепер 
він закохується у повію і перетворює її на Галатею. Кумед-
ність такої ситуації свідчить про значні трансформації пре-
цедентного сюжету у різних історико-культурних умовах. 

Міф про Пігмаліона у масовій свідомості перетворю-
ється на міф про Галатею. Перетворення Галатеї-повії на 
Галатею-леді не менш дивовижне, ніж перетворення сло-
нової кістки на Галатею. Ми не можемо напевне сказати, 
що сучасний міф гірший за античний, але можемо конста-
тувати, що це також міф. 

Кумедність та недолугість сучасного Пігмаліона знайш-
ли своє відображення у кінокомедії Марка Захарова «Формула 
кохання», телефільмі за сценарієм Григорія Горина та моти-
вами повісті Олексія Толстого «Граф Каліостро» (1921). 

Італієць Джузеппе Бальзамо, що живе в другій поло-
вині XVIII ст. і «граф Калиостро», що іменує себе, – знаме-
нитий «чародій» і «магістр таємних сил», мандрівник, фі-
лософ, фокусник і авантюрист. У 1780 р., після нетривалої 
шахрайської гастролі в Санкт-Петербурзі, Калиостро хо-
вається від гонитви, посланої всемогутнім князем Потьом-
кіним, одночасно намагаючись знайти «формулу» єдиного 
почуття, яке він все ще не здатний викликати в людських 
серцях – любові. Каліостро заїжджає по дорозі у будинок 
одного з потенційних клієнтів – російського поміщика, що 
занедужав. Він обіцяє вилікувати хворого, якщо той пого-
диться відправити з ним свою дочку, Марію, через яку, за 
словами Каліостро, підтримуватиметься «астральний зв'я-
зок» з хворим. Після нетривалого коливання Машеньку 
відпускають з графом, і Каліостро знову пускається в доро-
гу. В цей же час під Смоленськом живе молодий поміщик 
Олексій Федяшев. Мешкаючи у своєму маєтку разом з пре-
старілою незаміжньою тіточкою, Федяшев не може знайти 
собі обраницю серед дочок сусідів по маєтку і таємно мріє 
про недосяжний «безтілесний» ідеал. Альоша закоханий в 
статую, що стоїть в парку, і мріє оживити її – «як колись 
грецькі боги вдихнули життя в кам'яну Галатею». Альоша 
знаходить графа в готелі, де той живе вже декілька днів, 
намагаючись пробудити в Маши ніжні почуття по відно-
шенню до нього. Каліостро спершу відмовляє Федяшеву, 
але на прохання Машеньки, що заступилася за закоханого 
юнака, все ж переселяється в маєток Олексія. Каліостро 
оглядає статую. Він не обіцяє повної схожості при пожвав-
ленні і натякає на те, що статую, що ожила, можуть звати 
Марією. У цей момент Олексій звертає, нарешті, увагу на 
супутницю графа – і миттєво закохується в неї. Граф зі 
своїми супутниками живе в маєтку Федяшева, не припи-
няючи спроб викликати до себе любов Машеньки. Олексій 
тим часом готується до «матеріалізації», старанно читаючи 
Петрарку. Тіточка радить йому замість того, щоб губити 
молодість у безплідних мріяннях, «відбити» Машеньку у 
графа. Олексій погоджується з нею і намагається викрасти 
Машеньку, але граф зупиняє його в останню мить і гово-
рить, що зупинити «оживлення» статуї вже неможливо. 
Будучи присутнім на ритуалі «оживлення», Олексій здога-
дується про обман, називає графа ганебною людиною і 
викликає його на дуель. Пігмаліон виглядає шукачем хиб-
ного ідеалу та шарлатаном водночас. Формула кохання є 
лише фільмом, але нам хотілося б вірити в її існування. 
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Прикладом постмодерністського світогляду, на наш 
погляд, є мелодраматичний серіал «Доярка з Хацапетівки» 
режесера Анни Гресь – чергова історія Попелюшки. Це істо-
рія провінційної дівчини на долю якої припало немало труд-
нощів і випробувань, але вона знайшла в собі сили боротися 
і не падати духом чого б їй це не коштувало. В головних 
ролях: Євгенія Осіпова та Кирило Жандаров. Катя, яка приї-
хала у Москву вступати до харчового інституту з далекої 
Хацапетівки, така ж наївна та дурненька дівчина як і Еліза. ЇЇ 
вимова приводить у жах людей, які її оточують. Проте неза-
баром вона зустрічає свого Хіггінса – Дмитра Буличьова, 
який знущається з закоханої у нього Катерини та намагаєть-
ся використати її у своїх цілях для того, щоб здобути спадок 
дідуся. Таким чином вони одружуються, але сімейне життя 
просто жахливе. Після певного часу сучасній Галатеї все-
таки вдається перевиховати егоїстичного чоловіка, і він, 
безумовно, закохується у свою дружину по-справжньому, 
нарешті, усвідомивши який скарб потрапив до нього в руки. 
Ми знову ж таки простежуємо щасливий кінець, якого, на 
жаль, не має у Бернарда Шоу. Проте можемо впевнено стве-
рджувати, що такий фінал диктується сучасним постмодер-
ністським суспільством. 

На наш погляд, після Б. Шоу прецедентний сюжет 
отримав подальший розвиток; він став предметом міфотво-
рчості постмодернізму. Майбутнє сюжету важко передба-
чити, і тим більше значення має осмислення твору Бернар-
да Шоу для подальшого розвитку та увіковічнення антич-
ного міфу про Пігмаліона. 
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The article deals with the peculiarities of the reproduction and 
evolution of the traditional plot about Pygmalion in the world cul-
ture. It was found out that the consumer culture of the XX century 
changes the accents of the precedent plot. The future of the plot is 
difficult to predict. Therefore, great significance is the comprehen-
sion of the work of Bernard Shaw for the further development and 
immortality of the ancient myth about Pygmalion. 

Key words: Galatea, precedent plot, Pygmalion, tradi-
tional image. 

Отримано: 23.04.2018 

 
 

УДК 821.111-4.09 

Н. Р. Христенко, магістрант факультету іноземної філології 

ПОСТКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС У ТВОРЧОСТІ С. РУШДІ 

У статті досліджуються особливості вираження постколоніального дискурсу в романах С. Рушді, в яких спостерігає-
мо органічне відтворення культурного багатоголосся Індії, притаманного для постколоніальної індійської культури. Вод-
ночас, присутність авторської іронії, елементів пародії, карнавальна образність, особливості художнього мовлення є ви-
разними ознаками постмодерністської спрямованості творчості письменника.  
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Для постколоніальних досліджень з 1990-х рр. харак-
терне збільшення зацікавленості художньою репрезентаці-
єю Індії. Звичайно, недостатньо пояснювати такий інтерес 
великою кількістю південноазіатських вчених у наукових 
колах Заходу. Глибшим поясненням такої тенденції можна 
вважати те, що Англія і західна культура в цілому зустріли 
в Індії специфічні відмінності, достатньо переконливі та 
всеосяжні, аби стимулювати власний домінуючий дискурс. 

Серед сучасних письменників – вихідців з Індії – Са-
лман Рушді є однією з найпомітніших постатей. Читацька 
та літературно-критична рецепція його творчості ще раз 
підтверджує неоднозначність наукового розуміння кордо-
нів та проблематики постколоніального дискурсу поряд з 
іншими способами прочитання та інтерпретації художніх 
текстів. Для самого письменника звернення до східної, 
передусім індійської, тематики безперечно зумовлене й 
органічними зв‘язками з його духовними джерелами.  

Як письменник Салман Рушді дебютував у 1975 році 
романом «Грімус» («Grimus») – своєрідною спробою поєд-
нати наукову фантастику з казковими елементами за моти-
вами поеми перського поета-суфія ХІІ століття Фарід ад-
дін Аттара «Пташина рада». Назва роману є анаграмою, що 
приховує ім‘я «Сімург» («Simurg») – «в іранській міфології 
пророчий птах» [3, 500-501]. 

Наступний роман С. Рушді – «Діти півночі» («Mid-
night’s Children», 1981) – приніс авторові найвищу літера-
турну відзнаку Великої Британії – Букерівську (the Booker 
Prize) та міжнародне визнання. Книга була перекладена 
багатьма мовами, відзначена й іншими нагородами, зокре-
ма, James Tait Black Memorial Prize, English-Speaking Union 
Literary Award. Більшість критиків вітали цей роман, його 
називали алегорією індійської історії у дусі гротескної фа-
нтазії комічного роману. Щоправда книга викликала певне 
незадоволення тодішніх офіційних кіл Індії, особливо через 

сатиричні образи Індіри Ганді (1917-84) та її сина, Сан-
джайя Ганді (1946-1980). Рушді був одним із співавторів 
театральної постановки за мотивами роману «Опівнічні 
діти», яка відбулася в Лондоні за участю the Royal 
Shakespeare Company. 

Великий успіх роману Рушді «Опівнічні діти» серед 
читацької та літературно-критичної аудиторії можна вва-
жати одним із поштовхів до «вибуху» англомовних романів 
в Індії у 80-90-х рр. ХХ ст. таких авторів, як Вікрам Сет, 
Рохінтон Містрі, Шаші Тарур, Амітав Гош, Арундхаті Рой, 
Аніта Десай та ін. Цих письменників іноді називають на-
віть послідовниками Рушді, а деяких старших письменни-
ків, зокрема, Г. Десані, М. Анантанараян, Р. Рао, критика 
часом розглядає як його літературних попередників. Зазна-
чимо, що детальний розгляд цієї проблеми заслуговує спе-
ціального дослідження. 

Критична рецепція часто відносить творчість Рушді до 
постколоніального етапу розвитку східних літератур [4]. 
Справді, композиційно аналізовані в роботі романи пись-
менника більшою мірою засновані на подіях новітньої історії 
субконтиненту Індостан («Опівнічні діти», «Останній подих 
Мавра») або країни Пакистан («Сором»). Звільнення від 
колоніальної залежності, внутрішні конфлікти, наслідки 
поділу субконтиненту новими політичними кордонами без-
посередньо проявляються в проблематиці прози С. Рушді. 
Проте існують і критичні дослідження, у яких письменника 
розглядають у ракурсі художньої літератури постмодерніст-
ського спрямування. Білоруська дослідниця А.Калічкіна 
робить спробу розглядати постмодерністські та постколоніа-
льні дискурси в прозі Рушді як кореферентні [1]. 

Сам Рушді не є винятком серед авторів, що із застере-
женням або відкритим опором ставляться до класифікацій не 
за літературними ознаками. У статті з промовистою назвою 
«Література Співдружності не існує» на основі власного пи-
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сьменницького досвіду та на прикладі інших митців – вихідців 
з інших раніше колонізованих країн – він доводить, що подіб-
ні штучні зведення усіх індивідуальних стилів, мовних ознак, 
національної проблематики до одного знаменника ведуть до 
створення культурного гетто з фіксованими топографічними, 
національними, навіть образними нормами, вихід за межі яких 
розглядається як нехтування традицією.  

Своїми романами Рушді засвідчує справжній інтерес 
до глибинних проблем становлення та існування людини 
незалежно від історико-політичної зумовленості та пов’я-
заним із нею конкретним етнічно-культурним середови-
щем. Для його творів характерні персонажі, які чимось 
нагадують екзистенційну ситуацію самого письменника, 
оскільки теж часто опиняються поза межами звичних куль-
турних традицій. Так, проблемі культурної ідентичності 
особлива увага приділена в романі «Останній подих Мав-
ра». У сплетіннях внутрішньосімейних конфліктів, насиче-
них, немов ароматом східних спецій, історичними, міфоло-
гізованими та й просто фантастичними сюжетами, виявля-
ється, що представники сім‘ї да Гама-Зогойбі, попри свою 
майже двотисячолітню історію на тлі культурної розмаїто-
сті субконтиненту, все одно залишаються чужинцями, віч-
ними іммігрантами в індійському місті Кочін. Зрештою, це 
й буде тією прихованою силою, яка, разом з іншими зовні-
шніми силами й катаклізмами, призведе до занепаду роду. 

Етнічну й культурну амбівалентність персонажів у 
романах Рушді увиразнює суб’єктивна позиція самого ав-
тора, який відкидає можливість однозначної приналежності 
лише до однієї культури. 

Прикметно, що творче осмислення східного досвіду, 
як і у багатьох західних письменників (наприклад, Кіплінга 
або Форстера), відбувалося за умови дистанційованості від 
об’єкта зображення, – свої романи Рушді писав уже у Ве-
ликобританії. Зміна місця проживання означає й інше ку-
льтурне середовище, і письменник виявляє у своїх текстах 
тісні зв‘язки з культурою Заходу, яку він почав засвоювати 
ще з років навчання в британській школі. Це, безперечно, 
накладає відбиток на його естетичну свідомість: у західній 
критиці манеру Рушді недаремно зіставляють зі стилями 

Рабле, Голдінга, Маркеса, знаходять у його романах відс-
тупи в дусі Стерна, свіфтівську іронію, тобто застосовують 
для оцінки творчості письменника категорії західної куль-
тури. Зв‘язок із культурою Заходу виявляється передусім 
на рівні англійської мови, якою пише свої твори письмен-
ник, хоча вона дуже специфічна – з багатьма авторськими 
неологізмами, із взаємодією різних мовних систем.  

Дослідники справедливо відзначають у романах Ру-
шді маємо органічне відтворення культурного багатого-
лосся Індії, притаманного для постколоніальної індійської 
культури. Водночас, присутність авторської іронії, елемен-
тів пародії, карнавальна образність, особливості художньо-
го мовлення у текстах Рушді є виразними ознаками пост-
модерністської спрямованості творчості письменника. 
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А. АЗІМОВ І РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті визначається місце А. Азімова в розвитку наукової фантастики ХХ століття. Письменник не лише руйнує іс-
нуючі стереотипи, а й створюючи оригінальні художні світи, пронизані пафосом високих устремлінь і морально-етичних 
пошуків, розширює горизонти буденної свідомості, готуючи її до зустрічі з майбутнім, повним загадок і таємниць. 

Ключові слова: гуманізм, маргінальне, міф, фантастика. 

Один із відомих дослідників наукової фантастики і 
упорядник антології «Фантастика століття» Вл. Гаков, на-
ступним чином оцінив місце наукової фантастики в куль-
турі ХХ століття: «Зараз, коли час підводити підсумки ХХ 
століттю, навряд чи хтось буде перечити: століття виявило-
ся воістину фантастичним за силою сейсмічних поштовхів, 
що потрясли людство у двадцятому сторіччі нової ери, за 
подивом, надіями і гіркими розчаруваннями, що залишило 
після себе… Значно менша кількість людей погодиться з 
тезою, що двадцяте століття залишиться в пам'яті і як сто-
ліття наукової фантастики. Хоча остання думка очевидна 
для шанувальників цієї літератури: історія перетворення 
«гидкого каченяти» в респектабельний і впевнений у собі 
жанр, – історія сама по собі абсолютно фантастична, казко-
ва, – розгорталася, можна сказати, на наших очах» [5, с.7]. 

Для наукової фантастики залишається не вирішеним го-
ловне питання – про те, чи є вона справжньою літературою за 
своєю природою (здатна стати такою в міру розвитку) або ж в 
силу тієї ж природи приречена залишатися явищем маргіналь-
ним, сублітературним або, як зазначає у своєму дослідженні 
А. Торрес, посилаючись на думки фахівців, видавців і широкої 
публіки, «іншою літературою», «паралельною літературою», 
«паралітературою», «масовою літературою» або «літерату-
рою, яку називають народною» [2, с.17, 18]. 

Щоб відповісти на нього, необхідне широке і всебічне 
дослідження творчості причетних до наукової фантастики пи-
сьменників, особливо тих, які залишили помітний слід в її роз-
витку своїми творами. Одним із таких письменників, безпере-
чно, є Айзек Азімов (1920-1992), яскравий і самобутній пред-
ставник «золотого століття» американської наукової фантас-
тики і загальновизнаний класик світової наукової фантастики. 

А. Азімов, безумовно, одне з вершинних явищ не тільки 
в науковій фантастиці, а й у творчій сфері взагалі. «Людиною 
7560000 слів» назвав його американський критик Льюїс Ніко-
лс з «Нью Йорк Таймс Бук рев'ю» в 1969 році, коли Азімов 
випустив свою соту книгу. А за рік до смерті кількість вида-
них ним книг перевалила за чотириста. Правда, в це число 
входять не тільки художні твори, а й антології, альманахи, 
журнали, в яких брали участь і інші автори. Коло його інтере-
сів було вражаюче широким: наукова фантастика, детективи, 
гумор, історичні та літературознавчі дослідження (двотомний 
«Гід по Шекспіру», книга про Біблію «На початку»), науково-
популярні книги про світобудову, хімію, біологію, людину, 
серед яких отримали широку популярність «Цеглини світобу-
дови» (премія Фонду Т.А. Едісона), «Вибір катастроф», «Ней-
тріно», «Хімікати життя», «Біографічна енциклопедія наук і 
технології», «Наука минулого – наука майбутнього», «Людсь-
ке тіло: структура і дія», «Ріка обітована» про хімію крові 
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(премія Асоціації американських кардіологів), «Джерело жит-
тя», «Царство Сонця» тощо. 

Для Азімова наукова фантастика – і спосіб утвер-
дження гуманістичних ідей за допомогою художньої твор-
чості, і спосіб розширення кордонів художньої уяви, а от-
же, і горизонтів літературної творчості, але творчості не-
одмінно соціально значущої. Показово, що ще на початку 
п'ятдесятих років він пропонував називати наукову фантас-
тику соціальною науковою фантастикою», «соціальним 
експериментом на папері. 

Немає сумніву, що Азімов є беззаперечним прихильни-
ком визнання наукової фантастики повноцінною художньою 
творчістю, в якій реалії наукової сфери використовуються як 
ефективний засіб вирішення художньо-естетичних завдань. 
Тут його погляди повністю збігаються з наведеним вище ви-
значенням наукової фантастики Ж. Садуля, в якому він визнає 
її галуззю літературної уяви і вважає, що в ній «ніколи немає 
науки, в кращому випадку спекуляція про існуючі або майбу-
тніх техніки». А з точки зору необхідності для літературного 
твору значних, «загальнолюдських» ідей думка Азімова пере-
гукується з думкою таких письменників не «масової культу-
ри» як Б. Шоу, Б. Брехт, Ж.-П. Сартр, У. Фолкнер, які незмін-
но пов'язували поняття великої літератури з якістю і масшта-
бом ідей, які викладаються в ній. 

Широко відоме твердження Б. Шоу про те, що якість 
п'єс – це якість вкладених у них ідей, так само як і вимога 
Ж.-П. Сартра до письменника вміти дати відповідь на пи-
тання: з якою метою він пише; чи є у нього що сказати 
світові; яку сторону світу він хоче оголити і яку зміну він 
хоче внести в світ шляхом такого оголення [4, с.322, 323]. 

 Таким чином, програмні установки Азімова як видат-
ного представника науково-фантастичної літератури практи-
чно повністю збігаються з творчими установками визнаних 
майстрів великої літератури. У зв'язку з цим виникає актуа-
льна для сучасного літературного процесу проблема: чи іс-
нує принципова грань, яка відділяє вищі досягнення від «ма-
сової» літератури, в даному випадку жанрів наукової фанта-
стики? І якщо існує, то де вона пролягає і в чому її суть? 
Проблема ця тим більше актуальна, що літературний процес 
ХХ століття, за спостереженням таких відомих фахівців, як, 
наприклад, Л.Г. Андрєєв [1, с.253-254], А.М. Звєрєв [3, с.3-
37], характеризується чітко вираженою тенденцією до сим-
біозу, нового синтезу (концептуального синтезу) не тільки 
різних жанрів, але багато в чому і протилежних художньо-
естетичних систем – реалізму і модернізму, реалізму та 
постмодернізму, постмодернізму та масової літератури, ма-
сової літератури і літератури серйозної (високої), появою так 
званих прикордонних (проміжних) зон. 

Творчість А. Азімова позначена тим рівнем художньої 
оригінальності та майстерності, який дає підставу для відне-
сення його творчості до великої літератури, або літератури 
основного потоку. Це справедливо, якщо спиратися на запро-
поновані А.М. Звєрєвим «реальні критерії розмежування» між 
великою літературою і літературою масовою (паралітерату-
рою), до якої традиційно належить наукова фантастика, суть 
яких виглядає наступним чином: 1) «характер авторської ус-
тановки; 2) позиція художника перед обличчям реальності, 
3) ступінь і послідовність його свободи від нормативних ідей, 
заданих інтерпретацією міфів, які присвоюють собі значення 
кінцевої істини, від усієї сукупності уявлень про світ і про 
людину, що відрізняють масову свідомість на різних стадіях 
його еволюції. Говорячи дещо схематично, масова культура 
задовольняє готові очікування масового споживача (хоча це 
може бути зовсім не самоочевидним), «висока» – так чи інак-
ше руйнує стереотип» [3, с.19].  

А. Азімов, один з найвідоміших у світі письменників і 
найвідоміший з письменників-фантастів, своєю творчістю 
не лише руйнує існуючі стереотипи, а й створюючи оригі-
нальні художні світи, пронизані пафосом високих устрем-
лінь і морально-етичних пошуків, розширює горизонти 
буденної свідомості, готуючи її до зустрічі з майбутнім, 
повним загадок і таємниць. 
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The article defines the place of A. Azimov in the devel-
opment of science fiction of the twentieth century. The writer 
not only destroys the existing stereotypes, but also creates 
original artistic worlds imbued with the pathos of high aspira-
tions and moral and ethical quest, expands the horizons of eve-
ryday consciousness, preparing it for a meeting with the future, 
full of riddles and mysteries. 
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ПОНЯТТЯ «АБСУРДНЕ» У ТРАКТУВАННІ В. БЕРРОУЗА 

У статті розкривається розуміння «абсурдності» у творчості В. Берроуза. Автор доходить висновку, що роман пись-
менника – це відкрита форма для безкінечних доробок, а його текст – це свавільний фрагмент, який може бути змінений у 
наступних виданнях без втрати цілісності «сюжетної лінії», особливо якщо взяти до уваги нововведення письменника – 
метод «розрізання та складання». 

Ключові слова: абсурдність, текст, постмодернізм, художній метод. 

Стильова своєрідність романів Берроуза не лише розк-
риває екзистенціальну позицію письменника. Стильові особ-
ливості перебувають у прямій відповідності зі змістом його 
творів, характеристикою героїв і обумовлюються ними. 
Звідси – специфіка оповіді «Голого сніданку», «Машини 
пом’якшення», «Білету, який вибухнув» та «Нова експрес».  

Літературна форма, застосована Вільямом Берроузом у 
цій серії романів, постає єдиним текстом, що пропонує автор-
ський варіант світосприйняття. Це не просто словесний умов-
ний простір. Це – своєрідна реальність, альтернативний худо-
жній світ [3]. Читач свідомо «втягується» у процес захоплюю-
чої гри, забави, в якій сам спосіб текстотворення перетворю-
ється на об’єкт взаємного – і для читача, і для письменника – 
інтересу. Між текстом і автором, текстом і читачем склада-

ються вільні стосунки і робиться все можливе, щоб зняти з 
читацької свідомості гіпноз правдоподібності, життєвої вірогі-
дності. При цьому підкреслюється ілюзорність створеного 
світу, оманливість межі між абсурдністю тексту і «реальністю 
абсурду». Втім, Берроуз не має статусу типового автора абсу-
рду, як Беккет, Кафка, Іонеско, оскільки у його творчості про-
ступає інтелектуальна неповноцінність.  

У романі «Нова експрес» Берроуз розробляє метафо-
ричну систему розширеного бачення реальності. Ця система 
виявляється у постійних посиланнях на кінематограф, скану-
ванні оточуючого життя, зображенні «Сірої кімнати» (Grey 
Room) тощо. Автор пояснює: імпліцитність у «Нова екс-
прес», теорія, яку ми називаємо реальністю, і є кінофільмом. 
Це той фільм, який називаємо біологічним. В інтерпретації 
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Берроуза ідея переконлива завдяки вірусній характеристиці 
слова: «Не існує правди і правдивої «реальності» – «Реаль-
ність» – більшою чи меншою мірою постійно сканована 
модель – Сканована модель, сприйнята як реальність, була 
нав’язана контролюючою силою, силою, першочергово орі-
єнтованою на тотальний контроль» [5, c.53]. У «Нова екс-
прес» жителям міста важко відрізняти фільм від реальності. 
Чимало фрагментів книги пов’язані з прагненням партизан-
ських сил захопити центри, де ворожі сили синтезують таку 
несправжню реальність. Звучить потреба «перезняти реаль-
ність» (to retake universe). Ця потреба гостро постає завдяки 
звичним графічним образам – «металевих» джанкі, людей–
риб, людей–скорпіонів, гігантських крабів, ув’язнених, пере-
творених на комах індивідів. А науково–фантастичний сю-
жет та ідея вірусу, що знищує незалежне життя людського 
господаря, передають естетичний жах. 

Знімає і керує «фільмом реальності» «Нова Моб». Люди 
ж постають у ньому несвідомими, невільними акторами. В 
усіх романах «Нова трилогії» людські жертви змушені брати 
участь у такому лінійному повторенні нав’язаних сценаріїв, 
образів, звуків без будь-якої власної альтернативи. Указівки 
«Ради» (the Board Books) служать для утримання акторів у 
стані непідозри і для вільного руху планети назустріч нова-
державі («Надновій»). Земля використовується як ізольована 
колонія, яку злісно експлуатують і контролюють Бредлі-
Мартін (лідер нова-злочинців) і Рада. Агенти Бредлі-Мартіна 
на Землі – всі представники влади, установи і системи – 
збройна, поліційна, рекламна, релігійна, інспектори митного 
контролю, політики, дилери, всі ті, хто змушує і направляє, 
будь-хто, хто нав’язує свою реальність іншим.  

Берроуз також стверджує: «Не існує правди і правди-
вої реальності – Реальність – більшою чи меншою мірою 
постійно сканована модель – Сканована модель, сприйнята 
як реальність, була нав’язана контролюючою силою, си-
лою, першочергово орієнтованою на тотальний конт-
роль» [5, с.53]. «Знімає» і керує такою реальністю «Нова 
Моб». Людям важко відрізняти фільм від справжнього 
життя. Городяни є лише невільними акторами. В усіх ро-
манах «Нова трилогії» люди змушені брати участь у тако-
му «фільмі реальності», лінійному повторі нав’язаних сце-
наріїв, звуків, образів без будь-якої альтернативи.  

Сам зміст романів і їхня форма, як ми бачимо, є над-
звичайно складним сплавом дуже особистого – фізіологічно-
го і психопатологічного – досвіду, ставлення до оточуючої 
реальності, її критичного неприйняття і загальнокультурного 
матеріалу, що ввійшов у письменницьку свідомість і підсві-
домість. Це – свідомість людини технократичної ери, що 
мислить не тільки образами, сформованими повсякденним 
механізованим і комп’ютеризованим побутом, науковими 
концепціями, але й науковою фантастикою також, масовою 
культурою, класичною філологією. Простір і час романів 
мають усі властивості універсально-умовного хронотопа, у 

якому однаково умовні і «Крабовидна Туманність» (Crab 
Nebula), і «Земля Вільних» (Freeland), де розташована штаб-
квартира «Нова Моб», і Південна Америка, і Даллас, де си-
туація протистояння загострюється, і Меркурій з Ураном, і 
планета-копія, і сама Земля як «полустанок», на якому й 
відбуваються всі події. Втім, у цілому, все це – «темна сто-
рона душі», де криється те, що не підпадає під контроль ро-
зуму, стихійне, руйнівне, небезпечне – що і складає для пи-
сьменника головний предмет художньої творчості.  

Часові координати створеної Берроузом структури 
також цілком відображають абсурдність реальності, у якій 
самі поняття життя як біологічного процесу, що протікає у 
часі і просторі, виявляються аж ніяк не абсолютною істи-
ною. За письменником, є, як мінімум, «двосторонній» запас 
часу, тому що дійшовши до кінця «біологічного фільму» 
(«фільму реальності»), можна прокрутити його в зворотно-
му напрямку – все одно ніхто нічого не зрозуміє і нічого не 
помітить. Рух у часі в будь-якому напрямку, одночасна 
присутність у двох часових пластах, взаємопроникнення 
планів минулого і сьогодення – прийоми, давно освоєні 
різними жанрами, і не тільки фантастичними. У Берроуза ж 
простежується пародіювання всіх цих часових пластів, 
навмисне зниження їх до рівня забави, «кайфу», одного з 
видів тілесного задоволення, що важливо з погляду загаль-
ного пафосу, негативного ставлення до цивілізації як такої.  

Берроузівський роман – відкрита форма для безкінечних 
доробок [4]. Його текст – це свавільний фрагмент, який може 
бути змінений у наступних виданнях без втрати цілісності 
«сюжетної лінії», особливо якщо взяти до уваги нововведення 
письменника – метод «розрізання та складання». 
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БІОГРАФІЧНА СКЛАДОВА РОМАНУ «ОСТРОВИ В ОКЕАНІ» Е. ҐЕМІНҐВЕЯ 

У статті характеризується біографічна складова роману «Острови в океані» Е. Ґемінґвея. Автобіографічне моделю-
вання тісно переплітається з проблемою типологічної близькості світоглядів письменника і його героїв. Якщо фактичні 
збіги на рівні окремих подій у біографії Ґемінґвея і його героїв можна віднести до рівня сюжету, то окремі аспекти авто-
біографічної основи є необхідною складовою структури образу героя і багато в чому формують його тип, дозволяють 
зрозуміти задум автора. 

Ключові слова: автобіографізм, герой, екзистенціалізм, типологія.  

Із кризовим станом письменника значною мірою пов’я-
зана незавершеність і автобіографічність багатьох творів «піз-
нього» Ґемінґвея, над якими він працював упродовж багатьох 
років («Острови в океані», «Райський сад», «Свято, яке завжди 
з тобою»). Герої Ґемінґвея цих років, незважаючи на наполег-
ливі пошуки, на різні конфлікти, в яких вони проходять ви-
пробування на міцність, так і не знаходять сенсу свого існу-
вання. У зв’язку з незавершеністю багатьох робіт Е. Ґемінґвея 
цього періоду постає питання про можливість їх дослідження. 

Думки з приводу можливості і необхідності дослідження неза-
вершених художніх творів, зокрема романів Ґемінґвея, найсу-
перечливіші. О. Мулярчик пише: «Гіршим ворогом письмен-
ника, що помер, є, як правило, його спадкоємці, які друкують 
те, що він сам надійно тримав би в таємниці» [4, с.401]. Важко 
не погодитися з думкою Л. Гінзбург: «Літературний герой 
пізнається ретроспективно. Завершений персонаж твору, до-
писаного письменником, дочитаного читачем, ніби народжу-
ється наново. Але і незавершений персонаж є сприйнятим 
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читачем, освоєний поступово, у ході дії. Причому іноді естети-
чно актуально саме неповне розуміння, загадки, що розгадую-
ться далі. Герой, про якого не все ще відомо, – це зовсім не те, 
що картина, не дописана художником. Літературний персонаж 
із самого початку володіє повноцінним буттям» [2, с.16]. З цієї 
точки зору цілком виправданим є вивчення незавершених 
творів Ґемінґвея, які мають низку безперечних художніх дос-
тоїнств. Незавершеність творів письменника 40-50-х років 
дозволяє читачеві і дослідникові проникнути в творчу ла-
бораторію Ґемінґвея, осягнути секрети майстра «підтекстів». 

У незавершених творах Е. Ґемінґвея набагато сильні-
ше, ніж в його завершених книгах, виражена автобіографічна 
основа. Ось що писав з приводу роману «Острови в океані» 
О. Старцев: «Навіть якщо враховувати звичайну високу но-
рму автобіографізму в книгах Ґемінґвея, близькість Томаса 
Хадсона до автора тут надмірно підкреслена... Виходячи з 
відомої творчої практики Ґемінґвея, можна висловити при-
пущення, що, спочатку так близько тримаючись до сліду 
власного життя, він міг надалі зробити потрібний відбір і 
ослабити взаємозв’язок героя і автора» [5, с.322].  

Автобіографічна основа в творчості Ґемінґвея 40- 
50-х років має яскраво виражене ностальгічне забарвлення. 
Ґемінґвей намагається піти з жорстокого сьогодення в минуле, 
переосмислити його, часто спираючись в якості художнього 
матеріалу на факти своєї власної біографії. У романі «Острови 
в океані» отримує розвиток тема «багатих», намічена в романі 
«Мати і не мати» і книзі мемуарів «Свято, яке завжди з то-
бою». Багатство, що несе з собою руйнування, – один із на-
скрізних мотивів у творчості Е. Ґемінґвея, варіантом якого є 
мотив багатої жінки-власниці, що перешкоджає вільній реалі-
зації творчих спрямувань чоловіка («Свято, яке завжди з то-
бою», «Сніги Кіліманджаро», «Недовге щастя Френсіса Ма-
комбера», «Райський сад»). У цьому мотиві також помітні 
відгомони подій з особистого досвіду письменника. У Ґе-
мінґвея був чималий досвід спілкування з багатими жінками, 
що прагнули забезпечити його життя максимальним матеріа-
льним комфортом (Полін Пфайфер) або залучити його до 
світських утіх. «За свідченням Ґемінґвея, – підкреслює Б.А. 
Гіленсон, – приводом для появи «Снігів Кіліманджаро» стала 
пропозиція деякої спроможної прихильниці відправитися з 
нею удвох на полювання відразу після тільки що закінченого 
сафарі. Щедрий дар Ґемінґвей не прийняв, але сам факт дав 
йому матеріал для роздумів про те, якими небезпечними є 
спокуси і несерйозне відношення до своєї праці, як легко в 
гонитві за високими гонорарами витратити свій талант на 
«чтиво» для масових журналів (чим грішив згаданий в новелі 
його друг Фіцджеральд). Сам Ґемінґвей навіть в найскрутніші 
для себе часи не писав упівсили» [1, с. 347]. 

Роман «Острови в океані» перекликається «морською 
темою» з романом «Мати і не мати». Романи «За річкою в 
тіні дерев», «Острови в океані» – це спроба такого ж опові-
дання про другу світову війну, як і про першу світову в 
романі «Прощавай, зброя!» чи про війну в Іспанії, як роман 
«За ким б’є дзвін». Роман «Острови в океані» ідеалізує 
стосунки Ґемінґвея з синами точно так само, як ідеалізує 
письменник відношення зі своєю першою дружиною в 
«Святі, яке завжди з тобою» [3, с.183]. 

У романі «Острови в океані» у розповіді письменника 
про самотнє життя Томаса Хадсона на острові Біміні знай-
шли віддзеркалення враження самого Ґемінґвея про життя, 
про його рибальство, про його любов до домашніх тварин, 
спілкування з якими, правда, тільки підкреслювало душев-
ну самотність письменника в ті роки. Особливий інтерес 
представляють ті сцени роману, в яких описується спілку-

вання Томаса Хадсона з синами. Вони дають нам щедрий 
автобіографічний матеріал, що дозволяє проникнути у світ 
взаємин Ґемінґвея з його дітьми. 

Художній світ роману «Острови в океані» є складніший 
у порівнянні з романом «Райський сад». Художник Томас 
Хадсон не задоволений життям, що обмежене сферою мистец-
тва. Він залучається до антифашистської боротьби, проходить 
випробування не лише в особистих, але і в соціально-
історичних конфліктах. Таким чином, пласт фактичних збігів 
подій із життя самого Ґемінґвея і його героїв досить широкий. 
Він же є одним із найбільш вивчених аспектів творчості пись-
менника. Томас Хадсон, герой роману «Острови в океані», 
професійний художник. Він «реалізує» пристрасть Ґемінґвея 
до живопису. Автобіографічний інтерес представляє і історія 
загибелі Томаса Хадсона. Герой роману йде з життя, так само, 
як і Ґемінґвей, переконавшись у неможливості зрозуміти сенс 
існування. На сторінках роману «Острови в океані» Е. Ґе-
мінґвей, опираючись на власне світовідчуття 40-50-х років, 
передбачає своє самогубство. Тільки герой художнього твору 
має кращу долю в порівнянні з самим письменником: хоч він і 
не знаходить свого життєвого призначення у боротьбі з фаши-
стами, але гине за ту справу, яка приносить користь людям, на 
полі бою, як годиться чоловікові. Цікавим є зіставлення заги-
белі Томаса Хадсона і смерті Річарда Кантуелла. Е. Баргесс 
говорить про показовий факт, що полковник Кантуелл, старий 
солдат, помирає не на полі бою, а від серцевого нападу. На 
наш погляд, це багато в чому є показником виродження бага-
тьох рис героя «втраченого покоління» в образі полковника 
Кантуелла і різниці його долі і долі Томаса Хадсона, що ви-
значаються їхнім світосприйняттям. 

Автобіографічне моделювання в пізній творчості 
Е. Ґемінґвея тісно переплітається з проблемою типологіч-
ної близькості світоглядів письменника і його героїв. Якщо 
фактичні збіги на рівні окремих подій у біографії Ґемінґвея 
і його героїв можна віднести до рівня сюжету, то названі 
аспекти автобіографічної основи в «пізніх» книгах пись-
менника є необхідною складовою структури образу героя і 
багато в чому формують його тип, дозволяють зрозуміти 
задум автора, його світовідчуття в 40-50-ті роки, а також 
концепцію творчої особистості в пізніх творах. 
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The article describes the biographical component of the 
novel «The islands in the ocean» by E. Hemingway. Autobio-
graphical modeling is closely intertwined with the problem of 
the typological closeness of the writer's worldviews and his 
characters. If the actual coincidences at the level of individual 
events in the biography of Hemingway and his heroes can be 
attributed to the level of the plot, then some aspects of the au-
tobiographical basis are a necessary component of the structure 
of the image of the hero and in many respects form his type, 
allow us to understand the author's intention. 
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КОНЦЕПТ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ 

У статті розглядаються погляди мовознавців на поняття «концепт». З’ясовано, що теоретичні положення, представ-
лені авторами, які працюють в рамках традиційної лінгвістики, схожі в принциповому розумінні концепту як узагальню-
ючого абстрагованого поняття, що входить в базові концептуальні рівні психіки і є будівельним матеріалом пізнавальної 
картини світу. Традиційне розуміння концепту також не виключає розгляд питання про його національну специфіку. 
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Сьогодні термін концепт, який прийшов в лінгвістику, 
культурологію, а потім і в лінгвокультурологію з логіки і ма-
тематики, набуває все більшого поширення. Перенесення 
акценту з вивчення безпосередньо мовної системи на аналіз 
концептуальної системи, системи ментальних репрезентацій в 
психіці людини, здійснюваний в лінгвокогнітивних і лінгво-
культурологічною роботах останніх років [2; 3; 6], є сучасним 
підходом до дослідження мови, що дозволяє створити теоре-
тично обґрунтовану програму антропологічної парадигми в 
лінгвістиці, спрямовану на розкриття ролі як мовних, так і 
немовних чинників в концептуальному освоєнні світу. 

С.Г. Воркачов вважає, що існуючі в лінгвістиці під-
ходи до розуміння концепту умовно зводяться до лінгвоко-
гнітивного та лінгвокультурологічного осмислення цього 
явища, якщо не брати до уваги погляди тих лінгвістів, які 
ототожнюють «поняття» і «концепт» [1]. 

М.В. Нікітін вказує на тісний взаємозв'язок концепту 
та значення: «говорячи про поняття і значення, ми по суті 
маємо справу з одним і тим же предметом – концептуаль-
ним рівнем абстрактних, узагальнюючих одиниць свідомо-
сті... Оскільки значення – це ті ж поняття, вони зберігають 
за собою все те, що відноситься до понять: їх зміст, струк-
туру, системні зв'язки тощо» [4, с.89]. Однак значення від-
різняється від концепту пов'язаністю знака. Концепт вклю-
чає, поряд з одиницями пізнання, і вербалізовані знання, 
оскільки не дивлячись на можливість розведення понять 
концептуальної і мовної картин світу, «не можна заперечу-
вати їх істотного перетину і накладання, а також їх постій-
ної взаємодії та взаємозбагачення» [5, с.144]. 

У книзі «Основи лінгвістичної теорії значення» М.В. Ні-
кітін виділяє два рівня свідомості – рівень значень і рівень 
понять, говорячи мовою сучасної термінології – мовний і кон-
цептуальний рівні. Структура першого з них своєрідна в кож-
ній мові і пов'язана з особливостями її ладу, оскільки рівень 
значень або мовний рівень формує семантичну систему мови, 
висловлюючи ті загальні універсальні поняття, які однакові у 
всіх людей і незалежні від конкретної мови. Наявність універ-
сального понятійного рівня забезпечує успіх перекладу мови 
на мову і можливість людям, які говорять на різних мовах з 
різними системами значень, зрозуміти один одного [4, с.42]. 
Однак автор визнає за поняттями національну специфіку. От-
же, автор беззастережно взаємозамінює терміни концепт і 
поняття, яким протиставляє значення, що є мовним позначен-
ням поняття, причому останнє, на думку М.В. Нікітіна, не 
завжди володіє мовним вираженням. Дослідник проводить 
межу між рівнем понять і рівнем значень, називаючи їх кон-
цептуальними, визначає ступінь і причини національної спе-
цифіки на кожному з рівнів. 

За своїм принциповим положенням концепція Б. Сє-
рєбрєннікова має багато спільного з позицією М. Нікітіна. 
Він також проводить межу між значенням і поняттям, нері-
дко вживаючи для позначення останнього термін концепт. 
Слідом за М.В. Нікітіним, Б.А. Сєрєбрєнніков вважає, що 
поняття може отримувати мовне закріплення в формі сло-
ва, словосполучення, тобто в номінативному знаку. Однак 
принципово відмінним моментом є те, що поняття може 
опредмечуватися і в немовних формах, наприклад, у різних 
продуктах діяльності людини – артефактах. 

Як і М.В. Нікітін, який виділив мовний і понятійний рів-
ні свідомості, Б. Сєрєбрєнніков також розмежовує мовну і 
концептуальну картини світу. Субстратом концептуальної 
системи є концепти, образи, уявлення, відомі схеми дії і пове-

дінки, іншими словами, стереотипи, а також якісь ідеальні 
сутності, не завжди пов'язані безпосередньо з вербальним 
кодом [5, с.141]. У цьому формулюванні термін концепт замі-
нює поняття, оскільки автор не робить застережень на відмін-
ності між ними. За своїм структурним складом концептуальна 
система набагато складніша система значень, оскільки вклю-
чає в себе і невербальні компоненти, точніше, компоненти, які 
не мають мовного вираження. Концептуальна система є дина-
мічним утворенням у свідомості людини. Примітно, що в про-
цесі міркування про складові концептуальної системи дослід-
ник вирізняє такі поняття, як вербальний і невербальний кон-
цепт. Істотна частина концептуальної системи складається, 
безумовно, з концептів, які належать до першого типу. Крім 
цього, автор говорить про співвідношення в психіці людини 
світу дійсності і світу своїх концептів [5, с.170]. Тим самим 
автор встає на принципово новий щабель в розумінні такого 
явища в людській психіці, як концепт, наближаючись до його 
сучасного осмислення. 

Обидва дослідники визнають факт національної спе-
цифіки концептуальної моделі світу, яку вони вважають 
власне понятійним відображенням мови. Мова забарвлює 
через систему своїх значень і їх асоціацій концептуальну 
модель світу в національно-культурні кольори [5, с.177]. 

Таким чином, теоретичні положення, представлені авто-
рами, які працюють в рамках традиційної лінгвістики, схожі в 
принциповому розумінні концепту як узагальнюючого абстра-
гованого поняття, що входить в базові концептуальні рівні 
психіки і є будівельним матеріалом пізнавальної картини сві-
ту. Традиційне розуміння концепту також не виключає розг-
ляд питання про його національну специфіку, хоча і не перед-
бачає наявність в концепті ціннісного компонента, що є осно-
вою лінгвокультурного підходу до розуміння концепту, роз-
робленого сучасними дослідниками. 
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The article deals with the views of linguists on «concept». It 
was found out that the theoretical positions presented by the au-
thors working within the framework of traditional linguistics are 
similar in the understanding of the concept as a generalizing ab-
stract concept, which is included in the basic conceptual levels of 
the psyche and is the building material of the cognitive picture of 
the world. Traditional understanding of the concept also does not 
exclude the consideration of the question of its national specificity. 
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Одним із найдраматичніших, найсуперечливіших істо-
ричних періодів революційної доби є 1919 рік. Хрестоматійні 
знання про співіснування на той час на українських землях 
різних політичних режимів (Українська Народна Республіка, 
Українська Соціалістична Радянська Республіка, денікінщина 
та ін.), присутність військових сил іноземних держав (Антан-
та, Польща) логічно наштовхують на вирішення складних 
питань щодо цих суперечливих процесів, а це потребує глибо-
кого наукового аналізу лише на підставі широкого кола істо-
ричних та історіографічних джерел, і є справою професійних 
істориків. Одним із таких є провідний вчений-історик, доктор 
історичних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії наук В. Солдатенко. У 2010р. з’явився Т. ІІІ його 
ґрунтовної праці «Україна в революційну добу: історичні есе-
хроніки», присвячений саме цьому періодові.  

1919 р. займає особливе місце у дослідженні револю-
ційної доби в Україні. «Це рік найжорстокіших, наймасш-
табніших воєнних зіткнень, які покрили всі регіони, безжа-
лісно краяли українські землі, принесли народу страшні 
випробування й незчисленні жертви». 

Власне українські події виявилися «вмонтованими» в 
геополітику, її розвиток, багато в чому був детермінований 
дією чинників, які було нелегко передбачити, непросто враху-
вати у виборі та здійсненні курсу. Часом і сьогодні непросто 
вирахувати й зрозуміти взаємовплив і боротьбу різних політи-
чних напрямків, віднайти інтегральний вектор суспільного 
руху. Можливо, означене ускладнює процес наукового осво-
єння найкритичнішого етапу революції, якщо не відлякує ба-
гатьох науковців, то й не стимулює їх зусилля. Якщо аналізу 
періоду гетьманату (1918 р.) присвячено значно вужче коло 
праць порівняно з часом Центральної Ради, то вивченню істо-
рії Української Народної Республіки під керівництвом Дирек-
торії (1919 р.) надається ще набагато менше уваги. 

Актуальність теми полягає в поетапно-хронологіч-
ному відтворенні, узагальненні та оцінці суперечливих 
подій, реконструкції об’єктивної картини лягають з ураху-
ванням нових можливостей дослідження та подолавши 
радянські стереотипи не лише в широких громадських ко-
лах, але й у науковому середовищі. 

Джерельною основою роботи являються фонди укра-
їнських та російських архівів, джерела особового похо-
дження, періодична преса та збірники документів і матері-
алів. При написанні автор використовує велику кількість 
праць попередників.  

Праця В. Солдатенка складається з вступу, семи роз-
ділів, висновки автор надає під назвою « Кілька абзаців 
замість заключення» та іменного покажчика. 

Перший розділ «Під гаслами трудового принципу і 
соборності» висвітлює становище України на початку 
1919 року. Переддень і перші дні цього року Україна зу-
стрічала, маючи на своїй території чотири могутніх сили, 
що дуже істотно впливали на долю її народу. Це інтервенти 
Антанти, що висадилися на Півдні, для яких Україна була 
«прохідною зоною» для наступу на Москву. Це біла армія, 
що боролася за поновлення єдиної, неподільної монархіч-

ної Росії. Третьою силою був розвиток соборницьких тен-
денцій, що з неминучістю мав трансформувати фронт між 
Польщею і Західно-Українською Народною Республікою у 
повномасштабну війну Польщі з українським народом в 
цілому. І по-четверте, оточена по периметру ворожими 
арміями (радянської Росії, білогвардійської Росії, Антанти, 
Польщі, Румунії), УНР мала цілком визначений «внутріш-
ній фронт», масштаби і могутність якого також неухильно 
наростали. Йдеться в даному разі про повстанство. 

Автор аналізує політичний курс УНР Директорії на по-
чатку 1919 р., в умовах підготовки та роботи Трудового конг-
ресу, характеризує сутність конфлікту між радянською Росією 
і УНР. Особливе значення приділяє спробам об’єднання УНР і 
ЗУНР під прапором соборності українських земель, вказує на 
причини через які об’єднання не було доведене до кінця. 

Другий розділ «Антагонізм орієнтацій» присвячений 
дипломатичним стосункам. Значне місце відводиться відноси-
нам з Росією, а саме місії Мазуренка. Витративши чимало 
часу та зусиль, посланці з України змушені були змиритися з 
тим, що їх ідеї та прагнення нікому не були потрібними. 

Внутрішні суперечності, що існували в Директорії з 
моменту створення, із загостренням ситуації, природно, ви-
являли себе дедалі сильніше. Особливого значення набули 
різноспрямовані зовнішньополітичні орієнтації в українсь-
кому проводі. Перспектива налагодження стосунків з краї-
нами Антанти залежала не стільки від прагнень і планів 
С. Петлюри та його однодумців, скільки від тих, хто, як пе-
реможці світової війни, продовжували поставати незапереч-
ною силою. Лідери Антанти не поспішали визначитися із 
підтримкою Директорії. Навпаки, їх дратував і насторожував 
соціалістичний характер останньої, а понад усе – підняте 
нею антигетьманське повстання. Проте між українськими та 
французькими представниками неодноразово проводилися 
переговори. Варто наголосити, що французи, які представля-
ли інтервенційні сили, принципово так і не погодилися на 
перспективу існування незалежної української державності. 
Для них визнання УНР було лише вимушеним епізодом, 
тимчасовим тактичним компромісом. Незважаючи на зага-
лом підозріле ставлення до Директорії, контакти вибудову-
вались з прибічниками С. Петлюри, а сам він, отримуючи 
також чималу дозу критики, фігурував як реальна сила, на 
яку робили ставку європейські дипломати і військові у боро-
тьбі з радянською владою. Однак евакуація Директорії з 
Києва істотно похитнула сподівання французів, зумовила їх 
прохолодніше ставлення до Директорії. Наприкінці зими – 
на початку весни українська армія з великою натугою лише 
оборонялася і, врешті, все одно відступала під ударами бі-
льшовицьких військ, вона перестала бути для французького 
командування вигідним союзником. 

В третьому розділі «Отаманщина» автор детально ро-
зглядає чинники цього непростого історичного феномена. 
На підставі узагальнень джерел та літератури В. Солдатен-
ко визначає отаманщину як домінування «у житті УНР, в 
управлінні всіма її процесами, включаючи політичні, дер-
жавотворчі, економічні, військового начала». Зародилася 
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отаманщина, на думку історика, ще в ході анти гетьмансь-
кого повстання. 

Велика увага приділяється С. Петлюрі – голові Директо-
рії УНР, його діяльності у 1919 р. Засуджуючи надмірну апо-
логетику цього діяча в сучасній історичній літературі, В. Сол-
датенко зауважує, що «зовсім неправомірно ототожнювати 
Українську революцію з однією особистістю, з режимом, який 
в історіографії досить широко іменується петлюрівщиною». 

В четвертому розділі аналізується проблема єврейсь-
ких погромів. 1919 рік увійшов у вітчизняну історію як час 
наймасштабніших, найкривавіших ексцесів за національною 
ознакою. Політичні діячі 1917-1920 рр., що невдовзі стали 
першими істориками Української революції, очевидно, не 
встигли ще повною мірою відчути особливого звучання про-
блеми, якого вона набула пізніше в контексті ідейно-
політичної боротьби. Їхні підходи були простішими, відвер-
тішими, об’єктивнішими. Тому автор дає велику кількість 
документальних матеріалів, що проливають світло на ці по-
дії. Винниченко писав про це так: «Я не буду приводити тут 
опису всіх тих страхіть, які жахним кошмаром стояли над 
Україною впродовж кількох довгих місяців. Досить сказати, 
що рідко було якесь містечко або місто на території отаман-
щини, де жили євреї, щоб там не погуляла отаманська рука, 
де б не було грабежу, мордування, катування й убивства 
беззбройних людей, починаючи з старих дідів і кінчаючи 
малими дітьми. Про це колись буде написано цілі томи з 
цього чорного, ганебного періоду нашої історії». 

П'ятий розділ розкриває тлумачення сутності й значен-
ня політики «воєнного комунізму». Не менш цікавим фено-
меном даного періоду стає повстанство. Для радянської істо-
ріографії характерною була кваліфікація повстанства як «ку-
ркульського бандитизму». Стосовно повстанства випливає 
висновок, що в ньому був утілений активний вияв морально-
психологічного несприйняття й діяльнісного протесту проти 
будь-якого владного, передусім державницького примусового 
начала. Автор вживає визначення «повстансько-партизансь-
кий рух», який, за його словами, «у той час був політично 
строкатим. У ліквідації протирадянських виступів застосову-
валися регулярні військові частини. Зокрема, уже в квітні 
1919 р. на так званому внутрішньому фронті було задіяно 
21 тис. бійців і командирів. Радянські органи вдавалися й до 
практики взяття заручників з населених пунктів, які знаходи-
лися у місцях дій повстанців. У разі відмови видати властям 
організаторів і зброї заручникам загрожував розстріл. Перед-
бачалися й контрибуції на «бунтівні» села, депортування 
ватажків безчинств з конфіскацією їхнього майна. Означені 
методи протидії повстанцям часом не лише не дозволяли 
локалізувати чи викорінити селянський спротив, а й затягува-
ти розв’язання проблеми, часом, навіть, загострюючи її. 

Шостий розділ під назвою «У вирі фронтів» розкри-
ває міркування про події літа та осені 1919 р., так звану 
«Кам’янецьку добу» – як одну з найтрагічніших епізодів в 
історії визвольних змагань 1917-1920-х рр. Частина розділу 
присвячена Українській Галицькій армії. У книзі аналізу-

ються трагічні епізоди перебування цього військового фо-
рмування та його бойові дії на території Наддніпрянської 
України (здача Києва, укладення договору між УГА та 
Добровольчою армією А. Денікіна), розкол у середовищі 
галичан та пошук союзу з більшовиками, створення Черво-
ної української галицької армії (ЧУГА) тощо. 

У сьомому розділі розкривається сутність Зимового 
походу, як найвищої точки організованої акції, на яку 
спромоглося в той час після листопадової катастрофи 
1919 р. наше громадянство.  

У грудні 1919 р. було «подолано апогейну точку проти-
борства і потроху проступали контури того стану суспільства, 
в якому воно розвиватиметься, по суті, цілу епоху». Урешті-
решт не зміг набрати достатньої сили соборницький процес, а 
регіоналістські тенденції обернулися величезною шкодою для 
української справи. Крім того, підтримувана Антантою дені-
кінщина відступила не лише з російських теренів, а й потісни-
лася з більшої частини України. Відновлена в регіоні влада 
рад після важких випробувань, що випали на долю жителів 
України, одержала нові імпульси для масової підтримки. 

В кінці книги під назвою «Кілька абзаців замість за-
ключення» викладені міркування автора, проте вони шви-
дше відносяться як узагальнення до останнього розділу, 
ніж до всієї праці. 

Отже, праця В. Солдатенка «Україна в революційну 
добу» (т. ІІІ) стала помітним явищем в історичній науці. 
Автор ретельно аналізує найбільш складні, суперечливі про-
блеми революційної доби в Україні, зокрема переломного 
етапу – 1919 року. Робота цікава, побудована на змістовному 
фактичному матеріалі. В монографії використані різноманіт-
ні види джерел та літератури, що підтверджує вагомість 
праці в українській історіографії. Це видання правомірно 
можна віднести до наукової праці новаторського типу. При 
викладенні матеріалу автор застосував наукові принципи 
історизму та об’єктивності, від яких, на жаль, відходять деякі 
сучасні історики. Ідеться про спробу подолання звичних 
стереотипів. Солдатенко не намагається шукати в минулому 
щось героїчне і славне, возвеличувати тих осіб які цього не 
заслуговують. Він виважено ставиться до подій 1919 р., з 
усіма позитивними та негативними проявами. Автор звертає 
увагу переважно не на обов’язкове згадування всіх фактів, а 
на їх логіку, зумовленість та взаємозв’язки. 
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У статті робиться спроба висвітлити важливу роль одного з елементів молодіжної субкультури хіп-хопу, а саме репу 
на трансформаційні процеси котрі відбуваються в суспільстві сьогодні. Проаналізовано, яким чином реп сам по собі за-
пустив деякі незворотні позитивні зміни в суспільно-політичних процесах. 
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Ця тема надзвичайно актуальна в сучасному світі, де 
політикою просякнута буквально кожна найменша клітина 
суспільства. І молодіжні субкультурні групи не стали ви-
ключенням. Тому цікаво було б глянути на питання політики 
з позицій представників якоїсь конкретної субкультури. В 
цьому окремо взятому випадку політичні явища та процеси 
будуть подаватися у інтерпретації хіп-хопової субкультури. 
Обрану проблему на науковому рівні досліджували вчені 
коледжу Блу Еш, при університеті Цинцинаті. Роботи про-
водилися під керівництвом доктора Т. Калаїса. 

Висвітлення цієї проблеми доречно буде почати з іде-
нтифікації суті самого поняття «молодіжна субкультура». 

Субкультура – форма (або ж тип) культури, що має 
відповідну систему символів і цінностей (тобто норм, стан-
дартів, ідеалів та переконань), що відрізняють певну соціа-
льну групу від більшості членів суспільства. У антрополо-
гії – група людей у межах більшого суспільства з відмін-
ними стандартами та моделями поведінки [1]. 

А тепер більш детально про такий різновид субкуль-
тури як хіп-хоп. 
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Хіп-Хоп (англ. Hip-hop) – молодіжна культура, яка 
з'явилась у США в кінці 1970-х в середовищі афроамерикан-
ців. Включає в себе 4 основні елементи: діджеїнг, графіті, 
емсіїнг (реп), брейкінг. Також часто 5-им основним елемен-
том вважається вуличне знання (knowledge). До початку 
1990-х рр. хіп-хоп став частиною молодіжної культури у 
багатьох країнах світу. Хоч вище перелічені елементи разом 
складають хіп-хоп як культуру, вони живуть окремим жит-
тям. Сьогодні бі-бої рідко танцюють під реп, графіті малю-
ють вже далеко не тільки репери. Тому в наш час хіп-хоп 
часто асоціюється в першу чергу зі стилем музики [1]. 

Стосунки представників хіп-хопу зі сферою політики 
від самого початку будувалися на ґрунті неприязні. Адже 
він виник як «чорношкірий жанр» в США, де і до сьогодні 
зберігаються елементи упередженого ставлення до афро-
американців. І це незважаючи на політику мультикульту-
ралізму котру сповідує політичне керівництво Штатів. Не 
кажучи вже про 70-ті-90-ті роки, коли панувала атмосфера 
ворожості, що провокувала постійні конфлікти між пред-
ставниками закону(полісменами) та жителями так званих 
«чорних кварталів». Сам по собі хіп-хоп став інструментом 
боротьби за свої громадські й політичні права для чорнош-
кірих жителів «країни можливостей». 

В контексті цього доречно буде згадати про інцидент, 
що мав місце під час концертного туру одного із найвідомі-
ших реп колективів тих часів «N.W.A». Суть ситуації поля-
гала в забороні виконувати популярну композицію гурту 
«Fuckthe Police»-До біса копів (англ.). Артисти не дивлячись 
на всю серйозність заборони таки виконали пісню. Ці дії 
потягнули за собою відчутні наслідки у вигляді бунтів афро-
американців на території всього населеного пункту. Резона-
нсна подія сталася 1989 року. Як наслідок постраждало бли-
зько двох десятків правоохоронців. Табу на виконання треку 
було накладене відділом ФБР у штаті Каліфорнія. Реп вже 
тоді вважали музикою, що сповідує протест проти існуючого 
суспільно-політичного укладу в країні. Після вищезазначе-
них подій ця характеристика закріпилася за жанром остаточ-
но. А коли новини про заворушення дійшли до Білого дому, 
поліцейських зобов’язали поводитися більш толерантно 
відносно афроамериканського населення. 

На цьому етапі дослідження проблеми цілком дореч-
но буде згадати про те, як взагалі виник такий жанр як по-
літичний реп. Отже, трохи історії та реальних фактів. 

Політичний реп (чи політичний хіп-хоп) – стиль хіп-
хоп-музики, де тематика лірики та музики зачіпає політику. 
Як правило, політичні реп-виконавці мають імідж «борців» 
за справедливість у країні, що протиставляють себе гро-
мадськості. 

Першими виконавцями політичного хіп-хопу прийня-
то вважати гурти The Last Poets, The Watts Prophets і вико-
навця Джила Скотт-Герона. 

Політичний хіп-хоп звернений до художників, поетів 
та музикантів, годує в собі «гостре» ставлення до політики, 
що бажають щось сказати і повідати людям, в надії змінити 
сутність цього явища. Політичний реп відносять до соціа-
льного хіп-хопу, проте, політичний реп трохи відрізняється 
від свідомого хіп-хопу, тим, що творчість політичних реп-
виконавців може бути і антисоціального характеру. 

Першими платівками з записами політичного хіп-хопу 
стали «The Black Voices: On the Streets in Watts» (1969), «The 
Last Poets» (1970) і «Small Talk at 125th and Lenox» (1970). 

Політичний реп з плином часу поділився на кілька під 
жанрів [2]: 

«Чорний» хіп-хоп. Найважливіше місце в історії полі-
тичного репу займає, звичайно, негроїдний «Чорний» наці-
ональний хіп-хоп-рух. 

Націоналізм чорношкірих був однією з провідних ідео-
логій позаду войовничого крила північноамериканського руху 
за громадянські права в 1970-их і на початку 1980-их. 

Це відігравало головну роль у ранньому політичному 
хіп-хопі і продовжує бути головною силою пожвавлення 
для багатьох сучасних політичних хіп-хоп-артистів. 

Марксистський хіп-хоп. 
Марксизм довго був головною силою пожвавлення в 

громадських рухах у всьому світі, в тому числі і в хіп-хопi. 

Два відомих представника марксистського хіп-хопу – гурти 
«The Coup» і «Marxman». Обидві групи також включають у 
свої пісні революційний націоналізм, ірландський респуб-
ліканізм (Marxman) і «чорний» націоналізм (The Coup). 

Анархістський хіп-хоп. 
Анархізм був головною ідеологією мотивації для по-

пулярних рухів в усьому світі більше століття. Популярним 
він став і в культурі хіп-хопу. 

Як марксистський хіп-хоп, комунізм і антиімперіа-
лізм – головні теми анархістської музики хіп-хопу поряд з 
«Антипарламентаризмом» і сильним акцентом на «соціа-
льну нерівність». Потреба в масовій організації суспільного 
рівня і опозиції політичної ієрархії, незаконної влади – 
також загальні теми. На відміну від марксистських дій, які 
вважалися основними, анархістські артисти взагалі сліду-
вали своїм власним ідеалам, тому й є незалежними від ін-
ших політичних напрямків хіп-хопу [1]. 

Якщо ж говорити про сучасну нам з вами політичну 
дійсність, то в тій же Америці(США) стан співжиття най-
більш активних в політичному плані хіп-хоперів і політики 
як такої не набагато покращився. А навпаки, протиріччя в 
цьому плані тільки поглибилися. Причиною цього послу-
жив вступ на посаду президента Штатів такої одіозної фі-
гури як Дональд Трамп. Першим із достатньо великою 
кількістю негативу й різкою критики на адресу президента 
виступив репер Емінем. Артист відзняв відео під назвою 
«Storm» (Буря-англ), в якому досить жорстко відгукнувся 
про ту лінію політики котру обрав очільник країни. Полі-
тичний меседж виконавця можна звести до 5-ти тез: 

«Камікадзе готовий спричинити ядерний холокост». 
Критика надзвичайно радикальної позиції відносно Північ-
ної Кореї. Зокрема стосовно нової ядерної програми там-
тешнього політичного керівництва. З огляду на недавню 
риторику Д. Трампа на тему відносин із КНДР, американ-
ський президент більше не розглядає дипломатію як клю-
човий інструмент вирішення конфлікту. 

«Він кричить-висушіть болото, бо потрапив у зибучі 
піски». Різка критика слів лідера Сполучених Штатів щодо 
спалаху насильства у нп. Шарлотссвіль в серпні 2017 року. 
Сутички відбулися між представниками націоналістичного 
руху, що виступає за очищення Америки від чорношкірого 
населення та власне самими афроамериканцями котрі ви-
магали повної поваги до їхніх прав як громадян держави. 
Тоді Д. Трамп сказав, що у ситуації винні обидві сторони. 
Щоправда пізніше під тиском громадськості зробив заяву в 
якій засудив прояви расизму. 

«Він зривається на НФЛ, і ми обговорюємо це ніби 
так і треба...». Артист піддає критиці жорсткі випади керів-
ника держави в бік чорношкірих американських регбістів, 
які публічно протестують проти расизму в Америці, відмо-
вляючись стоячи виконувати гімн країни. Дана теза була 
більшою мірою присв’ячена футболісту Коліну Кепернику, 
який першим почав протестувати таким чином. 

«Йому не подобається, коли герої потрапляють у по-
лон». Тут Емінем звертає увагу на невдоволення Д. Трампа 
сенатором Дж. Маккейном. Політик 5 років перебував по-
лоненим у Північному В’єтнамі. В 2015 році, тоді ще бізне-
смен, Трамп написав у твіттері: «Мені подобаються люди, 
котрі не були в полоні». 

«Америко, вставай». Роздуми репера завершуються 
ультиматумом. Емінем проводить чітку межу, заявляючи, 
що прихильники президента не можуть бути його фанами. 
Ці люди повинні зробити вибір-або вони з артистом, або із 
очільником країни. Після цих сдів йде ряд лайливих реплік 
на адресу гаранта. Фінальний вираз виконавця звучить 
наступним чином: «Америко, вставай, ми любимо свою 
країну та армію, але ненавидимо Трампа» [4]. 

Американські соціологи коледжу Блу Еш, при універси-
теті Цинцинаті вивчаючи вплив елементів масової культури на 
політичні та соціальні процеси дійшли висновку про те, що 
хіп-хоп та специфічна культура, котра утворилася навколо 
даного жанру, серйозно вплинули на громадську думку. Свої-
ми міркуваннями вчені поділилися на Конференції Американ-
ської Соціологічної Асоціації, яка відбувалася в Нью-Йорку у 
серпні 2013 року. За словами дослідників, хіп-хоп став одним 
із найбільш соціально орієнтованих жанрів музики, здатним 
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впливати на позиції суспільства з цілого ряду проблем. Як 
запевняють вчені, започаткований в бідних латинських й аф-
роамериканських кварталах великих міст музичний стиль 
протягом лічених років увібрав в себе перші елементи соціа-
льно-політичного протесту, що нехарактерно для настільки 
молодого жанру та і для музичного світу в цілому. На думку 
керівника дослідження, доктора Т. Калаїса найбільш цікавий 
факт в історії хіп-хопу як музичного жанру полягає в тому, що 
він швидко пройшов етап свого творчого становлення і став 
своєрідним рупором суспільства вже невдовзі після виник-
нення в середині 1970-х років. 

Доктор Калаїс пояснює, що феномен реп культури якраз 
і полягає в тому, що настільки молодий напрям став на шлях 
відкритого протесту раніше майже зовсім не властивому світу 
музики. Настільки юний вік жанру дав команді дослідників 
чудову можливість для вивчення історії напряму в повному 
обсязі задля виокремлення найбільш значущих для дослі-
дження подій та їх учасників. Метою проведеної роботи було 
підтвердження гіпотези про те, що реп і хіп-хоп на сьогодні 
міцно закріпилися в суспільстві не просто як популярна музи-
чна течія але і як чітко окреслений соціальний рух, з прита-
манними тільки йому цілями та специфічними особливостями. 
Дослідницька група в рамках проекту ґрунтовно побесідувала 
з п’ятдесятьма ключовими фігурами в індустрії хіп-хопу: ви-
конавцями, продюсерами, музичними критиками. Їм були 
поставленні питання про їхній персональний вклад у це спря-
мування, про бачення музичної сфери в цілому та про її вплив 
на політику і соціум. Половина респондентів стояла біля вито-
ків напряму, інша ж половина приєдналася до нього дещо 
пізніше-в середині 1990-х. Т. Калаїс зазначив, що першу ком-
позицію із соціально-політичною основою світ побачив вже на 
початку 1980-х. Нею став трек «Послання», «The Message» 
записаний одним із батьків-засновників жанру знаменитим 
виконавцем та ді-джеєм Grandmaster Flash. У своєму синглі, 
котрий пізніше став платиновим автор вперше в історії хіп-
хопу розповідає про бідність, високий рівень злочинності й 
інші проблеми чорних гетто [3]. 

Започаткований виконавцем тренд був поступово підхо-
плений іншими «майстрами церемоній»(MC), що й призвело 
до дедалі більшої концентрації гостросоціальної тематики у 
реп текстах. Найвищою точкою розвитку даної проблеми в 
напряму якраз і була середина останнього десятиліття XXст. 
Більшість опитаних ветеранів жанру по обидва боки барикад в 
один голос підтвердили, що саме хіп-хоп середини 1990-х став 
рушієм масштабних соціально-політичних змін, а крім цього 
слугував руйнуванню стереотипу про афроамериканців, як 
першопричину злочинності та інших хвороб суспільства. Саме 
завдяки субкультурі цей міф було успішно розвінчано. Неспо-
дівано прямий протест разом із тотальною модою на цю суб-
культуру серед молодого покоління став інструментом впливу 
на політичну ситуацію в Америці, Канаді, та в цілому ряді 
європейських країн. Уряди цих країн були змушені дослуха-
тися до голосу суспільства та ввести низку заходів спрямова-
них на боротьбу з катастрофічною соціально-економічною 
ситуацією. Результатами здійснених перетворень стала лікві-
дація гетто в містах-мільйонниках по всьому світу. Найбільш 
показовим тут є приклад США: за короткий час вдалося знач-
но знизити соціальну напругу в таких небезпечних у минуло-
му місцях, як Західний Лос-Анджелес, Квінс, Бронкс і Гарлем 
у Нью-Йорку та ін. [3]. 

Говорячи про роль політичного репу в українських ре-
аліях, хочеться зазначити те, що в силу складної та напруже-

ної ситуації в політиці та інших сферах життя й діяльності 
людей соціальна тематика завжди буда і є популярною. На-
жаль про важке життя в державі на момент коли реп в нас 
набрав силу(я маю на увазі саме україномовний реп) вже 
встигли достатньо розповісти багато інших діячів культури. 
Тому певний час український політичний реп перебував у 
глибокому підпіллі(андеграунді), ніби визріваючи, чекаючи 
слушного часу. Каталізатором для виходу українських полі-
тичних реперів на авансцену стала Революція Гідності. Пер-
шими відкрито заявили про свою політичну позицію заявили 
резиденти лейблу «Аромотерапія Запис» (м. Рівне) Альф і 
Кобзар. За 5 днів до горезвісного розгону протестувальників 
30 листопада, виконавці виступили перед людьми із кілько-
ма композиціями, що містили в собі нотки протестних на-
строїв. Під час перформенсу артисти заявили: «Ми стоїмо 
тут до кінця, ми тут щоб боротися, ми не здамося просто 
так.». Вже в постреволюційний час багато представників 
напряму взялися розкручувати політичну тему. Так з’явився 
трек львівського майстра мікрофону Альпачіно – «300k sepa-
ratists», в якому він піднімає тему окупації РФ Донбасу та АР 
Крим. Після цього у світ вийшов альбом жителя ПАР під 
псевдонімом Kicka, із промовистою назвою «Black Bandera». 
Одноіменний трек на цьому альбомі розповідає про видатно-
го військово-політичного й громадського діяча радянської 
України Степана Бандеру. Пізніше на російському пропага-
ндистському ТВ вийшов сюжет із фрагментом концерту-
презентації зазначеного альбому. Заголовок був наступного 
змісту: «Зараженный идеями майдана американский репер 
восхваляет Бандеру» [1]. Найновішим і найбільш відомим на 
теперішній час напрацюванням в політичному репі України 
є композиція львівського гурту «Глава 94» «Дякую». В текс-
ті свого творіння виконавці в іронічно-саркастичній манері 
дякують теперішній політичній еліті на чолі з П. Порошен-
ком за ті умови, в яких нажаль опинилася наша держава. 

Як висновок, потрібно наголосити на тому, що вплив 
такого явища як реп-музики на суспільно-політичні проце-
си є досить відчутним. Одночасно хочеться сказати про 
досить малий, практично мізерний обсяг наукових напра-
цювань в цьому напрямку. Хоч як виявилося в процесі на-
писання даного матеріалу, саме політичний реп став по-
штовхом для багатьох якісних перетворень у суспільстві.  

Список використаних джерел: 

1. Політичний реп. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0 
%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BF 

2. The Last Poets: Звукова доріжка до революції. URL: 
https://vpered.wordpress.com/2009/03/10/pishalov-the-last-poets. 

3. Хип-хоп за справедливость. URL: https://www.gazeta.ru/-
science/2013/08/12_a_5549337.shtml?updated. 

4. «Америка, вставай»: рэпер Эминем яростно обрушился на 
Трампа. URL: https://www.bbc.com/russian/other-news-41589938. 

The article attempts to highlight the important role of one 
of the elements of the hip-hop youth subculture, namely the 
turning point in the transformational processes taking place in 
the present-day society. Explaining how the rap as such, in it-
self launched some irreversible positive changes in the current 
socio-political system. 
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ОРГАНИ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 1917-1920-х рр.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті, на основі опублікованих джерел і праць українських істориків, досліджується процес створення та функціо-
нування органів влади в українському державотворенні 1917-1920-х рр. 

Ключові слова: Українська революція, Українська Народна Республіка, Західно-Українська Народна Республіка, ор-
гани влади, державотворення.  

Формування органів влади та місцевих самовряду-
вань в усі часи було і залишається одним із пріоритетних 
завдань процесі організації державного життя. Адже від 

його успішного вирішення великою мірою залежить пов-
ноцінне функціонування самої держави. Місцеві державні 
органи влади та самоврядування покликані виконувати 
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специфічні завдання по забезпеченню регіонів. Це й обу-
мовлює їх вагомість у налагодженні економічних зв’язків 
на місцях, культурному та соціальному розвитку, зростан-
ню добробуту населення. Постало це питання і в період 
визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр. 
Процеси національного відродження та державного будів-
ництва в Україні початку XX ст. становлять одну з найваж-
ливіших проблем, яка потребує досконалого осмислення та 
ґрунтовного наукового дослідження. Порівняльний аналіз 
новітніх публікацій, присвячених подіям 1917-1921 років 
на терені України, засвідчує, що в цій галузі знань відбули-
ся значні зрушення, досягнуті певні позитивні результати. 

Метою статті є дослідження процесу творення і фун-
кціонування органів влади в українському державотворенні 
1917-1920-х рр. 

Еволюція статусу та структури представницьких та 
виконавчих органів доби Української Центральної Ради є 
яскравим прикладом вирішення проблем державотворчого 
процесу. Етапи її еволюції стверджують, що важливо і не-
обхідно враховувати конкретні обставини при вирішенні 
питань щодо характеру державного устрою та функціона-
льних повноважень відповідних гілок влади. Всебічний 
аналіз діяльності Центральної Ради стверджує, що саме 
вона поступово, але цілеспрямовано перетворювалася з 
координуючого центру діяльності політичних партій у 
представницькій орган Українського народу. 

Вже за Центральної Ради з’явилися представницькі та 
виконавчі органи, які згодом набули державного характеру. 
Найбільш вагомим і авторитетним з них були: Українська 
Центральна Рада, Виконавчий комітет, пізніше Мала Рада. 
Вона складалася з членів президії й секретарів УЦР та з 
двох представників від політичних фракцій. Всі важливі 
справи заздалегідь вирішувалися на засіданнях Малої Ради, 
а пізніше оформлені проекти затверджував пленум УЦР. За 
час її існування відбулося 9 пленарних сесій. УЦР працю-
вала за сесійним принципом. При кінці липня 1917 р. УЦР 
нараховувала формально 822 депутатів. Члени УЦР нале-
жали до таких груп: Всеукраїнська Рада сільських депута-
тів – 212, Всеукраїнська Рада військових депутатів – 158, 
Всеукраїнська Рада робітничих депутатів – 100, представ-
ники неукраїнських рад робітничих і солдатських депута-
тів – 50, Української соціалістичної партії – 20, Російської 
соціалістичної партії – 40, Єврейської соціалістичної пар-
тії – 35, Польської соціалістичної партії – 15, представники 
від міст і губерній – 84, представники професійних, просві-
тніх, економічних і громадських організацій та інших наці-
ональних меншин (молдаван, німців, татар, білорусів) – 
108. З цих 822 чоловік обрано Малу Раду в числі 58 чоло-
вік, в якій національні меншини здобули 18 місць [1, с.18]. 

З 15 червня 1917 р. запрацював Генеральний секрета-
ріат – виконавчий орган Центральної Ради, по суті, її уряд. 
Перший склад Генерального секретаріату складався з 8 
генеральних секретарів та генерального писаря. Очолював 
Генеральний секретаріат В. К. Винниченко. Першими ге-
неральними секретарями були: В. Винниченко (ген. секр. 
внутрішніх справ); Б. Мартос (ген. секр. земельних справ); 
С. Петлюра (ген. секр. військових справ); В. Садовський 
(ген. секр. судових справ); І. Стешенко (ген. секр. освіти); 
С. Єфремов (ген. секр. міжнаціональних справ); М. Стасюк 
(ген. секр. продовольчих справ); Х. Барановський (ген. 
секр. фінансів); П. Христюк (ген. писар) [3, с.153]. 

У Петрограді українська делегація вимагала у Тимча-
сового уряду затвердження Статуту Генерального секрета-
ріату, який був затверджений УЦР і названий «першою 
конституцією України». Переговори завершилися тим, що 
прем’єр-міністр Росії О. Керенський підписав «Інструкцію 
Генерального секретаріату Тимчасового уряду на Украї-
ні» – нормативно-правовий акт, обов’язковий до виконання 
місцевими органами в Україні (замість Статуту Генераль-
ного секретаріату). Згідно з «Інструкцією», повноваження 
Генерального Секретаріату значно обмежувалися і поши-
рювалися лише на Київську, Волинську, Полтавську, По-
дільську та частково Чернігівську губернії. Скорочувалась 
кількість секретарств (яка на той час досягла 14). 

З компетенції Генерального Секретаріату вилучалися 
військові, продовольчі та судові справи, шляхи сполучення, 

пошта і телеграф. Відповідно до «Інструкції», УЦР могла 
лише висувати кандидатів на посади генеральних секрета-
рів, яких призначав Тимчасовий уряд [8, с.22]. 

Генеральний Секретаріат діяв до 22 (9) січня 1918 р., ко-
ли (після проголошення IV Універсалу УЦР про незалежність 
УНР) був перейменований на Раду народних міністрів УНР. 

ІІІ Універсалом 7 листопада 1917 р. було проголоше-
но Українську Народну Республіку. Українська Центральна 
Рада та її уряд – Генеральний Секретаріат ставав єдиною 
владою на українських землях. ІІІ Універсал проголошував 
Українську Центральну Раду та її уряд – Генеральний Сек-
ретаріат єдиною владою на українських землях. Утім Укра-
їнські Установчі Збори скликані не були. Вибори до Укра-
їнських Установчих Зборів призначалися на 27 грудня 
1917, скликання – на 9 січня, потім перенесене на 2 лютого 
1918. Вибори відбулися в січні – лютому у 7 з 13 округів; 
було обрано 172 депутати на 301 депутатське місце. Після 
повернення до Києва УЦР ухвалила провести вибори там, 
де вони не відбулися, і призначила скликання Українських 
Установчих Зборів на 12 травня. З припиненням діяльності 
УЦР вони так і не були скликані [3, с.154]. 

В Українській Народній Республіці існувала проблема 
державного апарату, успадкованого нею від Тимчасового 
уряду та дещо змодифікованого пізніше. Органи державної 
влади виявилися «продуктами» революційної творчості, а 
тому часто були різнорідними і лише частково піддавалися 
уніфікації. Номінально структура органів влади на українсь-
ких землях у листопаді 1917 р. мала такий вигляд: законода-
вчий орган – ЦР, виконавчий – Генеральний Секретаріат. До 
ІІІ Універсалу Генеральний Секретаріат був вищим органом 
Тимчасового уряду. Від січня 1918 р. уряд мав іншу назву 
Рада народних міністрів. У назві центрального органу вико-
навчої влади простежуються цікаві паралелі: секретарства 
існують за автономної України, міністерства створюються і є 
ознакою незалежності держави. Творці Генерального Секре-
таріату через назву підкреслювали свою вторинність у пов-
новаженнях щодо російського федеративного уряду. Судову 
владу в УНР становили генеральний, апеляційний, міські, 
повітові та дільничні суди. Владна вертикаль УНР являла 
собою систему губернських і повітових комісарів. На чолі 
губерній стояли губернський комісар та губернська рада 
об’єднаних громадських організацій [8, с.23]. Певним винят-
ком у цій схемі були Херсонська, Таврійська та Катерино-
славська губернії: тут навесні 1918 р. діяв спільний для всіх 
трьох губерній Головний крайовий комісаріат [3, с.155]. 

На зламі 1917-1918 рр. вищі державні органи УНР пере-
бували на початковій стадії формування: нечітко були визна-
чені порядок їх створення, організаційна структура, права і 
обов'язки, принципи взаємовідносин, що негативно познача-
лося на процесі їх функціонування. До початку червня 1918 р. 
не існувало й чітко розробленої процедури нормо творчості, 
представницькі органи по суті не функціонували [1, с.20]. 

Основний Закон Української Народної Республіки, що 
закріплював суспільний та державний устрій, основи її полі-
тики, основні права й обов'язки громадян, систему й принципи 
організації та діяльності державних органів. Прийнята Україн-
ською Центральною Радою 29 квітня 1918 р. Проект Основно-
го закону був підготовлений спеціальною конституційною 
комісією на чолі з головою УЦР М. Грушевським, яка вивчила 
досвід конституційного законодавства різних країн світу, на-
самперед найближчих сусідів України, що мали спільні або 
подібні з нею історичні, економічні та політичні умови розви-
тку. Конституція мала під назву «Статут про державний уст-
рій, права і вільності УНР». Розділи Конституції врегульову-
вали принципи організації і діяльності вищих органів держав-
ної влади, управління й судочинства. В основу побудови стру-
ктури вищих органів держави покладено принцип розподілу 
влади на законодавчу, виконавчу і судову. Найвища законода-
вча влада, згідно з Конституцією, належала Всенародним Збо-
рам, виконавча – Раді Народних Міністрів (РНМ), судова – 
Генеральному Суду. Місцевими органами влади і управління 
ставали виборні Ради і управи – у громадах (сільських і місь-
ких), волостях і землях. 

За гетьманату П. Скоропадського 29 квітня 1918 р. було 
видано конституційні акти – «Грамотою до всього українсько-
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го народу» та «Законами про тимчасовий державний устрій 
України» – визначено державний лад та форми організації 
механізму влади, який поділявся на центральні та місцеві ус-
танови, на законодавчу, виконавчу та судову гілки [8, с.26]. 

Гетьман оголошувався найвищим носієм влади, якому 
належали законодавчі, виконавчі, військові, судові та адмініс-
тративні повноваження, всі внутрішні та зовнішні справи, 
головне командування армією і флотом, призначення голови 
та складу Ради Міністрів, Сенату, місцевого керівництва, за-
твердження всіх законів у державі. У майбутньому передбача-
лося скликання парламенту – Сейму. На випадок смерті, тяж-
кої недуги чи тривалої відсутності гетьмана країною мала 
правити колегія з трьох осіб, яких призначали по одному ге-
тьман (заздалегідь), Рада Міністрів та Сенат [3, с.156]. 

Рада Міністрів виконувала функції уряду на чолі з ота-
ман-міністром, згодом – головою. Вона об'єднувала галузевих 
міністрів та Генеральної канцелярії, яку очолював генераль-
ний (згодом державний) секретар. Організаційні питання ви-
рішувала Мала Рада Міністрів, яку представляли товариші 
(заступники) міністрів [1, с.26]. 

Сенат мав функції вищої державної інституції у судо-
вих та адміністративних справах. Очолював його прези-
дент, склад (сенатори) комплектувався з досвідчених юрис-
тів, яких затверджував гетьман [8, с.27]. 

За Директорії УНР було створено народну республіку. 
До творення державних органів влади (Рада Народних Міні-
стрів, міністерства, губерніальні і повітові комісаріа-
ти)залучали прихильників республіканського ладу.26 грудня 
1918 р. було утворено перший уряд Директорії, який очолив 
соціал-демократ В. Чехівський. В уряді було 6 соціал-демок-
ратів, по 4 соціал-революціонери і соціал-самостійники, 
3 соціал-федералісти, один єврейський соціал-демократ і 
один безпартійний. За цього уряду було проведено Конгрес 
Трудового Народу України, проголошено Акт Злуки УНР і 
ЗУНР. Перші тижні діяльності уряду були періодом найви-
щого тріумфу Директорії, а далі її сили невпинно занепада-
ли. Щоб створити можливість для переговорів між Директо-
рією і Антантою про допомогу у війні проти більшовиків, 
13 лютого 1919 у Вінниці сформовано Раду Народних Мініс-
трів без членів УСДРП та УПСР. Це був уряд з правіших та 
позапартійних елементів – фахівців. Одночасно з Директорії 
вийшов Володимир Винниченко, а її головою став Симон 
Петлюра, який залишив УСДРП. Після невдалих переговорів 
з Антантою, які викликали недовір'я серед ліво настроєної 
більшості до уряду Остапенка, 9 квітня 1919 у Рівному була 
сформована нова Рада Народних Міністрів. У кін. серпня 
1919 Рада Народних Міністрів була переформована під го-
ловуванням Ісаака Мазепи, а з 26 травня 1920 р. головою 
уряду став В. Прокопович [5, с.64]. 

П. Гай-Нижник та О. Лейберов у монографії «УНР у пе-
ріод Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 
1918-1919 рр.)» зауважують, що зміни в органах влади Дирек-
торії зумовлювали відповідні зміни законодавчого процесу. 
Відсутність збалансованого механізму розподілу повноважень 
серед членів Директорії призвела до зосередження всієї влади 
в руках С. Петлюри, у зв’язку з чим законодавчий процес та-
кож наблизився до одноособового. Та все ж таки здобутками 
цього періоду є нормативна урегульованість законодавчого 
процесу, впровадження української мови у нормо творчість, 
запровадження централізованої системи реєстрації законів, 
спроби кодифікації законодавства, упорядкованіше застосу-
вання форм нормативних актів (законів і постанов) та ін. Ок-
ремі законопроекти, підготовлені у цей період, містять про-
гресивні ідеї, зокрема заснування представницького органу – 
Державної Народної Ради, які, на жаль, залишилися нереалізо-
ваними. Законодавча ж техніка у сучасному її розумінні, як 
система правил викладення нормативно-правового матеріалу 
при виготовленні тексту законодавчих актів, складалася не 
системно, а скоріше вибірково – шляхом урегулювання нага-
льних питань поточного (конкретного) моменту [7, с.110]. 

Есери та есдеки, що домінували у керівництві Респу-
бліки, негативно ставилися до будь-яких демократичних 
експериментів, вважаючи їх гальмом на шляху соціальної 
революції, а людей, що їх підтримували, – зрадниками та 
ворогами революційної справи в Україні. Лише відкрита 
агресія більшовиків та зміна уряду, що обрав орієнтацію на 
буржуазно-демократичні уряди капіталістичних країн, на 

певний час реанімували ці ідеї. Трагізм ситуації полягав й у 
тому, що, не маючи достатньої політичної культури, укра-
їнський політичний провід сприймав «ідеї парламентської 
демократії» передусім як певний стиль колективного уп-
равління державою. Керувати «демократично» означало 
«всі разом», а у складних умовах внутрішньополітичної 
кризи та зовнішньої агресії такий принцип управління не 
міг дати позитивних результатів, що і засвідчили подальші 
події. Директорії та урядові УНР так і не вдалося консолі-
дувати націю, створити централізовану, демократичну 
державу та дати відсіч зовнішнім ворогам [4, с.153].  

Загалом законодавство «другої» УНР у 1919 р. слід 
охарактеризувати як законодавство перехідного періоду, 
коли закони приймаються тільки у разі необхідності «шви-
дкого реагування» на конкретні обставини. Звідси й відсу-
тність власних кодифікованих актів у галузі цивільного та 
кримінального законодавства. Те ж саме стосується й дер-
жавного права [7, с.111]. 

У ЗУНР існувала своя система державних органів. Укра-
їнська національна рада 9 листопада 1918 р. сформувала уряд 
ЗУНР – Державний секретаріат на чолі з Костем Левицьким у 
складі 14 міністерств-державних секретарств. 13 листопада 
Українська національна рада прийняла «Тимчасовий Основ-
ний закон», що визначив конституційні засади ЗУНР – закріп-
лював верховенство і суверенітет народу, який здійснюватиме 
конституційні засади через представницькі органи. До виборів 
парламенту – Сейму – уся повнота законодавчої влади нале-
жала Українській національній раді [5, с.67]. 

За розпорядженням Української національної ради від 
11 листопада передбачалось ліквідувати усі старі органи 
місцевої влади і управління, а натомість шляхом загальних 
виборів, які вже у листопаді відбулись на всій території 
ЗУНР, утворити нові: у сільських і містечкових громадах – 
громадські і міські комісари та їх дорадчі органи – прибічні 
громадські і міські ради, а у повітах – повітові комісари і 
повітові національні ради. Після їх обрання у багатьох по-
вітах відбувались збори, наради громадських і міських ко-
місарів для інформування населення про найближчі за-
вдання, прийняті урядом і Українською національною ра-
дою нормативні акти, обміну досвідом. У подальшому вдо-
сконалювались структура державного апарату влади і уп-
равління, форми і методи його діяльності, правова основа. 

Восени 1918 р. була утворена Українська Народна 
Рада, президентом якої став Євген Петрушевич. На початку 
січня 1919 р. було утворено Президію УНРади (складалася 
з Президента і 4 його заступників), Виділ УНРади (комітет 
з 10 членів) та його склад. Зазнавав змін і Державний сек-
ретаріат [1, с. 34].  

На відміну від УНР, попри військовий стан ЗУНР, спи-
раючись на старі австрійські моделі, у стислі строки ефектив-
но сформувала основні ланки державного механізму – центра-
льні і місцеві органи державної влади і управління, дієві пра-
воохоронні органи і потужну армію [2, с.27]. 

Негативною рисою державного будівництва в Україні 
у 1917-1920 рр. була слабкість, а часто й повна відсутність 
спадкоємності різних форм української національної дер-
жавності, нехтування наступним політичним режимом 
попередніх здобутків і прорахунків у державотворенні, 
впевненість провідних державних керівників у тому, що 
тільки вони діють бездоганно і без помилок [6, с.73]. 

Отже, в процесі українського державотворення 1917-
1920 рр. творилися вищі і місцеві державні органи влади і 
управління, які відображали різні державні моделі, які творили 
різні політичні сили, що представляли різні спектри. Загалом, 
усі вони, попри відмінності і різні призначення, могли вино-
шувати свої функції в умовах мирного існування. Організува-
ти надійний захист своїх державних утворень у східних і захі-
дних українських землях вони, на жаль, не могли. 
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У статті робиться спроба дослідити становлення, місце та роль періодичної преси в українському націєтворенні на 
початку 69-х рр. ХІХ ст. Зокрема звертається увага на спроби видання нелегальних українських часописів, а також ви-
дання першої національної періодики – «Основи» та «Черниговского листка». 

Ключові слова: українське націєтворення, періодична преса, Наддніпрянщина, журнал «Основа», «Черниговский листок». 

Особливо вагому роль у розбудові української нації 
відіграло друковане слово, яке є одним з найважливіших 
чинників у процесі національного і державного будівницт-
ва. Саме через пресу можна найбільше впливати на суспі-
льну свідомість, саме друк в багатьох випадках є найдієві-
шим засобом трансформування суспільства. Український 
культурний діяч, історик і пресознавець М. Сагарда слуш-
но зазначав: «періодична преса є та сама форма, в якій най-
зручніше накреслювати й освітлювати нові проблеми, да-
вати відповіді на силу нових запитів, що виникають що-
денно в процесі розвитку державного, економічного й ку-
льтурного будівництва» [1, с.13]. 

Актуальність дослідження преси зумовлена ще й тим, 
що періодика як документ поступово зникає через неналежні 
умови зберігання чи недбале ставлення. Уже сьогодні немож-
ливо відновити десятки українських видань, а з кожним роком 
їх кількість зростає, залишаючи недослідженим цілий пласт 
культури. Глибокий всебічний аналіз преси другої половини 
ХІХ ст. допоможе об’єктивно відтворити загальний процес 
українського націєтворення, виявити його закономірності й 
тенденції, визначити взаємовпливи преси й суспільства.  

Важливе місце у дослідженнях впливів періодики на 
процеси українського націєтворення у другій половині 
ХІХ ст. займають праці М. Грушевського [2], Д. Дорошен-
ка [3], С. Єфремова [4], В. Доманицького [5], у яких подано 
загальний аналіз культурно-національного руху другої 
половини ХІХ ст., та його окремих складових, зокрема, 
видавництва періодики. Цінними дослідженнями з теми 
стали праці сучасних істориків – Я. Дашкевича [6], В. Го-
лубенка [7], Я. Грицака [8], А. Заводовського [9], В. Конд-
ратюка [10], М. Панчука [11] та ін. Причому цими дослід-
никами періодичні видання другої половини ХІХ ст. розг-
лядаються не лише як цінна джерельна база, вони, зокрема, 
вказують на те, що преса є «комплексним джерелом», 
«сховищем» інших видів джерел, а також важливим чин-
ником національного й державного будівництва. 

У результаті поділів Речі Посполитої до складу Росій-
ської імперії увійшли землі Правобережжя з польською 
шляхтою. У цей час в європейській культурі утверджується 
романтизм з його зацікавленням до національної проблема-
тики і до народної культури. Широкої популярності набу-
вають ідеї Й. Гердера, І. Канта, Г. Гегеля, зокрема ті, які 
акцентують увагу на ролі «національних» мов, етнографії, 
історії, традицій для становлення кожного народу. У сере-
довищі польської шляхти романтизм стає панівною ідеоло-
гією, отримує могутнє художнє втілення, а польське посе-
редництво відіграє провідну роль в поширенні романтизму 
на українських землях. Козацтво і його «традиції» стають 

об’єктом широкого зацікавлення, своєрідною «модою» 
серед поетів, письменників, етнографів. Поляки-українофі-
ли зробили суттєвий внесок у створення імаготипу «Украї-
на» [12]. Їхній вплив допоміг українським націєтворцям 
перебороти рівень аполітичного культурного регіоналізму і 
посилити національну боєвитість

 
[13, с.47]. 

Відтак на середину ХІХ ст. серед молоді Поділля, Во-
лині і Київщини спостерігається потяг до політичного жит-
тя, однак політичні цінності не виходять з контексту єди-
ного слов’янофільства, а політичним ідеалом стає «велика 
сім’я слов’янських націй», вільна федерація, заснована на 
широкій автономії окремих націй [14, с.65].  

Наприкінці 50-х рр. ХІХ ст. студенти Київського уні-
верситету створили таємний гурток, членів якого поляки 
називали «хлопоманами». Учасники гуртка – В. Антоно-
вич, Б. Познанський, Т. Рильський, А. Свидницький та ін. 
розгорнули просвітню роботу серед українського селянст-
ва, щоб відстоювати його соціальні інтереси і виховувати в 
національному дусі. Для цього вони намагалися заснувати 
власний друкований орган. Зокрема, 31 травня 1860 р. сту-
денти-випускники Київського університету К. Шейковсь-
кий та Ф. Левицький подали до цензурного комітету усі 
необхідні документи щодо дозволу на видання щотижневої 
літературної, політичної і економічної газети «Голос». Пе-
редбачалося, що на сторінках цього часопису мали висвіт-
люватися новини місцевого і довколишнього життя. Для 
цього у містах створювалася кореспондентська мережа. У 
відділі політики передбачалося друкувати оглядові статті і 
коментарі про життя в Росії, чільне місце відводилося пуб-
лікаціям відділу критики й бібліографії [15, с.397]. Не на-
важуючись самим вирішити долю нового видання, київська 
цензура вирішила заручитися підтримкою Київського вій-
ськового, Подільського і Волинського генерал-губерна-
тора, переславши на його адресу програму заявленого ча-
сопису. Як і варто було очікувати, незабаром звідти прий-
шла відповідь, яка закінчувалася вироком: «Моя думка – 
краще відмовити» [15, с.398].  

Через заборони почала виходити українська рукопис-
на преса. Наприклад, у повісті Т. Шевченка «Близнецы» є 
згадка про рукописний журнал «Полтавская муха», яка 
нападала на «пошлость» і «низость людскую» й мала своїх 
послідовників [16]. На Полтавщині в стінах духовної семі-
нарії видавався нелегальний журнал «Розсвіт» «національ-
ного напряму» [17, с.82]. 

У 1861-1862 рр. студенти Київського університету, які 
входили до місцевої Громади, налагодили випуск двох підпі-
льних журналів – «Громадниця» і «Самостайне слово» та гу-
мористично-сатиричного часопису «Помийниця». На сторін-
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ках цих видань друкувалися невеликі за обсягом художні, 
публіцистичні та сатирично-гумористичні твори [17, с.83]. Та 
ця нелегальна преса, передусім через недоступність її для ши-
ршого кола читачів, не могла відіграти вагомої ролі в тогочас-
ному суспільно-політичному житті Наддніпрянщини. 

На початку 60-х рр. ХІХ ст. українськими націєтворцями 
почалися активні пошуки шляхів заснування легального ук-
раїнського часопису. Його створення стало предметом гострої 
полеміки М. Куліша із слов’янофілом С. Аксаковим. В одному 
з листів до свого адресата М. Куліш писав: «… Свободи слова 
ми, малоросіяни, позбавлені більше, ніж будь-яка народність в 
Російській імперії… Ми маємо проти себе не одне правитель-
ство, але й вашу громадську думку. Ми маємо проти себе на-
віть власних земляків-недоумків… Ваше суспільство думає, 
що для нас клином зійшлася земля в Московському царстві, 
що ми створені для Московського царства… Ми не вимагаємо 
від правительства і вашого суспільства неможливого поки-що, 
але ми бережемо заповідь свободи нашого самостійного роз-
витку» [Цит. за: 18, с.111]. 

Клопотання М. Куліша про дозвіл на видання україн-
ського часопису під назвою «Хата» було урядом відхилено. 
Однак, як зазначав згодом сам М. Куліш, у виданні часопи-
су «міністр відмовив, і відмовив власне мені, не заперечу-
ючи проти ідеї журналу». Замість періодичного журналу 
М. Кулішу дозволили видати під цією ж назвою один ви-
пуск альманаху

 
[18, с.112]. 

Коли через рік цю ідею взявся реалізувати родич М. Ку-
ліша В. Білозерський, урядові не залишалося нічого іншого, як 
дозволити видання журналу. Так у березні 1861 р., в Петер-
бурзі вийшов перший «січневий» номер часопису «Осно-
ва» [17, с.124]. Фактично «Основа» стала першим українським 
періодичним органом. У центрі уваги основян було питання 
про українську мову. Цій проблемі присвятили свої статті 
П. Житецький, П. Чубинський, М. Костомаров та ін. Не проіс-
нувавши і двох років, видання журналу припинилося, однак 
він залишив помітний слід в українській суспільно-політичній 
думці. Саме завдяки йому українські націєтворці повірили у 
свої сили, по містах почали створюватися громади. 

З липня 1861 р. видавався «Черниговский листок», під-
готовку до виходу якого, а згодом і його редагування, здійс-
нював відомий байкар, професор місцевої Чернігівської гімна-
зії Л. Глібов. На сторінках часопису друкувалися літературні 
твори, провідною тематикою яких був антикріпосницький 
зміст, оперативні документальні матеріали, що висвітлювали 
життя тогочасного села, розповідалося про недільні школи 
Наддніпрянщини тощо. Кожний номер відкривався рубрикою 
«Новини, вісті, чутки», яку добирав Л. Глібов [17, с.91].  

Незважаючи на численні спроби, заснувати на початку 
60-х років у Києві українське періодичне видання не вдалося.  
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УДК 930.1(71)(092):94(477)«1917/1918»  
Т. Гавринтюк, магістратнка історичного факультету  

ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917-1918 рр. В УКРАЇНІ  
У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ КАНАДСЬКОГО ІСТОРИКА В. ВЕРИГИ 

Стаття присвячена вивченню внеску В. Вериги в дослідження українських визвольних змагань 1917-1918 рр. 

Ключові слова: Україна, визвольні змагання, Центральна Рада, Гетьманат Павла Скоропадського, російсько-україн-
ська війна, антигетьманське повстання. 

1917-1918 роки етап важливий в історії України, що 
характеризується значною політичною, військовою та дип-
ломатичною діяльністю українських національних сил, 
спрямованою на відродження самостійної держави на всіх 
українських етнічних землях. 

В цей час відбувалася велика кількість подій які розгор-
тали сприятливі умови для здобуття Україною незалежності. 
Варто сказати, що розпад Радянського Союзу відкрив можли-
вості для об’єктивного висвітлення даних подій. Історія виз-
вольних змагань була детально описана її сучасниками, але 
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проблема полягала в тому що вони відтворювали події під 
впливом середовища в якому проживали. Праця В. Вериги 
«Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр.» є однією з пер-
ших об’єктивних спроб висвітлити визвольні змагання 1917-
1918 років, відійшовши від радянської історіографії. 

Визвольна боротьба розпочалася із української маніфес-
тації у Петрограді, де на той час проживало багато українців. 
Після перевороту Центральний Комітет УСДРП почав видава-
ти персів орган «Наше життя», один з перших україномовних 
часописів в усій країні. Невдовзі після скинення царського 
режиму відгукнулося українське вояцтво, яке виявило тверду 
волю до самоорганізації на національному ґрунті. 

За розпорядженнями Тимчасового уряду відбувалися 
вибори до губернських, повітових та волосних Рад, міських 
управ та сільських комітетів. Центральна Рада старалася 
організувати нову владу. З поваленням царського режиму 
швидко почали творитися чи виходити на яву досі законс-
піровані політичні партії (ТУП, УСДРП, Українська партія 
соціалістів-революціонерів (УПСР або есери), Українська 
федеративно-демократична партія (УФДП)). 

Успіхи національного руху протягом першого місяця 
по революції дуже підбадьорили керівні українські кола в 
центрі. Щоб збільшити авторитет Центральної Ради, у се-
редині березня вирішено скликати Український Національ-
ний Конгрес, який мав опрацювати і затвердити основні 
напрямки політики й надати Центральній Раді права керу-
ючого всенародного органу. Більшовицька т. зв. Жовтнева 
революція не знайшла схвалення в Україні, і Центральна 
Рада не визнала новий радянський уряд на чолі з Леніним. 
Внаслідок того вона проголосила своїм III Універсалом 
Українську Народну Республіку, але згідно зі своєю про-
грамою, у союзі з демократичною Росією. 

Наприкінці березня 1918 р. організаційно оформилася 
опозиція до Української Центральної Ради в особі Української 
народної громади, керівництво якої передбачало встановлення 
сильної одноособової диктаторської влади й визначило основ-
ні напрями державної політики. Такі плани, з одного боку, 
нехай теоретично, однак рятували Українську державу, а з 
іншого – збігалися з прагненнями німецько-австрійського ко-
мандування усунути від влади Українську Центральну Раду. 
Переворот було здійснено 29 квітня 1918 р. у Києві. Скоропад-
ський прийняв титул Гетьмана всієї України, а також – істори-
чну форму звертання – «ясновельможний», що дуже не подо-
балося українським соціалістам. 29 квітня 1918 р. видав Гра-
моту до всього Українського Народу, в якій, ствердивши за-
грозу існуванню самостійної України, проголосив, що переби-
рає всю повноту влади. Гетьман наполягав, щоб притягнути до 
уряду якнайбільше відомих діячів національних партій. 

Гетьманський уряд спирався на земельних власників, 
заможніших селян та козаків і загалом на помірковані й 
консервативні кола громадянства, які були значною мірою 
зросійщені. У травні 1918 року відбулася низка з’їздів, 
зокрема 13-16 травня на IV З’їзді Української партії соціал-
революціонерів виявилися великі розбіжності між лівою і 
правою течіями. Праві вважали революцію закінченою, 
ліві – закликали партію до організації збройного повстання 
робітництва і селянства проти гетьманщини. 

У ділянці губернської й повітової адміністрації Гетьман 
усунув революційний титул «комісар», а замість нього впрова-
див стару українську назву «староста», якого вже не вибирали, 
а номінував уряд. Заміна демократичних органів самоврядува-
ння – земств та дум – на дореволюційні хвилювала українсь-

ких демократів і загалом патріотів зокрема тому, що дехто 
добачував у тому поворот до передреволюційних порядків. 

Щодо внутрішньої політики губернські та повітові ста-
рости у переважній більшості були місцевими землевласника-
ми, найчастіше земськими діячами, суддями, військовими. 
Нераціональне господарювання революційних земств змусило 
уряд видати 8 червня закон про заснування ревізійних комісій 
для перевірки діяльності органів місцевого самоврядування. 
Вирішувалося земельне питання. Нераціональне господарю-
вання революційних земств змусило уряд видати 8 червня 
закон про заснування ревізійних комісій для перевірки діяль-
ності органів місцевого самоврядування. 

Гетьман намагався провести земельну реформу на ко-
ристь мало- і безземельного селянства. У селах йшла завзята 
боротьба за землю, середньозаможні господарі бажали втри-
мати свій стан земельного посідання й разом з сільською бід-
нотою вороже ставилися до панства, яке, вслід за німцями, 
почало повертатися на свої посілості. Повернувшись в Украї-
ну, великі землевласники-поміщики намагалися силою відіб-
рати від селян землі, які вони захопили з початком революції, 
як також пограбоване добро з їхніх дворів, не чекаючи на ви-
рішення земельних справ легальним порядком. 

Павло Скоропадський майже все життя провів у Росії і 
недостатньо володів українською мовою. Незважаючи на 
брак часу, він та члени його родини активно вивчали україн-
ську мову, показуючи приклад іншим громадянам, насампе-
ред державним службовцям. В певній мірі гетьман проводив 
політику українізації. вивчати державну мову ставало дедалі 
престижніше, бо ж державний апарат вимагав цієї мови і 
знання її відкривало шлях до державних посад. За часів Ге-
тьманату відкрито два нові українські університети, один у 
Києві на чолі з ректором професором Теоктистом Сушиць-
ким, а другий – у Кам’янці-Подільському, ректором якого 
був призначений професор Іван Огієнко. 

Розглядаючи постать Скоропадського, він подає не 
тільки доброзичливі відгуки генералів М. Омельяновича – 
Павленка та М. Капустянського про особу гетьмана, а й 
негативну оцінку Є. Коновальця 

Діяльність гетьманського уряду не задовольняла опо-
зицію тому, що Центральна Рада не зробила за 13 місяців 
навіть стільки, скільки Гетьман за вдвічі коротший період. 
З поваленням Гетьмана перервалися також і нав’язані його 
урядом дипломатичні зв’язки з державами Антанти, що 
мало негативне значення в період Директорії. 

Отже, український історик-емігрант намагався на ос-
нові як українських так і зарубіжних джерел та наукової 
літератури висвітлити боротьбу українського народу за 
свою незалежність. Висвітлюючи діяльність окремих істо-
ричних діячів, Центральної Ради, Гетьманату Павла Ско-
ропадського автор намагається у праці їх дати їхній діяль-
ності об’єктивну оцінку. 
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УКРАЇНСЬКІ ДЕРЖАВНІ УТВОРЕННЯ 1917-1920 РОКІВ У ОЦІНЦІ СВЯЩЕНИКА,  
ПРОФЕСОРА УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСИДОРА НАГАЄВСЬКОГО  

Стаття присвячена вивченню внеску Ісидора Нагаєвського в дослідження боротьби України за державність у 1917-1920 рр. 

Ключові слова: Центральна Рада, Українська Держава, Українська Народна Республіка, Західно-українська Народна 
Республіка. 

Проблемі відродження національної державності за 
доби Української революції 1917-1921 рр. присвячено не 
одну тисячу публікацій, сотні дисертацій. Ознайомлення 

цим з науковим доробком свідчить, що певний внесок у 
процес дослідження українських державних утворень зро-
бив священик, професор Українського католицького уніве-
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рситету Ісидор Нагаєвський, автор «Історії Української 
держави двадцятого століття».  

Ця праця написана в еміграції і висвітлює події в Ук-
раїні часів Центральної Ради, Гетьманату, Директо-
рії (1917-1920 рр.). На основі доступних автору документів, 
свідчень сучасників, на тлі тогочасних подій в Європі він 
розгортає картину боротьби за державність України в усій 
її складності і суперечливості. Думка науковця полягає в 
тому, що Україна могла стати незалежною державою ще 
тоді. Автор вказує, що причиною видання праці було «збе-
рігти якнайбільшу об’єктивність та спонукало написати 
коротку історію Української держави нових часів для мо-
лодих українських людей, які народжені й виховані на чу-
жині і хочуть знати правду про Україну».  

Актуальність праці, на наш погляд, полягає в тому, 
що читач закордоном познайомиться з новою для нього 
історичною концепцією і оцінками діяльності державних 
діячів і партій того періоду, здебільшого діаметрально про-
тилежними до культивованих у радянській історіографії. 
Книга присвячена тисячоліттю хрещення Руси-України 
988-1988, та побачила світ у 1989 р. Автор висловлює спо-
дівання, що його працю із вдячністю оцінять та надруку-
ють у незалежній Україні, що й сталося в 1993 році.  

При написанні праці автор використовував різноманітні 
джерела та зазначав, що «важко писати історію людей і подій 
через шістдесят років, далеко від Батьківщини, де бракує дже-
рел, літератури та рідної атмосфери». Також, на період напи-
сання даної праці І. Нагаєвський писав, що досі не було дру-
кованої повної збірки документів Української новітньої дер-
жави. Автору вдалося використати збірники документів і ма-
теріалів, архівні фонди, мемуаристику та періодичні видання, 
які здебільшого були надруковані українською діаспорою.  

Ідеологічно «Історія Української держави двадцятого 
століття» споріднена з традиційними підходами українсь-
кої зарубіжної історіографії. Вістря полемічної критики 
скеровано супроти неіснуючої вже радянської історіогра-
фії. Автор спирається на праці В. Будзиновського, Н. Васи-
ленка, Т. Войнаровського, О. Гермайзе, Д. Дорошенка, 
К. Левицького, М. Стахова, О. Кузьми, М. Грушевського, 
І. Крип’якевича, О. Терлецького, І. Франка, які були видані 
в Україні. Проте, значно більшу кількість праць, які дослі-
джують процеси Української революції 1917-1921 рр., ав-
тор використав значну кількість іншомовних праць, пере-
важно на англійській, французькій та польській мовах. 
Отже, автор спирався на широку історіографічну базу.  

Структурно праця Ісидора Нагаєвського 1993 року ви-
дання складається з передслова, дев’яти великих розділів, 
післяслова. Кожен з розділів поділяється на ряд дрібніших 
підрозділів, виділених за проблемно-тематичним принципом.  

Перший розділ книги «Упадок і відродження українсь-
кої державної ідеї» розпочинається з 1709 р., а саме з подій 
Полтавської битви часів гетьмана І. Мазепи. Описує автор і 
руїну Запорізької Січі Катериною ІІ. Показує політику 
Польщі на галицьких землях. Висвітлює долю православної 
церкви починаючи з 1685 р. та розглядає переслідування 
католиків російськими царями, після розпаду Речі Посполи-
тої. Водночас автор звертає увагу на процеси відродження 
державної ідеї від поглядів автономістів до Валуєвського 
циркуляру на українських землях під владою Російської 
імперії та радикалізацію політичних вимог українського 
руху на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщи-
ни. Автор розповідає про діяльність українців в час «Весни 
Народів». В книзі підкреслено значення громадівського ру-
ху, українських партійних організацій і їх основних діячів, а 
також роль українського руху на західноукраїнських землях. 
Загалом, завершується розділ подіями Першої світової війни. 

У другому розділі «Українська республіка в часи Цент-
ральної Ради» проаналізовано державно-правові документи 
Центральної Ради та Генерального Секретаріату, значну увагу 
приділено боротьбі українських політичних партій у питаннях 
політики та практики державного будівництва часів визволь-
них змагань. Зокрема, в праці І. Нагаєвського простежуються 
нові підходи до вивчення проблеми, зважено аналізується як 
внутрішня, так і зовнішня політика Центральної Ради, її дося-
гнення і помилки. Крім того, має під собою підґрунтя і висно-

вок, що «Українська Рада мала добру нагоду закріпити україн-
ську державність, але молоді романтики свято вірили в соціа-
лістичне «братерство народів» (С. 407). 

Порівняно з другим і третій розділ «Українська Геть-
манська Держава» займає дещо іншу позицію. Він демонс-
трує явну антипатію до «соціалістичних доктринерів і ро-
мантиків» з Центральної Ради і досить повно висвітлює 
добу Української Держави. Проте зовсім обходить питання 
про причини невдач реалізації земельної реформи. Прикме-
тно, що й вказуючи на винуватців поразки визвольних зма-
гань М. Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюру, автор 
серед них не називає П. Скоропадського. 

Четвертий розділ «Західно-Українська Народна Рес-
публіка» праці присвячений Західно-Українській народній 
Республіці. За обсягом він майже не поступається поперед-
ньому, хоча складається тільки з 9 підрозділів. Тематично 
цей розділ охоплює події від часу створення Української 
Національної Ради. Відзначимо, що тут значна увага приді-
ляється міжнародним взаєминам. Це пояснюється геополі-
тичним розташуванням західноукраїнських земель, які із 
закінченням Першої світової війни опинилися в центрі 
зовнішньополітичних інтриг з огляду на інтереси сусідніх 
країн (Румунія) та держав, які постачали на уламках коли-
шніх імперій (Польща, Угорщина, Чехо-Словаччина). Ок-
рім того, автор висвітлює процес конституювання ЗУНР, її 
законодавчу діяльність та низку інших питань. 

В п’ятому розділі «Українська Народна Республіка в пе-
ріод Директорії» автор звернув увагу на прихід до влади Ди-
ректорії УНР та дав характеристику її членам, а саме В. Вин-
ниченку, С. Петлюрі, Ф. Швеця тощо. Автор згадує про пер-
ший уряд Директорії та її склад. Розповідає про дипломатичні 
стосунки Директорії з державами, схвалення Акту Соборності 
та Трудовий Конгрес. Приділяє автор увагу питанням автоно-
мії єврейської меншості в Україні та більшовицькому фронту. 

Шостий розділ «Соборним фронтом на Київ» розпо-
відає про перехід р. Збруч Українською Галицькою армією 
та війну Антанти з більшовиками. Автор стверджує, що 
серед ускладнення міжнародного становища командування 
УГА переїхало до Кам’янця-Подільського, а армія потре-
бувала відпочинку. Проте, ситуація склалася так, що наста-
ла необхідність вести військові частини на Київ. Також, з 
тексту книги видно, що І. Нагаєвський негативно відно-
ситься до контактів С. Петлюри з поляками. Розповідає про 
війну Денікіна з Україною та несподівану появу тифу на 
наших землях в 1919-1920 рр., що й досі цікавить дослід-
ників. Спираючись на «авторитетних свідків і знавців» – 
генерала Тарнавського, полковника Шаманека та отамана 
Лисняка, – автор показує в яких важких умовах «жили, 
билися і вмирали» українські стрільці. Завершується розділ 
підписанням Варшавського договору та походом на Київ. 

Автор в сьомому розділі «Україна на міжнародному фо-
румі» зазначає, що в той час армії Центральних держав були 
ще сильними, тому представники Антанти звернули свою ува-
гу на Україну як на свого майбутнього союзника в війні проти 
Центральних держав. Проте, історія розпорядилася по-ін-
шому. Україна підписала Брестський договір з Центральними 
державами. Також, І. Нагаєвський розповідає про діяльність 
української місії в Парижі, українське посольство при Ватика-
ні, зв’язки України з Румунією, взаємини з більшовицькою 
Москвою та іншими державами. Зупиняється історик й на під-
писанні в Ризі «Договорі про перемир’я і вступних умовах між 
СССР і УРСР, з одного боку, і Польщею, з другого» та зазна-
чає, що жодна з тих постанов не була виконана ні польською, 
ні більшовицькою стороною. Завершується розділ участю 
українських дипломатів у Карлсбаді (6-14 серпня 1919 року). 

У восьмому розділі «Духовне і культурне життя», ав-
тор пише: «церква завжди і всюди була і буде важливою 
справою в житті народів». І. Нагаєвський вказав на москов-
ський диктат над УПЦ і вказав, що від кінця ХVІІІ ст. аж 
до 1918 р. всі київські митрополити не були українцями. 
Автор негативно відноситься до Винниченка, оскільки він 
вважав, що «церковні справи є приватною справою кожно-
го громадянина». Лише з приходом до влади гетьмана Ско-
ропадського ставлення держави до Церкви цілковито змі-
нилося. Автор приязно ставиться до його постаті тому, що 
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гетьман був глибоко віруючою людиною та сприяв церков-
ним справам. За часів Директорії було проголошено Авто-
кефалію Православної Церкви в Україні. Окремо, автор 
зупиняється й на українській церкві в Галичині й доволі 
позитивно оцінює її діяльність, оскільки писав, що не було 
такої праці «де б не приклали рук священики». Також, ав-
тор зупиняється на питаннях просвіти і науки в революцій-
ний час в Наддніпрянській та Наддністрянській Україні. 

Дев’ятий розділ «Українська держава боронить ці-
лість своїх земель» автор присвятив перебігу Першої світо-
вої війни в Холмщині та Підляшші, намаганням поляків 
анексувати ці території тощо. 

Наприкінці книги І. Нагаєвський робить післяслово. В 
ньому історик на десяти сторінках узагальнює подану інфор-
мацію щодо кожного розділу та використовує цитати відомих 
тогочасних політичних діячів. Цікавими, на наш погляд, є 
наведені автором слова Шелухіна: «…Орієнтація на Москву і 
Варшаву – це орієнтація на їх примітивізм, їх грубу матеріаль-
ну силу, їх претензії та їх претенціозність. В цій політичній 
концепції єсть смерть української нації. Орієнтація на них – це 
орієнтація на свою смерть, на своє горе і знищення. І лише 
сильна Україна зможе жити з ними в добросусідських взаєми-
нах». Це він сказав на мирній конференції в Ризі, проте ці 
слова й на 2018 р. є актуальними для українців. 

Отже, один з істориків-емігрантів, Ісидор Нагаєвсь-
кий, у дослідженні «Історія Української держави двадцято-
го століття», на основі доступних йому джерел та наукової 
літератури подав власне бачення діяльності Центральної 
Ради, Гетьманату і Директорії УНР. Автор торкається й 
більш давніх глибинних політичних процесів та культур-
них перетворень на Україні. Незважаючи на те, що праця 
була видана для українців-емігрантів, вона є доволі цінною 
для сучасного пересічного українця, посіла певне місце в 
історіографії Української революції 1917-1921 рр. 
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Стаття присвячена політичним процесам в Західній Україні в 1920-х роках. В центрі уваги постали вибори до польсь-
кого сейму 1922 р. в західноукраїнському регіоні. Автор звертає увагу на ставленні західних українців до виборів. Наго-
лошується на їх неоднозначності поглядів до події.  

Ключові слова: Західна Україна, Галичина, Польща, західні українці, вибори.  

У суспільно-політичному житті західних українців 
міжвоєнного періоду важливе значення посідали вибори до 
польського сейму та сенату, зокрема 1922 р. Це питання, в 
тій чи іншій мірі, стало предметом уваги ряду дослідників 
(І. Васюта [1], О. Красівський [7-8], М. Кугутяк [9], С. Ку-
льчицький [10], О. Панкевича [11], О. Турчака [15], 
С. Ярославина [16]). У той же час вважаємо необхідним 
звернути увагу на неоднозначність ставлення західних ук-
раїнців до цієї важливої у їхньому житті події.  

Після польсько-української війни 1918-1919 рр. та Вер-
сальським трактатом Польща отримала мандат на Східну Га-
личину. Відповідно до політичної кон’юнктури, після узго-
дження з країнами Антанти, Друга Річ Посполита розпочала 
підготовку до виборів до сенату і сейму на підконтрольних 
землях у 1922 р. Проведення виборів мало важливу політичну 
ну складову, яка полягала у формальному визнанні польської 
влади через українське населення як акту вибору своїх пред-
ставників. Завдяки успішним результатам виборів польський 
уряд мав намір інформувати західні країни про єдність Гали-
чини з усією державою [8, с.159]. Тому саме проведення вибо-
рів було таким істотним для польських властей. Діями ж поль-
ського Сейму, які мали бути корисними для українців, мав 
стати закон про самоврядування, а також ліквідація винятко-
вого стану у тій частині Польської держави [15, с.50]. 

На території Західної України за мандати боролися 
польські політичні угрупування, українські політичні сили 
та інші національні представники. 

Еміграційний уряд ЗУНР, президент Є. Петрушевич 
стали ініціаторами бойкотування виборів. Сутність такої 
позиції полягала у незгоді української влади з польськими 
правами на Західну Україну та намаганням таким чином 
привернути до українського питання увагу провідних країн 
Заходу. Тому логічним видається поява відозви Є. Петру-
шевича до всього населення галицького краю з закликом не 
брати участі у виборах 1922 р. [2]. 

Найвагомішою політичною силою в українському су-
спільстві, повністю підпорядкованій президенту ЗУНР 
Є. Петрушевичу була Українська народно-трудова партія, 
котра зайняла позицію абсолютного несприйняття польсь-
кої адміністрації, кваліфікуючи її як «окупаційну владу», а 

всілякі закони та розпорядження структур – неправочин-
ними. 26 серпня 1922 р. на засіданні Народного комітету 
було оголошено бойкот виборів до польського сейму та 
сенату, призначених на листопад 1922 р. А 2 вересня з’їзд 
партії схвалив тактику бойкоту і засудив проект територіа-
льної автономії Східної Галичини [7, с.410-411].  

Почин УНТП підтримали інші політичні партії та широ-
кі верстви українського населення, Греко-католицька церк-
ва [5; 12; 14]. Було складено відповідний меморіал до країн 
Антанти та звернення «До всього культурного світу» [4]. 

Однак, уже із середини 1920 р. в діяльності УНТП 
з’явилися тенденції, які вели до угодовства з польською 
владою. У партії утворилася фракція, яка шукала порозу-
міння з поляками (С. Голубович, К. Левицький, В. Бачин-
ський). Тоді ж загострилися стосунки між урядом ЗУНР і 
УНТП через те, що В. Бачинський висунув пропозицію 
взяти участь у виборах. Під час особистої зустрічі В. Бачи-
нського і Є. Петрушевича, останньому вдалося переконати 
опонента в необхідності бойкоту українськими політичним 
партіями польських виборів [7, с.412].  

Серед тих, хто став на шлях бойкоту виборів до поль-
ського сейму була Українська військова організація, очо-
лювана Є. Коновальцем [6]. Організація розпочала широку 
акцію терору і саботажу. Мали місце атаки на садиби поль-
ських власників, адміністративні будинки тощо. Актам 
терору були піддані і українці, котрі лояльно ставилися до 
польської влади. Найвідомішою акцією стало вбивство 
кандидата до Сейму С. Твердохліба [15, с.50-51]. За поль-
ськими даними було здійснено 873 акти саботажу та дивер-
сій [16, s.79]. Окрім них антипольські позиції зайняла Ко-
муністична партія Східної Галичини. Комуністи вважали, 
що визволення Західної України можливе лише після пе-
ремоги радянської влади. Окрім того, на їх переконання 
Галичина юридично не належала до Польщі [3]. 

У той де час в українському політикумі були й такі си-
ли, як Українська хліборобська партія (С. Данилевич, А. Яц-
ків, С. Твердохліб, М. Ільків), яка висловлювалася з співпра-
цю з польською владою. Вона стала першою політичною 
організацією в Галичині, яка зорієнтувавшись у політичній 
ситуації, вирішила шляхом співробітництва з владою зберег-
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ти власне національне життя, українську школу і отримати 
своє представництво у сеймі. Вона закликала відмовитися 
від «приречених» ілюзій щодо Антанти і зосередити свої 
зусилля на досягненні можливого – національно-територіа-
льної автономії. Всупереч закликам до бойкоту виборів у 
польський сейм і сенат в 1922 р. партія підтримала вибори і 
отримала 5 мандатів у сеймі [7, с.413]. 

Цікавою виявилася ситуація щодо політичного табору 
західних українців, які стояли на платформі демократичного 
соціалізму (Українська радикальне партія і Українська соціал-
демократична партія). Дотримуючись соціалістичних принци-
пів, вони виражали діаметрально протилежні погляди щодо 
національного питання та ставлення до Польської держави. 

В середовищі радикальної партії виникло два напрямки. 
Основна частина партії дотримувалася антипольської орієнта-
ції, а менша – прагнула угоди з Польською державою. Остан-
ня створила на коломийщині «Селянсько-радикальну пар-
тію» [4]. Щоправда свої погляди не фарширувала, і участь у 
виборах намагалася приховати [13]. 

Аналогічно в середовищі соціал-демократів виникло два 
угруповання з протилежним ставленням до Польщі. Переваж-
на більшість зайняла антипольську позицію. Невелика група, 
очолювана М. Ганкевием була прихильниками порозуміння з 
поляками. Однак вона не мала підтримки в партії, а в грудні 
1921 р. її лідер був виключений з рядів УСДП [7, с.416]. 

Польські урядові кола, з огляду на позицію західних 
українців, активізували діяльність з організації передвибор-
ної підготовки, розпочалися арешти противників тощо. Про-
те всі ці заходи не могли запобігти бойкоту виборів і впли-
нути на участь у них українського населення. У Львівському 
воєводстві у виборах до сейму взяло участь 52,8% мешкан-
ців, у Тернопільському – 35,3%, у Станіславському – 32,1%, 
у Волинському – 59,1% і Поліському – 54% [8, с.165]. А 5 
мандатів від Української хліборобської партії в Галичині і 
6 – на Волині [15, с.52], погоди в сеймі не робили.  

Після виборів серед значної частини українських полі-
тиків виникло переконання, що бойкот виборів був помил-
кою і призвів до негативних наслідків. На їх думку, послами 
до сейму могли стати справжні патріоти, які захищали б 
українське населення [7, с.412]. Поступово їх погляди отри-
мували все більше прихильників. Щоправда частина, пред-
ставлена УВО залишилася на непримиренних позиціях. 

Отже, вибори до польського сейму 1922 р. стали важ-
ливою сторінкою в суспільно-політичному житті західних 
українців. Ставлення останніх до виборів було неоднознач-
ним. Більшість підтримала ідею бойкоту виборів, сподіваю-
чись таким чином вплинути на позитивне вирішення україн-
ського питання країнами Антанти. Однак, була й інша, мен-
ша частина, котра вважала «кращим» співпрацювати з поль-
ською владою. Бойкот не допоміг вплинути на західні країни 
і тому в українському середовищі, особливо серед центрис-
тів, поступово зростало переконання необхідності майбут-
ньої співпраці. Натомість праві сили в західноукраїнському 
суспільстві залишилися противниками Польщі. 
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ons. It is emphasized on their ambiguity of views before the event. 
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ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО  
ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1918-1920 рр.) 

У статті проаналізовано громадське життя студентів Кам’янець-Подільського державного українського університету 
станом на 1917-1920 рр. Проаналізовано участь студентів в політичних подіях, та заснування ними громадських організа-
цій та різноманітних гуртків. Звертається увага і на організацію студентами свят, вечірок, благодійних вечорів. 

Ключові слова: студентство, Кам’янець-Подільський державний український університет, громада, гурток, УНР, 
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В 1918-1920 рр. студентство Кам’янець-Подільського 
державного українського університету вело активне громадсь-
ке життя. Будучи патріотами України, вони не могли залиша-
тись осторонь політичних та суспільних проблем. Студентська 
молодь демонструвала непохитне бажання брати участь в 

процесі національного державотворення, роблячи заради цьо-
го все, що було в її силах.  

Найбільший внесок у вивчення громадського життя 
студентів К-ПДУУ станом на 1918-1919 роки зробили За-
вальнюк О.М. [1-4] та Комарніцький О.Б. [1; 5; 6], що ви-
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дали низку праць. Серед найважливіших варто вказати 
«Кам’янець-Подільський державний український універси-
тет (1918-1921 рр.) у документах і матеріалах» [4] та 
«Утворення і діяльність державних українських універси-
тетів (1917-1921 рр.)» [2]. 

Мета повідомлення полягає в аналізі громадського 
життя студентів Кам’янець-Подільського державного укра-
їнського університету станом на 1918-1920 рр. 

Провідну роль у процесі формування громадянської 
позиції молоді відіграє освіта. Оптимальним середовищем 
для цього є вищий навчальний заклад. У Кам’янці-Подільсь-
кому 1918 року ним став державний український універси-
тет. Новостворений університет ще не міг похвалитись вели-
кою кількістю студентів – їх загальна кількість на 1918 рік 
становила 493 особи, з яких всі навчались на денній формі. У 
1919 кількість вже в рази більша – 1401 студент. 1920 – по-
над 1400 студентів [1, с.23]. Не зважаючи на малочисель-
ність, студенти Кам’янець-Подільського державного україн-
ського університету в 1917-1920 роках брали активну участь 
в громадському житті університету, міста, країни і становили 
невід’ємну частину тогочасного українського громадянсько-
го суспільства. Громадська діяльність тогочасного студентс-
тва полягала в участі в політичних процесах, формуванні 
власних громадських організацій, гуртків, загальноуніверси-
тетської молодіжної громади, організації вечорів, хорів, бла-
годійних концертів тощо. Студенти виступали за Україну – 
вільну і міцну, прагнули захистити її від утручань з-за кор-
дону, від зовнішніх інтервенцій. Саме тому, коли розгорну-
лось масове повстання проти гетьманського режиму, вони 
вирішили стати у ряди борців за республіканський лад. Ось 
що Б. Сивенко згадує про настрої студентів К-ПДУУ у 
зв’язку із антигетьманським повстанням в Україні:  

Б. Сивенко: «Однієї ночі, здається, 17 листопада 
(1918 р.) до студентського гуртожитку прибув один стар-
ший за віком студент, старшина армії УНР, і прочитав нам 
радіограму «всім, всім, всім…» – за підписом Винниченка і 
Петлюри – про повстання проти гетьмана. Ми швидко ви-
шикувались в колону і пройшли по університету, «щоб 
взяти участь в подіях». Проте за півгодини нас повідомили, 
що «влада капітулювала» і, отже, ніяких драматичних по-
дій не очікується. Погомонівши трохи, ми затягли пісню і 
так з піснею рушили назад до свого гуртожитку» [4, с.289]. 

14 грудня війська Директорії захоплюють владу в сто-
лиці, а гетьман Скоропадський біжить з країни. Для допомо-
ги родинам козаків, які загинули в бою під столицею, Укра-
їнська студентська громада університету продемонструвала 
активну громадську позицію, і провела 29 грудня 1918 року 
вечірку і зібрала 181 крб. 20 коп. [2, с.368]. Проведення поді-
бних вечірок згодом набуло традиційності.  

Не залишились байдужими студенти і до ще однієї сер-
йозної політичної проблеми – анексії Румунією Буковини. 
Терор, який чинила румунська влада на новій території, зму-
шував людей втікати. Тому проводяться збори коштів 14-
16 лютого 1919 року, а 21 лютого було організовано вечір-бал 
для збору коштів на потреби біженців-бессарабців, влаштова-
ний українською студентською громадою К-ПДУУ. Плата за 
вхід становила 5 карб., а весь прибуток з вечора йшов на ко-
ристь біженцям [4, с.299]. 28 березня 1919 р. було опублікова-
но звіт про кошти, зібрані студентами 14-16 лютого 1919 р. на 
потреби біженців-бессарабців: чистий прибуток становив 
1594 карб. Гроші вручили представникові Губернського Комі-
сара Поділля. Головою комісії був Л. Біднов [4, с.301].  

Велика увага студентства була прикута до Державної 
наради, що відбулась 25 жовтня 1919 р., яку в Кам’янці-
Подільському провів Петлюра. На наступний день студенти 
влаштували патріотичну вечірку, під час якої за 47 тис. гри-
вень було продано статую С. Петлюри. Ця подія зібрала бага-
тотисячну масу, що склалася переважно зі студентів і молоді. 
Після оголошення результатів аукціону, вони дружно вигук-
нули: «Слава Головному Отаманові», а військовий оркестр 
виконав гімн «Ще не вмерла Україна». Та ж студентська мо-
лодь, дізнавшись про перехід залишків УГА на бік Збройних 
сил Півдня Росії, у листопаді 1919 р. зібралась на віче, яке 
розцінило укладену угоду як «ганебну зраду Україні» [3, с.41]. 

2 листопада 1919 року впроваджується ще одна ініці-
атива – це збори молоді окупованих територій України, що 

навчаються у К-ПДУУ. Відбувались вони в неділю, 2-го 
листопада. На зборах був поданий статут «Союзу студен-
тів-українців окупованих територій». Ця організація мала 
«…об’єднувати студентів на грунті: 1) Культурно науко-
вому; 2) Національно громадському; 3) Економічному» [4, 
с.312]. Окрім цього, студенти розуміли і важливість мовно-
го питання. Ще 31 грудня 1918 Рада студентських старост 
прийняла рішення про видання курсів лекцій професури 
лише українською мовою [4, с.290]. 

Студентських організацій існувало чимало, всі вони 
мали власні правила та внутрішню дисципліну. Найповаж-
нішою студентською організацією була Рада студентських 
представників, як найвищий орган самоврядування студе-
нтства. Існував Культурно-освітній відділ, який був спря-
мований на те, щоб між студентством і громадянством 
були тісні зв’язки, «щоб студентство здобуло повагу і зна-
чіння в суспільстві, щоб набрало в своїх же організаціях 
широкої національної і соціальної свідомості і поширило її 
між селянські і робітничі верстви, щоб вести організовану 
поміч хворому товаришові і жертвам війни і т.д.» [4, с.350]. 

Існував Просвітній Гурток, який поклав собі завдан-
ням поширювати національну і соціальну свідомість між 
народними масами, селянством і робітництвом. Також дія-
ли гуртки суспільних наук, Драматично-концертовий, Біб-
ліотечно-архівний. Серед найактивніших гуртків значився 
географічний та фізико-математичний, які зібрали досить 
потужну бібліотеку. Цікавим є факт існування Протиалко-
гольного гуртка [4, с.351]. Гурток нараховував лише 23 
члени, а його головою був Каменецький.  

Ще однією досить потужною студентською організа-
цією стала Академічна Громада, що фактично стала копією 
Львівської Академічної Громади. Вона була осередком 
громадського, наукового життя студентів, надавала матері-
альну допомогу студентам, що потребували цього. Займа-
лась навіть похоронами товаришів, що загинули.  

28 лютого 1919 р. почало свою діяльність Товариство 
допомоги незаможним студентам К-ПДУУ[4, с.300]. Поряд 
діяв і гуманітарний гурток. 17 грудня 1919 він закликав 
молодь допомагати літературою і речами хворим і поране-
ним козакам армії УНР, а наступного дня він провів свої 
збори, з метою збільшення допомоги хворим і незаможним 
студентам, а також хворим і пораненим козакам армії УНР 
на прийдешнє Різдво[4, с.314].  

Отже, з 1917 по 1920 рр. студентство К-ПДУУ демон-
струвало найактивніші громадянські позиції та непохитне 
бажання брати участь в національному державотворенні. 
Студентські організації, яких існувало чимало, мали чітку 
структуру та дисципліну, і виникали виходячи з щирих ба-
жань самого студентського загалу. Інколи їх задуми не зна-
ходили свого вираження, інколи згасав ідейний запал самих 
учасників. Але в цілому, студенти працювали не покладаючи 
рук на користь власного університету, міста та країни, усві-
домлюючи себе її громадянами. Їх слово мало значення, і 
виходячи з важкого політичного становища в країні, студен-
ти були готові на все, аби побудувати омріяну державу. Ін-
коли, беручи до рук зброю, і не шкодуючи навіть життя… 
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КОНФЕСІЙНА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 1914-1916 рр. 

Стаття присвячена подіям Першої світової війни в Східній Галичині. Аналізується конфесійна політика російської 
окупаційної влади 1914-1916 рр. в даному регіоні. Автор звертає увагу на мету і механізм її здійснення. Визначається ре-
зультативність цієї політики.  

Ключові слова: конфесійна політика, Східна Галичина, Російська імперія. 

У ході бойових дій 1914 р. російські війська встано-
вили контроль над Східною Галичиною. Російська влада 
розпочала процес інкорпорації регіону до складу імперії 
Романових. Однією із його складових була конфесійна 
політика. Проведення її стало предметом уваги сучасників 
(О. Брусилов, Д. Дорошенко, І. Крипякевич,) [2; 4; 8], віт-
чизняних (А. Стародуб, І. Кучера, Олійник С.В., Позняк С.) 
[3; 5-7; 9] і зарубіжних дослідників (О. Бахтуріна, В. Сав-
ченко, Е. Пельчинський) [1; 10; 11]. Попри це вважаємо за 
необхідність звернути увагу саме на мету, механізм і ре-
зультати проведення Російською імперією конфесійної 
політики на окупованою нею території Галичини.  

Станом на початок Першої світової війни на теренах 
Східної Галичини функціонували Українська греко-католи-
цька, римо-католицька, православна, іудейська та протес-
тантська конфесії. Таке розмаїття конфесій ставило перед 
російською владою і окупаційною адміністрацією на міс-
цях необхідність проведення такої конфесійної політики, 
яка була б направлена на користь Російської імперії, зок-
рема її становища в галицькому краї.  

Логічно, в ідеалі основою мали б стати галицькі пра-
вославні, головним духовним осередком яких був Маняв-
ський скит. Проте, як свідчить статистика, у зв’язку з їх 
малочисленністю [9, с.68], розраховувати на підтримку га-
лицьких православних не приходилося. 

Головним противником для російської влади вважало-
ся галицьке уніатство. Більше того, необхідно було врахову-
вати загрозу «мазепинського» руху. Духовне єднання перед-
бачалося через об’єднання галицьких уніатів з православною 
церквою. Це диктувалося міркуваннями внутрішньо-полі-
тичного порядку. При цьому необхідно було враховувати 
при збереженні унії в Галичині загрозу її відновлення в Росії, 
можливість навернення православних в уніатство, а також 
можливі претензії поляків на ці землі [1, с.142-143].  

Іншим конфесіям такої уваги не отримували. Адже 
чудово розумілася безперспективність переходу галицьких 
поляків-католиків в православ’я. А прихожани інших кон-
фесій не були достатньо чисельними. Розуміння необхідно-
сті розробки відповідної конфесійної політики не змогло 
сформувати чіткої лінії в силу намагання впливати на неї 
Ради Міністрів, міністерства зовнішньої політики, Ставки 
верховного головнокомандуючого, імператора і представ-
ників Державної Думи.  

Не дивлячись на існуючі протиріччя, зі вступом ро-
сійської армії в Східну Галичину одразу розпочався процес 
переведення уніатів в православ’я, на чолі якого було пос-
тавлено Архієпископа Євлогія. Як показали події – це ви-
явився невдалий вибір. З початку було взято курс на полі-
тику навернення уніатського духовенства до православ’я.  

Перехід трьох сіл в православ’я створив ілюзію успі-
ху. Однак вже восени 1914 р. стала очевидним повна без-
перспективність [7, c.145]. Тому Євлогій взяв курс на роз-
повсюдження православ’я шляхом місіонерської діяльнос-
ті, в умовах паралельного існування православ’я і уніатства 
[9, c.59-60]. Так як він провалився, розпочалося насадження 
православ’я і переведення уніатів в православ’я.  

Не зважаючи на заяви про толерантність, російська оку-
паційна адміністрація розпочала примусове насадження пра-

вослав’я. Елементами цього стали розповсюдження правосла-
вної літератури, заміна в приходах уніатських священників на 
православних, репресії і утиски уніатського духовенства. При 
проведенні в життя цього дійства керувалися циркулярами 
генерал-губернатора Галичини Г. Бобринського і розпорядже-
ннями архієпископа Євлогія, пізніше Шавельского. Однак 
успіх був незначним. Більш того, арешт і висилка греко-
католицького митрополита Андрея Шептицького, здавалося 
обґрунтоване, мало негативну реакцію не лише в Східній Га-
личині, а й в світі [1, c.152-153]. В 1916 р. замість Євлогія про-
відником конфесійної політики призначили Протопресвитера 
російської армії і флоту Г. Шавельского. Його політика, в 
порівняні з попередником, була більш толерантнішою. За 
основу було взято не кількісні показники, а якість. Але такий 
крок з початком революції 1917 р. виявився запізнілим.  

Таким чином, владні структури Російської імперії на-
давали велике значення конфесійній політиці в Східній 
Галичині. Однак, вона, не зважаючи на всі зусилля, а також 
в силу багатьох помилок, завершилася провалом. 
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У статті висвітлюються складні питання, пов’язані з вивченням сучасними дослідниками українсько-польської війни 
1918-1919 років та її наслідків для Східної Галичини. 

Ключові слова: національне відродження, ЗУНР, Польська держава, українсько-польська війна. 

Тисячолітні держави Україна й Польща тісно пов’язані 
не лише кордоном, а й спільною історією. У спільному мину-
лому – чимало яскравих фактів взаємозбагачення культур і 
братерства по зброї. Проте в історичну пам'ять закарбовано й 
трагічні сюжети: воєнні протистояння в ХІV, ХVІІ-ХVІІІ сто-
літтях, прояви антиукраїнської політики уряду Другої Речі 
Посполитої після Першої світової війни, сталінські репресії 
проти поляків в УРСР, волинський конфлікт 1942-1943 рр., 
депортаційні акти комуністичних режимів СРСР і ПНР щодо 
обох народів у 40-і роки.  

Окремою сторінкою в історії стосунків обох народів 
можна вписати події українсько-польської війни 1918-
1919 рр., що вибухла в час утворення суверенних національ-
них держав – УНР-ЗУНР і Другої Речі Посполитої. Україн-
сько-польська війна – це дев’ять місяців, сповнених величчю 
перемоги та трагедією поразки.  

Мета повідомлення – через призму напрацювань ни-
зки вітчизняних істориків з’ясувати найбільш важливі пи-
тання сучасного сприймання подій українсько-польської 
війни 1918-1919 рр., яка призвела до значних людських 
жертв і втрати державності галицьких українців. 

Незважаючи на пильну увагу до цієї проблеми, біль-
шість українських вчених, як і їх польських колег, так і не 
змогли виробити близької до реальної об’єктивної та точної 
картини подій у Галичині в той період. Мабуть, дальше всіх у 
їх розкритті пішов львівський історик М. Литвин у своїй книзі 
«Українсько-польська війна 1918-1919 рр.». Автор більш гли-
боко відтворив масштаби війни, будівництва збройних сил, 
дипломатичної боротьби та формування геостратегічних інте-
ресів у регіоні, і це йому вдалося здійснити за рахунок викори-
стання раніше не опублікованих архівів Росії, України, Поль-
щі, Чехії, а також багатої мемуарної літератури. 

Осінь 1918 р. увійшла в історію людства революцією в 
Німеччині, розвалом Австро-Угорщини. Політики Угорщини, 
Чехії, Югославії стали на шлях проголошення незалежності. 
Не відставали від них і поляки, які до відродженої Польщі 
включали й західноукраїнські землі. У Галичині, що дедалі 
ставало зрозумілішим, тугий вузол проблем можна було роз-
в’язати лише зброєю. Ініціативу в свої руки взяли радикалізо-
вані війною українські старшини-фронтовики на чолі з Дмит-
ром Вітовським. Їхніми зусиллями 1 листопада Львів повніс-
тю контролювався українцями. Польські політики не прими-
рилися з тим, що українськими землями в Галичині, Холмщи-
ні, Підляшші та Поліссі розпоряджалася самостійна українсь-
ка держава, а тому вирішили за допомогою сили захопити ці 
землі та розпочали війну із ЗУНР. Саме тут криються причини, 
через які, на думку Б. Зубенка, власне розпочалася війна, котра 
обійшлася великими жертвами для обох народів [3, с.40-41]. 

Під час боїв за Львів між ворогуючими сторонами не-
одноразово укладалися перемир'я. Чимало дослідників вва-
жали ці переговори великою помилкою українського керів-
ництва. Але М. Литвин зауважує, що останні диктувалися 
невизначеністю ситуації і підтверджує свою думку словами 
учасника цих подій Л. Цегельського: «…Ми були заслабі, 
щоб викинути поляків зі Львова, а вони заслабі викинути 
нас. Обидві сторони чекали на якусь поміч…». Цілком спра-
ведливо автор зазначає помилки у спонтанній зміні вищого 
командування: за три тижні тричі змінювалися командуючі. 
Далеко не всі дослідники зауважували брак українських 
старшин у битві за Львів і пізніше в ході війни. Навіть поля-
ки зазначили, що в листопадовому зриві і в перші дні боїв 
українці мали лише 50 старшин, тоді як поляки – 500 офіце-
рів та підофіцерів з фронтовим досвідом [5, c. 55]. 

Л. Зашкільняк та М. Крикун у праці «Історія Польщі. 
Від найдавніших часів до наших днів» наголошують, що 
воєнні дії за Львів поляки розглядали як вияв польської 
національної традиції, як символ польського патріотиз-

му [4, с.450]. Полякам сприяли дві важливі обставини. По-
перше, вони складали більшість у двохсоттисячному Льво-
ві, польське населення якого, часто навіть жінки і діти, не 
тільки підтримували своїх бойовиків та надавали їм допо-
могу, але й самі брали участь у вуличних боях. По–друге, 
полякам вдалося швидко сконсолідувати різні політичні та 
військові угрупування в місті, навіть ті, які раніше проти-
стояли одне одному. Сучасні вчені, що досліджують істо-
рію Польщі, обстоюють думку, що однією з причин війни 
було загострення конфлікту в селі в період з осені 1917 – 
до осені 1918 років, який виник між українськими селяна-
ми і польською шляхтою, кожна зі сторін якого по–різному 
трактувала сутність вітчизни [2, c.193]. Важливим каталіза-
тором польсько-українського конфлікту був споконвічний 
«голод на землю» в українському селі [2, c.190]. 

У контексті піднятої теми на окрему увагу заслуговує 
вже згадана ґрунтовна монографія М. Литвина про українсь-
ко-польську війну, виконана на численних українських й 
польських джерелах. На основі дипломатичних матеріалів 
М. Литвин зробив ряд висновків, які суттєво відрізняються від 
домінуючих в літературі. Він зазначав, що Великобританія 
доброзичливо ставилася до ЗУНР. На Паризькій мирній кон-
ференції був оприлюднений меморандум МЗС Великобрита-
нії, що рекомендував Антанті вплинути на Варшаву і розгля-
нути можливість визнати самостійність галичан «або з’єднати 
їх з українцями київськими». Що ж до США, то вони нейтра-
льно сприйняли утворення ЗУНР, віддаючи перевагу федера-
тивним зв’язкам, що мали забезпечити право окремих народів 
на самовизначення, але поряд з цим виступали проти ство-
рення нежиттєздатності малих держав. Франція в ході війни 
перетворилась у наймогутнішу країну Європи. Вона всіляко 
підтримувала Польщу, як противагу Німеччині та більшови-
цькій Росії. Зрозуміло, що в таких геополітичних розкладах 
ЗУНР для Франції була тимчасовим утворенням, яке заважало 
відродженню Польщі [5, с.203]. 

Після приходу до влади Директорії і злуки між ними, 
здавалося, що тепер спільними зусиллями можна буде вирі-
шувати проблеми державотворення. Але весною 1919 р. для 
керівництва УНР головним завданням було замирення з 
Польщею в обхід інтересів ЗУНР, що зовсім не влаштовува-
ло галичан. Фактично через півроку після січня 1919 р. акт 
злуки перестав бути чинним. Він виявлявся безперспектив-
ним з огляду на глибокі геополітичні протиріччя між Схід-
ною Західною Україною, різний рівень політичної свідомості 
народу. Петлюру перестали серйозно сприймати в Галичині. 
М. Литвин показує, що, крім прикрих невдач на дипломати-
чному напрямку, поразки переслідували ЗУНР і на фронтах. 
Розгром армії УНР на Волині, невдале закінчення Вовчухів-
ської операції, втрата головних опорних пунктів навколо Ль-
вова, прибуття в Галичину армії Галлєра показали, що насту-
пальна ініціатива повністю перейшла до поляків [5, с.205]. 

Аналіз листопадових боїв у Галичині дав змогу істори-
кам прийти до висновку, що польсько-українська конфронта-
ція набула характеру партизанських дій, а відтак переросла у 
справжню маневрову війну. Дослідники приділяють велику 
увагу самому ходу воєнних операцій, зокрема, першої фази 
війни (листопад-грудень 1918 р.), боям за Львів, Перемишль, 
Дрогобич, Самбір та ін., створенню Української Галицької ар-
мії (УГА). З-поміж битв другої фази війни (січень-лютий 
1919 р.) історики виділяють «Вовчухівську операцію», а також 
бої за контроль над залізницею на відрізку Городок-Судова 
Вишня. Аналіз третього етапу війни (травень-липень 1919 р.), 
ведеться, головним чином, навколо Чортківської операції, боїв 
за Львів і Тернопіль, Станіслав. Вони наголошують на спробі 
польського командування залучити місцевих поляків до воєн-
ний дій, створити з них збройні групи так званої самооборони. 
Цілком очевидно, що якби військова та політична еліта обох 
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держав знала про наслідки «непотрібної війни», як її назвуть по-
льські історики, результатом якої були 10 тисяч жертв поляків 
і 15 тисяч українців, більшість спірних питань можна було ви-
рішити невдовзі після початку військової боротьби [4, с.76-77]. 

В результаті воєнних дій, Західноукраїнська Народна 
Республіка опинилася в тяжкому політичному та військовому 
становищі. З одного боку, Радянська Росія, з іншого – Річ По-
сполита, за якою стояли сильні європейські держави, обидві 
одночасно прикладали зусиль для загарбання українських 
земель. Новітня українська історіографія, спираючись на різ-
номанітні джерела, засвідчує, що подальше існування ЗУНР 
було можливим лише за умов примирення УНР з Польщею.  

Проте, на думку В. Голубка та Б. Гудя, справа налаго-
дження відносин між УНР та Польщею впиралася у пробле-
му Східної Галичини і Західної Волині, які, на думку держа-
вних діячів ІІ Речі Посполитої, мали стати невід’ємною 
складовою частиною відроджуваної Польської держави. З 
огляду на катастрофічне військово–політичне становище 
українська сторона змушена була першою зробити крок до 
порозуміння. Однак керівництво ЗУНР не могло погодитися 
на укладання перемир’я на невигідних для української сто-
рони умовах в обмін на визнання ЗУНР Антантою і допомо-
гу для боротьби з Радянською Росією, тому перемир’я так і 
не було досягнуто. Натомість, М. Литвин у дослідженні 
«Українсько–польська війна 1918-1919 рр.» чітко висловлює 
думку про те, що «загальна політична та військова ситуація 
та господарська розруха вимагали термінових заходів керів-
ництва УНР для прориву з міжнародної ізоляції. Найперспе-
ктивнішим був шлях зближення з Польщею. З–поміж діячів 
Директорії це добре усвідомлював С. Петлюра. Він передба-
чав через Варшаву порозумітися з Антантою й у такий спо-
сіб вирватися з міжнародної ізоляції, отримати ефективну 
воєнно–політичну поміч» [5, с.306-307].  

Цю думку підтримують й інші українські історики, зок-
рема В. Голубко та Б. Гудь, які також вважають можливим 
порозуміння УНР з Польщею: «Причина полягала у розгор-
танні чергової агресії більшовицької Росії проти незалежної 
Української держави, метою якої було здобути хліб для голо-
дуючих російських міст і перенести вогонь «світової комуніс-
тичної революції» у Західну Європу» [1, с.13]. 

Досліджуючи історію польсько-української війни, істо-
рики намагалися дати їй періодизацію. На нашу думку, най-
більш вдало зумів її визначити М. Литвин, який спирався на 
значну масу джерел та літератури. Загалом, в польсько-
українській війні історики виділяють декілька етапів. Перший 
розпочинається з проголошенням ЗУНР та тривав всього 
22 дні – до захоплення Львова поляками. Він характеризувався 
територіальними домаганнями супротивників. Адже кожна із 
воюючих сторін намагалася відстояти свої етнічні чи історич-
ні землі. Дослідники цієї проблеми акцентують увагу на пос-
тійних перемир’ях, які неодноразово призупиняли польсько–
українську війну. Вони характеризувалися обопільним нако-
пиченням бойових сил, боротьбою за оволодіння стратегічно 
важливими районами, пунктами і містами, усталенням лінії 
фронту, яка утримувалася майже без змін увесь період львів-
ських боїв. Бойова ініціатива під час першого етапу війни, на 
думку М. Литвина, належала полякам [5, с.54].  

Другий етап війни пов’язаний з втручанням у її хід Ан-
танти і Москви. Вчені підкреслюють, що саме на цьому етапі 
для Заходу постала необхідність організації надійного захисту 
Європи від більшовицької експансії. Оволодівши залізницею 
Перемишль–Львів, що вирішило долю галицької столиці – 
супротивник зосередив головні воєнні зусилля на стратегічних 
флангах –польсько–українського фронту – Рава-Руській і Хи-
рові, великих комунікаційних вузлах Східної Галичини. 
М. Литвин звернув увагу на те, що у ході війни польське ко-

мандування, на відміну від українського, надавало великого 
значення Перемишлю як ключовому і надзвичайно важливому 
стратегічному пункту польсько–українського фронту, тому 
швидкими темпами нарощувало тут військові сили [5, с.225]. 
Характерні для другого етапу війни економічна руїна, політи-
чна і соціальна нестабільність, невизначеність кордонів – це 
все підштовхувало й Директорію до укладення військово–
політичного договору із ЗУНР і об’єднання Галицької та Над-
дніпрянської армій проти агресорів. 22 січня 1919 року було 
оголошено Акт Злуки, за яким ЗУНР отримала назву Західна 
Область Української Народної Республіки. На третьому етапі 
загроза більшовизму для Європи стала реальною, Захід оста-
точно зробив вибір на користь Польщі. «Охоплена полум’ям 
громадянської війни Україна вважалася ненадійним союзни-
ком у протибільшовицькій боротьбі. Отож національні інтере-
си українців були принесені в жертву задля побудови надійно-
го антикомуністичного бар’єру на сході Європи» Основною 
метою третього етапу війни було створення плану операції, 
що мала б на меті визволити Львів (так звана Вовчухівська 
операція).Пріоритетним завданням зазначеної операції було 
перерізання сполучення Перемишля зі Львовом. У такий спо-
сіб, на думку керівництва УГА, Львів мав би опинитися у 
повній блокаді. Проте, цей задум не вдалося реалізувати у 
воєнний час [5, с.392]. 

Отже, аналіз новітніх надбань історіографії українсько-
польської війни 1918-1919 років дає підстави вважати, що в 
ній з достатньою повнотою досліджено причини збройного 
конфлікту, процес його переростання у кровопролитну війну, 
характер і масштаби бойових дій, їх етнополітичні наслідки 
для обох народів. Більшість українських істориків сходяться 
на тому, що природне право західних українців відновити свою 
державність і об’єднатися з Українською Народною Республі-
кою було вкрай вороже сприйняте польським політикумом, 
який розцінював проголошення ЗУНР як «замах на східні 
креси Польщі». Разом з тим, у дослідженні польсько–україн-
ської війни залишається немало прогалин, особливо з погляду 
характеру відновленої Другої Речі Посполитої, її політичного 
розвитку і польсько-українських міжетнічних взаємин у між-
воєнний період. До сьогодні недостатньо з’ясована роль третіх 
сил, зокрема армії генерала Ю. Галлера, що була сформована, 
вишколена і озброєна у Франції й за рішенням Найвищої Ради 
країн Антанти виступила на боці Польщі, а також біль-
шовицької Росії, війська якої вели воєнні дії проти Армії УНР. 
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КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ДЖЕРЕЛО З ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
СКЛАДОВОЇ РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ВІЙНИ 1677-1681 РОКІВ 

Стаття носить джерелознавчий характер. Досліджуються козацькі літописи як джерело вивчення української складо-
вої російсько-турецької війни 1677-1681 років. Аналізуючи текст літописів автор намагається з’ясувати їх сильні і слабкі 
сторони та інформатиність.  

Ключові слова: козацькі літописи, Україна, Османська імперія, Росія, російсько-турецька війна 1677 – 1681 років. 

В останню чверть XVII ст. Україна в черговий раз 
стала ареною протистояння Хреста і Півмісяця. Впродовж 
1677-1681 років на її теренах проходила російсько-турець-
ка війна. Ця подія знайшла відображення у публікаціях 
ХІХ – початку ХХ ст. [8], радянських істориків [1; 2; 4; 12; 
13; 15], сучасних вітчизняних [5-7; 14; 17; 18] та зарубіж-
них авторів [11; 16]. Разом з тим, глибоке дослідження 
проблеми передбачає використання найповнішого компле-
ксу джерел. Одним із таких джерел виступають козацькі 
літописи, аналізу яких і присвячена дана стаття. 

Автори козацьких літописів Самовидець [10], Самій-
ло Величко [3] та Григорій Грабянка [9] були учасниками й 
очевидцями подій російсько-турецької війни 1677-1681 ро-
ків. Як справжні патріоти рідної землі, свого народу, вони з 
глибоким жалем відзначали, яку біду, руїну, лихо несли 
турки і татари в Україну, яка, як зазначав Величко, потра-
пила у вир палаючого вогнища війн, між польською Сцил-
лою, московською Хариблою й османською Горгоною, і їй 
було «оттоль гаряче, и отсель боляче» [3 с.138]. Особливо 
багато писали про відсіч Чигиринських походів, дії україн-
ських козацьких з’єднань Самовидець і Самійло Величко. 
Інколи твори істориків-літописців мають характер щоден-
ника подій – настільки вони скрупульозні у висвітленні 
штурму, обороні і взяття укріплень. 

Слід зазначити, що Самовидець, Величко і Грабянка 
завжди чітко і послідовно розрізняють у подіях два війсь-
ка – російське і українське. При цьому обов’язково вказу-
валося на роль саме козацьких формувань у цих подіях. 

Літопис Самовидця охоплює події в Україні з 1648 по 
1702 роки. Безпосередньо нашій проблемі присвячено не 
так вже багато. Чигиринським походам автором присвяче-
но два порічних записи. В яких висвітлюються події 1677-
1678 років. Деякі повідомлення автора, що описують воєн-
ні дії унікальні. Прикладом цього може слугувати інфор-
мація про причини залишення козаками Нижнього міста в 
1678 році. Значне місце в праці Самовидця відводиться 
діяльності Ю. Хмельницького, його місця в османській 
армії, а також діям козацької старшини Правобережної 
України. Після подій 1678 року автор коротко висвітлює 
діяльність російсько-українських військ з захисту Києва в 
1679-1680 роках, наводить дані про набіги кримчаків [10]. 

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки, ві-
домий під назвою «Действия презельной и от начала поляков 
крвавшой небывалой брани Богдана Хмельницкого гетмана 
Запорожского с поляки…» охоплює події в Україні з найдав-
ніших часів до початку XVIII ст. Праця охватывает события 
истории Малороссии с древнейших времен до начала XVIII в. 
(до избрания гетманом И.И. Скоропадского в 1709 г.). Літопис 
Г. Грабянки в значній мірі компілятивний. Не дивлячись на це, 
він не являється простим механічним звітом і супроводжуєть-
ся авторськими коментарями та оцінками. значительной мере 
компилятивен. Серед своїх головних джерел автор називав 
спогади сучасників подій, в також для досліджуваного нами 
періоду – літопис Самовидця і «Синопсис» І. Гізеля. Висвіт-
лення подій Чигиринських походів представляє собою переказ 
глав «Синопсиса», на який посилається автор. Він в цілому 
позитивно оцінює дії гетьмана Івана Самойловича, і в той же 
час піддає критиці нерозторопність і обережність російського 
командування. Грабянка детально не зупинявся на подіях 
1679-1680 років, і, на жаль, зовсім не згадує 1681 рік [9]. 

Самійло Величко багато подорожував по Україні, розпи-
тував очевидців, записував їх свідчення, давав фактам власні, 
глибоко патріотичні коментарі. А тому писав про це широко і 
розлого. Турків літописець наділяв жахливими епітетами. 

Укладач літопису використав широке коло джерел: ні-
мецькі і польські хроніки, українські літописи, спогади су-
часників подій. При цьому потрібно мати на увазі, що з ве-
ликої кількості документального матеріалу, який Величко 
наводить у тексті (державне і приватне листування, актів, 
універсалів, топографічних описів, грамот, реєстрів) значна 
частина, виявляється домислом автора. Виступаючи як ідео-
лог козацької старшини і в той же час прихильник «во-
зз’єднання» України з Росією, Величко подає історію Украї-
ни у поєднанні з історією сусідніх країн. У центрі уваги лі-
тописця – боротьба козацтва проти іноземного гніту. 

На думку С. Величка, похід турецького султана в 
1677 році був наслідком політики П. Дорошенка і відповід-
ної відповіді на це російської сторони.  

Достатньо глибоко ним представлений опис двох Чиги-
ринських походів, при чому опис першого С. Величко наділив 
кількома панегіриками польською мовою, присвячених пере-
могам росіян і українців. Але стосовно другого походу, то 
С. Величко відмітив мужність козаків та прорахунки російсь-
кого командування та небажання російської сторони чинити 
належний опір «бусурманам». Для автора втрата і руйнування 
гетьманської столиці стали символом загибелі Правобережної 
України. Крім того С. Величко звертає увагу на те, що в 
1679 році османські війська не з’явилися під Києвом не лише 
через готовність обороняти місто, а через те, що Османська 
імперія переключила свою увагу на європейські справи [3]. 

У працях козацьких літописців простежується намаган-
ня віднайти і з’ясувати причини османського вторгнення в 
Україну в останній чверті XVII ст., а також спроба висвітлен-
ня воєнних дій під час Чигиринських походів. Однак, цінність 
їх праць зменшується тенденційністю, часом погрішністю в 
датах, а також те, що їх автори часом приносять точність і 
достовірність в жертву художності викладення матеріалу. 

Отже, козацькі літописи Самійла Величка, Самовидця і 
Григорія Грабянки є важливою джерельною базою у дослі-
дженні проблеми української складової російсько-турецької 
війни 1677-1681 років. Попри необхідність критичного підхо-
ду до його змісту, слід звернути увагу на його інформацій-
ність. Щоправда останнє не є однаковим до першого, другого 
Чигиринських походів та подальшого розвитку подій. 
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Упродовж своєї 100-річної історії Кам’янець-Подільсь-
кий національний університет імені Івана Огієнка переживав 
різні періоди, що в значній мірі залежали від викликів відпові-
дної доби та визначених стратегій органів державної влади у 
провадженні освітньої політики. Відтак змінювалась структу-
ра навчального закладу, система управління, методологічне та 
методичне забезпечення навчального процесу, матеріальне 
становище професорсько-викладацького складу, службовців і 
студентства тощо. Змістовний аналіз пройдених етапів уже 
проведено у науковій літературі, в узагальнюючих працях з 
історії освітньої інституції або її окремих структурних підроз-
ділів. Крім того, на сьогодні існують й спеціальні досліджен-
ня, автори яких прямо або опосередковано розглядають пи-
тання, що становлять предметне поле даної статті. Однак про-
блема далеко не вичерпана, що й зумовлює її актуальність. 

Значним внеском у дослідження цих питань є наукові 
праці, численні доробки О.М. Завальнюка [2; 3]. Досліджу-
ванні питання висвітлюються також у окремих публікаціях 
М. Тимошика [12], О.Б. Комарніцького[5], А.О. Копило-
ва [6], В.С. Лозовий [7]. Цікавий матеріал розміщений у 
періодичній пресі Поділля 1920 рр. [8-10].  

Мета роботи полягає у тому, щоб розкрити процес 
створення і видання низки періодичних видань Кам’янець-
Подільського державного українського університету в 1920 р. 

Як уже з’ясовано, шанс створити свою україномовну 
періодику спробував використати і Кам’янець-Подільський 
державний український університет. Його реалізація охопила 
кілька років і увінчалася загалом позитивними, хоч і скром-
ними, результатами [2, с.41]. У 1919-1920 рр. університет 
видав десятки підручників, курсів лекцій своїх викладачів, 
два томи «Записок», чотири номери студентського науково-
літературного часопису «Нова думка», кілька номерів місяч-
ника «Нове життя» тощо [11, с.534]. Важливу роль у засну-
ванні і виданні періодичних друкованих органів відіграв 
ректор І.І. Огієнко, який добре знався на традиціях російсь-
ких і європейських університетів у видавничій сфері і вважав 
за необхідне постійно видавати «Записки Кам’янець-
Подільського Державного Українського Університету», які б 
мали науковий та інформаційно-навчальний характер. 

Професор В.О. Біднов в еміграції писав, що після свя-
та відкриття КПДУУ, яке відбулося 22 жовтня 1918 р., Рада 
професорів ухвалила рішення про підготовку восьми томів 
вказаних «Записок»: перший хотіли присвятити висвітлен-
ню основних подій, пов’язаних із урочистостями, другий – 
віддати під праці вчених історико-філософського факуль-
тету, третій, шостий, сьомий і восьмий – для наукових дос-
ліджень інших факультетів (фізико-математичного, прав-
ничого і сільськогосподарського) і окремих професорів, 

четвертий і п’ятий – для праць богословського факультету. 
Редактором «Записок» у лютому 1919 р. призначили при-
ват-доцента по кафедрі історії Д.І. Дорошенка (з 18 червня 
1919 р., коли стало відомо про продовження на невідомий 
час зарубіжного відрядження Дмитра Івановича, в. о. реда-
ктора став приват-доцент М.О. Драй-Хмара) [2, с.41]. 

М. Тимошик вважає, що зусиллями ректора І. Огієнка та 
викладацького складу в 1919-1920 рр. побачили світ 5 томів 
«Записок Кам’янець-Подільського Державного Українського 
Університету». У них друкувалися окремі лекційні курси й 
уривки з посібників та підручників, які надалі виходили окре-
мими виданнями. В V томі вміщено підготовлений на бого-
словському факультеті переклад українською мовою «Нового 
Заповіту. Діяння святих апостолів» [12, с.288]. 

О.М. Завальнюк у своєму дослідженні переконує, що 
наукове періодичне видання «Записки Кам’янець-Подільсько-
го Державного Українського Університету» реально було 
представлено всього одним віддрукованим (але не зшитим) та 
одним виготовленим у вигляді відбитків томами. Це аж ніяк 
не дає підстави стверджувати про вихід у світ п’ятитомника, 
що, на жаль, досить часто зустрічається у працях вітчизняних 
дослідників [2, с.44]. 

Крім зазначеного видання, в університеті були й інші. 
Науково-популярний місячник «Наше життя» – орган Спіл-
ки службовців Кам’янець-Подільського державного україн-
ського університету. Часопис започатковано, щоб «задово-
льнити потребу у висловлюванні своїх думок і почувань, а 
також думок і почувань всіх тих, хто свідомо ставиться до 
своєї Батьківщини, до її історії, сучасності і майбутності. 
Тому на сторінках «Нашого життя» ми будемо, в першу чер-
гу, містити все те, що торкатиметься культурного життя 
нашого університету, а також культурного життя Кам’янця і 
України. Крім того, «Наше життя» відводить місце розвід-
кам наукового характеру з різних питань і, нарешті, містить 
матеріали, що освітлюють громадське життя» [8, с.1]. Лікар-
ський помічник і скарбник К-ПДУУ Ю. Гудзій подає процес 
становлення різних структурних підрозділів навчальної ус-
танови, які мали важливе значення для нормального забез-
печення функціонування закладу та згадує, що у першому 
випуску «Нашого життя» редакція вмістила важливий фак-
тичний матеріал з життя університету, подавши різноманітні 
дані станом на перше липня 1920 р. щодо професорсько-
викладацького складу, службовців та студентства [1, с.232]. 

В.С. Лозовий, проаналізувавши цей часопис, вказував, 
що велика увага в ньому приділялася книгознавству та бібліо-
текознавству, оскільки його фундатори розуміли, що «все 
наше відродження базується на книжці і виключно від неї 
залежить вся наша будучність». Оскільки в 1919-1920 рр. у 
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Кам’янці-Подільському певний час перебували вищі органи 
державної влади УНР і тут розгорнули діяльність багато все-
українських видавництв, редакція запропонувала сформувати 
в університеті фонди великої національної бібліотеки. У своє-
му зверненні «До видавничих товариств м. Кам’янця» колек-
тив часопису закликав надсилати до книгозбірні університету 
по два примірники творів друку, що побачили світ у Кам’янці-
Подільському. «Це виникає з того природного пієтету, з яким 
необхідно відноситися до вищої школи, як до осередка студі-
ювання думок всього людства». Часопис активно порушував 
проблеми університетської книгозбірні [7, с.209]. 

Питаннями культурно-просвітницького життя універ-
ситету займалася переважно Українська громада. Саме з її 
діяльністю пов’язано формування у молоді патріотичних 
почуттів та пропагування кращих форм культурного до-
звілля. Громада розробила роботу із видання журналу 
«Студентська думка», де б вміщувався досить цікавий та 
різноманітний матеріал про життя молоді К-ПДУУ [5, 
с.21]. Після невеликої перерви, вихід журналу було понов-
лено від назвою «Нова думка», в якому друкувалися статті 
на громадсько-політичні, загальнокультурні, літературно-
мистецькі та професійні студентські теми [10, с.20].  

Цей часопис відображав погляди переважно студентства 
і став органом Ради студентських представників [7, с.210]. 
Л. Биковський в своїх споминах писав: «Рівно від 31 березня 
1920 року став виходити друком літературно-науковий часо-
пис Ради студентських представників Кам’янець-Подільсько-
го університету – «Нова думка», під редакцією студента прав-
ничого факультету Юрія Липи. У ньому я умістив статтю ін-
формаційного характеру про «Наше Минуле», історично-мис-
тецький журнал, що його видавало під редакцією П. Зайцева, у 
1918-1919 роках в Києві видавництво «Друкар»» [4, с.299].  

Студентський журнал мав на меті відкрити простір 
для літературної і наукової творчості молоді. Сьогодні 
важко встановити, хто ініціював цей друкований орган. 
Можливо, ідея належала студенту-правнику Юрію Липі 
або ж комусь із викладачів-філологів (Л. Білецькому, 
М. Драй-Хмарі, Є. Тимченку та ін.) [2, с.44]. В журналі 
молодь друкувала власні вірші, прозово-літературні та нау-
кові твори, інформацію з власного життя, висловлювали 
думки про порядок у вищому навчальному закладі, роби-
лися різноманітні критичні зауваження тощо [6, с.27].  

Читачі побачили «Нову думку» (ч. І-ІІ) 31 березня 
1920 р. Цьому всіма можливими силами сприяв ректор універ-
ситету І. Огієнко, за розпорядженням якого було виділено 
допомогу на видання у розмірі 200 тис. гривень [13, с.2]. Од-
нак, як свідчать факти, це стосувалося лише березневого випу-
ску журналу. У наступному номері, який появився влітку 
1920 р., новий редактор В. Поліщук, який мав пробільшовиць-
кі погляди, скаржився, що «на студентський журнал «Нова 
думка» допомоги університет не дав. Не дав і Головноуповно-
важений І. Огієнко». Коштами на третє число «Нової думки» 
допомогли різні структури, зокрема Подільська Національна 
рада (50 тис. крб) і Студентська фракція Української партії 
соціалістів-революціонерів (35 тис. крб). Співредакторами 
нового випуску журналу накладом у 2000 примірників стали 
О.О. Остафійчук і Ю. Каменецький [2, с.44]. 

Вже в перших номерах було звернуто увагу на найбільш 
пекучу для студентства проблему відсутності підручників та 
посібників: «Без підручників і більш – без українських підру-
чників, найбільшої суми знання студент не придбає і розвою 
загальнонаціональної свідомості прислужиться найменше. А 
від цього підупадає значення Державного університету, як 
розсадника наукових ідей, як головного чинника національно-
го розвитку, національної культури, національного поступу до 
об’єднання всіх розпорошених сил нації, до створення трива-
лого правного стану рідному краєві, який йому належить се-
ред усіх держав світу» [9, с.64-65]. Відтак, Рада студентських 
представників вважала за необхідне, щоб на видавництво лек-
цій було асигновано 400000 крб., щоб тим самим забезпечити 
потребу в підручниках[7, с. 210]. 

На шпальтах часопису значна увага приділялася пуб-
лікаціям та аналізу літературних творів, складанню бібліо-
графічних видань за галузями знань для бібліотек вищих 
навчальних закладів. Журнал ознайомив своїх читачів з 

творами відомих західних авторів П. Верлена та Ф. Ніцше, 
а також українських літераторів М. Драй-Хмари, І. Липи, 
Д. Бузька та інших. Тут надруковано наукові розвідки: 
«Деякі питання української літературної мови» В. Самій-
ленка, «Новітній напрям» В. Поліщука, «Замітки про ку-
бизм» Ю. Липи. Дав згоду співпрацювати з журналом заві-
дувач бібліотеки університету С. Сірополко [7, с.211]. 

1919-1920 навчального року був виданий студентами 
журнал з романтичною назвою «Буяння». Сама назва журналу 
мала нагадувати читачам про буяння молодих студентських 
сил. До редколегії входили такі студенти як В. Кириленко, 
Є. Шманкевич, І. Шевченко та інші. Відомо, що через захоп-
лення І. Шевченком соціалістичними ідеями в редколегії жур-
налу відбувалися гострі суперечки. Проте, вихід журналу під 
керівництвом студентів показав активну участь молоді у роз-
будові культурно-освітнього життя регіону [10, с.21].  

Отже, поява україномовних періодичних видань – нау-
кові записки і студентський і спілчанський журнали – стала 
важливою подією у житті як професорсько-викладацької кор-
порації, студентського загалу і профспілкового колективу 
КПДУУ, так і університетської спільноти України. Ці друко-
вані органи стали суттєвим вкладом Подільського вишу в 
справу національного відродження українців. 
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Ервін Ойген Йоганес Роммель народився 15 листопа-
да 1891 р. в Гайденгаймі. Один з найславніших генерал-
фельдмаршалів нацистської Німеччини, який здобув величе-
зну повагу як серед німецьких та італійських солдатів, так і 
серед вояків противника. Феноменального успіху та світової 
слави Е. Роммель здобув за часів командування німецько-
італійськими військами в Північно-Африканській кампанії, 
отримавши імідж одного з найдосвідченіших воєначальників 
у світовій історії з ведення бойових дій в умовах пустелі, за 
що навіть отримав прізвисько «Лис пустелі».  

Мета роботи полягає у тому, щоб розкрити проблему 
участі генерала-фельдмаршала Е. Роммеля в Північно-
Африканській кампанії 1941-1943 рр. 

На початок 1941 р. становище в Західній Європі зна-
чно змінилося. Етап «безкровних» захоплень чужої терито-
рії (аншлюс Австрії, Судети) закінчився. Тепер Німеччина 
підкорювала сусідні держави, плативши за перемоги 
кров’ю своїх солдат [5, c.41]. «Війна з Англією» провали-
лася, перетворившись в нескінченну облогу острів’ян, яка 
не могла принести перемоги. У цей час А. Гітлер планував 
напад на Радянський Союз. Йому необхідно було терміно-
во завершити справи на Західному фронті, щоб звільнити 
всі сили для боротьби на Східному фронті. Для вирішення 
цього завдання планувалося відвернути великі з’єднання 
англійців з Середземномор’я в Північну Африку, та знищи-
ти всі, що залишилися, групи опору на півдні Європи. За-
лишалося нанести відволікаючий удар в Єгипті [1, c.489]. 

Напевно, логічніше було б використовувати талант 
Е. Роммеля безпосередньо у Європі, в битвах першорядно-
го значення. Але А. Гітлер відіслав свого улюбленця за 
лаштунки головного театру воєнних дій – в Африку [9, 
c.35]. Для підкорення цієї частини світу були виділені не-
обхідні сили: 15-а танкова та 5-а легка дивізії. Ця «потуж-
на» армія й становила знаменитий Африканський корпус. 
Однак рішення це, зрозуміло, не було ні абсурдним, ні ви-
падковим. Він був найбільшим імпровізатором та умів не 
тільки скористатися сприятливою ситуацією, але і створити 
її, покладаючись не тільки на удачу, а на осяяння, яке, як 
відомо, відчувають тільки генії [10, c.287]. 

13 вересня 1940 р. італійські війська без консультації з 
союзниками перетнули кордон між Лівією та Єгиптом. Після 
невеликих прикордонних боїв війська зупинилися за 90 км від 
кордону. В груді 1940 р. за наказом генерал-лейтенанта 
Р. О’Коннора почався британський контрнаступ. Раптовий 
успіх перевищив усі очікування. Через 8 тижнів О’Коннор 
вигнав італійських солдат із Кіренаїки. Солдати італійської 
армії тікали 800 км на захід, до Тріполі [8, c.34]. 

12 лютого 1941 р. У. Черчіль наказав зупинити наступ та 
значну частину військ перекинути із Африки до Греції. Це 
рішення виявилось фатальним не тільки для Великої Британії, 
але й для Італії та Німеччини. Якщо б О’Коннор дальше про-
довжував наступ, тоді італійський спротив в Лівії було б пов-
ністю зломлено протягом декількох тижнів. А так війна в Пів-
нічній Африці затягнеться ще на два роки [2, c.162]. 

Іронія історії полягає в тому, що якраз 12 лютого Е. Ром-
мель ступив на африканську землю в аеропорті Тріполі. За 6 
днів до цього А. Гітлер особисто прийняв його в Імперській 
канцелярії в Берліні та передав командування німецьким «за-
городжувальним корпусом», який повинен був зупинити по-
дальше британське просування в Африці [9, c.37]. 

Уже в лютому 1941 р. розвідувальні підрозділи генерал-
лейтенанта Е. Роммеля вступили в безпосередній вогневий 
контакт із загонами англійського генерала-лейтинанта А. Уей-
велла в Тріполі, який уявив себе «підкорювачем Африки». 
Англійці не зуміли чинити гідного опору, тому що їх війська 
були виснажені та знекровлені в ході безперервних наступа-

льних боїв. Е. Роммель спрямував свої танки до укріпленого 
міста Тобрук. Не маючи достатньо сил для штурму, він орга-
нізував облогу фортеці та почав готуватися до подальших 
завоювань. 11 квітня оточення Торбука було завершене. Німе-
цький командир був переконаний у своїй перемозі. Але 
А. Уейвелл твердо вирішив захищати місто до останнього, він 
намагався не передати до рук німців величезну кількість вій-
ськового спорядження та, що є не менш важливо в таких умо-
вах війни у пустелі, безцінні запаси води [10, с.290]. 

Військова операція не вдалася, тому німці вирішили 
взяти Тобрук тривалою облогою. Підготовка та початок 
війни А. Гітлера проти СРСР спричинили до виникнення 
ускладнень з постачання військ в Африці. Англійці не по-
лишали надії деблокувати обложене місто, але їх щоразу 
відкидали війська Е. Роммеля, який в ході боїв продемонс-
трував свій блискучий талант тактика [8, c.53]. 

Перед початком однієї з битв генерал-лейтенант нака-
зав прив’язати до всіх допоміжних машин й до деяких лег-
ких італійських танків оберемки чагарників та дерев на 
довгих тросах. Італійські танки йшли в першій лінії, один 
за одним, за ними – допоміжні машини. Оберемки рослин 
підіймали величезні хмари пилу. Для англійців це вигляда-
ло, як повномасштабна атака великих сил. Тому британці 
були змушені не тільки відступати, але й знімати додаткові 
сили з інших ділянок оборони на цей напрямок [2, c.163]. В 
цей час, генерал-лейтенант наказав встановити свої 88-мм 
зенітні гармати за V-подібними піщаними валами та вкопав 
їх у землю. Гармати настілки глибоко були вкопані, що 
виступали над рівнем піску всього на 30-60 см. Вкопували 
їх через те, що артилерійські системи не мали коліс, а про-
філь був дуже високим та помітим для противника. Навко-
ло кожної гарматної позиції було натягнуто легкий тент під 
колір піску так, що навіть його не можливо було розгледіти 
навіть у бінокль. Коли британці побачили безліч таких 
піщаних дюн, це не викликало у них занепокоєння [3]. 

Наступним пунктом плану було те, що він відправив 
свої легкі танки в хибну атаку на позиції ворога. Коли британ-
ські крейсерські танки, відчуваючи легку здобич, кинулися 
назустріч, німецькі легкі танки розгорнулися й відступили за 
лінію 88-мм гармат. Нарешті, коли дистанція скоротилася до 
мінімуму, пастка закрилася й гармати відкрили вогонь по тан-
ках впритул. В цей самий момент Е. Роммель атакував з абсо-
лютно іншого напрямку силами німецьких танкових дивізій. 
Йому вдалося розгромити військо ворога вщент (було знище-
но 87 танків проти 25 німецьких) [5, c.49]. 

У. Черчіль важко пережив таку звістку. Ця перемога поро-
дила у свідомості як британських, так й німецьких солдат ле-
генду про непереможність командира танковою армією Е. Ром-
меля, яка й без цього вже давно витала в повітрі. Британці ста-
ли поважати командира Німецького Африканського корпусу, 
а німецькі військові та їх союзники почали відчувати гордість 
з того, що в них є такий геніальний командир [4, c.26]. 

Хоча на фронті було затишшя ні штаби, ні війська 
фактично не відпочивали. Енергії Ервіна можна було диву-
ватися: як правило, він весь день проводив у таких перевір-
ках, не рахуючись із сильною спекою, яка в літні місяці 
іноді доходила до 43° C в тіні [7, c.218-219]. 

18 листопада 1941 р. британська 8-а армія розпочала 
операцію «Крусейдер», або «Зимову битву», як називають її 
німці. У Е. Роммеля було всього 15% необхідних припасів. 
Якщо вдатися до більш точних підрахунків, то Танкова група 
«Африка» нараховувала 748 танків, в резерві було ще 200 тан-
ків, а 236 танків направлялись ще в Єгипет. Для відбиття уда-
ру у генерал-лейтенанта було всього 249 німецьких та 146 
італійських танків, в резерві окрім 50 танків, які були на ре-
монті, у нього не було нічого [10, c.294-295]. І все ж Е. Ро-
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ммель прийняв бій. Мало того, завдав серйозних втрат англій-
ським військовим частинам. Ця битва була однією з найваж-
чих і заплутаних під час усієї Другої світової війни. 

21 січня 1942 р. Е. Роммель рушив своєю танковою 
групою на англійців. Вранці 21 січня командир написав 
дружині: «Я вирішив ризикнути та знову атакувати. Я повні-
стю впевнений, що Божа рука простягнута над нами, й що 
Господь дарує нам перемогу» [4, c.27]. Через 2 години він 
почав великий наступ та домігся повної раптовості. Це була 
блискавична кампанія Е. Роммеля. В ході 3-денною битви, 
що перетворилася в переслідування противника, Африкан-
ський корпус і 90-а легка дивізія знищили 100 з 150 танків 
британської 1-ї бронетанкової дивізії, дві третини її артилерії 
і тисячі солдатів. Опівдні 29 січня війська генерал-лейтенан-
та увійшли в Бенгазі – столицю Кіренаїки. У місті була захо-
плена ще тисяча полонених. А. Гітлер був так задоволений, 
що зробив його генерал-полковником [9, c.39]. 

Е. Роммель ще 17 червня підготував план штурму Тоб-
руку. Головну атаку планувалося початися 21 червня о 5 год 
20 хв. ударом великої групи пікірувальників по оборонним лі-
ніям ворога [5, c.51-52]. 22 червня о 5 год ранку Е. Ромель всту-
пив у Тобрук. Німецькі війська понесли досить важкі втрати в 
ході боїв на лінії Газала та при штурмі Тобрука [6, c.112]. 

22 червня 1942 р., захоплений блискучою перемогою 
Е. Роммеля, А. Гітлер підвищив його в генерал-фельдмар-
шали. 50-річний Роммель став наймолодшим фельдмарша-
лом німецької армії та досяг вершини у своїй військовій 
кар’єрі. Однак Е. Роммель відсвяткував нове звання по-
особливому – він з’їв банку консервованих ананасів та ви-
пив маленьку пляшечку віскі із захоплених у англійців тро-
феїв. «Гітлер зробив мене фельдмаршалом. Але було б 
краще, якщо б він надав мені дивізію», – писав він у той 
вечір дружині [1, с.533]. 

Тобрук упав відразу слідом за Сіyгапуром. Мальта 
ледь трималася. Все це мало не призвело до відставки уря-
ду У. Черчілля. Сподіваючись на швидку перемогу над 
деморалізованим противником, Е. Роммель всього з 44 тан-
ками кинувся підкорювати Єгипет. Під Ель-Аламейном, 
всього в 60 кілометрах від Олександрії, його зупинили. У 
двох великих битвах він переміг, але не просунувся навіть 
на десяток кілометрів до Нілу [2, c.162]. 

Болісне літо 1942 р. в пустелі закінчилося перемогою 
англійських постачальників. Але до цього часу він серйоз-
но захворів. Його організм виснажився і від нервового на-
пруження, й від постійної спеки та спраги, і від хворобот-
ворних мікробів, невідомих європейським лікарям. 27 ве-
ресня за особистим розпорядженням А. Гітлера він вилетів 
на лікування до Берліна [6, c.113].  

Через тиждень британський генерал Р. Монтгомері 
почав наступ на танкову армію «Африка». Армія Р. Монт-
гомері за всіма показниками була сильніша за «Африку» в 
4-5 рази. Е. Роммель зумів протриматися тільки тиждень. 

Коли ж від усієї танкової армії залишилося 35 танків та 
47 гармат, він вирішив відступати [3]. 

Цьому рішенню категорично заперечив А. Гітлер. Він 
надіслав телеграму, в якій вимагав «стояти на смерть». 
Генерал-фельдмаршал прочитав наказ, після чого зім’яв 
лист і викинув у сміття. Він не хотів вести своїх солдат на 
вірну смерть [10, c.306].  

Е. Роммель вважається гуманним й професійним офіце-
ром. Його «Африканський корпус» ніколи не звинувачували у 
військових злочинах. Він був неперевершеним майстром ма-
невру, а його дивізії, навіть будучи вщент розбитими, завжди 
відроджувалися до життя та наносили нові удари ворогу. 

Таким чином, найбільше військовий талант Е. Роммеля 
розкрився за часів командування німецько-італійськими вій-
ськами в Північно-Африканській кампанії 1941-1943 рр., в 
ході якої він провів ряд блискучих військових операцій; 
виснув ряд нових тактик, прийомів, які втілив у життя. 
Перемоги Е. Роммеля в Північній Африці склали йому гуч-
ну бойову славу. В ході проведеної кампанії він завдав цілу 
низку важких поразок противнику, який мав велику пере-
вагу як в живій силі, так і в техніці, проявивши при цьому 
високу військову майстерність. 
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ЖУРНАЛ «СОВЕТСКИЙ ЭКРАН» ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ  
РАДЯНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФУ ПЕРІОДУ «ВІДЛИГИ» 

У статті розкривається джерелознавче значення журналу «Советский экран» для дослідження радянського кінематог-
рафу періоду «хрущовської відлиги». З’ясовано основні напрямки діяльності журналу, визначено головні рубрики, про-
аналізовано змістове наповнення номерів за 1957-1965 роки. 

Ключові слова: «Советский экран», «хрущовська відлига», радянське суспільство, кінематограф. 

Кінематограф це галузь культури та економіки, що 
об’єднує всі види професійної діяльності, пов’язаної з ви-
робництвом, розповсюдженням, зберіганням та демонстру-
ванням фільмів, а також навчально-наукову роботу. Ви-
вчення світу кіно, як і будь-якої іншої проблематики, не-
можливе без історичних джерел. Для дослідження історії 
радянського кінематографу одним із найважливіших дже-
рел є журнал «Советский экран». 

Аналіз номерів журналу періоду «хрущовської відли-
ги» дозволяє пролити світло на маловідомі аспекти та ха-

рактерні риси тогочасного радянського кінематографу. 
Розкрити специфіку побутування культури кіно в тоталіта-
рному/авторитарному суспільстві, визначити її особливості 
та функції, встановити влив процесів «відлиги» на темати-
ку, образи і жанри фільмів. 

«Советский экран» вважався провідним кінематографіч-
ним журналом у Радянському Союзі. Це ілюстроване видання 
вперше вийшло у 1925 р. З початку Великої Вітчизняної війни 
і аж до 1956 р. журнал не видавався. Його повернення до чи-
тачів в 1957 р стало своєрідним відгуком на зміни, що відбу-
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ваються в суспільстві: вже більше 10 років минуло після за-
кінчення війни, і країна отримала «моральну» і матеріальну 
можливість видавати журнал подібного формату. Примітно, 
що журнал був відроджений на початку хрущовської «відли-
ги». У той час значно ослабла цензура, насамперед у кіно й 
інших видах мистецтва, стало можливим критично висвітлю-
вати дійсність [18]. Журнал був офіційним друкованим орга-
ном Союзу кінематографістів і Держкіно СРСР. Під керівниц-
твом головного редактора Миколи Кастеліна тираж в другій 
половині 1950-х рр. становив 200 тисяч примірників, а на 
1965 р. вже 1,6 млн. (головний редактор Дмитро Писаревський). 

Дослідження радянського кінематографу має певні іс-
торіографічні здобутки. Різноманітні аспекти історії радян-
ського кінематографу аналізувалися у працях Л. Брюхове-
цької [1], Л. Будяк та В. Михайлова [2], Н. Зоркой [3], 
А. Федорова [19] та інших. Однак окремих праць присвя-
чених джерелознавчому значенню журналу «Советский 
экран» дотепер не створено. 

У першому номері відновленого видання тодішній мі-
ністр культури СССР Микола Михайлов, вказував: «Що ство-
рення журналу «Советский экран» це – велика справа. Адже 
він несе місію – естетично виховувати радянських глядачів, та 
сприяти правильному розумінню кіномистецтва, вміти нахо-
дити в них краще і, з іншого боку критикувати недоліки кіно-
картин» [15] У дусі тодішньої традиції автор згадав слова 
В.І. Леніна «Із усіх мистецтв для нас найважливішим є кіно» 
[15] та констатував: «що саме кіно ввійшло в побут суспільст-
ва, завоювало розум та серця мільйонів» [15]. 

У журналі публікувалися статті про вітчизняні та інозе-
мні новинки кіноекрану, статті про історію кінематографа, 
критика, творчі портрети акторів та діячів кіномистецтва. Що-
річно проводились опитування читачів журналу, за підсумка-
ми яких називали «Лучший фильм года», «Лучший актёр го-
да», «Лучшая актриса года», «Лучший фильм для детей года» 
и «Лучший музыкальный фильм года». Для любителів кіно це 
була єдина можливість дізнатися про новинки не тільки ра-
дянського але й західного кінематографу. 

Опрацьовані номери журналу показали, що кожен 
примірник розпочинався зі статей відомих діячів культури 
того періоду. В них зазначалися загальні відомості про кіно-
мережу, їх роль та вплив на суспільство. Велася мова й за 
кількість кінострічок, їх перегляд та правильність чи хиб-
ність в ідейному та художньому викладі. Зустрічалася й кри-
тика фільмів, виходили так званні поверхневі стрічки, які 
отримували показову критику від глядачів та преси. Обгово-
рювалися найближчі події, ювілеї, з’їзди та фестивалі. Голо-
вна увага надавалася саме радянському кіно, з центром у 
Москві, як головного в світовій кінематографії, зокрема це 
висвітлено у номерах журналу за 1957 р. Проте з 60-х років 
ця тенденція дещо змінюється і приділяється увага іншим 
республікам Радянського Союзу, а з часом з’являються і 
публікацій про зарубіжне кіномистецтво з більшою деталіза-
цією ніж це було раніше. 

У аналізований період журнал практикував постійні 
рубрики хоча окремі з них дещо еволюціонували. До прик-
ладу популярною в той час була рубрика «Зарубежние фи-
льми», в ній подавалися короткі відомості про фільм: краї-
на-видавець, назва кіностудії, жанр, режисер, акторський 
склад та стислий зміст. Значну увагу редакція журналу 
приділяла кіностудії «Дефа» (Німеччина), яка неодноразо-
во привертала увагу радянських кіноглядачів, розповідаю-
чи в своїх кінофільмах про те: «як розпочата гітлерівцями 
війна безжалісно увірвалася в життя рядових німців, лама-
ючи долі простих людей. Саме історії одного такого нім-
ця – Фрідля Вальтера, пройшовши через неодноразові жит-
тєві труднощі, –присвячений фільм «Любовь и долг» [5]. 

Також постійною була рубрика «На киностудиях 
страны», де мовилося про розвиток кіномистецтва, відк-
риття нових кіноустанов, випуск нових фільмів. Як зазна-
чав Олександр Федоров, начальник Головного управління 
по виробництву фільмів: «З року в рік наші студії розши-
рюють випуск кінокартин. В 1954 р. їх було створено – 85, 
план 1957 р. передбачає випуск не менше 90 повнометраж-
них кінокартин. Це будуть фільми різних жанрів і видів – 
історичні та музикальні, драми та комедії, екранізація кра-

щих творів вітчизняної та світової класичної літератури. 
Найбільшу увагу приділяють сучасній темі: приблизно дві 
третіх кінокартин будуть присвячені життю і праці простих 
радянських людей – творців радянського суспільства» [18]. 

На сторінках видання простежуються плани та розви-
ток кіностудій, адже жодна країна в світі, на той час не керу-
вала такою мережею кіно, як Радянський Союз. «Більше 68 
тисяч кіноустанов розкинуті по його території, і їх кількість 
росте з кожним днем», – зазначав О. Федоров [16]. 

В 50-ті рр. на сторінках журналу багато уваги відводить-
ся фільмам історико-революційної тематики. Традиційно у 
цьому ряду найбільше було фільмів про вождя революції 
В.І. Леніна. Саме стаття «Вечно живой и любимый» уміщена у 
7 випуску 1957 р. дає детальні відомості про ці стрічки. Зок-
рема зазначається про документальні хроніки, про кадри з 
його життя. Вони дали можливість краще зрозуміти його як 
особистість, побачити риси характеру, простежити поведінку 
в певних ситуаціях, жестикуляцію тощо. Ці матеріали дали 
потужну базу для випуску нових кінокартин [7]. 

Окремі номери журналу мали тематичне спрямування і 
віддзеркалювали кінематографічний резонанс важливих істо-
ричних подій. Зокрема 20 номер за 1957 рік був присвячений 
річниці Жовтневої революції «Саме 40 років тому розпочалася 
нова ера соціалістичного суспільства. Саме Велика Жовтнева 
революція забезпечила усіма умовами для створення нового, 
вільного, справжнього народного радянського кіномистецт-
ва» – зазначалося на сторінках журналу [8]. 

У 1957 р. в Москві пройшов Всесвітній фестиваль моло-
ді і студентів, на якому відбулися перші масові покази зарубі-
жних кінострічок. Можна стверджувати що саме з цього часу 
відбуваються офіційні контакти із західною культурою [13]. 
Незабаром, у 1959 р. Микита Хрущов відвідав Америку і відк-
рив можливості міжкультурної комунікації на офіційному 
рівні. Саме тоді назрівають зміни і в свідомості кінематографі-
стів. Постулати соціалістичного періоду, які позначені в попе-
редні десятиліття, піддавалися переосмисленню, склад персо-
нажів «демократизувався». Затверджується й незалежність 
режисера-постановника, для фільмів характерними стають 
відкрите самовираження і новизна. 

У 1959 р. відновив свою роботу і Московський між-
народний кінофестиваль. На сторінках журналу він постає 
в першу чергу як виховний захід. З одного боку, журнал 
проводив роз’яснювальну роботу, чому соціалістичні фес-
тивалі і фільми краще фестивалів і фільмів капіталістичних 
країн. З іншого – давалися чіткі вказівки, як потрібно розу-
міти і трактувати буржуазні фільми [13]. 

На сторінках журналу фестиваль постає як визначна по-
дія того часу, у ньому вбачав хтось розвагу, хтось пропаганду 
а хтось мету. Зокрема режисер Л. Куліджаров зазначав: «Кі-
нематограф стрімко розвивається, але настає нова проблема – 
нестача кадрів, мається на увазі саме акторських сил. Ми чека-
ємо з’їзду кінематографістів, надіюся що він зіграє прогресив-
ну роль в подальшому розвитку кіномистецтва» [14]. 

Головними і єдиними персонажами кінофестивалю на 
сторінках журналу стають діячі кіно. Тексти, часто присвя-
чені повсякденному житті зірок на фестивалі, стають більш 
художніми. Матеріали журналу не тільки надають інфор-
мацію про конкурс або аналізують кінострічки, вони несуть 
розважальну функцію. Хто з ким зустрівся, де і як, про що 
поговорили, що їли і як виглядали – це ті теми, які в легко-
му і жартівливому тоні постають на сторінках «Советского 
екрану» в рубриці «Супутник кінофестивалю» [12]. 

У останніх номерах року, підводилися підсумки кіне-
матографічного року, здійснювався аналіз – яким він був 
для кіномистецтва, які вийшли нові стрічки та відкрились 
кіноустанови. Зокрема в 24 номері за 1957 рік йдеться про 
те, «що закінчився ще один славний рік – сорокаріччя Ве-
ликого Жовтня. Народи Радянської країни зробили ще один 
крок по дорозі комунізму. 1957 рік – це перший рік в історії 
радянського кінематографа, коли художні фільми створю-
валися на усіх студіях 15 союзних республік» [10]. 

Отже, журнал «Советский экран» є важливим джерелом 
для дослідження радянського кінематографу періоду «хру-
щовської відлиги». Адже саме цей період змінив у кінематог-
рафі теми, сюжети, кількість і технічну якість фільмів. На сто-
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рінках подавалися відомості про створення нових кіностудій, 
які в той час мали потужну мережу у Радянському Союзі, йш-
лося і про зарубіжні кіностудії. Окремі номери журналу цілко-
вито присвячувалися певним подіям, зокрема періоду «Вели-
кого Жовтня» та Московському міжнародному кінофестивалю. 
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ДЕРЖАВНИЦЬКІ ІДЕЇ ПІВНІЧНОЇ ІТАЛІЇ В 1791-1799 рр. 

Стаття присвячена вивченню та дослідженню ідей італійських патріотів на півночі Італії в період 1791-1799 рр. На 
основі аналізу політичних програм, демонструються її прогресивні і консервативні сторони. Показано значення діяльнос-
ті перших політичних клубів та організацій та їх внесок в процес Рісорджименто. 
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Наприкінці ХVІІІ ст., поряд з бездержавними народи 
Європи, про свою національну ідентичність, заявляють в цей 
час й італійці. В період з 1791 до 1799, проблема італійської 
нації та питання єдності вперше були розглянуті політични-
ми елітами півострова (заможна буржуазія і частина дворян-
ства). В Італії активізується діяльність політичних клубів і 
організацій, формуються ідеї створення власної держави і 
розробляються програми її майбутнього устрою. 

Італійське Рісорджименто на різних етапах, характе-
ризувалося протистояння та зіткнення різних особистостей 
та ідеологій. Однак внесок кожного патріота в боротьбу за 
об’єднання країни і їх співпраця в деяких випадках, ство-
рили умови для проголошення незалежності Італії. Основ-
ний конфлікт проявився між демократами та лібералами в 
різним частинах пів острова. Мова йде про існування в 
Королівстві Сардинія і герцогствах Півночі політичних 
центрів з різною ідеологією. 

Вже на початку 90-х років став очевидним фактом, 
що в Італії зародився в підпіллі новий політичний рух, що 
мав демократичний (поміркований) і радикальний (респуб-
ліканський) характер. Безсумнівно, що чималу роль у роз-
витку цього руху відіграла французька пропаганда в Італії. 
Однак більшість таємних патріотичних груп виникла сти-
хійно, що відображало пробудження передових сил італій-
ського суспільства і назріваючу необхідність в нових фор-
мах і методах політичної боротьби.  

Найбільш масовим був рух, що розвивався на Півночі 
Італії і був очолений представниками буржуазної інтеліге-
нції. Але їх погляди в багато чому розходилися. З кінця 
XVIII століття і на початку ХІХ ст., в П'ємонті виникає 
революційний потенціал, який лише чекав, коли політичні 
ідеї з Франції наберуть поширення в італійському суспільс-
тві. Однак готових програм і координації діяльності цих 
груп політиків, ще не було [10, с.32].  

Помірковані п’ємонтці вважали, що цілі незалежності 
та національної уніфікації повинні бути досягнуті поступово, 
через процес реформ під керівництвом правителів. Вони ду-
мали про майбутню Італію, як про конституційну монархію 
ліберального характеру, схожу з англійською і французькою 
моделями. Тому вівся пошук шляхів вирішення національної 

проблеми через залучення монархій, з проголошенням кон-
ституції. Помірковані, крім того, прагнули не до об'єднання 
Італії, а до федерації між різними існуючими державами, що 
здійснювались за ініціативою самих правителів. 

Радикали П’ємонта бачили майбутнє своєї країни у ви-
гляді республіки, що було новим за своїм змістом і значно 
різнило їх з поміркованим крилом. Учасників республікансь-
кого руху з моменту його виникнення об'єднували головним 
чином загальні політичні цілі: ненависть до абсолютистської 
тиранії, прагнення до перемоги демократичних і республікан-
ських принципів і перетворень державного ладу за зразком 
тих, які здійснили французькі республіканці. Найважливіша 
риса цього руху, яка виявилася вже з перших кроків, полягала 
в тому, що він рішуче відкинув панівну, в XVIII ст. серед іта-
лійської буржуазії, ідею співпраці з монархами як основний 
метод суспільних перетворень і перенесло цю проблему на 
грунт відкритої політичної боротьби з феодально-монархічни-
ми режимами, з метою їх зламу і демократизації суспільних 
порядків. Тим самим республіканський рух вказав вихід з 
глухого кута, в якому опинилися передові кола італійської 
буржуазії і дворянства, розчаровані вузької реформаторською 
політикою правителів. Це відкрило перед ними новий політи-
чний шлях, переключивши їхню енергію в сферу революцій-
ної боротьби за радикальне вирішення назрілих завдань онов-
лення італійського суспільства [3, с.18]. 

Те, що вони були республіканцями поставило вперше 
в політичній сфері ідею єдності і, отже, зробило її живою і 
реальною. Близькість з кордонами революційної Франції, 
була достатньою для того, щоб республіканські ідеї, що 
домінували там, поширилися на півночі Італії [10, с.122]. 

Перша велика група республіканського напряму ви-
никла в Савойї, в Шамбері. У березні 1791 р російський 
повірений у справах в Турині повідомляв, що в Шамбері 
існує політична організація, яке налічує до 400 осіб.  

У П'ємонті виникла розгалужена мережа революцій-
них організацій. Крім двох республіканських клубів в Ту-
рині, таємні республіканські групи виникли в 1793 р в ба-
гатьох провінційних містах і селищах: в Беллі (на чолі з 
офіцером Дж. Дестефанісом), Альбі (де їх очолив купець 
І. Бонафус), в Асті, Верчеллі, Новарі, Салуццо. Найближ-
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чою метою п’ємонтських революціонерів ставало повален-
ня монархії, арешт, а в разі потреби кара короля і принців 
та проголошення республіки в П'ємонті [3, с.18]. Аналогіч-
ні товариства виникали у Турині, Мілані, Флоренції, що 
пропагували ідеї французької революції. З’явилося багато 
нових газет ліберального і демократичного спрямування 
(«Народний трибун», «П’ємонтський республіканець», «Ві-
льний венеціанець» та ін.) [1, с.208].  

Одним з найбільших центрів національного і демок-
ратичного руху в Італії став Мілан. Незабаром він перетво-
рився в вогнище революційної і республіканської пропага-
нди, що проникала в різні райони пів-острова. В Мілан 
стікалися патріоти, які емігрували з тих держав, де існува-
ли ще реакційні режими. Тут влаштувалися, зокрема, 
п’ємонтець Дж. Ранца, неаполітанці Лауберг, Сальфі, Галь-
ді, римляни Л'Аурора і Латтанці та інші республіканці най-
прогресивніших поглядів [3, с.27].  

В документах цих патріотів вказувалися, що Італія 
була розділена на багато держав протягом декількох сто-
літь і тепер має бажання об'єднати ці держави з єдиним 
урядом, в одній державі та з єдиною конституцією. І хоча 
відразу цього статися не може, але потрібно підготувати 
шлях для наступного покоління патріотів, а тим часом ко-
жна італійська держава має утворити свої революційні цен-
три з спільними цілями. І тоді межі між цими державами 
зникнуть, і вони зможуть об’єднатися в єдину країну [9].  

Водночас, висувалися характерні для республікансь-
ких ідеалів: протистояння незнанням, філософські роздуми 
про республіку, боротьба з австрійцями, під знаменами 
трьохкольорового прапора [8, с.530].  

Водночас у республіканських колах Північної Італії за-
лишалося чимало суперечностей. Зокрема проблема грома-
дянської рівності, про яку мріяла освітчена еліта, була позбав-
лена будь-якої народної підтримки. Це стало головною при-
чиною провалу революційної спроби. На цій основі була збу-
дована ідея республіки, зведена до пасивної боротьби (прого-
лошення ідей, але без реальної боротьби за них) [4, с.334].  

У 1796-1798 рр, після падіння старих порядків в Півні-
чній і Центральній Італії, спричинених перемогами францу-
зів над Австрією, в італійському патріотичному русі наміти-
лися два напрямки. До одного (уособлює П'єтро Веррі, Ме-
льци, Греппі, Марескалькі) належали ті патріоти, які, бажа-
ючи бачити Італію вільною і незалежною, сподівалися дося-
гти цієї мети поступово і за допомогою поміркованих мето-
дів. Прихильники іншого напрямку з більшою або меншою 
рішучістю відстоювали революційні методи створення єди-
ної і незалежної Італії, виступали за проведення широкої 
демократизації італійського суспільства і за соціальні перет-
ворення, які дозволили б залучити на бік республіки і рево-
люції народ. До цього напрямку італійської революційної 
демократії, що схилялися до якобінства, належала значна 
група п’ємонтських республіканців на чолі з Дж. Ранці, чи-
мала кількість емігрантів з Неаполя і Риму, які перебували в 
1796-1798 рр. В Цизальпінській республіці радикальні верс-
тви міланської демократії очолив Карло Сальвадор, який 
брав активну участь у Великій французькій революції (він 
був суддею революційного трибуналу в Парижі і співпрацю-
вав з Маратом і Робесп'єром). Навколо Сальвадора, що за-
снував в Мілані за кілька днів до приходу в місто французів 
товариство «Народне товариство», об'єдналися найбільш 
послідовні і рішуче налаштовані республіканці і демокра-
ти. Виразниками їхніх поглядів стали дві міланські газети 
«Termometro Politiko della Lombardia» («Термометр політич-
ного життя Ломбардії») і «Giornale senza titolo» («Газета без 
заголовка») [3, с.35]. 

Проект політичної єдності народився в результаті кон-
солідації зусиль значно пізніше. В 1798 році, чиновник міні-
стерства внутрішніх справ у Парижі П. Лабулінaр у своєму 
посланні уряду доповідав про опозиційну партію в П'ємонті. 
Вона складалася з тих, які хотіли п'ємонтійської незалежнос-
ті або, принаймні, об’єднання своєї країни з рештою італій-
ських територій. Але і тоді протистояння республіканців 
П'ємонту за незалежність, не було одностайним. Були ті хто 
хотів «незалежної нації П'ємонту», і ті, які хотіли союзу з 
Лігурійською республікою (Карло Ріккаті і спочатку навіть 

Антоніо Ранці, патріот і засновник однієї з перших профран-
цузьких італійських газет) та інші, які висловилися більш-
менш відкрито на користь італійського проекту в широкому 
сенсі і не мали наміру обмежуватися лише політичним злит-
тя з наполеонівськими республіками.  

Думки про об’єднання Цизальпінської республіки, Лігу-
рії і П'ємонту, часто розглядалася в колах п'ємонтських респу-
бліканців, в тому числі злісних прихильників приєднання до 
Франції. Цю внутрішню боротьбу все-таки судилося вирішити 
перемогою французів в Маренго, в червні 1800 року. Бонапарт 
озвучив свої плани через рік після Маренго, заявивши, що 
П'ємонт повинен бути плацдармом в Італію. Щоб позбавити 
революціонерів підтримки аристократії, імператор вдався до 
ряду реформ: князі отримали високі чиновницькі посади, гра-
фи стали сенаторами, міністрами [10, с.41]. 

На відміну від прихильників об’єднання з республіками, 
консерватизм автономістів був по-своєму більш достойним та 
обережним. Це був республіканізм, який окреслив аргументи 
примирення молодої республіканської ідеї з релігійними тра-
диціями. Обидві групи, настільки різні, через брак зрілості і 
досвіду, не завжди були свідомими послідовниками політич-
ного прогресу і лише поступово досягали більш високої дер-
жавної свідомості через діяльність в реорганізованих адмініс-
траціях наполеонівського періоду. 

Через кілька років після приходу французів в Італію, 
відійшло в минуле революційне сп’яніння. Грабежі, поро-
жні обіцянки і лозунги французької сторони, привели до 
розгляду питання про незалежність, що ставало все більш 
актуальними в різних куточках Італії. 

П'ємонтські патріоти, що вітали прихід французів, тепер 
організували компанію проти окупантів, планували створити 
Тимчасовий уряд, який міг би підняти селянські маси проти 
окупанта і затримати поширення французьких порядків в Іта-
лії, і все це, незважаючи на ідейні розходження революціоне-
рів. Документи архівів Паризького військового міністерства, 
підтверджують ці настрої, посилаючись, зокрема, на повідом-
лення французького головнокомандуючого в Італії Жубера. 
Останній підозрював у змові проти французів, посла Лігурій-
ської республіки Массукконі [6, с.95].  

Місто Онель в П'ємонті, стало важливим осередком 
італійського патріотичного руху. Тут зібралася велика група 
республіканців-вигнанців з різних держав Італії, які під кері-
вництвом французького комісара цієї території Філіппо Буо-
нарроті (уродженця Тоскани, переконаного революціонера і 
італійського патріота, що знаходився під впливом французь-
кого якобінства) спільно брали участь в урядовій діяльності 
та пропаганді серед населення. Зв'язки, що встановилися в 
цей період між радикально налаштованими республіканцями 
П'ємонту, Генуї, збереглися в майбутньому. Тим самим було 
дано новий поштовх розвитку італійського національної 
самосвідомості, яке в наступні роки стало найбільшою ру-
шійною силою в боротьбі за об'єднання Італії і її звільнення 
від іноземного поневолення [3, с.23]. 

Отже, в кінці ХVІІІ століття разом з французькими баг-
нетами в Італію проникли республіканські і демократичні ідеї. 
Крім того революціонери навіть у той час, коли вони стояли 
біля влади, були неконсолідованими і непослідовними в своїх 
поглядах. Революційний рух в цілому залишалося замкнутим 
в окремих частинах країни і не злився в єдиний потік. І нареш-
ті – був відсутній єдиний національний та революційний 
центр та збережено сильні консервативні настрої. 
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У сучасній Україні реформуються різні галузі державно-
го і суспільного життя, зокрема й освітня. Від того, наскільки 
вдалими будуть перетворення у цій галузі у великій мірі зале-
жить майбутнє України. У великій мірі це стосується вищої 
освіти, яка покликана творити суспільство знань. У зв’язку з 
назрілою освітньою реформою своє обличчя мають змінити, 
зокрема університети, наблизившись до європейської універ-
ситетської моделі, яка, поза сумнівом, є досить ефективною, 
прогресивною і перспективною. Це аж ніяк не означає, що 
вітчизняні університети повинні беззастережно набути транс-
національних рис, позбувшись набутих упродовж багатьох 
десятиліть визнаних на національному і міжнародному рівні 
якостей. У зв’язку з цим актуальним є досвід перших держав-
них українських університетів, які були засновані і розгорнули 
діяльність в добу національно-демократичної революції 1917-
1921 рр. А насамперед актуальним виступає проблема діяль-
ності студентів Кам’янець-Подільського державного україн-
ський університет у політичних і військових подіях України 
1918-1920 років. 

На жаль, про діяльність студентів даного закладу у на-
уковій і освітянській громадськості дотепер відомо небагато. 
За ґрунтовне дослідження процесу їх творення і функціону-
вання взявся історик із Кам’янця-Подільського О.М. Заваль-
нюк, який присвятив цій справі багато років роботи і зумів 
виконати велику за обсягом, цілісну і змістовну монографію 
«Утворення і діяльність державних українських університе-
тів (1917-1921 рр.)» [1]. У роботі послідовно розкривається 
участь викладачів і студентів у державно-політичному житті 
й збройному захисті української держави, церковному відро-
дженні, з’ясовано й інші аспекти при Кам’янець-Подільсько-
му державному українському університеті. Іншим дослі-
дженням по даній тематиці є праця «Кам’янець-Подільський 
державний університет: минуле і сьогодення» [2], де теж 
роблять спробу розкрити питання діяльності самого універ-
ситету та особливості його складових.  

Зазначена проблема частково з’ясована у працях Д.І. До-
рошенка, В.І. Онопрієнка, О.В. Колпакової, А.О. Копилова та ін.  

Метою статті є висвітлення участі студентів Кам’я-
нець-Подільського державного українського університету у 
політичних і військових подіях України 1918-1920 років. 

В історії Кам'янця-Подільського, яка налічує лише на 
основі писемних джерел майже шість з половиною століть, 
був короткий період, коли влада в місті змінювалася з калей-
доскопічною швидкістю: тільки звикаєш до одного, а на поро-
зі вже нова. Звичайно ж, мова йде про чотирьох бурхливих 
роках початку 20 століття: 1917-й, 1918-й, 1919-й та 1920-й. 

Кам'янець-Подільський, який у 1793 році увійшов до 
складу Російської імперії, зустрів 1917 рік у звичному ста-
тус губернського і повітового центру. Але події в столич-
ному Петрограді, що почалися 23 лютого (8 березня за но-

вим стилем) 1917 року, незабаром з усією силою торкнули-
ся і долі міста над Смотричем. В історію ці події увійшли 
як Лютнева революція 1917 року. 

Український політичний і громадський діяч Віктор 
Приходько (1886-1982), який жив тоді в Кам'янці-Подільсь-
кому, так писав про тих днях: «Протягом п'ятдесяти років 
після революції 1917 року ми, старі, юні та молоді українці, 
пережили і побачили цілий ряд революцій, катастроф, зри-
вів – кривавих, менш кривавих і безкровних, але нічого 
подібного до того, що сталося з нами і що пережили ми, 
українці, після звістки про революцію 1917 року, в більш 
пізні часи вже ніколи не переживали! Це був якийсь над-
звичайний феєричний букет нечуваного щастя! Революція! 
Свобода! Свобода слова, свобода друку, свобода зборів, 
демократичний лад, республіка, вільні вибори в парламент, 
всеросійські установчі збори, земля і воля, восьмигодинний 
робочий день і т. д. і т. д.!...» [7]. 

Уперше з радянською практикою в реалізації основ-
них принципів освітньої політики КПДУУ зіткнувся у се-
редині квітня 1919 р., коли червоні війська в черговий раз 
зайняли стратегічний центр Поділля [5]. 

Виступ молоді в досліджуваний період не залишився не-
поміченим з боку «караючого меча революції»: юнаків і дівчат 
неодноразово заарештовували «по підозрінню в антибільшо-
вицькій агітації, в зносинах з гайдамаками і т.п.» [7, с.50]. Реа-
кція студентів не заставила себе довго чекати: коли ревкомів-
ська влада у місті доживала останні дні, вони взялися за 
зброю. Частина з них приєдналася до українського війська, ін-
ша забезпечила патрулювання, підтримуючи тим самим поря-
док і спокій. Два студенти – Геращенко і Приходько, а також 
асистент Любичанківський полягли в бою з більшовиками. 

Перша «радянізація» університету передбачала зок-
рема дотримання класового поділу в середовищі студентів і 
працівників. Відповідна обробка масової, молодіжної са-
модіяльної організації – Ради студентських представників 
привела до того, що остання закликала молодь взяти участь 
у святкуванні 1 Травня [1]. 

Працівники університету (управлінці, техпрацівники), 
які ще у березні 1919 р., зорганізувалися у Спілку службовців, 
11 травня поставили вимогу, аби її представники увійшли до 
керівних органів закладу з правом вирішального голосу у всіх 
питаннях, крім навчальних. За їх прикладом послідувала РСП. 
Обидві заяви задовольнили у другій половині місяця [2]. По-
ширювані в місті революційні настрої проникли в свідомість 
частини студентства, яке вирішило дати бій «старорежимним 
порядкам» і зруйнували свою бурсу [6, с.29]. 

Університет мав багатогранне громадсько-політичне 
життя. Тут діяли осередки українських партій – соціалістів-
федералістів і есерів, проводились зібрання, присвячені 
різним державно-політичним подіям (з наприклад, з нагоди 
річниці І Універсалу Центральної ради, обітниці Директорії 

https://www.ibs.it/italia-dei-cattolici-dal-risorgimento-libro-guido-formigoni/e/9788815134011?inventoryId=49973891
https://www.ibs.it/libri/editori/Donzelli
https://www.studocu.com/en/book/il-risorgimento-italiano/alberto-mario-banti/45962?auth=0&auth_prem=0
https://www.studocu.com/en/institution/universita-degli-studi-di-verona/5313?auth=0&auth_prem=0
https://www.studocu.com/en/institution/universita-degli-studi-di-verona/5313?auth=0&auth_prem=0
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і уряду УНР [1, c.353], вступу українських військ до 
Кам’янця і недопущення єврейського, переходу залишків 
Української Галицької армії на бік Денікіна). 

Значну активність виявило політично пістряве студе-
нтство, об’єднане в ряд організацій – Раду студентських 
старост, Раду академічної громади, Раду студентської трудо-
вої артілі, Комітет студентів-емігрантів Наддніпрянської Ук-
раїни, Товариство допомоги незаможним студентам. Однак 
найбільш масовою і дієвою була Рада студентських предста-
вників (РСП), що представляла інтереси майже усієї універ-
ситетської молоді. Рада структуризувалася через відділи: 
економічний, видавничий та культурно-освітній, який у сво-
го чергу, складався із гуртків – просвітнього, суспільних 
наук, драматично-концертного, бібліотечно-архівного, про-
тиалкогольного і гуманітарного [2, c.24].  

Національна і політична свідомість частини студентства 
була досить високою. Наприклад, у грудні 1918 р., заручивши-
сь підтримкою С. Петлюри, студенти організували Кам’янець-
кий студентський полк. Восени 1920 р. Чимало з них воювали 
в складі Запорозької дивізії армії УНР, усвідомлюючи, що на 
фронті вони не лише захищають інтереси української держа-
ви, а й створюють умови для роботи рідного університету. 

Так, 31 травня 1920 р. молодь заявила протест проти 
присутності озброєних польських жандармів на урочистій ака-
демії, присвяченій пам’яті І. Франка, вбачаючи в цьому пору-
шення прав автономності університету, за яке на поляків «па-
дає пляма сорому перед цілим культурним світом» [2, c.25].  

Ще раніше, коли польська військова влада у Кам’янці 
вирішила депортувати студентів-галичан за Збруч через те, 
що на урочистому відзначенні 106-х роковин від дня наро-
дження Т. Шевченка вони заспівали пісню «Не пора ляхам 
служить», в університеті було проведено студентське віче, 
яке засудило намір поляків намір поляків і оцінило його як 
«культурне насильство над українською нацією» [2, c.25]. 

Студенти виступили з протестом проти розпоряджен-
ня єпископа Кам’янець-Подільського і Брацлавського Пи-
мена, за яким українським священикам заборонялось пра-
вити Службу Божу українською мовою. 

Молодь добре розуміла потребу захисту, збереження і 
розбудови української держави. Так, 2 травня 1920 р. її 

делегацію в складі 5 осіб прийняв Головний отаман, що 
прибув до прибув до Кам’янця з короткочасним візитом. 
Він схвалив пропозицію про активну участь студентства у 
державному будівництві. Після цього було утворення мобі-
лізаційну комісію, яка реєструвала бажаючих і направляла 
їх на роботу в різні міністерства. 

Отже, патріотичність студентів Кам’янець-Подільського 
державного університету, їхня відданість національному від-
родженню чи не найбільше виявилась під час державного будів-
ництва і збройної боротьби за збереження своєї державності. 
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У статті йдеться про особливості стилю бароко на теренах Західної України та Наддніпрянщини. Проаналізовано по-
рівняльний аспект барокової культури в Західній Україні та Наддніпрянщині. 
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Золотим віком українського мистецтва прийнято вва-
жати XVII–XVIII століття. То були часи, коли козацтво 
змогло вибороти, хоч й на нетривалий час, фактичну неза-
лежність України. Живучи спільним мистецьким життям із 
Західною Європою, Україна переймає новий напрям у мис-
тецтві Європи. Визначальними рисами бароко були: поси-
лення ролі церкви і держави; поєднання релігійних і світсь-
ких мотивів, образів; мінливість, поліфонічність, ускладне-
на форма; тяжіння до різких контрастів, складної метафо-
ричності, алегоризму; прагнення вразити читача пишним, 
барвистим стилем, риторичним оздобленням твору; трагіч-
на напруженість і трагічне світосприймання. 

Від XIX ст. і дотепер дискусійним залишається питан-
ня про суть, походження, оригінальність, стильову принале-
жність і точне термінологічне визначення такого «націона-
льного архітектурного стилю», як бароко, який переважав в 
архітектурі України другої половини XVII – 70-х рр. 
XVIII ст. Одні дослідники (М. Макаренко) вважали його 
українським відродженням, інші (І. Грабар, Г. Павлуцький) – 
українським бароко, треті (М. Шумицький, М. Цапен-
ко) [5] – просто «національним» або українським національ-
ним стилем. Як дотепно висловився Г. Вьольфлін щодо фа-
садної скульптури в католицькому бароко, «згідно з ідеєю 

бароко статуя позбавлена будь-якої чарівності, якщо вона не 
загрожує зруйнувати нішу, в якій її розташовано» [2]. За кла-
сифікацією Г. Вельфліна [2] існує протилежність між класич-
ними (ренесанс) та некласичними (бароко, маньєризм) куль-
турними феноменами, що проявляється передусім у форма-
льних аспектах. Найґрунтовніше ці питання дослідили М. Ца-
пенко в монографії «Архитектура Левобережной Украины 
XVII-XVIII веков» (розділ про «декоративні особливості», а 
фактично – про пластику фасадів та інтер’єрів) [5], Д. Яб-
лонський у праці «Порталы в украинской архитектуре» [6]. 

Мета статті полягає у висвітленні порівняльного ас-
пекту розвитку барокової культури на теренах Західної 
України та Наддніпрянщини. 

Незважаючи на те, що українське бароко як сформова-
ний стилістичний напрям у культурі запозичувало свої почи-
нання із Заходу, значною мірою під впливом польської баро-
кової культури, воно набуло власних національних рис, спи-
ралося на народні традиції. Варто звернути увагу на своєрід-
ний динамізм українського бароко, яке поєднало в собі два 
чинники його саморозвитку: у зв’язку з поверненням культур-
ного життя до Києва й посилення визвольного руху на Півдні, 
в Подніпров’ї, Слобожанщині розширювалися межі творення 
самобутньої барокової культури [3]. Так само, як і мова, істо-
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рико-наукове осягнення себе, утвердження православної віри, 
бароко виявилося тим зовнішнім вираженням єдності й «од-
ноцілості культури», яка допомагала консолідувати націю. 
Поняття «бароко» охоплює не лише архітектуру, а й ужиткове 
мистецтво, фольклорні мотиви з естетикою яскравих оптиміс-
тичних форм, літописання, театр, музику, живопис. 

Барокова архітектура зароджується на початку XVІІ ст. 
у Львові (костьол бернардинів 1600 р., єзуїтів 1613-1670 рр.). 
Самостійна творчість українських майстрів розпочинається в 
другій половині XVІІ ст. та досягає найбільшого розквіту в 
добу Івана Мазепи. Новий характер української архітектури 
складається під впливом старої традиції мурованого будів-
ництва, започаткованої в Княжу добу, й дерев’яного народ-
ного будівництва. Перший тип будов постав із поєднання 
тринавної церкви, віддавна пристосованої до літургійних 
потреб східної обрядовості, із західним і базилічним типом 
бароко, близького до візантійсько-української базиліки. До 
таких споруд належать великі церкви в Бережанах, Троїцька 
церква в Чернігові (1679), собор Мгарського монастиря не-
подалік від Лубен, будівництво якого розпочав гетьман Іван 
Самойлович у 1682 р., дві будівлі часів гетьмана Мазепи в 
Києві – Михайлівський собор (1690-1694) і Братська церква 
Академії (1695) [5]. Хоч у цих будовах у більшій мірі помітні 
впливи західноєвропейські, але окремі форми й деталі, зок-
рема декорація, набирають оригінальних форм, що почерп-
нуті з народного, сільського мистецтва. 

В живописі подих мистецтва бароко дав себе відчути 
дещо пізніше, ніж в архітектурі. В той час, як у добі Ренесан-
су українські майстри сприймали закордонні мистецькі 
впливи, комбінуючи запозичене із кращими традиціями ук-
раїнських малярських шкіл і творячи оригінальну українську 
школу ренесансного малярства, в добі бароко українські 
майстри залишили свої старі декораційні традиції й декора-
ційну стилізацію рисунка, але сприйняли досягнення євро-
пейських, зокрема фламандських малярських шкіл (Рубенс). 

У другій половині XVІІ ст. барокове мистецтво стало до 
вподоби новому українському шляхетству, що тільки вийшло 
з козацької верстви і спішило позолотити свої недавні герби. 
Впливи Рубенса можна побачити в оздобленні Троїцької Над-
брамної церкви Києво-Печерської лаври. Надзвичайної пиш-
ності досягли церковні іконостаси: вони почали підноситися 
до самої стелі церкви, й то в найвищому місці – під головною 
банею; кількість рядів ікон суттєво збільшилася. Особливо 
славні барокові іконостаси з XVІІ ст. збереглися в Західній 
Україні в церквах: Рогатинській, св. Параскеви у Львові, у 
с. Богородчани [6]. Образи богородчанського іконостасу – 
малювання майстра Іова Кондзелевича. 

В добу бароко набув широкого розповсюдження порт-
рет. Світський портрет в Україні виник наприкінці ХVІ ст. в 
трьох композиційних варіантах – погрудному, поясному та на 
повний зріст. Останній варіант був найбільш репрезентатив-
ним. Найраніше світський портрет поширився у середовищі 
магнатів. На українських землях писали типи портретів – мі-
щанства, духовенства, шляхти, козацтва. Вони мають багато 
спільних рис, які найвиразніше втілені у портреті шляхти, 
т. зв. «сарматському портреті». Підкреслене почуття гідності, 
власної значимості передано у «сарматському» портреті за 
допомогою простих, але надзвичайно виразних засобів – зо-
браження людського тіла й антуражу у вигляді площинних 
форм, підкреслених лінією, відсутності глибини і перспективи 
в передачі інтер’єру, включенні до складу композиції гербів і 
пояснювальних, переважно біографічних, написів. 

Найбільшого розвитку скульптура набула на західноук-
раїнських землях через особливості культурних впливів та 
релігійної свідомості. Знаменитий дух пориву та неспокою, 
характерний для бароко, в скульптурі дав себе знати в надгро-
бках, у мавзолеях, поставлених над покійниками по церквах та 
каплицях [4]. Якщо в добу Ренесансу покійників на мавзолеях 
представляли спокійно лежачими, з головою, обпертою на 
руку, ніби у сні, у добі бароко покійників представляють стоя-
чими або в цілий зріст, або обтятими більш чи менш незручно 
і вставленими в нішах. Крім скульпторів, різьбярів каменю, 
працювали в Західній Україні також скульптори-конвісарі або 
людвісарі. Так називалися відливачі з металу.  

В майстерні родини Франковичів у Львові відливали 
дзвони та гармати, іноді з дуже вибагливими та артистични-

ми орнаментами, виготовляли й самостійні металеві скульп-
тури. Основоположник родини Юрій Франк або його син 
Каспер Франкович були авторами статуї архістратига Михаї-
ла, що побиває списом дракона. На Східній та в Центральній 
Україні, де скульптура набула великого значення як декора-
ція пишної архітектури козацького бароко, вона різниться 
більше матеріалом скульптури, ніж стилем виконання. Коли 
в Західній Україні скульптори-різьбярі працювали в камені, 
майстри козацького бароко різали переважно з дерева. Різали 
цілі постаті й рельєфи, іноді складні композиції. В музеї 
Харківського університету перед війною зберігалася ікона, 
різьблена високим рельєфом, що представляла розп’яття, 
сцени страстей, інші алегоричні персонажі і 12 апостолів 
вряд [3]. Ще більше, ніж фігуральна скульптура, в Центра-
льній та Східній Україні розвинулася орнаментальна де-
рев’яна різьба: обрамлення ікон, вівтаря, цілі іконостаси. 
Різьба іконостасів часто бувала позолочена. 

Риси барокового стилю з’явилися в українській поезії й 
полемічній літературі на початку XVІІ ст. Борючись із шля-
хетсько-католицькою експансією, українські письменники 
запозичували у своїх супротивників-єзуїтів художньо-сти-
льові засоби, барокові за характером. Крім польських і захід-
ноєвропейських впливів, українське бароко мало й власні 
джерела (давньоруські літературні витоки; фольклорні еле-
менти; вертепна драма; жартівливо-пародійні Різдвяні й Ве-
ликодні вірші; бурлескні твори). Першим письменником в 
Україні, творам якого притаманні риси барокового стилю, 
вважається Іван Вишенський, який більшу частину життя 
провів на Афоні (Греція), обстоюючи православ’я в гострій 
полеміці з уніатськими й католицькими авторами [2]. Завдя-
ки ускладненій словесній архітектоніці, паралелізмам, анти-
тезам його жива проза, звернена до конкретних особистос-
тей, і в той же час до загальних болючих проблем віри, захи-
сту знедолених, набувала художньої виразності.  

Із середини XVІІ й останньої чверті XVІІІ ст. бароко 
визначало художній стиль більшості українських письмен-
ників (Лазар Баранович, Іоанн Максимович, Іван Велич-
ковський, Стефан Яворський, Григорій Сковорода). Риси 
барокової історіографії властиві літописам Григорія 
Граб’янки, Самійла Величка. Театр досягнув за часів баро-
ко великого розвитку. Драма та початки комедії належать 
до найтиповіших ґатунків української барокової літерату-
ри. Перші спроби українського театру могли бути латинсь-
кі та польські, до того призначені для вузьких рамок шкі-
льної вистави. Перші друки маємо з початку ХVІІ ст. (вірші 
Памви Беринди, 1616 р.; «Христос пасхон» 1630 р.; «Роз-
мишлянне о муці Христа» Й. Вовковича, 1631 р.) [1].  

У цілому для такої архітектурної стилістики, особли-
во для сакральних будівель, характерні поєднання проти-
лежностей, дисонансність, принципова розімкненість архі-
тектурної форми, ілюзіонізм, де конструктивна логіка й 
тектоніка підпорядковані ідеологічно-клерикальним за-
вданням. Таким чином, архітектура бароко в Правобереж-
ній та Західній Україні XVІІ-XVІІІ ст. була синхронним 
місцевим відгалуженням єдиного європейського стилю. 

Розуміючи стиль не як суму зовнішніх прикмет, а як за-
кон, принцип формування архітектурного твору, маємо визна-
ти суттєву стилістичну відмінність будівель, зведених упро-
довж другої половини XVІІ – 70-х рр. XVІІІ ст. на Лівобереж-
жі, Наддніпрянщині та Слобожанщині, від тогочасних суто 
барокових споруд західного регіону. Відрізняються як розпла-
нувально-просторові структури, так і композиційні побудови, 
способи формування простору, архітектурно-пластичні вирі-
шення. Тут спостерігаємо тенденції до перенесення в монуме-
нтальну муровану архітектуру композиційних структур з тра-
диційної монументальної дерев’яної архітектури, а також від-
родження композиційних структур монументальної мурованої 
архітектури Київської Русі. Це дає підстави провести певні 
паралелі з архітектурою Відродження чи Ренесансу в Європі. 

Отже, українське бароко відрізняється від західноєвро-
пейського більш стриманими орнаментами та спрощеними 
формами. В українській архітектурі воно отримало назву ко-
зацького. Та найчастіше його називають мазепинським баро-
ко, оскільки воно набуло найвищого свого розвитку та завер-
шення за гетьманства Івана Мазепи. Мазепинська доба ство-
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рила свій власний стиль, що мав прояви не лише в архітектурі, 
образотворчому мистецтві та літературі, але й в цілому куль-
турному та побутовому житті України. Архітектори того часу 
прагнули об’єднати в кам’яному храмовому будівництві євро-
пейський вплив мистецтва бароко із набутими ними самими 
традиціями будівництва дерев’яних храмів. Українське бароко 
утворило оригінальний і блискучий синтез західноєвропейсь-
ких барокових форм та місцевих мистецьких традицій. 
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Сьогодні Кам’янець-Подільський національний уні-
верситет імені Івана Огієнка є одним із знаних наукових 
центрів Південно – Західного регіону України. Саме тут 
започаткувалося у 1919 році Наукове товариство, яке за-
клало основи для майбутньої, добре організованої і ефек-
тивної науково – дослідної роботи. Праці дослідників, при-
свячені Кам’янець-Подільському державному університету 
в 1919-1920 рр. містять різнобічну інформацію про багато-
гранне внутрішнє життя його колективу. Науковий аспект 
діяльності КПДУУ, попри великий масив праць, присвяче-
них закладу в цілому, ще повністю не досліджено, хоча 
чимало висвітлено у роботах (О.М. Завальнюка [3-7], 
А.О. Копилова [9], Е.М. Мельник і А.Г. Філінюк [10]).  

Мета повідомлення полягає у тому, щоб висвітлити 
основні аспекти діяльності наукового товариства Кам’яне-
ць-Подільського державного українського університету 
(1919-1920 рр.) та з'ясувати значення цієї фундації для ста-
новлення і розвитку національної науки.  

Вищим етапом організації наукових сил Кам’янця-
Подільського стало створення, переважно з професорсько-
викладацьких кадрів університету, Наукового товариства. 

Науковці до цих пір точно не встановили час фундації 
НТ. Одні дослідники стверджують, що воно було створено 
восени 1919 р., інші – на початку грудня чи наприкінці 1919 р. 
[5, с.291]. Іван Огієнко в автобіографічній хронологічній канві 
«Моє життя» занотував: «Лютий 1919. Організація при Кам’я-
нецькім університеті наукового товариства з багатьма секція-
ми. Притягнення до наукової праці вчителів середніх шкіл 
міста Кам’янця й еміграції» [2]. Аналіз різних архівних і опуб-
лікованих матеріалів дає підстави вважати, що процес тво-
рення і діяльності в КПДУУ Наукового товариства пройшов 
кілька етапів: 1) концентрація в університеті наукових кадрів 
різних спеціальностей; 2) формування ідеї створення науково-
дослідної структури, вироблення проекту статуту товариства і 
початок роботи; 3) вдосконалення статуту НТ і організація 
широкомасштабної діяльності наукових секцій [5, с.291].  

Перший етап хронологічно охоплює відтинок з серпня 
1918 р., коли відбулися призначення перших викладачів, і до 
осені 1919 р., коли українська влада зробила основні кадрові 
призначення до університету. На початку 1919/1920 навчаль-
ного року в штаті навчального закладу налічувалося 45 профе-
сорів і приват-доцентів, у т. ч. 26 гуманітарного профілю і 19 – 
природничо-математичного [4, c.376-413]. 

Наступний, другий етап, датувати важче. Швидше за 
все, ідея заснувати в університеті НТ з’явилася наприкінці 

січня – на початку лютого 1919 р., коли зусиллями І.І. Огієнка, 
який з 5 січня почав працювати на посаді міністра народної 
освіти уряду УНР, професорсько-викладацьку корпорацію 
КПДУУ поповнили ряд науковців з різних міст України (Київ, 
Харків, Одеса, Львів, Кам’янець-Подільський). За свідченням 
Д.І. Дорошенка, який прибув до університету 26 січня 1919 р., 
у лютому в університеті проводились заходи із створення 
науково-дослідної структури. Л.Т. Білецький у неопублікова-
них спогадах зазначав: коли М.С. Грушевський (перебував у 
Кам’янці-Подільському в лютому-березні 1919 р.) спробував 
організувати філію Українського товариства, то в КПДУУ 
«щось за місяць перед тим… таке Наукове товариство із сек-
ціями зі всіх галузів уже заклалося». Ідея фундації зазначеної 
структури належала катеринославцеві В.О. Біднову і киянино-
ві Л.Т. Білецькому, «старожилам» університету. В установчих 
зборах, які відбулися на початку 20-х чисел березня, участі не 
брав ректор І.І. Огієнко, який 24 березня 1919 р. відбув до 
Галичини разом з іншими міністрами відповідно до розпоря-
дження глави уряду. За мемуарним джерелом, збори обрали 
тимчасовим головою НТ Л.Т. Білецького, секретарем – 
М.М. Васильківського, казначеєм – В.О. Біднова. Було ухва-
лено проект статуту товариства. Всі 11 осіб, присутні на збо-
рах, за науковим профілем були гуманітаріями. Таким чином, 
до НТ не залучили представників природничих і фізико-мате-
матичних наук [6, с.317-318]. 

Новоявлена структура, яка мала громадський харак-
тер, нагадувала про себе різними заходами. Так, до 105-ї 
річниці від дня народження Тараса Шевченка її члени про-
вели урочисте засідання, на якому заслухали доповіді Л.Т. Бі-
лецького (про національний і народний характер творчості 
Великого Кобзаря) і М.М. Васильківського (зупинився на 
питанні про релігійність творів батька української нації). 
28 серпня 1919 р., на прохання Міністерства народної осві-
ти УНР, НТ провело засідання, де відбулася дискусія щодо 
актуальної для того часу термінології (аналізували поняття: 
«російський», «руський», «московський», «український», 
«малоросійський»). У ній взяли участь І.І. Огієнко, В.О. Бід-
нов, П.Г. Клепатський, а також П.В. Клименко. Коли у ве-
ресні 1919 р. помер професор кафедри історії українського 
мистецтва К.В. Широцький, члени НТ вшанували його 
пам’ять, провівши урочисту академію. Свої виступи діячеві 
української науки присвятили Л.Т. Білецький (про життє-
вий і творчий шлях) і П.В. Клименко (висвітлив історіог-
рафічний аспект наукової діяльності) [5, с.292-293].  
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У вересні 1919 р. розпочався третій етап у функціону-
ванні Наукового товариства КПДУУ (тривав до середини 
листопада 1920 р.), в ході якого відбулася його реорганізація 
і структуризація. 24 вересня Рада професорів на своєму засі-
данні, ухвалила рішення про створення комісії з метою пере-
гляду проекту «Статуту Наукового товариства Кам’янець-
Подільського Державного Українського Університету». Її 
очолив професор П.М. Бучинський. Через певні зволікання із 
виконанням зазначеного доручення, ректор І.І. Огієнко 
29 листопада 1919 р. змушений був нагадати голові комісії 
про його обов’язок: «З огляду на те, – наголошував він, – що 
зараз більш, ніж коли-небудь, потрібується, щоб університет 
розвинув максимум своєї наукової діяльності, ласкаво прошу 
Вас в найскорішім часі виконати доручення Ради професорів 
і надати Статут Наукового товариства на її ухвалу». У Держ-
архіві Хмельницької області зберігається примірник проекту 
зазначеного статуту із правками П.М. Бучинського. Як вид-
но, проект документа складався з 5 розділів: 1) мета та за-
вдання Товариства; 2) склад Товариства, права й обов’язки 
його членів; 3) про Раду й службових осіб Товариства; 
4) ревізійна комісія Товариства і 5) про загальні збори Това-
риства [9, с.29]. Метою НТ вважали «розроблення й популя-
ризацію різних галузів науки», а завдання сформулювали 
таким чином: підтримувати зв’язки між вченими в Кам’янці-
Подільському, «давати кожному з них можливість обмірко-
вувати серед членів Товариства питання, які вони студію-
ють, знайомити членів Товариства зі статтями, наготовлени-
ми до друку, науковими відкриттями та висновками, сприя-
ючи розповсюдженню наукових знаннів через лекції й ви-
дання Товариства» [6, с.318-319].  

Сам ректор, попри виконання великого обсягу держав-
ної і громадської роботи, не стояв осторонь наукової діяльнос-
ті. Він доклав зусиль до вироблення і ухвали Статуту науково-
го товариства [3, с.11]. Невідомо коли саме Рада професорів 
розглянула і схвалила проект цього документа. Виявлена в 
архівному фонді Кам’янець-Подільського історичного музею 
рукописна копія «Статуту Наукового Товариства при Держав-
ному Українському Університеті в м. Кам’янці на Поділлі» 
дає змогу порівняти його з проектом статуту і побачити ряд 
відмінностей. По-перше, статут складався з VІІІ розділів; по-
друге, передбачалося, що в структурі НТ діятимуть секції 
(кількість не зазначена) з цілком автономними правами; по-
третє, чіткіше прописали права Товариства, що зводились, 
зокрема, до 1) проведення закритих і публічних засідань, 
2) організації диспутів, лекцій та систематичних лекційних 
курсів з окремих галузей наук, 3) видачі наукових дипломів та 
премій, 4) налагодження зносин зі всіма науковими інституці-
ями і окремими особами, 5) організації наукових досліджень, 
експедицій та екскурсій, 6) проведення наукових з’їздів, 
7) видання окремих розвідок, збірок і монографій, брошур, а 
також періодичних видань; по-четверте, з’явилися виписані у 
§ 25 права президії секції, що полягали в 1) розпорядженні 
коштами для розвитку діяльності секції відповідно до її за-
вдань, 2) розгляді та затверджені тем, запропонованих на здо-
буття премій, присудженні останніх, затвердженні планів ро-
боти наукових секцій, 3) розгляді і схваленні програм допові-
дей, запланованих до розгляду на засіданнях секції; 4) вчасно-
му розгляді заяв і звернень членів секції для повідомлення їх 
зборам, 5) складанні кошторису, 6) завідуванні розпорядчою 
частиною секції, виданні її праць, опікуванні біжучими спра-
вами [5, с.294].  

Як свідчать документи, в структурі товариства налічува-
лося дві секції: 1) історико-філологічна і 2) секція точних наук. 
Президію першої з них очолив професор Є.К. Тимченко. За-
ступником обрали Л.Т. Білецького, секретарем – О. Синявсь-
кого, скарбником – П.Г. Клепатського (члени секції сплачува-
ли річні внести в розмірі 25 крб). Через завантаженість науко-
вців історико-філологічної секції (Є.К. Тимченко, В.О. Біднов, 
П.В. Клименко, Л.Т. Білецький, Є.Й. Сіцінський, П.Г. Клепат-
ський, М.М. Васильківський, М.О. Драй-Хмара, І.А. Любарсь-
кий, М.А. Плевако, кандидат на посаду приват-доцента кафе-
дри історії української мови О. Синявський, професорський 
стипендіат С.Ф. Якимович, помічник бібліотекаря М. Ясинсь-
кий, секретар студентських справ М.О. Грінченко, вчитель 
української гімназії С. Козицький) засідання вирішили прово-

дити по неділях, в кімнаті історико-філологічного семінару, 
яким керував Л.Т. Білецький. Кожний доповідач зобов’язаний 
був заздалегідь подавати на розгляд президії секції тези своєї 
доповіді, з якими головуючий знайомив присутніх на попере-
дньому засіданні. На зібрання приходили всі бажаючі, серед 
яких були кам’янчани з вищою освітою, студенти університе-
ту. Так, 21 грудня 1919 р. у роботі секції взяли участь 24 осо-
би, з-поміж яких лише 15 були членами НТ [6, с. 320]. 

Відповідно до статуту члени Наукового товариства про-
водили діяльність за різними напрямами: 1) готували і виго-
лошували наукові доповіді на засіданнях секцій, 2) займалися 
підготовкою результатів науково-дослідницької роботи до 
друку у наукових виданнях університету, різних видавницт-
вах, що працювали у Кам’янці-Подільському; 3) публікували 
науково-дослідні матеріали на сторінках української преси; 
4) займалися лекційною роботою серед населення [5, с.295].  

У 1919/1920 навчальному році історико-філологічна 
секція збиралася на засідання 19 разів, у ході яких було ви-
голошено 29 наукових доповідей. Два засідання присвятили 
пам’яті Тараса Шевченка і Володимира Антоновича. Велика 
увага приділялася джерелознавчій проблематиці [6, с.320]. 
Уже на першому засіданні секції, яке відбулося 4 грудня 
1919 р., Павло Клепатський виступив з доповіддю про Ли-
товсько-Руські літописи, в якій зазначав, що невід’ємною 
рисою цих літописів «є націоналізм в розумінні інтересів 
Литовсько-Руської держави» [8, с.20]. Загалом тільки протя-
гом 1919-1920 рр. діяльності історико-філологічної секції 
Наукового товариства, П. Клепатський виступив з такими 
ґрунтовними доповідями: «Літопис Якова Лизогуба до 
1737 р.», «Листування Великої княгині Катерини Олексіївни 
з англійським послом сером Чарлзом Уїльямсом як пам'ятка 
закулісної петербурзької інтриги», «Наукова розробка так 
званого початкового літопису, або «Повісті времяних літ», 
«Місцеві і монастирські літописи та їх значення», «Місцеві 
синодики як історичні джерела», «Гайдамаки Т.Г. Шевченка 
в світлі історії», «В. Антонович як історик Литви» та ін. [10, 
с.59-60]. Інший вчений – П.В. Клименко зробив аналіз гра-
моти Міндовга. У доповіді Л.Т. Білецького йшлося про «По-
вість минулих літ» у баченні російського академіка О. Шах-
матова. В.О. Біднов звернув увагу на таке важливе історичне 
джерело, як комплекс регіональної преси, передусім «губер-
нскиеведомости», що видавалися в адміністративних цент-
рах 9 українських губерній [6, с.320].  

Значний інтерес викликали персоналії в контексті історії 
й культури України, інших країн. В. О. Біднов аналізував біог-
рафічні дані про І.П. Котляревського, оповідання О. Стороже-
нка, діяльність кошових отаманів Запорозької Січі Сидора 
Білого та Петра Калнишевського. Л.Т. Білецький і П.Г. Кле-
патський висвітлювали творчість Тараса Шевченка. В ході 
академії на пошану В.Б. Антоновича з доповідями виступали 
В.О. Біднов («Біографічні відомості В.Б. Антоновича»), 
П.Г. Клепатський («В.Б. Антонович як історик») і Є.Й. Сіцін-
ський («В.Б. Антонович як археолог»). На інших засіданнях 
висвітлювалися основні моменти творчості А. Качича-Міоши-
ча та його роль в історії сербо-хорватського письменства 
(М.О. Драй-Хмара), діяльність П. Куліша як критика та істо-
рика української літератури (М.А. Плевако), біографія пись-
менника ХVІ ст. Василя Сурожинського (К.О. Копержинсь-
кий). Увазі членів секції і відвідувачів також були запропоно-
вані теми, пов’язані із становленням українського письменства 
(Л.Т. Білецький), краєзнавчі (Є.Й. Сіцінський, П.В. Клименко) 
і фольклорно-етнографічні сюжети (С.Ф. Якимович). М.М. Ва-
сильківський доповідав про перспективи світової історії, 
А.Г. Борис – про методи психології [12, с.3-4]. 

Секція точних наук налічувала 20 дійсних членів і 1 чле-
на-співробітника. Головою Президії обрали П.М. Бучинсько-
го, його заступником – М.М. Хведорова, секретарем – С.В. Ба-
чинського. З грудня 1919 до травня 1920 р. провели 10 за-
сідань, на яких заслухали і обговорили 15 доповідей, у т.ч. 
«Про протозо (постійні)» (П.М. Бучинський); «Переферійний 
апарат нюхової комірки», «Фізіологічний індуктор низького 
напруження» (М.Т. Геращенко); «До питання про поширення 
спектральних ліній від молекулярних ударів» (А.Е. Малінов-
ський); «Біографія і розбір праць професора І. Пулюя», «Взаї-
мовідношення вищих технічних шкіл до університету», «Пра-
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ці по зоології І. Верхрадського», «Сільськогосподарська меха-
ніка в школі» (С.В. Бачинський); «Біографія І. Верхградсько-
го» (Н.Т. Гаморак); «Причинки до морфології карстових 
явищ» (В.О. Геринович); «Відношення радіантів падучих зі-
рок» (О.А. Аленич) та ін. [5, с.297].  

Члени секції багато працювали над створенням мате-
ріальної бази своїх досліджень. Так, у лютому 1920 р. аст-
роном-наглядач О.А. Аленич, отримавши необхідні кошти 
(115242 грн.) від ректора університету разом із архітекто-
ром О. Сердюком збудував на даху головного корпусу об-
серваторію, де розмістив власний телескоп, що давав змогу 
бачити космічні тіла у 150-кратному збільшенні [6, с.322]. 

Робота секцій у холодний період ускладнювалася. 
Утім ентузіазм учених, їх гаряче бажання якнайкраще при-
служитися розвою наукового життя в університеті і місті 
не спиняли активного ритму праці. В.О. Біднов в еміграції 
згадував: «Особливо великий холод почувався в січні-
лютому 1920 р. Та ми все-таки працювали, впоряджали 
навіть по неділях… Не вважаючи на холод, слухали допо-
відей і брали участь у дискусіях» [1, с.332]. 

Попри величезні труднощі з коштами і папером, універси-
тет заходився видавати 8 томів наукових записок [7, с.69-71]. 

Отже, Наукове товариство К-ПДУУ провадило активну 
діяльність та стало вагомим осередком наукового життя вищу. 
Його члени мали цікаві задуми, накреслювали сміливі плани, 
на реалізацію яких в добу УНР просто не вистачало часу і 
ресурсу. Попри це їм вдалося стати прикладом для студентів, 
закласти основу подальшої науково-дослідної роботи.  
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Епоха неосталінізму відома в радянській історії як 
період застою. Вона не принесла Радянському Союзу особ-
ливих позитивних зрушень, відбулося лише закостеніння 
існуючої партійної системи і бюрократичного апарата, що 
в цілому впливало на стан суспільства. 

Проте давайте поглянемо на весь механізм епохи 
неосталінізму зсередини. Перш за все варто згадати про 
спробу реформування економіки в 60-70-х роках. 

Реформа не могла змінити основу адміністративно-
командної системи і усунути адресне директивне планування, 
але воно обмежувалося всього декількома показниками: за-
мість тридцяти дев’яти (серед яких були обсяг реалізації про-
дукції, фонд заробітної плати, прибуток, рентабельність та ін.).  

Позитивним було те, що за цією реформою передбача-
лося виконання плану не у валових показниках, а в обсязі 
реалізованої продукції, тобто враховувалося лише те, що 
продано. Також підприємства отримували свободу у плану-
ванні темпів росту продуктивності праці, знижені собіварто-
сті, встановленні величини середньої заробітної плати. Кері-
вники отримали право більш вільно розпоряджатися прибут-
ком. Все це створювало зацікавленість підприємств в рента-
бельній роботі, поліпшенні економічних показників. 

На початку 70-х років на нові умови роботи вдалося 
90% перевести промислових підприємств.  

Але реформа все ж потерпіла невдачу і сталося це че-
рез ряд причин: 

 Невелике розширення самостійності підприємств у 
неринковій системі дозволило їм занижувати планові 
завдання, вибирати більш легкі варіанти роботи.  

 Реформі протистояли старі виробничі відносини. 

Щодо вигляду радянської політичною системи, то 
змін в ній фактично не відбулось, хоча й на партійних 
з’їздах, пленумах приймалися численні резолюції про де-
мократизацію суспільного життя, обмеження впливу бюро-
кратичного апарату, підвищення ролі Рад. Але в цілому 
Ради всіх рівнів залишалися безсилими та безгласними. 
Верховна Рада, по суті, залишалась декоративним органом 
покликаним «одноголосно» схвалювати підготовлені апа-
ратом рішення. Правлячий клас був зацікавлений в стабі-
льності вищого політичного керівництва. З цієї причини в 
1965-1984 рр. кадрові переміщення у вищих ешелонах вла-
ди було зведено до мінімуму. В складі ключового органу 
влади – Політбюро ЦК КПРС – більшість його членів зна-
ходилася більше 15 років, в ЦК КПРС – більше 12 років. 

В індустріальному плані в цю епоху відбувається роз-
гортання негативних тенденцій пов’язаних з відсталістю 
Радянського Союзу в розвитку мікроелектроніки. Тоді як в 
світі розвиток в цій сфері був доволі стрімким і потужним, 
Радянський Союз ніяк не міг стати на нові рейки. Він зосе-
реджувався в 70-ті роки на мілітаризованості економіки, 
яка працювала в основному на ВПК. В загальному обсязі 
продукції машинобудування виробництво військової техні-
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ки складало 60%, а частка військових витрат у валовому 
національному продукті – біля 23%. Ще однією негатив-
ною тенденцією було підсадження Радянського Союзу на 
«нафтову голку». Саме експорт нафти давав можливість не 
зруйнуватися згнилій системі промисловості. 

В сільському господарстві теж переважали негативні 
явища. Незважаючи на величезні капіталовкладення (у 70-
х – початок 80-х років – 500 млрд. руб.), становище у сіль-
ському господарстві набуло кризового характеру. Насам-
перед це виявилося у тому, що аграрний сектор економіки 
не зміг забезпечити країну продовольством. Екстенсивні 
форми колективного ведення сільського господарства пов-
ністю себе вичерпали. В результаті у СРСР в 2-3 рази були 
нижчі, ніж у передових країнах, врожайність зернових, 
картоплі, в 2,5 рази надої молока на корову, в 3-3,5 рази 
менше виробництво м’яса на душу населення. 

Чимало проблем було пов’язаних з суспільством. За-
вершення розселянювання спричинило виникнення у міс-
тах гострої продовольчої та житлової проблеми, специфіч-
ної барачної субкультури з відповідним типом «проміжної» 
маргінальної людини. 

З середини 60-х років керівництво СРСР взяло курс на 
підвищення грошових доходів населення, яке зіграло певну 
позитивну роль. Але в умовах товарного дефіциту населення 
змушене було відкладати на тривалий час задоволення попиту 
на товари. Величезна кількість грошей, зосереджених у насе-
лення, яка не знаходила товарного покриття, стала грізним 
симптомом фінансової дестабілізації. 

Поразка США у війні з В’єтнамом, енергетична криза у 
світі в зв’язку з арабо-ізраїльською війною підштовхнули 
країни Заходу до налагодження діалогу з СРСР. Підставою 
для цього також послужили заява президента Річарда Ніксо-
на у квітні 1969 року про те, що між СРСР та США утверди-
вся ядерний паритет і становище змінити неможливо, «роз-
рив ліквідовано і його ніколи більше не буде». Радянське 
керівництво на чолі з Леонідом Брежнєвим відгукнулося на 
цей реалістичний курс прийняттям на XXIV з’їзді КПРС у 
1971 році програми миру, яка передбачала комплекс заходів 
щодо зупинення гонки озброєнь У 1972 році було підписано 
Угоду про обмеження стратегічних наступальних озброєнь 
(ОСО-І). Цей договір передбачав зобов’язання обох сторін 
не розгортати системи протиракетної оборони і не створюва-
ти основу для неї. Під час переговорів керівників СРСР та 
СІЛА у Владивостоці 24 листопада 1974 року було досягну-
то домовленості щодо обмеження стратегічних наступаль-
них озброєнь на принципах рівності та однакової безпеки 
(ОСО-2). Обидві сторони зобов’язувалися володіти певно 
погодженою кількістю носіїв стратегічної зброї та міжконте-
нтальних балістичних ракет. 

Піком розрядки стало підписання СРСР Заключного 
акту наради з питань безпеки та співробітництва в Європі 1 
серпня 1975 року. Основа його – Декларація принципів, 
якими держави повинні керуватися у взаємних та міждер-
жавних відносинах.  

Проте з середини 70-х років політика розрядки стала за-
дихатися. У березні 1976 року президент США Форд заявив 
про відмову від терміну «розрядка», замінивши його форму-
лою «політика миру за допомогою сили». Скориставшись 
погіршенням економічного становища СРСР, США вирішили 
вимотати Радянський Союз новою гонкою озброєнь: «ракета 
на ракету», «танк на танк», «літак на літак». Приводом для 
цього стало рішення радянського керівництва про розміщення 
ракет середньої дальності в Європі, порушення прав людини в 

СРСР, введення радянських військ до Афганістану і підтримка 
ліворадикальних рухів в Анголі, Нікарагуа, Кампучії. 

У другій половині 70-х років зовнішньо-політичне 
становище СРСР різко погіршується. Значно погіршилися 
відносини між СРСР та Японією через відмову передати 
останній т.з. «північні території» у відповідності з Декла-
рацією 1956 року. У 1979 році керівництво КНР заявило 
про намір не продовжувати Договір про дружбу та взаємо-
допомогу з СРСР, укладений у 1950 році.  

В результаті перед СРСР постала реальна перспекти-
ва опинитися в міжнародній ізоляції та виникнення потуж-
ної антирадянської коаліції, в яку входили всі провідні 
країни Заходу, Японія та Китай на чолі з СІЛА. 

Також варто відзначити, що епоха неосталінізму – це 
період правління Брежнєва, Андропова і Черненка. Зосере-
димось на двох останніх лідерах СРСР. За Андропова інтер-
венція в Афганістан посилилась, а 24 листопада 1982 року 
було прийнято Закон «Про державний кордон СРСР». При-
кордонним військам наказувалося попереджати проникнення 
в СРСР різноманітних друкованих робіт, фотографій, руко-
писів, магнітофонних записів і т. ін., зміст яких міг би завда-
ти шкоди економічному та моральному стану населення 
країни. Для наведення дисципліни стали використовувати 
звичні форми насилля та примусу. Андропов здійснив неве-
ликий землетрус у кадровій політиці. Протягом року було 
звільнено 20% міністрів, перших секретарів обкомів, чия 
нездатність, бездарність перейшла будь-які допустимі межі, 
до того ж загрузлих в корупції. Були проведені процеси над 
високопоставленими хабарниками з Міністерства зовнішньої 
торгівлі, викрито афери міністра внутрішніх справ Щолоко-
ва, першого секретаря Краснодарського крайкому КПРС 
Медунова. Але одночасно відбулися арешти інакодумців. 

За Черненка було прийнято два закони: про реформу за-
гальноосвітньої та професійної школи та меліорацію сільсько-
го господарства. Перший передбачав зниження віку вступу в 
школу з 7 до 6 років, посилення ідеологічного пресінгу на 
підростаюче покоління, другий – зрошення та осушення міль-
йонів гектарів, будівництво каналів, перекидання частини 
водних ресурсів північних та сибірських рік, а також Дунаю 
для зрошення земель в центральних та південних районах 
країни, Зауралля та Західного Сибіру. В той же час не послаб-
лювалася репресивна політика. Тільки протягом другої поло-
вини 1984 року в радянських таборах загинуло декілька відо-
мих дисидентів: ініціатор створення вільних профспілок інже-
нер Олексій Нікітін, один із засновників української Гельсін-
ської спілки вчитель Олексій Тихий, журналіст Валерій Мар-
ченко, публіцист та поет Валентин Соколов. 

Отже, як бачимо, по вищенаведених фактах в усіх сфе-
рах життя в епосі неосталінізму панував тотальний застій, 
який й був передвісником розвалу радянської системи. 
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ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВЕКТОР НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОЛЕКСАНДРА ГРУШЕВСЬКОГО 

У повідомленні зазначається, що в науковій діяльності Олександра Сергійовича Грушевського (1877-1942) важливе 
місце займала історична географія. У 1919 – на початку 1930-х рр. він очолював історично-географічний напрямок у дія-
льності Історично-філологічного відділу Української Академії наук. 

Ключові слова: історична географія, Олександр Грушевський, Постійна комісія для складання історично-географіч-
ного словника української землі. 

Наукова діяльність Олександра Сергійовича Грушев-
ського (1877-1942) була надзвичайно багатогранною. Його 
життю та діяльності присвячено чимало праць сучасних 
українських дослідників, зокрема І. Матяш [3] та І. Костюк 
[2]. Діяльність О. Грушевського як організатора і активного 
учасника історично-географічних досліджень в Українській 
Академії наук у 1919 – на початку 1930-х рр. відображена в 
публікаціях Г. Вербиленко [1], І. Савченко [4; 5] та С. Труб-
чанінова [6; 8-10]. 

Мета повідомлення – з’ясування значення історично-
географічного вектору в науковій діяльності О. Грушевського. 

Студентом Університету св. Володимира О. Грушевсь-
кий став учнем засновника Київської історичної школи 
В. Антоновича, представники якої внесли вагомий внесок у 
становлення історичної географії [7]. У 1899 р. він закінчив 
університет з дипломом I-го ступеня та золотою медаллю за 
працю «Турово-Пінське князівство». О. Грушевський пра-
цював приват-доцентом у Новоросійському (1907-1908), 
Московському (1909-1910) та Петербурзькому (1910-1917) 
університетах. Він був одним із засновників Українського 
наукового товариства в Києві (1907 р.) та Українського на-
родного університету (1917 р.), членом Центральної Ради [2, 
с.342-357; 3, с.253-256]. 

16 грудня 1918 р. академік Д. Багалій доповів Спільному 
зібранню Української Академії наук (далі – УАН) про засну-
вання Комісії історично-географічного словника. Призначення 
керівника комісії відбулося в березні 1919 р. – спершу на засі-
данні Історично-Філологічного відділу УАН було заслухано 
curriculum vitae, реєстр праць професора О. Грушевського та їх 
наукову оцінку, яку було зроблено академіком Д. Багалієм. 
29 березня 1919 р. на Спільному зібранні УАН таємним голо-
суванням О. Грушевського було обрано на посаду директора 
Постійної комісії для складання історично-географічного 
словника української землі [8, с.235-236]. 

23 квітня 1919 р. відбулося перше засідання комісії, на 
якому академік Д. Багалій представив її директора. Комісія 
«розпочала роботу в постійному складі з травня 1919 року. – 
писав О.Грушевський. – Голова, два постійних членів і спів-
робітник для вибирання відомостей на картки (спеціальне 
доручення) – це її мінімальний склад» [4, с.219-220].  

Штат комісії був завжди невеликий: у 1921 р. – 3 співро-
бітники, у 1922 р. – лише 1 (директор О. Грушевський), у 
1926 р. – 4 штатних і 4 нештатних співробітники. З 1926 р. 
Комісія в офіційних документах стала називатися Історично-
географічною [10, с.246-249]. 

Паралельно з основною роботою в Постійній комісії, 
О. Грушевський був задіяний у різних установах УАН. Так, у 
1927 р. його залучили до діяльності Комісії по дослідженню 
Дніпрельстанівської території [1, с.83]. Він також очолював 
історично-економічну підсекцію історичної секції при науко-
во-дослідній кафедрі історії України М. Грушевського. Згодом 
ця підсекція стала історично-географічною [8]. 

О. Грушевський започаткував видання «Історично-
географічного збірника». Протягом 1927-1931 рр. було 
опубліковано чотири томи збірника. У ньому вийшло 6 
статей О. Грушевського [1, с.61-62]. 

На рубежі 1920-1930-х років розгорнулося цькування 
М. Грушевського та його школи. Історично-географічна 
комісія ще деякий час продовжувала працювати. За рішен-
ням керівництва ВУАН її робота була спрямована на укла-
дання «районових словників». Так, особисто О. Грушевсь-
кий мав підготувати районові словники «Городнянщина» (у 

1931-1932 рр.) та «Прилуччина» (1932), кожний обсягом по 
12 друк. аркушів. Але, у 1932 р. робота комісії фактично 
призупинилася. У серпні 1933 р. О. Грушевського було зві-
льнено з Академії наук [8, с.240]. 

Таким чином, у науковій діяльності О. Грушевського 
історично-географічний вектор був головним у 1919 – на 
початку 1930-х рр., коли він очолював Історично-геогра-
фічну комісію Української Академії наук.  
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The report states that in the scientific work of Olexander Ser-
giyovych Hrushevsky (1877-1942), along with history, historiog-
raphy, source study, archival studies, ethnography, literary studies, 
an important place was occupied by historical geography. It is not-
ed that in 1919 – early 1930’s professor O. Hrushevsky led the his-
torical-geographical direction in the activity of the Historical-
philological department of the Ukrainian Academy of Sciences. 
Under his leadership, the staff and members of the Standing 
Committee for the compilation of the historical-geographical dic-
tionary of the Ukrainian land accumulated materials that were nec-
essary for the creation of a thorough academic publication. 
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УДК 930.1(477)(092):008(477)«1917/1920»  

М. Тютюнник, магістрант історичного факультету  

ВНЕСОК ІСТОРИКА Д. Ф. РОЗОВИКА (1949-2016)  
У ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (1917-1920 рр.) 

У статті висвітлюється внесок українського історика Дмитра Федоровича Розовика у вивчення культурного будівни-
цтва в Україні в період визвольних змагань 1917-1920 рр. 

Ключові слова: історіографія, Д.Ф. Розовик, культурне будівництво в Україні, 1917-1920 рр. 

Події Української революції 1917-1920 рр. посідають 
особливе місце у вітчизняній історії, адже тоді українці отри-
мали можливість розбудовувати власну національну державу. 
Особливості цього процесу все більше цікавлять істориків. 
Провідним дослідником цього періоду української історії був 
Дмитро Федорович Розовик, який більше 30 років свого життя 
присвятив вивченню культурного будівництва в Україні в 
1917-1920 рр. І це, на думку багатьох сучасників, було випра-
вданим кроком. Історик вважав, що в умовах розбудови неза-
лежної України, заснованої на демократичних засадах, у нау-
ковців з’явилися широкі можливості по-новому вивчити і 
переосмислити історію нашої вітчизни у тому числі і в оцінці 
культурних перетворень, а узагальнення історичного досвіду 
варто використати на державному рівні в сучасній Україні.  

Тема нашого дослідження є актуальною, адже нау-
кові праці Дмитра Федоровича Розовика мають високий 
науково-теоретичний рівень і велике практичне значення, а 
в українській історіографії він вважається провідним фахі-
вцем з даної тематики.  

На основі вивчення комплексу праць ставимо за ме-
ту прослідкувати наукову діяльність вченого і дослідити 
його внесок у вивчення питання культурного будівництва. 

Доктор історичних наук Дмитро Федорович Розовик 
працював професором на кафедрі української історії та 
етнополітики історичного факультету Київського націона-
льного університету імені Тараса Шевченка. За час роботи 
історик написав багато наукових статей, монографій, лек-
ційних курсів та посібників з історії України, вивчав істо-
рію рідної Переяславщини, де його родина зробила багато 
для відбудови освіти та культури у післявоєнний час [24, 
c.36-37]. У своїх дослідженнях прагнув подати об’єктив-
ну картину національно-культурного будівництва, оці-
нюючи діяльність українських урядів, політичних партій, 
громадських організацій в період національно-демократич-
ної революції 1917-1920 рр., зафіксувати вплив культурних 
перетворень на відродження держави [3, c.294]. 

Професор вивчив значну і різноманітну джерельну 
базу: опубліковані збірники документів і матеріалів, архів-
ні матеріали, мемуарну літературу і періодику 1917-1920 
рр. [27, c.117] та побудував власну авторську концепцію 
дослідження за проблемно-тематичним принципом. Вона 
передбачала, насамперед, висвітлення питань культурних 
перетворень в роки революції, що стосуються всіх напрям-
ків в цій сфері (освіта, науково-дослідна робота, видавниче 
забезпечення, бібліотечно-архівна справа, мистецьке буді-
вництво, етнонаціональні аспекти, українізація), адже саме 
вони, на його думку, найбільш глибше і повно розкривають 
зміст теми [6, c.6]. Для зручності історик використовує 
періодизацію історії Української революції запропоновану 
В. Солдатенком [25] та В. Капелюшним [2].  

Питання освіти у державотворчій політиці україн-
ських урядів. Дмитро Федорович довів що, за Центральної 
Ради було значно посилено матеріально-технічну базу шкі-
льної освіти й закладено основи формування національної 
школи; українська влада розширила мережу навчальних 
закладів, розпочала проведення українізації системи освіти 
та державних установ [8, c.26].  

Будівництво української школи успішно проходило і в 
Українській Державі. Передбачалося посилення будівництва 
шкіл в сільській місцевості та збільшення чисельності гімназій 
у містах і селах України. Заходи Директорії УНР, були більш 
радикальні, бо згортали російськомовне викладання в школах. 
Мали місце позашкільна культурно-освітня робота, побудова 
системи професійної підготовки шкільної молоді і працюючо-

го населення, створення української вищої освіти. У роки виз-
вольних змагань створилася якісно нова національна система 
вузівської гуманітарної і технічної освіти [13, c.58]. 

Незважаючи на значні економічні й політичні труд-
нощі, в Україні в 1917-1920 рр. було закладено основу впо-
рядкованого педагогічного виховання дошкільнят, взято 
під опіку держави і суспільства безпритульних та осироті-
лих дітей, налагоджено для них необхідне побутове утри-
мання і шкільне виховання. Усе це разом позитивно впли-
вало на ті глибинні культурнотворчі процеси, які розпоча-
лися в Україні в роки визвольної боротьби [17, c.80].  

Дослідницька робота наукових товариств та інститу-
цій. Вчений з'ясував, що значний вклад у розвиток гуманітар-
ної і українознавчої науки зробили наукові товариства. Вони 
утворились на добровільних засадах, ще до встановлення вла-
ди українських урядів і були мало залежні від Тимчасового 
уряду і місцевих органів влади. Ці установи розгорнули робо-
ту з дослідження українознавства і розпочали практично вті-
лювати свої розробки у навчальний процес системи освіти й 
проведення культурно-освітньої роботи в масах. Плідно пра-
цювали також природничі наукові товариства. Їх колективами 
було розроблено десятки наукових проблем [23, c.125]. 

Активну участь у науково-дослідній роботі брали ка-
федри, викладачі вузів й спеціалісти різних наукових під-
розділів. Важливі наукові здобутки мали учені з Українсь-
кої Академії Наук, які розробили перспективні напрямки 
науково-дослідної роботи у сфері гуманітарних і природ-
ничих наук [12, c.35]. 

Видавниче забезпечення та реформування культурної 
сфери суспільного життя. Дослідник зазначає, що в період 
діяльності українських урядів було побудовано 400 нових 
друкарень і загальна кількість доведена до 1300, які, при їх 
ефективному використанні, могли забезпечити практично всі 
потреби суспільства різноманітною літературою. Друкуван-
ням україномовної навчальної, художньої, суспільно-полі-
тичної літератури займалася більшість діючих в Україні ви-
давництв (понад 100), які за чотири роки випустили в світ 
близько 26 млн. книжок. Це зробило українську книжку дос-
тупною для використання у системі освіти, широкою чита-
цькою аудиторією і, природно, позитивно впливало на весь 
процес національно-культурного будівництва [19, c.228]. 

Українські уряди надавали велику увагу виданню укра-
їнської періодики, оскільки газети, як і книжки, були важли-
вим носієм різноманітної інформації в маси та культурно-
освітнього виховання населення. Історик звертає особливу 
увагу висвітленню малодослідженої участі місцевих органів 
самоврядування у заснуванні губернської та повітової періо-
дики, переведення російськомовних видань на друкування ук-
раїнських газет, журналів. Доводить, що зазначені заходи 
сприяли тому, що на початку 1919 р. виходило в світ 250 най-
менувань україномовних газет, 80 на мовах національних мен-
шин, а російськомовні, переважно малопопулярні, скоротили-
ся з 751 до 222 видань. Друкувалося 89 журналів. Широко 
ввійшло в практику видання різних листівок, плакатів, невели-
ких брошур, буклетів тощо з різними відозвами, працями ук-
раїнських політиків та діячів культурної сфери [7, c.220]. 

Бібліотечно-архівна справа в контексті культурних пе-
ретворень. Слід зазначити, що за 1917-1920 рр. в Україні була 
створена міцна база по ліквідації неписьменності серед дорос-
лого населення та підвищення його загального культурного 
рівня. У цьому плані позитивну роль відігравали бібліотеки, 
хати-читальні та інші заклади цього спрямування, які несли 
просвітництво в маси. У розгортанні загальної культурно-
масової й освітньої роботи внесли помітний вклад клуби, на-
родні будинки, палаци культури. Їх масове заснування започа-
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ткувала Центральна Рада й процес їх будівництва або відкрит-
тя, незважаючи на економічні труднощі і громадянську війну, 
тривав весь період визвольних змагань. У ці роки було також 
створено Національну бібліотеку та Національний архівний 
фонд. У 1920 р. під державною опікою працювало понад 
600 архівів. Бібліотечна мережа стала вагомим джерелом по-
ширення в масах культури і просвітництва, а розбудова архів-
ної сфери та упорядкування її документальних фондів дала 
можливість зберегти для майбутніх поколінь багато цінних 
джерел української історії та культури [20, c.93]. 

Мистецьке будівництво. Вчений зазначає, що Валуєв-
ський циркуляр уряду (1863 р.) та Емський указ (1876 р.) 
імператора Росії надовго затримали розвиток національного 
театрально-музичного мистецтва. Незважаючи на це, пере-
дові українські діячі науки і культури намагалися створити 
сприятливі умови для розвитку української музики та театру. 
Це стало можливим після падіння монархії. У роки визволь-
них змагань у реалізації планів розвитку мистецтва трудили-
ся «Просвіти», громадські організації, майстри сцени, лідери 
національно-визвольного руху. Було створено українські 
професійні театри, музично-хорові колективи, організовано 
художню самодіяльність. Це сприяло піднесенню загальної 
духовної культури населення, формування національної 
свідомості, патріотизму. Засновано театральні навчальні 
заклади, мережу музичних шкіл та училищ, загальна кіль-
кість яких становила близько двох сотень, не враховуючи 
чисельних музичних, драматичних, хореографічних класів, 
гуртків, які діяли при школах, клубах [16, c.105]. 

Розпочався процес інтенсивного розвитку хорового 
мистецтва, що проявилося в успішних гастролях у 1919-
1920 рр. країнами Європи «Української республіканської 
капели» під керівництвом О. Кошиця та створенні компо-
зиторами видатних музичних творів. Розвивалася також 
кіноіндустрія. Було знято близько 500 українських худож-
ніх, наукових, документальних кінофільмів, оброблено і 
запущено в прокат 4,2 тис. різнотематичних, у тому числі 
1,2 тис. художніх кінострічок, створених кіномитцями Ро-
сії. За чотири роки в республіці відкрилося 320 постійно 
діючих кінотеатри, у селах працювало понад 160 пересув-
них кіноустановок. У закладах освіти відкрилися сотні 
залів з синематографами. Була створена міцна основа наці-
онального кіномистецтва та кіноіндустрії [7, c.320]. 

Розбудова мережі освітніх закладів національних мен-
шин. В 1917 р. населення України нараховувало близько 
31 млн. осіб. Серед них українці становили 23,1 млн., росія-
ни – 3,8 млн., євреї – 2,6 млн., поляки – 519 тис., німці – 500 
тис., по декілька десятків тисяч осіб нараховували діаспори 
греків, сербів, болгар, чехів та представників інших націона-
льностей. Упродовж 1918-1920 рр. – для представників націо-
нальних меншин було побудовано або відкрито велику кіль-
кість шкіл, в тому числі гімназій і професійних училищ. На-
прикінці 1920 р. в республіці діяло близько 950 національних 
шкіл, училищ, технікумів, сотні навчальних закладів змішано-
го типу, мережа дитсадків, освітніх осередків з ліквідації не-
письменності. Учителів для них готували у всіх університетах, 
15 інститутах, 10 педагогічних училищах, губернських, пові-
тових курсах. Була закладена міцна основа будівництва освіти 
національних меншин [21, c.176]. 

Українізація державно-адміністративного апарату 
та громадського життя. Впродовж 1917-1920 рр. уряди 
України спільно з культурними та громадськими організа-
ціями провели велику роботу з українізації державно-
адміністративного апарату. Вагомість цього питання поля-
гала в тому, що українці під впливом політики Російської 
та Австро-Угорської імперій мало не втратили своїх куль-
турних цінностей. Але не всюди ця діяльність проходила 
успішно і результативно, бо їй чинили опір різні антиукра-
їнські й шовіністичні сили. Та все ж це стало вагомим вне-
ском у розвиток теорії й практики національно-державного 
будівництва періоду визвольних змагань [22, c.56]  

Роль політичних організацій і «Просвіт» у культур-
ному будівництві. Лютнева (1917 р.) революція в Російсь-
кій імперії, відкрила шлях до демократизації суспільно-
політичного життя держави. На теренах України посилився 
процес формування політичних партій і громадських орга-

нізацій, більшість з яких розгорнула боротьбу за відро-
дження державності українського народу. У цій боротьбі 
одне із чільних місць займала проблема культурного будів-
ництва. Впродовж 1917-1920 рр. політичні партії та гро-
мадські організації внесли вагомий вклад у становлення і 
дальший розвиток культури українського народу [15, c.33].  

Досить активно розпочали формуватися просвітні ор-
ганізації, які в процесі столипінської антиукраїнської політи-
ки та в роки Першої світової війни фактично припинили своє 
існування в багатьох регіонах України. У «Просвітах» на 
добровільних засадах об’єднувалася передова українська 
політична й науково-культурна громада. [18, c.67]. Ці органі-
зації приділяли багато уваги ідейно-патріотичному вихован-
ню населення, організовували святкування різних знаменних 
подій, пов’язаних з історією українського народу [14, c.79]. 

Таким чином, Дмитро Федорович Розовик підсумував у 
своїх науково-дослідних роботах вже відомі напрацювання з 
теми, долучив нову джерельну базу та висловив власне бачен-
ня проблеми. Його праці читаються легко і цікаво та мають 
велике практичне значення для науковців та політиків. Виро-
бивши власну авторську концепцію, він успішно реалізує її у 
з’ясуванні різних складових досліджуваної проблеми. Цілий 
ряд статей з даної тематики став основою для захищеної док-
торської дисертації на тему: «Національно-культурне будів-
ництво в Україні у 1917-1920 рр.». За матеріалами досліджен-
ня у світ вийшли монографії «Українське культурне відро-
дження в роки національно-демократичної революції (1917-
1920)» та «Культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр.», 
які сьогодні є базовими при вивченні зазначеної теми. Наукова 
спадщина Дмитра Федоровича залишила помітний слід в ук-
раїнській історіографії. 
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In the article autor describes scientific and research activi-
ty of the Ukrainian historian Rosevik Dmitry Fedorovich. The 
role of research in the study of cultural construction in Ukraine 
during the time of the liberation struggles of 1917-1920 is de-
termined in the work.  
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БІЛЬШОВИЦЬКА ВЛАДА І КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У 1920 РОЦІ 

Стаття присвячена функціонуванню Кам’янець-Подільського державного українського університету за більшовиць-
кої влади, яка влітку 1920 р. розглядала реформу вищої освіти. 

Ключові слова: Кам’янець-Подільський державний український університет, більшовики, зміни, нова модель вищої освіти. 

Історія Кам’янець-Подільського національного універ-
ситету імені Івана Огієнка становить вагому складову історії 
державного та культурно-освітнього будівництва в Україні. 
Заснований у добу Української революції 1917-1920 років, 
навчальний заклад упродовж свого 100-річного поступу не 
лише вніс чималий внесок у справу підготовки кадрів для 
установ національної системи освіти, передусім учителів для 
загальноосвітніх шкіл Подільського регіону, а й зумів вирізни-
тися якісними науковими здобутками, свідченням чому ви-
ступає наявний доробок професорсько-викладацького складу з 
різних галузей наукового знання та ефективна діяльність до-
слідних центрів і наукових товариств, що діють при інституції. 

За час присутності в українському освітньому просторі 
Кам’янець- Подільський університет переживав різні періо-
ди, що в значній мірі залежали від викликів відповідної доби 
та визначених стратегій органів державної влади у прова-
джені культурної політики. Неодноразово сторінки історії 
університету ставали дослідженням широкого кола науков-
ців (О.М. Завальнюк [6-9], А.О. Копилов [10], В.Р. Адам-
ський [1], М.С. Тимошик [11]). Однак цими напрацюваннями 
проблема далеко не вичерпана. Особливо, коли йдеться про 
часи радикальних новацій у цьому процесі, що припадають 
на початок 20-х років ХХ ст., коли уся освітня система Укра-
їни зазнала докорінного реформування. 

Метою роботи є з’ясування умов функціонування Ка-
м’янець-Подільського державного українського університету 
у 1920 році за більшовицької влади, проведення в цьому вищі 
перетворень, що змінити його структуру і характер роботи. 

Вперше вищий навчальний заклад на Поділлі зіткнувся з 
радянською практикою в реалізації основних принципів освіт-
ньої політики в середині квітні 1919 р., коли червоні війська 
зайняли Кам’янець [1, с.211]. З середини квітня 1919 р. влада у 
Кам’янці змінилася. Спираючись на червоне військо, її переб-
рав ревком. Доки проводилися каральні заходи і експропріація 
серед місцевого населення, університет залишався поза ува-
гою ревкомівців. Рішенням відділу народної освіти ревкому 
заборонялася діяльність богословського факультету. Лише 

після повернення влади УНР опальний факультет знову запра-
цював. Це сталося 11 червня 1919 р. [6, с.68]. Наведений факт 
повністю спростовує твердження одного із ректорів Кам’я-
нець-Подільського інституту народної освіти (в університеті – 
приват-доцента) В.О. Гериновича про те, що «в часі весняного 
радянського інтервалу структура університету була недо-
торканою – існував навіть богословський факультет» [4, с.10]. 

Власне тоді нова державна влада обмежилася прове-
денням певних змін в структурі університету, які мали бути 
відповідними до вимог нових стандартів. На більше у бі-
льшовиків не вистачило ані часу, ані сил. Тому це надало 
підстави дослідникам умовно визначити даний період у 
взаємовідносинах влади і інституції як період «мирного 
співіснування» [7, с.12]. 

З 11 липня до середини вересня 1920 р., це був пер-
ший серйозний наступ правлячого режиму на український 
університет з метою його поступової ліквідації [6, с.69]. 
Вже 20 липня 1920 р. відбулося засідання Ради університе-
ту, на якому заступник ректора, проректор і секретар спіш-
но ліквідованої Ради професорів вимушено зреклися своїх 
посад. Рішенням ревкому в університеті засновано посаду 
комісара, офіційного представника влади в навчальному 
закладі. Її посів студент природничого відділення фізико-
математичного факультету А. Волянський, в минулому 
голова Ради студентських представників [10, с.31].  

Відтак уже в його першому наказі по установі від 28 ли-
пня 1920 р. знову йшлося про закриття з 11 липня богословсь-
кого факультету, ліквідацію справ якого з господарських пи-
тань доручалося зробити Господарчій раді, а з академічних – 
раді університету. На практичну реалізацію цього завдання 
давалося трохи більше двох тижнів [9, с.16]. В Господарчу 
раду входили голова Ради університету, його заступник, дека-
ни фізико-математичного, історико-філологічного та сільсько-
господарських факультетів, представники від студентства і 
службовців). Рада університету (склад попередній) тимчасово 
зберігалася. Всі протоколи Господарчої ради набирали сили 
після затвердження комісаром [10, с. 31]. Несподіванкою ста-



Секція Історичних наук 

82 

ло закриття історико-філологічного і правничого факультетів 
та спроба реорганізувати у факультет соціальних наук [8, 
с.83]. У конкретному випадку українські комуністи знову-таки 
йшли протореним шляхом, наслідуючи практику, що була 
зреалізована в російських умовах, де в 1919 р. було ліквідова-
но усі юридичні факультети. Пояснення цьому достатньо про-
сте. Право і закон аж ніяк не кореспондувалися із запроваджу-
ваною системою «диктатури пролетаріату». Так само, як не 
вписувався в канони новітніх стандартів зміст курсів переваж-
ної більшості професорів, котрі готували фахівців у галузі 
гуманітарних знань [1, с.212]. 

Комісара зобов’язали провести перебудову управління 
вишу відповідно до постанови №8 Державної комісії у спра-
вах вищої школи, копію якої було отримано у Кам’янці 10 
серпня 1920 р. Цей об’ємний документ передбачав ліквідацію 
попередніх керівних органів університету і створення нових, з 
якісно відмінними функціями. Ними ставали Науково-шкі-
льна, Наукова та Просвітня ради, а також Господарчий комі-
тет. Управління навчальним закладом зосереджувалося повні-
стю у руках комісара. Його обов’язками стали: затвердження 
інструкцій і наказів, а також вироблення постанов у справах, 
що стосувалися вузівського життя; контроль за виконанням 
декретів і розпоряджень наркома освіти УСРР; розгляд і за-
твердження річного звіту про наукову, навчальну і освітню 
діяльність вузу; вирішення питань, пропонованих університет-
ськими радами, Господарчим комітетом або членами рад; 
придбання і використання будинків, приміщень і земельних 
ділянок; затвердження проекту загального кошторису видатків 
і доходів закладу; розгляд, і затвердження пропозицій різних 
Рад щодо штатів і зарплатні; розв’язання усіх питань, пов’я-
заних з організацією вузу [6, с.69]. 

13 і 14 серпня відбулися вибори Наукової і Просвіт-
ньої рад. Через два дні, в розвиток започаткованих проце-
сів, комісар видав наступний наказ, яким розпустив усі 
комісії та заклади, що існували при факультеті [11, с.12].  

На виконання даних директив уповноважений Кам’яне-
ць-Подільського університету створив наприкінці серпня 
1920 р. політехнічний факультет і водночас перетворив навча-
льний заклад в Академію теоретичних знань. Однак будь-яких 
практичних наслідків це рішення не мало, оскільки невдовзі 
радянська влада змушена була залишити терени краю. Втім, 
не на довго. Уже 16 листопада більшовики знову вступили в 
Кам’янець. А разом з тим знову постала проблема щодо ви-
значення структури інституції [1, с.214]. 

Для забезпечення нормальної роботи університету рев-
ком, дотримуючись вимог декрету Раднаркому УСРР, видав 
йому охоронного листа, за яким «всякі реквізиції та займання 
будинків… рішуче забороняється». У серпні заклад отримав 
ще два подібних листи – від повітового земельного відділу 
при ревкомі та раднаргоспу [10, с.31]. Оберігаючи універси-
тетський зразковий город і поле, радянська влада, як з’ясува-
лося згодом, не давала ніяких гарантій щодо збереження ви-
рощеної продукції. Тому, як свідчили у грудні 1920 р. декан 
сільськогосподарського факультету М.Т. Геращенко і комісар 
університету Д. Мізін, влітку із університетського земельного 
господарства різні радянські органи взяли безплатно продук-
цію на суму майже 1 млн. крб. [6, с.70]. 

У вересні знову постало питання про вилучення уні-
верситетського паперу (50 пудів), який зберігався для ви-
давничих цілей. Щоб запобігти черговій несправедливості, 
керівництво закладу змушене було апелювати аж до Радна-
ркому УСРР. У той же час комісар розпорядився закрити 
дві університетські церкви, а одну з них використати під 
музей, з яким мав злитися кабінет мистецтв [10, с.32]. 

Наприкінці липня оголосили прийом до університету. 
На відміну від попередніх правил, тепер від 17-ти річних гро-
мадян не вимагали ні атестатів, ні посвідчень про середню 
освіту. Проте встановлювався мінімум знань, який відповідав 
щонайменше обсягу вищої початкової школи (незакінчена 
середня освіта) для кожного факультету зокрема. На навчання 
приймалися у першу чергу діти трудящих, членів КП/б/У і 
соціалістичних партій, які стояли на платформі радянської 
влади і до вступу пропрацювали у радянських профспілках не 
менше 4 місяців і у відповідних парторганізаціях – не менше 
півроку. До зарахування у дійсні студенти всі слухачі вважа-

лися кандидатами. Склавши перед спеціальною комісією, до 
якої входили порівну викладачі і представники від «револю-
ційного студентства», колоквіум в обсязі, встановленому тим 
чи іншим факультетом, кандидат зараховувався у дійсні сту-
денти. На основі нових правил до університету було прийнято 
569 осіб, 85% яких становили євреї [6, с.70]. 

Викладачі і співробітники змушені були засвоювати 
нові реалії вузівського життя, серед яких найбільш неспо-
діваними виявилися комуністичні суботники. Два із них 
відбулися, наприклад, 31 липня (брали участь 40 осіб) і 
7 серпня (41 особа) [10, с.32]. Детальніше про це розповідає 
Ю. Гудзій: «Доводилось чистити різні забруднені помеш-
кання якихось інституцій на місті, розчищати залізничний 
тор на двірці, упорядковувати якийсь плац, де було все 
нагромаджено в купу: і дріт, і якісь бочки, і кола, і різний 
військовий інвентар; тут ми мусіли з місця на місце пере-
носити той чи той предмет, щоб потім знов його віднести 
туди, звідкіль його взято… Мусіли ми ходити на ті роботи 
й вертатись завжди у «військовому шику»… Відмовлення 
від цих «суботників» грозило репресіями…» [5, с.232]. 

Студентів поки що залучали до інших справ, зокрема 
до ліквідації неписьменності дорослого населення. Цим 
займалося Грамчека. Його уповноважений Марчуков ви-
кликав на 19 серпня 12 студентів-«культурників», яким 
належало попрацювати за призначенням. На той випадок, 
якби хтось із них не захотів прибути за розпорядженням, 
уповноважений грізно попереджував, що віддасть їх «під 
суд революційного трибуналу» як злісних дезертирів, що 
«понесуть кару за законами військового часу» [2, с.4]. 

3 вересня 1920 р. стало «чорним» днем для університету. 
Нарком освіти В.П. Затонський надіслав в усі освітні установи 
України телеграму такого змісту: «Слід звернути увагу на 
Кам’янецький український університет. Кам’янецькі комуніс-
ти перебувають в полоні у петлюрівської інтелігенції. Реаль-
них сил для підтримки на висоті університету в Кам’янці не-
має. Контингент слухачів – нікчемний. Непрацюючі дівиці і 
поповичі. В самому університеті продовжують засідати боже-
вільні старики і наукові світила на зразок гетьманівського, а 
згодом петлюрівського скарбника Лебідь-Юрчика, який ви-
кладає там фінансове право. Професори добре влаштовані за 
рахунок університету і позирають на захід. Всіх їх слід розіг-
нати. У тому вигляді, як він існує тепер, університет компро-
ментує радвладу». Це був, по суті, маніфест влади, спрямова-
ний на розгром небажаного їй університету. Але у той момент 
реалізувати це завдання не вдалося – не вистачило часу. В се-
редині вересня ревком вимушено залишив Кам’янець, оскіль-
ки червоні війська, що воювали на польському фронті, спішно 
відступали з-за Збруча під натиском польських і українських 
дивізій. 16 вересня 1920 р. комісар, він же уповноважений 
вузу, змушений був терміново відбути у «відпустку» [10, с.33]. 

16 листопада 1920 року більшовики вкотре оволоділи 
Кам’янцем. Але цього разу вже не кілька місяців, як рані-
ше, а на десятиліття. Внаслідок цього значних змін зазнав 
Кам’янець-Подільський державний український універси-
тет [3]. Через 3 дні червоноармійці 60-го кавалерійського 
полку самочинно взяли з університетського земельного 
господарства 26 снопів ячменю. І хоча 27-го числа військо-
во-революційний комітет, який зосереджував вищу владу в 
місті, видав закладу Охоронного листа, що оголошував 
недоторканими його будинки і майно, невдовзі було конфі-
сковано тютюн на суму 4 млн. крб. З 7 грудня в університе-
ті почав господарювати комісар Д. Мізін [6, с.71]. 

Отже, осередок українського національного відро-
дження – Кам’янець-Подільський університет, який відпо-
відав духові і потребі розбудови молодої незалежної укра-
їнської держави, виявився чужим і непотрібним радянській 
владі. Реформуючись на кожному конкретному історично-
му етапі у відповідності з завданнями радянської системи 
освіти, навчальний заклад притерпів разючих організацій-
них змін. Спроби професорсько-викладацького складу бо-
дай в незначний спосіб втрутитися у цей процес з метою 
збереження напрацьованих традицій, успіхів не мали. Було 
деформовано, а згодом і знищено основи, які забезпечували 
самобутність і національний характер вишу, що міг з часом 
піднятися до рівня європейського. 



Секція Історичних наук 

83 

Список використаних джерел: 

1. Адамський В.Р. Кам’янець-Подільський державний україн-
ський університет у період становлення радянської влади: 
зміна структурних форм. Наукові записки Вінницького дер-
жавного педагогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського : зб. наук. праць. Сер.: Історія / [за заг. ред. проф. 
П.С. Григорчука]. Вінниця, 2009. Вип. ХV. С. 211-216.  

2. Більшовик. (Кам’янець-Подільський). 1920. 19 серпня. С. 4. 
3. Геринович В. До історії Кам’янець-Подільського інституту 

народної освіти: (Відбиток з «Записок Кам‘янець-Поділь-
ського інституту народної освіти». Кам’янець-Подільсь-
кий, 1927.  Т. 2.  С. 10. 

4. Гудзій Ю. З життя Кам’янець-Подільського Державного 
Українського Університету: Спомини лікарського поміч-
ника й скарбника Університету. 1918-1920. Наша культу-
ра. 1936. Кн. 4/13/. С. 232. 

5. Завальнюк О. З історії Кам’янець-Подільського державно-
го українського університету. Етнічна історія народів Єв-
ропи. 2000. Вип. 6. С. 68-73.  

6. Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський державний укра-
їнський університет: драматичний фінал за радянської до-
би (січень – травень 1921 р.). Освіта, наука і культура на 
Поділлі : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : 

Оіюм, 2007. Т. 9: Матеріали п’ятого круглого столу «Куль-
тура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». С. 243-252. 

7. Завальнюк О.М., Комарніцький О.Б. Кам’янець-Подільсь-
кий державний університет (1918-2005 рр.): сторінки істо-
рії. Український історичний журнал. 2005. №5. С. 81-92. 

8. Завальнюк О.М. Радянська влада і Кам’янець-Подільський 
державний український університет (1919-1921 рр.). Осві-
та, наука і культура на Поділлі : збірник наукових праць. 
Кам’янець-Подільський : Оіюм, 1998. Т. 1. С. 9-20.  

9. Копилов А.О., Завальнюк О.М. Кам’янець-Подільський 
державний український університет: від ідеї заснування до 
ліквідації (1917-1921 рр.). Український історичний жур-
нал. 1999. №5. С. 26-36. 

10. Тимошик М. . «Лишусь навіки з чужиною...». Митрополит 
Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження. Київ : 
Наша культура і наука ; Вінніпег : Український православ-
ний Собор Св. Покрови, 2000. 548 с. 

The article is devoted to the functioning of the Ka-
myanets-Podilsky State Ukrainian University for Bolshevik 
authorities in 1920. 

Key words: Kamyanets-Podilskyi state Ukrainian univer-
sity, Bolsheviks, changes. 

Отримано: 23.04.2018 
 
 

УДК 378.4-057.87(337.43-21)«1918/1920» 

О. Шолк, студент 4 курсу історичного факультету 

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОГО КОНТИНГЕНТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО  
ДЕРЖАВНОГО УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1918-1920) 

У статті досліджено склад студентського контингенту КПДУУ у 1918-1920 рр. Зокрема, висвітлюється проблема від-
бору студентів до університету, складання іспитів, наведено дані щодо чисельності студентства, етнічного, релігійного і 
вікового складу. Окрему увагу приділено питанню виживання студентства в умовах війни, політичної нестабільності, 
важкого економічного становища студентів. 

Ключові слова: Кам’янець-Подільський державний український університет, студенти, чисельність, освітній рівень, 
національний склад, віковий склад, матеріальне забезпечення. 

Студентський склад у ВУЗах України, сьогодні, доко-
рінно не відрізняється. Це пов’язано з демографічними проце-
сами в країні у ХХ століття, завдяки чому етнічний склад став 
досить монолітним. У віковій категорії, переважна більшість 
студентів – віком від 17 до 23 років. Однак зовсім інша карти-
на спостерігалась у період перших визвольних змагань. Це 
було пов’язано з етнічною неоднорідністю населення регіонів 
(в першу чергу Поділля), низьким освітнім рівнем та війною, 
яка перервала навчальний процес. Відкриття українського 
університету у Кам’янці-Подільському стало великою подією 
для держави, це дало перспективу готувати фахівців з числа 
молоді. Питання формування студентського контингенту в 
університеті, умови прийому та складнощі навчання є актуа-
льними для історії навчального закладу.  

Період діяльності Кам’янець-Подільського універси-
тету в часи національної революції 1917-1921 досить добре 
висвітлений в українській історіографії [2, 3, 5]. Дослідни-
ки не раз звертались до початкового періоду діяльності 
цього ВУЗу, зокрема і в питанні складу студентства.  

Метою статті є встановлення чисельного, вікового, 
статевого й національного складу студентського континге-
нту Кам’янець-Подільського державного українського уні-
верситету у 1918-1920 роках.  

Ще під час обговорення проекту заснування держав-
них університетів, постало питання про склад студентства, 
умови прийому до навчальних закладів. Оскільки головною 
метою заснування університетів була підготовка кадрів для 
держави, важливою проблемою виступав освітній рівень 
майбутніх фахівців. Для вступу до ВУЗу необхідно було 
мати середню освіту, зокрема закінчити чоловічу або жіно-
чу гімназію, духовну семінарію, реальну школу з додатко-
вим класом, військову гімназію, учительський інститут або 
інший ВУЗ. Для вступу на будь-який факультет (крім фізи-
ко-математичного) потрібно було здавати іспит з латинсь-
кої мови. Такі вимоги розроблялись спеціальною комісією, 
яку очолював академік В.І. Вернадський.  

У липні 1918 міністр освіти М.П. Василенко затвер-
див «Проект прийому в університети в 1918-19 рр.». Пра-

вила прийому були опубліковані у «Державному віснику» 
6 серпня 1918 року. Паралельно з цим, було затверджено 
ще один важливий документ – «Правила прийому у вищі 
школи на Україні демобілізованих бувших студентів», згі-
дно якого студенти могли повернутись до навчання на той 
курс і факультет, де навчались раніше. Для поновлення на 
навчанні необхідно було подати документи що підтвер-
джували їх попереднє навчання. Під час вступу на перші 
курси перевага надавалась тим, хто мав посвідчення про 
участь у бойових діях, поранення або військові нагороди.  

Для участі у вступній кампанії абітурієнт повинен був 
подати заяву, до якої додавались: оригінали документів про 
освіту і їх копії, свідоцтво про військову повинність, фото-
картки, квитанцію про внесення семестрової плати за право 
навчання (125 крб. – на історико-філологічному і правни-
чому факультетах, 150 крб. – на фізико-математичному і 
медичному) [4, c.293].  

У період Директорії правила прийому були дещо зміне-
ні. Цим питанням займався міністр народної освіти Іван Огіє-
нко, який і затвердив основні вимоги до вступу. Так, замість 
іспитів з російської мови та історії Росії вступники здавали 
іспит з української мови та історії України. Для вступу потрі-
бно було успішно здати іспити з трьох предметів.  

Велику роль у формуванні студентського континген-
ту відіграли військові дії в Україні протягом 1919 року. 
Наступ більшовиків змусив уряд УНР евакуюватись до 
Кам’янця-Подільського. Місто стало тимчасовою столицею 
України, єдиним великий містом під контролем Директорії, 
що було під захистом війська. Усе це сприяло швидкому 
зростанню населення міста за рахунок біженців, військо-
вих, урядників, викладачів і студентів. Населення збільши-
лось до 100 тис. осіб. Усе це дало можливість Міносвіти 
розширити студентський склад за рахунок вихідців із За-
хідної України (до університетів приймали і з австрійськи-
ми документами), а також урядників.  

Значну частину студентського контингенту КПДУУ 
складали випускники середніх навчальних закладів міста – 
середніх шкіл, духовної і учительської семінарії. Більшість 
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студентів походило з Поділля і сусідніх регіонів (як прави-
ло, вихованці російських гімназій) [5, c.43]. Варто також 
сказати і про представників інших громад міста – польської 
і єврейської, чия молодь також мала бажання навчатись в 
університеті (про що велись перемовини з місцевим раби-
ном і главою Польської національної ради) [1, c.511]. 

Відкриття університету відбулось 22 жовтня. До цьо-
го часу на навчання було зараховано вже 106 осіб. Уже 
25 жовтня були внесені зміни щодо зарахування (дійсними 
студентами вважались і ті, хто не склав іспиту з латини; 
вихованці міських 8-річних шкіл), а також щодо зрівняння 
в правах дійсних студентів і вільних слухачів у певних 
ситуаціях (фактично, це стирало різницю між ними). Було 
додатково зараховано 66 осіб. Вже до початку січня в уні-
верситеті навчалось 500 осіб (не враховуючи вільних слу-
хачів) [2, c.450]. На середину 1919 року в університеті на-
раховувалось 493 особи (в інших джерелах 498). Місцеві 
ЗМІ повідомляли схожу цифру – 480-490 осіб [1, c.2]. Не-
велика різниця у цифрах підтверджує їх достовірність. Од-
нак майже третину студентства складали вільні слухачі. 

У липні 1919 року розпочалась вступна кампанія на на-
ступний навчальний рік. Документи мали прийматись до 15 
серпня, але дата постійно переносилась, фактично вступна 
кампанія тривала до кінця листопада. Було поставлено за-
вдання визначити квоти прийому для І курсу (так, на історико-
філологічний планувалось прийняти 200 осіб, на богословсь-
кий – 60, на правознавчий приймалось без обмежень). 

Вже до кінця серпня 1919 р. було подано 243 заяв на 
вступ до 5-ти факультетів. На 18 вересня кількість зросла до 
578, а до 26 жовтня – 806. Найбільше заяв відправлялось на 
фізико-математичний факультет (316), далі йшов сільськогос-
подарський (226), за ним правничий (163), історико-філологіч-
ний (91), богословський (10). Ще однією умовою зарахування 
було обов’язкове знання української мови [7, c.2]. Вступна 
кампанія тривала з 30 вересня до 20 листопада 1919 року. Нею 
займався ректор Іван Огієнко. Всього було зараховано 801 
особу, 93 вступникам було відмовлено (через незнання укра-
їнської мови і невідповідність документів). Число відмов з 
часом збільшилась, оскільки значна частина вступників еле-
ментарно не знала української мови, що стало причиною до-
даткових іспитів для них. Таких осіб було 116. Такі вступники 
були змушені брати приватні уроки для підготовки до іспиту.  

Канцелярія студентських справ наводить цифру чисель-
ності студентів у кінці 1919 року – 1407 осіб. З них на фізико-
математичному навчалось – 466, історико-філологічному – 
348, правознавчому – 318, сільськогосподарському – 237, бо-
гословському – 38. Однак до кінця навчального року чисель-
ність студентів зменшилась, що сталось через різні причини. 
Так, 38 осіб пішли з навчання за власним бажанням, 13 осіб 
померло від епідемій, 2 загинуло [3, c.211].  

Навесні 1920 відбулось компенсування втрат за раху-
нок новоприбулих студентів, було зараховано 37 осіб, що 
приїхали із різних регіонів. Тобто, загальна чисельність мала 
б складати 1393 студента. Однак у рапорті ректора на ім’я 
С. Петлюри (від 1 травня 1920 року) чисельність студентів 
вказана у 1420 осіб (з них 500 осіб на фізико-математичному 
факультеті, 348 на історико-філологічному, правознавчому 
304, сільськогосподарському 228, богословському 40). Ціл-
ком ймовірно, що цифри були спеціально «округлені», через 
приїзд Головного отамана. На 1 липня 1920 р. в документах 
канцелярії рахувався 1401 студент (на фізико-математично-
му 478, історико-філологічному 338, правничому 310, сіль-
ськогосподарському 235, богословському 40). Тобто, чисе-
льність студентства була доволі високою.  

Вступна кампанія 1920 року відбувалась у серпні-
вересні. Вона супроводжувалась досить важкими умовами, що 
пов’язано із військовими діями, відступом армії УНР за Збруч, 
евакуацією частини установ до Польщі. Свою роль відіграла і 
радянська окупація що тривала з липня до вересня. Навчання в 
університеті переводилось на радянський зразок, управління 
передавалось Народному комісаріату освіти УСРР. Відбулись 
зміни у структурі закладу, зокрема об’єднання історико-
філологічного і правничого факультетів у факультет соціаль-
них наук, на фізико-математичному утворено технічний від-
діл, богословський факультет було ліквідовано. Відбулись 

зміни і у правилах вступу. Зокрема, стала необов’язковою 
закінчена середня освіта. В основу покладено класовий прин-
цип, тобто у першу чергу вступали «діти трудових верств, 
членів продукційних і професійних союзів, члени комсомолу, 
члени КП(б)У і соціалістичних партій, що стоять на радянсь-
кій платформі і пробули не менше 1-2 місяці в Совпрофах і не 
менше 6-ти місяців у відповідних партійних організаціях». 
Було також відмінено іспит з української мови. Усе це сильно 
вплинуло на контингент першокурсників – більшість з них 
буле неукраїнцями. У вересні 1920 прийомна комісія зараху-
вала 569 осіб на навчання, з них 85% були представниками 
єврейської національності.  

Після звільнення міста від більшовиків, навчання пове-
рнулось у старе русло, механізм прийому був відновлений 
український (стати студентом було можливо лише за наяв-
ності закінченої повної середньої освіти). Усі зараховані в 
радянський час мали обов’язково скласти іспит з української 
мови (до 10 жовтня). Але остаточне захоплення міста біль-
шовиками у листопаді 1920 року порушило ці плани, умови 
прийому і навчання знову встановлені радянські. На початок 
листопаду 1920 було зараховано 238 осіб, з них до історико-
філологічного факультеті – 33 особи, фізико-математично-
го – 113, сільськогосподарського – 63, правничого – 18, бо-
гословського – 11. Зі встановленням більшовицького режиму 
продовжилось зарахування нових студентів. З листопада 
1920 до січня 1921 було зараховано 297 осіб. Остаточно лік-
відовано богословський факультет, історико-філологічний і 
юридичний перетворено на факультет соціальних наук.  

Етнічний склад студентства К-ПДУУ символізував 
собою строкатість населення регіону. На 1 липня 1920 року 
із 1401 особи, що навчались на І-ІІ курсах, 1111 або 79,3% 
були українцями, 211 або 15,06% – євреями, 35 або 2,5% – 
поляками, 32 або 2,28% – росіянами, 8 або 0,57% німцями, 
3 білорусами і 1 – вірменин. Більшість студентів була з 
Поділля (60%), близько 12% вихідці з Галичини, 7% – з 
Київщини, 5% – Слобожанщини, 4 % – з Півдня, інші з 
Волині, Полісся, Бессарабії, були й з Балтійського регіон і 
Московії. За віросповіданням більшість були православно-
го обряду (979 або 70%), далі йшли іудеї (211 або 15%), 
греко-католики (166 або 12%), римо-католики (35 або 
2,5%) і один вірменин-грегоріанець [4, c.320].  

За статевим поділом чоловіків було 1112 осіб (79,3%), 
жінок – 289 – (20, 6%). Відрізнялись студенти і за рівнем 
освіти: 519 осіб (37%) закінчили чоловічі і жіночі гімназії і 
єпархіальні училища, 198 (14%) – духовні семінарії, 
93 (6,63%), 86 (6,13%) – комерційні, 67 (4,78%) – реальні, 
66 (4,71%) – технічні школи, 7 (0,5%) – кадетські корпуси. 

Соціальне походження теж було неоднорідним – 34% 
були представниками селянства, 25% – духовенства, 15% – 
державні службовці і працівники самоврядування, 11% – 
ремісники, 8% – вчителі, 5,5% – дворянство, 1,5% – лікарі, 
відсутні були лише вихідці із робітників (через їх малочи-
сельність у місті).  

Віковий склад був наступним: із 1171 особи, чий вік 
встановлений, 11% були 18-19 років, 59,7% – 20-24 років, 
21% – 25-29 років, 5,6% – 30-39 років, 2,6% – 40 років і старше.  

Таким чином, протягом 1918-1920 рр. правила прийо-
му до вищих навчальних закладів не були єдиними для усьо-
го періоду, а змінювались через політичні події. У період 
Директорії УНР обов’язковими були повна середня освіта і 
знання української мови, що було вкрай важливо для вихо-
вання кадрів. У зазначений період, участь у навчання взяло 
близько 3400 студентів з різних регіонів України. Більшість з 
них були етнічними українцями, однак значний відсоток 
складали і національні меншини (поляки, євреї). Через відсу-
тність повної середньої освіти, значну частину складали 
вільні слухачі. За своїм соціальним походженням, студентст-
во було неоднорідним і представляло різні прошарки суспі-
льства. Віковий склад також був неоднорідним. 
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Британська монархія – один із найдавніших інститутів 
в сучасному світі; нинішній монарх – королева Єлизавета ІІ 
перебуває на престолі вже більше 60 років і є символом ста-
більності як в самій Великобританії, так і в країнах Співдру-
жності. Тому актуальність теми дослідження зумовлена тим, 
що в даний час королева є живим втіленням цінностей пев-
ного історичного періоду та його уособленням. 

Метою дослідження є визначити особливості стано-
влення Єлизавети Йоркської, як королеви та проаналізува-
ти її діяльність в перші роки правління. 

8 лютого 1952 р., після смерті короля Георга VI, Єли-
завета Йоркська прийняла присягу Таємної Ради і підписа-
ла обітницю про престолонаслідування. Через годину ге-
рольдмейстер офіційно оголосив про її вступ на трон з бал-
кону Сент-Джеймського палацу. З останніми його словами 
«Боже, бережи королеву», всі прапори Лондону, які було 
опущено через смерть Георга VI підняли в честь нової ко-
ролеви Великобританії [7, c.238]. 

Так прийшла до влади Єлизавета II, «Божою милістю 
Королева Об’єднаного Королівства Великобританії та Північ-
ної Ірландії та її інших країн і територій, глава Співдружності 
націй, захисниця віри». Вона знала про те, що корона перейде 
до неї за спадком з 10 років і впродовж наступних років свого 
життя готувалася стати монархом, але титул цей прийшов до 
неї несподівано і вона гідно його прийняла.  

В лютому 1952 р. Єлизавета заявила на Раді про пре-
столонаслідування: «Моє серце надто переповнене емоція-
ми і почуттями, щоб обіцяти щось більше, ніж те, що я 
зроблю все, щоб бути гідною спадкоємицею свого бать-
ка…» [24]. Через 10 місяців вона обіцяла бути належною 
наступницею уже не лише свого батька, але й дідуся – Ко-
роля Георга VІ. Єлизавета вважала, що правління саме цих 
британських монархів ХХ ст. варто брати за зразок. І в 
підтвердження своїх слів вона заявила: «Ці Королі робили 
все можливе, щоб об’єднати своїх підданих з усього світу. 
Я докладу всіх зусиль, щоб продовжити їх справу» [10]. 

В післявоєнний час коронація Єлизавети II повинна 
була стати для народу символом надії на світле майбутнє. 
Підготовка до неї та обговорення розпочалося ще до дня 
похорону Георга VI. Склад коронаційної комісії принцеса 
підбирала особисто. Вона запропонувала на посаду її голо-
ви герцога Единбурзького, замісником – герцога Норфол-
кського, а членами – представників урядів всіх країн Спів-
дружності. Едикт 1953 р. про королівські титули встановив, 
що вона є Королевою кожної із країн – членів Співдружно-
сті (за винятком республік, які входили до неї) [2, c.204]. 

Кожна деталь коронації мала значення і була ретельно 
відпрацьована і відрепетирувана. На вулиці Мелл, що веде 
від Трафальгарської площі до Букінгемського палацу, були 

зведені чотири гігантські сталеві рамки, всюди були квіти і 
прапори. Вбрання для коронації було створене улюбленим 
дизайнером королівської сім’ї Норманом Хартнеллом. Сукня 
з білого атласу була прикрашена вишитими вручну квітами – 
національними емблемами Сполученого Королівства і країн 
Співдружності, в тому числі англійською трояндою, шотла-
ндським будяками, ірландським конюшиною, канадським 
кленовим листом та іншими символами [6, с.194]. 

Незважаючи на несприятливу погоду в день корона-
ції, 2 червня 1953 р., вулиці Лондона були вщерть забиті 
людьми, які мріяли побачити святкову процесію. В столиці 
зібралося близько 3 мільйонів британців, які приїхали з 
різних куточків країни напередодні коронації. 8200 почес-
них гостей були запрошені в Вестмінстерське абатство і 
стали безпосередніми свідками історичного моменту.  

Урочисті заходи відбулися відповідно до розробленого 
плану. Вранці 2 червня 1953 р. Єлизавета II і герцог Единбур-
зький проїхали з Букінгемського палацу до Вестмінстерського 
абатства на золотій кареті, запряженій вісімкою сірих коней. 
Урочисту службу проводив архієпископ Кентерберійський, 
духовний глава Англіканської церкви. Єлизавета, була пома-
зана на престол відповідно до давньої традиції, ще з часів анг-
ло-саксонського короля Едгара. Вона стала 39-м монархом, 
коронованим у Вестмінстерському абатстві. Церемонія трива-
ла майже 3 години, і після її закінчення святкова процесія з 
Королевою, її чоловіком і майже 16 тисячами інших учасників 
проїхала вулицями Лондона [8, c.212].  

Під час коронації Єлизавета підписала присягу на ві-
рність, намагаючись словами священної клятви, підтрима-
ти підданих і вселити в них надію на краще: «Я урочисто 
обіцяю і присягаю керувати людьми моїх володінь та ін-
ших територій відповідно до їх законів і звичаї. Моя влада 
виражатиме закон і справедливість, я буду до кінця підт-
римувати Закони Божі та настанови Євангелія. Від своїх я 
не відступлю, тож, поможи мені, Боже» [10]. 

Рік коронації приніс, крім благополучно пройденої 
церемонії, ще чимало приводів для гордості. В Беркширі 
була розроблена атомна бомба на основі англійського плу-
тонію – Великобританія ввійшла в перелік п’яти ядерних 
держав. Крім того, в квітні кембриджські вчені Ф. Крік та 
Дж. Уотсон створили просторову модель ДНК. День коро-
нації співпав із першим в історії досягненням вершини 
Евересту учасниками Британської альпіністської експеди-
ції. «Єлизаветинські першопрохідці» випили бренді за здо-
ров’я Королеви і встановили стандарт на найвищій горі 
світу, на відмітці 8,8 км над рівнем моря [4, c.259]. 

Єлизаветі II було всього 25 років, коли вона стала Ко-
ролевою. З самого початку правління вона завела правило 
щовівторка проводити вечірні слухання британському 
прем’єр-міністру. Першим главою уряду, з яким працювала 
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Єлизавета був У. Черчілль. За шістнадцять місяців, з моме-
нту вступу на престол, у неї склалися надзвичайно теплі 
стосунки з грізним державним діячем Британії. Подолати 
п’ятидесятирічну різницю у віці допомагала прихильність 
прем’єр-міністра до батьків Королеви і спогади про Другу 
світову війну, які їх обох пов’язували. Єлизавета II, ціную-
чи мудрість, досвід і красномовство У. Черчилля, радилася 
з ним з приводу різних питань [1, c.493]. 

Через дружбу Королеви з прем’єр-міністром можна 
провести паралель між Єлизаветою ІІ та Вікторією, яка 
зійшла на трон у вісімнадцять років і першим прем’єром 
при ній був п’ятдесятивосьмирічний В. Лемба, з яким у 
Вікторії склалися теплі стосунки. 

У. Черчілль був чудовим прем’єром для Королеви і віді-
гравав вагому роль в справах королівського двору. Спілку-
вання з «людиною століття», як називали тоді главу уряду, 
безумовно, збагатило Єлизавету і коли її через 50 років запи-
тають з ким із прем’єрів вона б хотіла зустрітися, Королева 
впевнено відповість: «З Вінстоном, звісно, з ним було весело». 
Однак, здоров’я У. Черчілля дуже швидко погіршувалося, 
проте він вперто продовжував виступати з промовами і голо-
вувати на засіданнях кабінету. Через це швидко втомлювався, 
в нього почалися розлади пам’яті. Очевидно було, що пора 
йти у відставку, але Єлизавета II не стала тиснути на прем’єра. 
У. Черчілль кілька разів називав Е. Ідену, своєму заступнику, 
дату відставки − і незмінно знаходив привід, щоб затриматися 
на посаді ще ненадовго, таким чином протримавшись у 
прем’єрах ще два роки. Він був, безумовно, видатним політи-
чним діячем. На знак подяки 24 квітня 1953 р. Королева наго-
родила його орденом Підв’язки [8, c.339]. 

24 листопада 1953 р. молода Королева вирушила у ве-
ликий шестимісячний тур країнами Британської Співдруж-
ності. Тим самим вона довела, що не забула про обіцянку з 
дня свого повноліття, в 1947 р. На військово-морському ко-
раблі «Готик» Єлизавета і Філіп подолали за шість місяців 
43 тисячі миль. Візит розпочався з Бермудських островів, 
потім були Багами, Ямайка, Беліз, звідти через Панамський 
канал вона попрямувала до островів Фіджі і королівства 
Тонга та Нової Зеландії. Як глава Співдружності, вона весь 
час була в роз’їздах. Жоден британський монарх не подоро-
жував стільки, скільки Єлизавета ІІ [2, c.255]. 

У 1953 р. був прийнятий «Закон про королівське титулу-
вання». У ньому йшлося про те, що всі члени Співдружності 
володіють такими ж правами, як і Великобританія; Єлизавета 
ІІ є верховною правителькою не тільки свого королівства, але і 
всіх інших країн. Вона буде здійснювати свою владу, дотри-
муючись порад урядів цих держав, а парламенти кожної з 
країн самостійно визначатимуть її статус [9]. 

Після відставки У. Черчілля перед Королевою поста-
ла проблема вибору нового прем’єр-міністра. Єлизавета ІІ, 
наділена конституційною прерогативою, радилась з члена-
ми Консервативної партії щодо наступного її лідера, здат-
ного забезпечити необхідну більшість в палаті громад. На-
справді реальний кандидат був тільки один – Е. Іден, за-
ступник прем’єр-міністра [5, c.80]. 

Слід зазначити, що Королева не належить до будь-
якої політичної організації та не втручається у внутрішньо-
партійні справи. Як правило, вона «просить» лідера партії, 
яка отримує перемогу на парламентських виборах, викону-
вати обов’язки прем’єр-міністра. Вона також може викори-
стовувати своє право вето і відхилити кандидатуру. Але в 
даній ситуації їй не було кого «просити», тож саме від рі-
шення Королеви залежало, хто буде наступним главою 
уряду Сполученого Королівства [7, с.239]. 

Е. Іден не протримався на посаді прем’єра і року – Бри-
танія вплуталася в катастрофічну авантюру, яка спричинила 
потужний шквал критики на адресу британської державності, 
в тому числі монархії – це Суецька криза 1956 р., пов’язана з 
націоналізацією Єгиптом Суецького каналу, який забезпечу-
вав чверть всієї зовнішньої торгівлі Британії. Королева була 
проти вторгнення англійських військ в Єгипет, неодноразово 
висловлюючи прем’єр-міністру своє негативне ставлення до 
цих планів уряду. Проте, вторгнення відбулося, але відразу ж 
було припинено завдяки рішучій позиції США, а також Ра-
дянського Союзу. Е. Іден змушений був заплатити за Суецьку 
авантюру своєю відставкою (формально він ішов з посади 
прем’єр-міністра за станом здоров’я) [3, c.318]. 

Провал суецької авантюри, відставка Е Ідена, а також 
обставини, пов’язані з нею; все це мало серйозні наслідки для 
Королеви, яка стала об’єктом критики. Вперше з 1870-х рр., 
коли самітництво Королеви Вікторії було винесено на громад-
ський осуд, королівська влада виявилася виставленою в насті-
льки невигідному становищі [1, c.532]. 

Єлизавета ІІ зробила кілька рішучих кроків, скорочу-
ючи традиційну дистанцію між монархом і підданими. 
Вона почала влаштовувати неофіційні звані обіди в Букін-
гемському палаці для видатних людей, які відзначилися в 
тій чи іншій області – медицині, спорті, літературі, мистец-
тві, релігії, освіті та бізнесі. Ці обіди влаштовуються й до-
нині. Ідею подав принц Філіп, який вважав, що щомісячні 
зустрічі з невеликою групою світил допоможуть Королеві 
налагодити зв’язки із зовнішнім світом. 

Отже, у 1953 р. на британський трон зійшла королева 
Єлизавета ІІ. Вона амбіційно заявила, що буде гідною 
спадкоємицею своїх попередників і стала для народу сим-
волом на світле майбутнє. Очоливши Сполучене Королівс-
тво та країни Співдружності, королева, з перших місяців 
правління зуміла налагодити співпрацю з главою уряду – 
У. Черчіллем. Такий потужний тандем монарха і парламен-
ту дав англійцям надію на краще майбутнє у повоєнні часи. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ГІС)  
В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті зроблено спробу проаналізувати іноземні проекти з використання ГІС в історичних дослідженнях. Автор на-
голошує на перспективах використання геоінформаційних систем у процесі проведення досліджень, пов’язаних з міською 
історією, та збереженні історико-культурної спадщини. 
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На сучасному етапі розвитку історичної науки спо-
стерігається впровадження мультидисциплінарного підхо-
ду у вивченні історичних явищ і процесів. Це пояснюється 
перш за все використанням інноваційних методів дослі-
джень, пов’язаних з комп’ютерними технологіями. НТР 
середини 90-х рр. і невпинне зростання темпів глобалізації 
призвели до активізації інформаційного потоку у суспільс-
тві, а також поставили на порядок денний питання про збе-
реження та подальше відтворення інформації, яка є/була 
результатом діяльності «конкретної людини у конкретний 
час». У зв’язку з цими процесами комп’ютер вже давно 
став невід’ємною частиною науково-методологічного ін-
струментарію як «історика-новачка», котрий тільки-но 
розпочинає торувати свій шлях у науці, так і маститого 
вченого з безліччю наукових ступенів і почесних нагород. 

Оскільки комп’ютер під дією вищезазначених чинни-
ків перетворився із «засобу для інформації» в «інструмент 
для інформації», то виникла нагальна потреба концептуалі-
зувати такі прості, здавалося, на перший погляд поняття як 
«час» і «місце». Розмірковуючи на цю тему, американський 
географ К. Сауер свого часу зазначив, що «географічні фак-
ти – це факти просторові; їх узагальнення веде до концепції 
ландшафту (регіону); історичні ж факти є часовими; їх уза-
гальнення веде до концепції часу» [3, с.133]. Однак дуже 
часто на практиці провести таке узагальнення стає надзви-
чайно складно через низку очевидних причин: великий геог-
рафічний масштаб поданої території, значні хронологічні 
межі, невпорядкованість обраних даних і т.д. Тоді одним із 
можливих «містків» між історією та географією стає третя 
наука – інформатика. У своєму арсеналі вона має чимало 
технологій, які допомагають історику у процесі дослідження 
конкретної проблеми, навіть більше – завдяки їм дослідник 
сам може моделювати цей процес. Мова йде про геоінфор-
маційні системи (ГІС) як особливий вид програмного забез-
печення, що є надійним засобом комп’ютерного картографу-
вання і просторового аналізу, корисним для формування 
нового погляду на історичний процес [1, с.148]. 

Що таке ГІС у більш широкому значенні? Як не дивно, 
але отримання відповіді на поставлене запитання може приве-
сти нас до ситуації, коли виваженого визначення немає, однак 
його відсутність не заважає зрозуміти наріжні принципи фун-
кціонування зазначеної системи. Зазначимо лише, що головна 
відмінність ГІС від паперової карти полягає в наступному: 
кожний об’єкт ГІС – чи то нанесені на карту точка, лінія або 
полігон – мають, з однієї сторони, інформацію про положення 
у просторі (геокодування у визначеній системі координат), а з 
іншої – набір ознак, який формується користувачем ГІС за 
допомогою відповідних таблиць з базами даних.  

Таким чином, користувач може легко здійснювати по-
шук і виведення на карту будь-якої ознаки, відображеної в 
таблиці, з’ясовувати і картографувати топографічні зв’язки 
різних за своєю природою об’єктів, представлених на карті у 
вигляді так званих «шарів», здійснювати просторовий аналіз 
вміщеної на карті інформації за допомогою спеціальних вбу-
дованих в пакет ГІС програм (модулів). Такі можливості роб-
лять перспективним використання ГІС в історичних дослі-
дженнях. Ми ж бо для уникнення громіздких визначень в по-
дальшому будемо вживати вказане поняття у значенні інфор-
маційної системи, що забезпечує збір, зберігання, опрацюван-
ня, доступ, відображення і поширення просторово-координо-
ваних даних (просторових даних) [5, с.29]. 

На сьогоднішній день можна вже говорити про конкрет-
ні успіхи застосування ГІС в історичних, історико-культурних 
та археологічних дослідженнях. Підкреслюючи цей факт, ві-

домий німецький історик Н. Шурман також відзначав, що 
приблизно до кінця 1990-х рр. ГІС використовувались як са-
мостійний інструмент, відзначались їхні достоїнства, перева-
ги, і лише до 2000-х рр. почалось переосмислення їх можливо-
стей і кордонів, з’явилось критичне відношення до них [4, 
с.99]. Це насамперед пов’язано з тим, що в 1990-ті рр. дослід-
ники здебільшого працювали з ГІС як з абсолютно новим 
інструментом історичних досліджень, намагалися осягнути 
їхні премудрості завдяки методу проб і помилок. Коли ж був 
напрацьований досвід, стали з’являтися теоретичні розробки, 
в основному присвячені проблемам використання ГІС. 

Подальше активне впровадження ГІС в історичні дослі-
дження спричинило появу перших національних ГІС-проектів 
(GIS-projects), фінансованих урядами тих країн, на території 
яких вони виконувалися. Наголосимо на тому, що їхні основи 
почали закладатися значно раніше, ніж самі проекти отриму-
вали своє кінцеве оформлення. Серед них, приміром, можна 
назвати Бельгійську ГІС (Belgisch HISGIS), ГІС Нідерландів 
(Netherlands HGIS), Китайську національну ГІС (CHGIS) та 
ГІС Великобританії (GBHGIS) [10, с.200]. 

Остання є найбільш ранньою великомасштабною ГІС, 
яка почала розроблятись в 1994 р. GBHGIS включає більше 
48 тисяч встановлених і локалізованих одиниць різних рів-
нів: міст, сільських і міських районів, округів, церковних 
парафій. Реалізація проекту передбачала встановлення точ-
них кордонів і представлення історії населення на основі 
даних переписів за столітню історію [2, с.57]. Ядром ГІС-
проекту стала база даних картографічних джерел. Для 
HGIS Великобританії були оцифровані і прив’язані до сіт-
ки британського національного стандартного відображення 
всі кордони 1840-1974 рр. ГІС влаштована таким чином, 
що відповідно запиту користувача відображає кордони на 
конкретну дату. GBHGIS розміщена у відкритому доступі. 
Інтерфейс ГІС дуже зручний: містить інформацію загаль-
ного характеру, детальний опис ГІС, джерел, які викорис-
товувалися при її створенні [19]. Поділ за темами дозволяє 
обрати потрібну базу даних і проглядати її окремо. 

Проект зі створення Китайської національної ГІС 
(CHGIS) був запущений у дію 2001 р., він знаменувався 
створенням бази даних по населенню та історичним адмі-
ністративним одиницям за тривалий період китайської 
історії (221 р. до н. е. – 1911 р.) [14]. CHGIS включає дані з 
більше ніж 1600 графств, сотні тисяч міст, декількох міль-
йонів сільських населених пунктів за дві тисячі років. Для 
доступу більш широкої аудиторії записи в CHGIS предста-
влені англійською і китайською мовами і доступні онлайн.  

Історична ГІС Нідерландів (HisGIS Netherlands) [20] 
охоплює період 1811-1900 рр. і базується на адміністратив-
но-територіальній структурі, що склалася в цей період (ко-
рдони муніципалітетів і економіко-географічні межі). Ос-
новний шар представлений старими картами земельного 
кадастру, на які нанесені шари, що містять дані про конк-
ретного власника, його заняття, загальні розміри земельної 
ділянки, її межі і точне місцезнаходження. 

Масштабний бельгійський проект LOKSTAT («Бель-
гійське суспільство в історичній статистиці») відображає 
дані перепису бельгійського населення, починаючи з най-
нижчого територіального рівня – муніципалітетів за 1800-
1970 рр. Проект відображає дані про населення, в тому 
числі про його заняття. Зручний інтерфейс дозволяє корис-
тувачу самостійно створити карту, вибираючи потрібну 
йому інформацію, а саме територію, сферу діяльності, на-
селення за гендерною ознакою. За запитом користувача на 
екрані відобразиться карта з легендою і необхідними для 
нього поясненнями [15]. 
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Крім представлених масштабних проектів, що охоп-
люють більш ніж столітню історія всіх рівнів адміністратив-
них одиниць окремих держав, створюються і тематичні над-
національні проекти, наприклад такі, як «Цифровий атлас 
Європи з 1500 р.» [16] або «Атлас європейських комунікацій 
і транспортної інфраструктури 1825-2000 рр. [17]. Перший з 
проектів відображає одразу декілька напрямів історичного 
розвитку представленого регіону: політичний, економічний, 
релігійний, соціальний. Структура проектів аналогічна і на-
дає користувачу можливість вибору теми, територіальних і 
хронологічних рамок. У відповідності із запитом на екрані 
з’являється карта з обраною інформацією. Бурхливий розви-
ток ГІС-проектів обумовив появу профільних ресурсів, на-
правлених на створення наукової взаємодії в цій області. 
Так, в рамках Альянсу цифрових гуманітарних організацій 
(Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) у 2013 р. 
була створена спеціальна група GeoHumanities (GeoHumani-
ties Special Interest Group) [18], на сайті якої складений ката-
лог гуманітарних ГІС, що мають вільний доступ та інтерак-
тивний режим.  

Великі перспективи має застосування ГІС у вивченні мі-
ської історії. Відмітимо, що у наукових студіях істориків місь-
кі карти і плани забудови займають виключно важливе через 
те, що саме вони дозволяють представити окремі об’єкти як в 
системі організації міського простору, так і в координатах 
динаміки хронологічних змін. Іншими словами, саме ці дже-
рела дозволяють говорити про результат реконструкції в зага-
льному контексті історії конкретного міського поселення. 
Саме через це подібні геопроекти, зокрема ГІС «Середньовіч-
ний Новгород» [9, с.42-49], викликають жвавий інтерес у ши-
рокого кола дослідників (істориків, топонімістів, археологів, 
етнографів, краєзнавців та ін.). 

Вказана геоінформаційна система складається з двох 
елементів: сучасної геодезичної підоснови (сучасна вулична 
сітка, сучасні залишки валу Окольного міста, сучасна річко-
ва сітка, архітектурні пам’ятки, що збереглися до наших 
днів) і комплексу додаткових дослідницьких даних. Останні 
можна розділити на дві категорії: статистичні і динамічні. 
Найбільш важливою складовою аналізованої ГІС стало кар-
тографування міських розкопів. Якщо об’єкти до 90-х рр. 
нанесені з деяким ступенем погрішності (оскільки тодішнім 
дослідникам не була доступна топозйомка достатнього мас-
штабу), то контури сучасних розкопів наносяться з високим 
ступенем точності, в тому числі з використанням сучасного 
геодезичного обладнання. Цей масив даних містить лише 
коротку інформацію про кожний розкоп: контури, назву, рік 
досліджень, керівник робіт, датування часу освоєння терито-
рії [9, с.45]. На теперішньому етапі очевидні такі напрями 
розвитку ГІС «Середньовічний Новгород»: щорічне допов-
нення матеріалами археологічних досліджень; уточнення 
моделі динаміки розвитку території Новгорода; використан-
ня продуктивних можливостей моделей; розробка плану 
вуличних трас середньовічного міста і перехід на більш су-
часне програмне забезпечення [9, с.48]. 

Досить цікавою з практичної точки зору виглядає вірту-
альна реконструкція комплексу Страстного монастиря і при-
леглої до нього Страстної площі (нині – Пушкінська площа, 
Москва), яка проводиться в рамках проекту з вивчення мож-
ливостей методів інтерактивної реконструкції як нового на-
пряму методології історичного дослідження [8, с.36-41]. 

Процес реконструкції включає такі основні етапи:  

1) на основі виявлених карт і планів окремих об’єктів забу-
дови, що збереглися, ідентифікується розташування втра-
чених будівель, відображених на більш ранніх планах;  

2) після цього на основі виявлених об’єктів ідентифіку-
ються об’єкти, представлені на ще більш ранніх планах 
і т. д. Вказана методика, на думку авторів проекту, має 
особливу цінність при вивченні ділянок міського прос-
тору, які піддавались серйозним і частим змінам на 
протязі тривалого часу [8, с.37].  

Після остаточного впорядкування зібраних даних 
проводиться побудова віртуальної реконструкції будівель 
Страстної площі на різних часових зрізах з використанням 
послідовності історичних ГІС-карт. 

Не менш оригінальним від вказаних ГІС-проектів вигля-
дає картографування за допомогою ГІС-технологій давніх гео-

графічних креслеників Московської держави (ХVI-XVII ст.) 
[12, с.50-58]. Робота над цим ГІС-проектом розпочиналася зі 
створення якісних фотокопій або сканів креслеників, що збе-
рігаються в Російському державному архіві давніх актів, а 
також в інших сховищах, і розміщення отриманих зображень 
в ГІС-проекті – шляхом співвіднесення місцевості, яка зобра-
жена на креслениках, з ідентифікуючими елементами сучас-
ного ландшафту [12, с.51]. Як результат, базовою функцією 
створеної ГІС є можливість для користувача звертатися з про-
сторовими запитами, вибирати з усього масиву документів ті 
кресленики, котрі потрапляють в межі конкретної території, 
вказаної полігоном прямо на карті. 

Результати дослідження міської історії лягли також в 
основу фундаментальної наукової монографії професора 
університету Акрона (США) Л. Зіберта. В центрі його ува-
ги опинився важливий аспект міської історії – історія заліз-
ничної мережі, яку можна виділити як окремий напрям у 
зв’язку з великою кількістю робіт з цієї тематики. Профе-
сор Зіберт значну увагу приділив вивченню мережі заліз-
ничних доріг, спираючись на матеріали Токіо упродовж 
130 років. ГІС-проект охоплює всі зміни, що відбувалися в 
столичному регіоні, показує кількісне співвідношення між 
густотою населення і щільністю розміщення залізничної 
мережі. В результаті копіткої праці дослідником був ство-
рений спеціальний електронний атлас Токіо [10, с.201]. 

Релігійні аспекти міської історії розглядають амери-
канські історики Е. Дайамонд і Д. Боденхамер. Предметом 
їх вивчення є релігійна ситуація в американських містах у 
1950-ті роки [3, с.140]. У зв’язку з цим автори намагаються 
знайти взаємозв’язок між релігійною приналежністю і ра-
сою на матеріалі Індіанополісу [10, с.201]. Це дослідження 
є прикладом того, що без ГІС історику важко пов’язати 
якісні дані з географічною прив’язкою, а після цього візуа-
лізувати отримані дані. 

Іншим напрямом подібних досліджень є забезпечення 
історико-культурних досліджень та обробка отриманих даних, 
що цікавить сьогодні не тільки фахівців, що працюють в сфері 
гуманітарних дисциплін, а й фахівців у галузі інформаційних 
технологій. Потенціал застосування геоінформаційних систем 
для історико-культурних досліджень ще не реалізується пов-
ною мірою. Тим часом в розумінні ГІС слово «географічні» 
означає не стільки «просторовість» або «територіальність», а 
швидше комплексність і системність [13, с.73]. Необхідність 
інтеграції та комплексної обробки просторово локалізованих 
даних, отриманих при проведенні різних прикладних дослі-
джень територій, вимагає необхідних інструментальних засо-
бів і геоінформаційних ресурсів. 

Щодо інструментальних засобів, то застосування ци-
фрових електронних карт, які забезпечують проведення 
історико-культурних досліджень, має свою специфіку. Як 
правило, історичний матеріал, що потрапляє до рук дослід-
ників, стосується територіальних одиниць і поселень, які 
вже не існують і не відмічені на сучасних паперових або 
цифрових картах. Підготовка цифрової картографічної 
основи для проведення досліджень стає самостійним на-
прямом наукової роботи, а історичні карти – важливим 
компонентом ГІС, яка розроблюється спеціально для між-
дисциплінарних історико-культурних досліджень. 

Картографічне забезпечення проектів, пов’язаних з 
подібними дослідженнями, представляє собою самостійну і 
доволі кропітку роботу. Якщо підходити до неї комплекс-
но, то необхідно одразу поставити мету формування колек-
ції історичних карт на заданій території. До прикладу, но-
восибірські дослідники реалізували проект зі створення 
електронного атласу архітектурно-історичних пам’яток 
міста з метою створення, зберігання та надання просторо-
во-координованих ілюстративно-описових даних, що сто-
суються архітектурного ансамблю міста Новосибірська [6, 
с.8-12]. На думку авторів проекту, ГІС пам’яток архітекту-
ри може стати одним із елементів створення банку даних зі 
збереження історичної спадщини міста [6, с.11]. 

Аналогічний проект ГІС «Історико-культурна спадщи-
на Іркутська» реалізований з метою вирішення завдань дер-
жавної охорони об’єктів історико-культурної спадщини міс-
та. Створення подібних банків даних і карт не тільки надає 
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можливість краще ознайомитися з історією пам’яток, але й 
дозволяє повніше оцінити їхнє значення [7, с.148-151]. 

ГІС «Історико-культурна спадщина Борівського рай-
ону Калузької області» – це ГІС по історичній території, де 
представлена величезна кількість пам’яток архітектури та 
історії, в першу чергу дворянських садиб і православних 
храмів. Велика складність для авторів проекту полягала у 
тому, що значна частина пам’яток не дійшла до нашого 
часу [11, с.459-461]. Для виявлення втрачених пам’яток 
архітектурного ансамблю і населених пунктів використо-
вувався метод накладення часових зрізів (метод зіставлен-
ня картографічного матеріалу). На основі ГІС були створе-
ні карти і мультимедійний диск, на яких відображена геог-
рафія поширення діючих, зруйнованих, безповоротно втра-
чених об’єктів історико-культурної спадщини [11, с.460]. 

Таким чином, проекти зі створення ГІС історико-
культурної спадщини – це крок до того, щоб звернути увагу 
широкого кола громадськості на теперішній стан історико-ар-
хітектурних пам’яток, які часто знаходяться у незадовільному 
стані. Створення тематичних карт або електронних атласів – 
це можливість привернути увагу не тільки фахових спеціаліс-
тів, але й звичайних громадян, можливість заявити як про бо-
лючу проблему збереження культурної спадщини, так і про 
можливі труднощі поширення інформації про неї. 

Не дивлячись на те, що геоінформаційні системи більше 
підходять для аналізу статистичної інформації, останнім часом 
вони нерідко застосовуються і щодо описової інформації, на-
приклад у новому напрямі – літературних ГІС. Пілотний про-
ект такої системи «Mapping the Lakes: a literary GIS», викона-
ний при фінансовій підтримці Британської Академії, очолив 
А. Грегорі [22]. 

Запозичивши ідею літературних ГІС у своїх іноземних 
колег, співробітники Інституту картографії Цюріха створили 
«Літературний атлас Європи» («A Literary Atlas of Europe»). 
Проект спрямований на три тематичні дослідження різних 
літературних регіонів, які знайшли своє відображення в сот-
нях художніх текстів: альпійський пейзаж (озера Люцерн / 
Готард у Швейцарії), прибережна зона кордону (Північна 
Фрісландія у Німеччині) і міський простір (Прага, Чехія) [21]. 
В основі проекту лежить база даних, що містить інформацію 
про локалізацію, вилучену безпосередньо з літературних текс-
тів. ГІС дає можливість робити запити, що стосуються одного 
або декількох атрибутів, створювати тематичні карти як для 
окремих текстів, так і для цілої групи.  

Отже, ГІС потрібно розглядати не тільки як додатковий 
інструмент дослідження, вони дозволяють відкрити абсолют-
но нові сторони об’єктів, які без самих ГІС найчастіше поба-
чити неможливо, надають можливість поглянути зовсім по-
новому на вже давно усталені факти, події і процеси. Разом з 
тим, доводиться констатувати відсутність масштабних проек-
тів з використання ГІС серед українських дослідників. У цьо-
му контексті перспективною видається міждисциплінарна 
взаємодія вчених, формування віртуальних професійних това-
риств для обміну результатами проектів та їх представлення 
онлайн. Такий підхід дозволить створювати аналогічні проек-
ти за певних налаштувань, заповнювати їх новими даними, 
розширюючи інфраструктуру і створюючи інформаційну під-
тримку історичної науки в мережі Інтернет.  
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У статті обґрунтовується необхідність діагностики та розвитку креативного потенціалу майбутніх педагогів. Розглядається 
сутність і зміст поняття «творчий потенціал». Результати емпіричного дослідження творчого потенціалу студентів дозволили ви-
явити особливості самооцінки власної креативності майбутніми педагогами, потребу та можливості її розвитку. 

Ключові слова: креативність, творчий потенціал, творче ставлення до праці, творче мислення, інтуїція, допитливість. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні 
українська школа потребує фахівців нової формації. Сучасний 
педагог повинен бути гармонійно розвиненою, соціально ак-
тивною особистістю з конкретно визначеним духовно-твор-
чим потенціалом. Освітній процес закладу вищої освіти пови-
нен сприяти становленню особливого особистісного утворен-
ня вчителя – педагогічної творчості, тобто поєднання вміння 
діяти самостійно й адекватно в неповторних навчальних ситу-
аціях зі здатністю осмислювати свою діяльність відповідно до 
науково-теоретичних педагогічних знань, перетворювати дій-
сність, створюючи неповторний освітній простір для самореа-
лізації та розвитку учнів. Це вимагає розвитку творчого поте-
нціалу майбутнього педагога. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчий 
потенціал (сrеаtivitу) визначається у енциклопедичному 
словнику як винахідливість у науці та мистецтві, вміння 
бачити нове у звичних речах і наявність вільної гри уяви, 
рідкісна якість, притаманна не лише талановитим особис-
тостям, але й і звичайним людям, яка реалізується при 
сприянні освіти в поєднанні з натхненням і наполегливою 
працею [1]. Таке розуміння творчого потенціалу співзвучне 
з пропонованою В.О. Моляко класифікацією видів творчо-
сті (наукова, технічна, літературна, музична, образотворча, 
побутова і т.ін.) [2] та тлумаченням ним творчості як 
«…процесу створення, відкриття чого-небудь нового, ра-
ніше для цього конкретного суб’єкта невідомого» [2, с.7]. 

У психології найчастіше творчий потенціал визнача-
ють як системна властивість індивіда, яка характеризує міру 
можливостей особистості здійснювати творчу діяльність або 
як систему творчих здібностей людини, що забезпечують 
можливість до здійснення творчої діяльності (О.О. Довгань, 
Д.Б. Богоявленська, Я.О. Пономарьов, А.В. Брушлінського, 
В.О. Моляко, В.А. Роменець, М.С. Лейтес та ін.).  

Зважаючи на мету та завдання нашого дослідження сут-
ність творчого потенціалу розумітимемо як інтегративної вла-
стивості особистості або складно структуроване утворення, 
окремі компоненти якого піддаються діагностиці.  

Метою нашого дослідження було з’ясування особли-
востей сприймання та самооцінки майбутніми педагогами 
власного креативного потенціалу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нами було 
проведено емпіричне дослідження, в якому взяло участь 
12 студентів факультету іноземної філології. Для вивчення 
творчого потенціалу студентів нами використовувався тест 
«Креативність» (Н.Ф. Вишнякова) [3]. Він включає 80 запи-
тань, які спрямовані на визначення креативного резерву та 
творчого потенціалу особистості. Інформативним даний тест, 
на відміну від інших методик, є через те, що має значну пере-
вагу у діагностиці креативності, виявленні потенційних здіб-
ностей, «зони найближчого розвитку».  

Самооцінка здійснюється з двох позицій: перший раз – з 
позиції «Я-реальний», вдруге – з позиції «Я-ідеальний». Сту-

дентами здійснюється загальна самооцінка креативності за 
такими складовими: оригінальність, уява, інтуїція, почуття 
гумору, творче ставлення, допитливість, емоційність та творче 
ставлення до праці. 

За результатами психодіагностики було побудовано 
профілі креативності кожного студента, які стали ілюстра-
цією співвідношення між наявним і бажаним рівнем креа-
тивності. Отримані профілі можуть використовуватися в 
процесі психологічного консультування з метою мотиву-
вання студентів до саморозвитку творчості, складання ін-
дивідуальної корекційно-розвивальної програми розвитку 
креативності майбутніх педагогів.  

Аналіз отриманих профілів креативності виявив таке.  

По-перше, 66,7% респондентів бажали би знизити по-
казники одного або двох складових креативного потенціа-
лу. Найчастіше це стосувалося емоційності, допитливості, 
інтуїції, уява. Загалом, всі респонденти вважають необхід-
ним розвиток креативності та творчості. 

По-друге, найбільші розбіжності у розвитку складових 
творчого потенціалу та бажаному рівні розвитку виявилися 
стосовно допитливості, емоційності та творчому ставленні до 
праці. І якщо остання якість оцінена респондентами як така, 
що розвинута недостатньо і потребує високого рівня розвитку, 
то допитливість та емоційність має високі показники рівня 
розвитку і, на думку респондентів, які потребують суттєвого 
зниження. Таке ставлення до допитливості як складової креа-
тивності та творчого потенціалу, на нашу думку, пов’язано з 
тлумаченням цього показників скоріше як негативної якості 
особистості. А емоційність розглядається студентами здебі-
льшого як певні негативні поведінкові прояви. 

По-третє, респонденти одностайно засвідчили низький 
рівень розвитку творчого ставлення до праці і водночас від-
значили необхідність розвитку цього показника до найвищих 
значень. Такою ж є ситуація і з показником – почуття гумору. 
Щоправда, значення актуального рівня розвитку цієї складової 
виявилися середнього та високого рівня. 

По-четверте, аналіз індивідуальних профілів креатив-
ного потенціалу виявив, що студенти не прагнуть до най-
вищого рівня розвитку показників творчості. А лише хоті-
ли б їх дещо покращити. 

Висновки дослідження і перспективи подальших ро-
звідок. Творчий потенціал розвиваються тільки в діяльності і 
завдяки діяльності. Зокрема, розкриттю творчого потенціалу 
майбутніх педагогів спряли би використання в освітньому 
процесі закладу вищої освіти пошукового та дослідницького 
підходів до організації навчання, активних методів навчання 
(рольових ігор, мозкових штурмів, аналізу професійних ситу-
ацій тощо), формування операціонально-технологічної скла-
дової професійної діяльності, розвиток професійної спрямова-
ності та мотивації, а також творчого мислення. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у 
вивченні гендерних особливостей розвитку творчого поте-
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нціалу студентів, а також у розробці індивідуальних про-
грам розвитку їх креативності. 
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Як показують дослідження вчених (В. Асєєва, Л. Божо-
вич, В. Вілюнаса, В. Гладкової, Ж. Годфруа, Я. Єгошина, 
С. Занюка, Є. Ільїна, В. Ковальова, Н. Кузьміної, К. Мадсена) 
мотивація («те, що викликає рух») – це сукупність усіх факто-
рів (як особистісних, так і ситуативних), які визначають пове-
дінку, її спрямованість та спонукають людину до діяльності. 
Мотиви («рухати, штовхати») є найважливішою складовою 
мотиваційної сфери людини, які утворюються через вплив 
умов життя суб’єкта та визначають у якому напрямку буде 
реалізуватися його активність. Чим вищий рівень мотивації, 
чим більше мотивів спонукають людину до діяльності, тим 
більше зусиль вона схильна докладати [4, с.6-9]. 

З педагогічної точки зору, такі вчені як В. Гладкова, 
О. Ільїна, Н. Кузьміна, І. Підласий, В. Сухомлинський, 
П. Якобсон та ін. вважають, що мотивація є рушійною си-
лою людської діяльності для досягнення конкретної мети, а 
в освітній сфері – для забезпечення її якості. Мотивація має 
сильний вплив на поведінку та діяльність будь-якої особи-
стості. Таким чином, мотивація навчання – це система пі-
знавальних мотивів, тобто комплекс усіх спонукань до 
знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної дія-
льності, наукового пізнання та пошуку істини [5]. 

Мотиви особистості здатні спрямовувати, організовува-
ти пізнання, так О. Савченко у своєї праці виділив зовнішні та 
внутрішні мотиви навчальної діяльності молодших школярів з 
типовим розвитком. Зокрема, зовнішні мотиви – ті, які не 
пов’язані з діяльністю, але впливають на її успішність. До них 
можна віднести: позитивне ставлення дитини до школи; допи-
тливість; прагнення бути дорослим і наслідувати старших 
друзів; бажання мати хороші оцінки, утвердитися в класі та 
радувати батьків; заслужити похвалу вчителя; прагнення 
отримати винагороду, а не покарання; заохочення шкільними 
атрибутами тощо. Для школярів стає важливою похвала, віра в 
їхні сили, самовдосконалення, зростання самооцінки. 

Внутрішні мотиви – це ті, які пов’язані з самим про-
цесом учіння та його результатами. У більшості дітей, вну-
трішня мотивація ще недостатньо стійка, інтерес проявля-
ється до завершення завдання, тобто до його результату. 
Якщо вчитель дає цікаве завдання, присутня конкуренція 
(змагальні ігри) чи підтримка однокласника, то дитина 
наполегливо намагається вирішити те чи те завдання. Тіль-
ки після виникнення інтересу до результатів виконаного 
завдання починає формуватися інтерес до змісту навчаль-
ної діяльності, потреба оволодівати знаннями. Центром 
уваги стає навчання, як важлива діяльність, в якій розкри-
ваються мотиви їхньої поведінки [2, с.131-132].  

Науковці (О. Бєлова, Л. Бєлякова, Н. Власова, Л. Вол-
кова, О. Д’якова, Л. Журавльова, Н. Гаврилова, С. Коноп-
ляста, І. Левченко, Л. Лісова, І. Марченко, О. Мастюкова, 
О. Керик, М. Шеремет), вивчаючи психічні процеси у дітей 
молодшого шкільного віку з порушеннями мовленнєвого 

розвитку, розкривали мотиваційні елементи у концепціях ви-
вчення мовленнєвого недорозвитку, але сама мотиваційна 
сфера у даної категорії учнів була недостатньо розглянута. 

Л. Бєлякова, Н. Власова, О. Д’якова досліджуючи заї-
кання, вказували на те, що його вплив залежить від ступеня 
дефекту та від того, як дитина реагує на своє порушення. 
Н. Власова, В. Селіверстов, Ю. Флоренська, М. Хватцев 
вважають, що з віком дитина більше зациклюється на влас-
ному мовленнєвому порушенні.  

О. Вінокурова та С. Вінокуров зазначали, що школярі з 
заїканням через свій мовленнєвий дефект мають низьку вмо-
тивованість до навчання, стають дуже вразливими, пригніче-
ними, імпульсивними, недовірливими, депресивними, як са-
мозахист використовують негативні емоції. Вони уникають 
спілкування з однолітками, стають сором’язливими та замкну-
тими у собі, відмовляються від виконання певного завдання чи 
виду діяльності під час якого некомфортно почуваються, не 
люблять привертати увагу та болісно реагують на критику [1]. 

О. Керик стверджував, що діти з загальним недороз-
виненням мовлення (надалі – ЗНМ) по-різному ставляться 
до свого мовленнєвого порушення: одні стараються не 
звертати увагу на нього і розвиваються як свої однолітки, а 
інші – зациклюються на ньому, тому виникає порушення 
розвитку мотиваційної, емоційної та особистісної сфери. 
Недоліки мовлення негативно впливають на формування 
всіх психічних процесів, сенсорних та рухових функцій. 

Поведінка школярів з порушеннями мовлення, на перер-
ві або за межами школи, може відрізнятися від їхньої поведін-
ки під час уроку. Зазвичай на перерві такі діти жваві, не пере-
живають через свої недоліки, активно проводять час з однолі-
тками під час виконання різних ігор, які не потребують мов-
леннєвого підкріплення. Під час уроку школярі можуть хви-
люватися, тому їхнє мовлення може бути дуже швидким, або 
повільним. Використовують різні предмети для маніпулюван-
ня, можуть смоктати пальці, гойдатися на стільці тощо.  

О. Мастюкова вказувала, що діти із ЗНМ, мають над-
мірну розгальмованість у поведінці: імпульсивність, неврі-
вноваженість, схильність до дратівливості, руховий неспо-
кій, спалахи агресивності, зміни настрою, плаксивість, роз-
дратованість, тривожність, почуття неповноцінності, зумо-
влені емоційною збудливістю та виснаженістю нервової 
системи. Залежно від рівня ураження головного мозку, такі 
прояви стають більш вираженими [3].  

Отже, аналіз науково-теоретичних джерел показав, що у 
дітей молодшого шкільного віку з типовим розвитком навча-
льна мотиваційна діяльність підкріплюється самовдоскона-
ленням, зростанням самооцінки, усвідомленням потреби у 
навчанні, похвали та віри у свої можливості. Визначено, що 
школярі з порушеннями мовленнєвого розвитку є недостатньо 
вмотивованими, вразливими, тривожними, імпульсивними, 
роздратованими, замкнутими та невпевненими в собі. Вони 
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бояться проявляти активність через можливий осуд та крити-
ку, тому виникають труднощі у спілкуванні з оточуючими.  
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Мотивація завжди виступала важливим компонентом 
навчання, фундаментом для всебічного розвитку особистості. 
Мотивація до навчання – одна із основних умов реалізації 
навчально-виховного процесу. Вона не лише сприяє розвитку 
інтелекту, але й є рушійною силою формування особистості.  

Мотив – це спонукальна причина дій і вчинків люди-
ни (те, що штовхає її до дії). Основою мотиваційної діяль-
ності людини є її різноманітні первинні (природжені) та 
вторинні (матеріальні й духовні) потреби. Внаслідок усві-
домлення і переживання потреб у людини виникають певні 
спонуки до дії, завдяки яким ці потреби задовольняються. 

Будь-яка діяльність починається з потреб. Потреба – 
це спрямованість активності людини, психічний стан, який 
створює передумови для діяльності. Предмет її задоволен-
ня визначається тільки тоді, коли людина починає діяти. 
Але без потреби важко спонукати активність особи. 

Мотивація – система мотивів або стимулів, яка спонукає 
людину до конкретних форм діяльності або поведінки. Моти-
вами виступають: уявлення і ідеї, почуття і переживання, які 
виражають матеріальні або духовні потреби людини. Одна й 
та ж діяльність може підкріплюватися різними мотивами [2]. 

Як зазначає М. Алексєєва, в учнів інтерес до процесу на-
вчання поєднується із почуттям задоволення від успішно ви-
конаного завдання, з прагненням бути освіченими й корисни-
ми для суспільства людьми. На її переконання, у процесі 
розв’язання різних мисленнєвих задач у дітей виникають і 
розвиваються різноманітні інтелектуальні почуття, які, узага-
льнюючись, стають мотивами навчальної діяльності [1]. 

Однією зі сторін мотиваційної сфери навчальної дія-
льності є інтерес до процесу навчання. Різноманітні мотиви 
створюють лише потенційну можливість розвитку учнів, 
оскільки реалізація мотивів залежить від процесів цілепо-
кладання, тобто умінь школярів ставити цілі та досягати їх 
у навчанні. Діяльність завжди активізується за допомогою 
певних мотивів. Мотиви – це те, заради чого виконується 
діяльність (наприклад, заради самоствердження, грошей, 
оцінки, похвали тощо). 

Педагог, дбаючи про організацію класу та керівницт-
во навчально-пізнавальною діяльністю, повинен цілеспря-
мовано працювати над формуванням в учнів мотивації [3]. 

У початковій школі в дитини формуються навчальні 
навички й уміння, розвиваються форми наукового, теоре-
тичного мислення, закладаються передумови самостійної 
орієнтації у навчанні та повсякденному житті [4]. 

Метою нашого дослідження було виявлення мотивів 
навчання учнів початкових класів. Дослідженням охоплено 
лише змістовний бік навчальних мотивів. 

У дослідженні брали участь 32 учні молодшого шкі-
льного віку, які навчаються у початкових класах ЗОШ І-
ІІІ ступенів с. Петрів Тлумацького р-ну Івано-Франківсь-
кої обл. Зокрема, 10 учнів 1 класу, 3 учні 2 класу, 12 учнів 

3 класу та 7 учнів 4 класу. Для досягнення мети досліджен-
ня нами було обрано дві діагностичні методики, які могли 
б оптимально відобразити особливості навчальної мотива-
ції учнів 1 класу «Мотиви учіння» (М. Гінзбург) та мотива-
ції учнів 1-4 класів «Спрямованість на знання та на оцінку» 
(Є. Ільїн, Г. Курдюкова). 

Згідно проведеного експериментального дослідження 
за методикою «Мотивація учіння» нами визначено, що для 
дітей-шестирічок початкової школи найменш характерним є 
тип мотивації учіння, пов’язаний з інтересом до знань і пот-
ребою в їх засвоєнні. Навчально-пізнавальний мотив посів 
одну із найнижчих позицій. На нього вказали лише 10% дос-
ліджуваних. Цей показник узгоджується із дослідженням 
М. Матюхіної, яка також наголошувала на тому, що діти зі 
сформованими навчально-пізнавальними мотивами станов-
лять лише невелику кількість порівняно з дітьми зі сформо-
ваними соціальними мотивами (у нашому дослідженні 10% з 
навчально-пізнавальними мотивами (бажання здобути нові 
знання) проти 20% із соціальними мотивами (бажання отри-
мати знання, щоб потім вибрати професію) та 30% із пози-
ційними мотивами (бажання стати дорослим)). Значну моти-
ваційну роль відіграють і одержувані учнями оцінки (на ва-
жливості мотиву високої оцінки вказали 20% учнів). На по-
чаткових етапах навчання одержані оцінки сприймаються 
учнями як оцінки за їх старання, а не за якість виконаної 
роботи. Для 20% першокласників переважаючим ще залиша-
ється ігровий мотив, неадекватно перенесений у нову навча-
льну сферу. Учнів, які навчаються з примусу немає. 

За допомогою експериментального дослідження, про-
веденого за методикою визначення спрямованості на оцін-
ку та знання Є. Ільїна, Г. Курдюкової, нами встановлено 
такі результати. У 37,5% учнів початкової школи перева-
жає спрямованість на отримання знань, водночас, 62,5% 
учнів мотивовані на отримання гарної оцінки. Можна стве-
рджувати, що лише для кожного третього учня важливим є 
не високий рівень засвоєного матеріалу, отриманих знань, а 
оцінка, яку вони отримують за свої знання. Варто зауважи-
ти, що для більшості учнів навчання – це пізнання нового. 
Їхні оцінки завжди залежать від підготовленості до уроку. 
Здебільшого бажання готувати домашнє завдання залежить 
від того, чи ставлять за нього оцінки.  

Визначаючи мотиваційні схильності в учнів 1-4 кла-
сів нами встановлено, що більша кількість учнів 2 та 3 кла-
сів (по 66,7% опитуваних) спрямовані на отримання висо-
кої оцінки. Водночас, в учнів 4 класу зростає спрямованість 
на отримання знань у порівнянні з учнями 1-3 класів.  

Враховуючи отримані емпіричні результати можна 
дати деякі рекомендації щодо формування позитивної мо-
тивації учіння молодших школярів. Зокрема, для того, щоб 
покращити мотивацію учіння молодших школярів потрібно 
звертати увагу на рівень зацікавленості навчанням. Батьки 
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й вихователі дитячого садка, ще до навчання дитини в 
школі повинні сформувати у неї позитивне ставлення до 
школи та вчителя. Можна влаштувати дітям екскурсію до 
школи, познайомити із майбутнім вчителем. Батькам не 
потрібно виявляти тривогу перед дитиною через її навчан-
ня й отримані оцінки. Дошкільник, приходячи до школи, не 
повинен боятися робити помилки. Вчитель повинен, у пе-
ршу чергу, заохочувати успіхи учня, навіть невеликі, а по-
милки обговорювати з ним віч-на-віч. Варто пам’ятати, що 
успішність кожного учня потрібно визначати не за норма-
тивами й успішністю інших дітей, а за власними досягнен-
нями у порівнянні з минулими уроками. Отже, вчитель 
повинен ефективно формувати у молодших школярів емо-
ційно-позитивне ставлення до навчання. 

Загалом, отримані результати дослідження можна вико-
ристовувати при оптимізації процесу навчання і складанні 
навчальних планів, які будуть відповідати мотивам учнів, що, 
на наш погляд, покращить результативність навчання. 
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Дослідженням процесу уяви займались такі науковці 
як Л.С. Виготський, В.І. Войтко, В.П. Зінченко, П.А. М’я-
соїд, Т.А. Рібо, В.А. Романець, С.Л. Рубінштейн, О.П. Сер-
гєєнкова, Ю.Л. Трофімов та ін. 

Деякі психологи (О.П. Сергєєнкова, О.А. Столярчук, 
О.П. Коханова, О.В. Пасєка) вказують, що уява дитини почи-
нає розвиватися в кінці другого, на початку третього року 
життя. Уява у них формується на основі слухань невеликих 
розповідей, казок, діти вчаться співпереживати героям. Для 
розвитку відтворюючої і творчої уяви дошкільника важливою 
стає ігрова діяльність та різні види продуктивної діяльності, 
такі як конструювання, ліплення, малювання. 

Дітям цього віку характерні такі риси, як конкрет-
ність і наочність образів, їх надзвичайна яскравість й емо-
ційність. При переказі казки чи оповідання дитина додає 
свої елементи, змінює сюжет, фантазує. Попри всю важли-
вість даного психічного процесу для розвитку дитини, у 
дошкільному віці уява може набувати й негативних форм – 
переживання страхів та виявів брехливості [3, c.137]. 

На думку Р.В. Павелкова, О.П. Цигипало уява дітей до-
шкільного віку є мимовільною, і спрямована на події які її 
схвилювали, зацікавили (прочитана казка, переглянутий муль-
тфільм, нова іграшка). Довільна уява, що потребує вольових 
зусиль ґрунтується на мимовільній і виникає дещо пізніше.  

Науковці зазначають, що у першій половині дошкільно-
го віку переважає відтворювальна уява. Завдяки попередньому 
досвіду дитина здатна уявити образи, які описані у віршах, 
казках, розповідях дорослого. Зазвичай в уявних образах по-
єднується реальні, казкові і фантастичні стилі. У старшому 
дошкільному віці діти здатні точніше та змістовніше відобра-
зити дійсність: краще розрізняють реальне і фантастичне.  

Процес уяви дитини поступово розвивається, збіль-
шується стійкість її образів і задумів, вона стає більш ціле-
спрямованою. Для успішного формування особистості ди-
тини важливим є цілісний розвиток усіх видів уяви: мимо-
вільної, довільної, відтворюючої та творчої [2, с.157-158]. 

На думку О.В. Трошина, О.В. Жуліної уява у дітей з 
порушеннями мовлення розвивається дещо інакше, ніж у 
дітей з типовим розвитком. Уявлення про предмети в таких 
дітей є недостатньо точними та повними. Характерними є 
також труднощі в утворенні нових образів, які проявляють-
ся в малюванні, конструюванні, ліпленні. Ігри дітей з по-
рушеннями мовленнєвого розвитку мають стереотипний 
характер із побутовим сюжетом [4, с.99]. 

Деякі науковці (А.С. Вінокур, Л.С. Волкова О.Л. Жиль-
цова та ін.) вивчали особливості розвитку дітей з фонетичним 
недорозвиненням мовлення (надалі ФНМ). Ними було визна-
чено, що діти з ФНМ за своїм психічним розвитком мало чим 
відрізняються від дітей без порушень мовленнєвого розвитку. 
Лише в окремих випадках, від слабкості характеру їх пізнава-
льна діяльність може розвиватися повільніше, ніж у однолітків 
з типовим мовленнєвим розвитком [1, с.92-101]. 

В.П. Глухов, В.А. Калягін, О.А. Корнієвська, І.В. Мар-
тиненко, О. Мороз, Т.С. Овчиннікова, О.В. Трошин та інші 
вчені працювали над дослідженням процесу уяви у дітей із 
загальним недорозвиненням мовлення (надалі ЗНМ). 

Зокрема, О.В. Трошин, О.В. Жуліна вказували, що ді-
ти із ЗНМ мають значні труднощі при утворенні нових 
образів, їм складно виконувати творче завдання по задуму, 
переказати розповідь чи розповісти про подію із власного 
життя. Малюнки та ігри в таких дітей мають стереотипний 
характер та побутову тематику. Діти із ЗНМ погано розу-
міють метафор та переносного значення слів. Внаслідок 
мовленнєвих порушень їм складно взаємодіяти з іншими 
дітьми, тому ігрова діяльність в дітей даної категорії не 
розвивається на достатньому рівні. 

Вчені зазначають, що творчість та уява дітей пов’я-
зані з яскравими емоційними переживаннями. Однак, діти 
із ЗНМ недостатньо емоційно реагують на смішну розпо-
відь чи сумну казку [4, с.99-100]. 

Науковці Г.А. Каше, Т.Б. Філічова, Г.В. Чіркіна дослі-
джуючи дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням 
мовлення (надалі ФФНМ) зазначають, що для них характерне 
швидке виснаження, відволікання. Це зумовлюється недостат-
ньою рухливістю основних нервових процесів в корі великих 
півкуль та індивідуальними відмінностями дітей. Пізнавальна 
активність дітей з ФФНМ переважно знижена, фонематичний 
недорозвиток уповільнює роботу психічних процесів, в тому 
числі й уяви [1, с.92-101].  

Отже, аналіз науково-теоретичної літератури показав, 
що уява у дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєво-
го розвитку розвивається дещо інакше, ніж у дітей з типовим 
розвитком. Вона характеризується бідністю та неточністю уяв-
них образів, уповільненим розвитком та меншою продуктив-
ністю порівняно з дітьми з типовим мовленнєвим розвитком. 
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This article is devoted to the analysis of special scientific and 
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В різні історичні епохи вольовими якостями особис-
тості цікавилась велика кількість науковців Л. Виготський, 
В. Джеймс, К. Кикуті, А. Леонтєв, В. Іванніков, зокрема в 
античній Греції Арістотель поняття волі ввів у науку про 
душу. Воля на його думку здатна впливати на хід поведін-
ки: ініціювати її, зупиняти, змінювати напрямок і темп.  

Вольові процеси описані у різних сферах науки: пси-
хіатрії, психології, патопсихологічних, клінічних, психофі-
зіологічних, нейропсихологічних дослідженнях. 

На думку Л. Виготського, під час вивчення феномена 
волі потрібно проводити дослідження особистості, свідо-
мості, самосвідомості особистості, її мотивів і потреб, емо-
цій і мислення, пам'яті та уяви, характеру. 

Такі вчені як Б. Братусь, А. Шопенгауер, В. Селіванова, 
В. Іванніков доводили, що воля – це свідомо спрямована акти-
вність особистості. Вона є внутрішньою активністю психіки, 
пов’язаною з вибором мотивів, цілеспрямованості, прагнен-
ням досягати мету, зусиллям, що здатне долати перешкоди, 
здатністю регулювати спонукання, можливістю приймати 
рішення, гальмуванням поведінкових реакцій [1]. 

На думку І. Сєченова, І. Павлова, П. Анюхіна вольову 
діяльність не можна зводити до активності організму й отото-
жнювати з нею. Активність властива і тваринам. Вольові яко-
сті проявляються у своєрідному зусиллі, у внутрішньому на-
пруженні, яке переживає людина, переборюючи внутрішні та 
зовнішні труднощі, у прагненні до дій або у стримуванні себе. 

З фізіологічної точки зору (І. Сєченов, І. Павлов, 
П. Анюхін) вольові дії – причино зумовлені зовнішніми под-
разниками. Усі довільні рухи є рефлекторними (І. Сєченов). 

За дослідженнями І. Павлова, механізм вольового руху 
або довільні дії, зумовлені внутрішніми зусиллями, що конт-
ролюються діяльністю рухових ділянок лобних доль великих 
півкуль головного мозку. Подразником для вольових рухів, 
також можуть стати сліди від попередніх подразнень.  

П. Анюхін доводив, що повноправну дію вольових 
якостей забезпечує ІІ сигнальна система. На його думку, 
рухова ділянка кори головного мозку представляє також 
сенсорну ділянку, під час виконання вольових дій імпульси 
несуть інформацію про характер дії в дану ділянку, де від-
бувається порівняння виконуваної дії з уявленням про її 
виконання – це і являється акцептором дії [2]. 

У працях В. Вундта, І. Гербарта, Г. Ебінгауса, В. Іван-
нікова та ін. виділено три теорії, що розкривають сутність 
процесу волі: гетерономна теорія (воля ґрунтується на 
пам’яті і мисленні); афективна теорія (воля утворюється з 
емоційних процесів); автономні теорії (воля залежить від 
підходів: мотиваційного, регуляційного і вільного вибору). 

І. Вітенко, С. Максименко, О. Скрипченко, та інші вчені 
вказували, що воля виконує дві взаємопов’язаних функції – 
спонукальну й гальмівну. Зокрема, спонукальна – забезпечує 
активність людини в подоланні труднощів і перешкод; 
пов’язана із переживанням моральних, естетичних та інтелек-
туальних почуттів, гальмівна – стримування небажаних виявів 
активності (пасивність у мотивах, діях, поведінці). 

Воля проявляється в поведінці та діях. Як зазначає 
І. Павлов, усі дії поділяються на мимовільні, довільні, вольові. 

Зокрема, мимовільні дії – підсвідомі, регулюються безумов-
ними та умовними рефлексами; довільні – обдумані або імпу-
льсивні, які усвідомлюються; вольові дії – направлені на дося-
гнення поставлених цілей і пов`язані з подоланням труднощів, 
є усвідомленими та цілеспрямованими [3]. 

І. Ладанов стверджував, що кожна вольова дія моти-
вується. На його думку, мотив є рушійною силою, що спо-
нукає людину до активної дії (досягати мету, подолання 
перешкод, прийняттям рішень тощо). 

В. Богословський, Г. Костюк, В. Крутецький, А. Петров-
ський та О. Скрипченко поділяють вольові дії на прості та 
складні. У простій вольовій дії проходить два етапи: підготов-
чий та виконавчий – прийняття рішення і оцінка виконаної дії. 
У складній – чотири етапи: виникнення спонукання та попере-
дня постановка мети; спонукання виражене прагненням; обмірко-
вування та боротьба мотивів; прийняття рішення та виконання. 

І. Вітенко, О. Чабан виділяли структуру вольового акту, 
основними елементами якого є імпульс (раптовий поштовх до 
мети), мета (кінцевий результат діяльності), усвідомлення 
мети (розуміння шляху для досягнення мети), спонукання 
мотивів (підбір способів для виконання дій), боротьба мотивів 
(вибір оптимальних шляхів), прийняття рішень (створення 
плану дій), здійснення рішень (реалізація вольового акту). 

О. Юрков, М. Фельцман описуючи особливості волі за-
значали, що вольові якості особистості є продуктом суспіль-
но – історичного розвитку людини, а саме її трудової діяльно-
сті; регулюються свідомо, на підставі досвіду про навколиш-
ній світ; пов’язані з усіма психічними процесами [4]. 

Є. Ільїн визначав вольові якості як психічні утво-
рення, що свідчать про досягнутий рівень свідомої регуля-
ції особистості, її влади над собою. В. Калін поділив вольо-
ві якості на три групи: базальні (первинні) якості особис-
тості; системні вольові якості та силу волі. 

А. Маклаков виділяє позитивні і негативні якості волі в 
поведінці людини. До позитивних він відносив: наполегливіс-
ть, цілеспрямованість, ініціативність, самостійність, рішучість, 
самоконтроль тощо. Негативні якості включають: імпульсив-
ність, необдуманість, негативізм, завищену самооцінку тощо. 
Окремою якістю волі, на його думку, є сила волі, вона форму-
ється внаслідок подолання перешкод в процесі досягнення 
мети та проявляється у витримці та самовдосконаленні [3, 4]. 

Отже, аналіз літературних джерел показав, що воля – 
складний психічний процес, який поєднується з усіма ін-
шими психічними процесами та є наслідком суспільно-
історичного розвитку людини. Розрізняють різні якості, 
функції та структури вольового акту, які залежить від по-
ведінки людини, регулювання дій, активності. 
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Формування та функціонування емоційної сфери роз-
глядалось у різних галузях науки, зокрема, нейропсихологи 
(П. Анохін, О. Лурія, І. Павлов, П. Сімонов, Є. Хомська та 
ін.), педагоги (Л. Виготський, Б. Додонов, К. Ушинський та 
ін.), психологи (В. Вилюнас, К. Ізард, Г. Люблінська, Р. Не-
мов, С. Рубинштейн та ін.), вказують, що становлення емо-
ційної сфери залежить від впливів зовнішнього світу та 
відображає внутрішній стан особистості. Емоції супрово-
джуються внутрішніми змінами, це – вплив почуттів на 
сприймання та ставлення до певної ситуації [2, с.8-43]. 

Р. Немов вказував, що емоції це внутрішній психоло-
гічний стан людини який включає в себе особливу форму – 
переживання. Емоції залежно від впливу на організм поді-
ляються на стенічні, які активізують діяльність як розумову 
так і фізичну (радість, тріумф, захоплення, бадьорість, гнів, 
страх і т.д.) та астенічні, які гальмують діяльність, викли-
кають переживання, пригнічують ослаблюють організм 
(сум, розчарування, страждання, зневіра). Завдяки емоціям 
люди можуть краще розуміти один одного, налаштовува-
тись правильно на співпрацю.  

К. Ізард емоції поділив на позитивні, які мотивують, 
розвивають самовдосконалення людини та сприяють на-
вчанню (інтерес, радість, подив, сором, провина) та негати-
вні, які перешкоджають діяльності та навчанню (страх, 
презирство, відраза, горе, гнів) [2, с.122-123]. 

С. Рубинштейн визначав переживання як емоційне 
явище особистісного характеру яке визначає всю індивіду-
альність особистості. Переживання утворюються послідов-
но, залежно від ставлення суб’єкта до ситуації та відбува-
ються безпосередньо через діяльність [2, с.188]. 

Вчені (Г. Костюк, Л. Славіна, Л. Божович, П. Розмислов, 
Н. Неймарак та ін.) вказували, що основним джерелом емоцій 
у молодших школярів разом з навчанням у школі залишається 
ігрова діяльність. Емоції у молодшого школяра на відміну від 
дошкільника завдяки пережитим невдачам та успіхам, взаєми-
нам у колективі, сприйманням телепередач, кінофільмів, 
комп’ютерних ігор формують відповідні різноманітні емоцій-
ні почуття, які у своєму вигляді набувають певної змістовнос-
ті, глибини та стійкості. З розвитком волі та мисленнєвої дія-
льності школярі вчаться керувати своїми емоціями.  

У дитини молодшого шкільного віку посилюються 
емоційні переживання, на основі того, що вона потрапляє в 
нове соціальне середовище. Дитина починає усвідомлюва-
ти певну відповідальність за свою навчальну діяльність 
оскільки вона є суспільно значущою, повинна виконувати 
певні правила та дотримуватись вимог вчителя. У молод-
ших школярів починає вироблятись самооцінка, діти почи-
нають усвідомлювати свої психічні стани, що проявляється 
у безпосередності, життєрадісності, активності. 

Г. Костюк зазначає, що учень вже не так часто вибухає 
слізьми при невдачах, при больових відчуттях, вчиться стри-
мувати свої почуття, враховуючи те, як поставляться до його 
емоційних проявів інші діти. Емоційна сфера складається з пе-
реживання очікувань чогось нового. Дитина піддається емоцій-
ним переживанням, може проявлятись сором’язливість або 
навпаки самолюбство. Вони гостро переживають будь-яке при-
ниження їх особистості, як правило переоцінюють власні мо-
ральні якості і не до оцінюють їх у своїх ровесників [1, с.14-17]. 

С. Конопляста, Т. Сак вказували, що у молодших шко-
лярів з порушенням розвитку, вже з перших днів навчання 
виникають труднощі які зумовлені низьким рівнем працездат-
ності. У дітей на основі інертності нервової системи виникає 
швидка втомлюваність їм важко сприймати новий навчальний 

матеріал. Поведінка неврівноважена, в перші дні навчання 
вона може з великою цікавістю слухати вчителя, уважно ви-
конувати завдання, але це дуже швидко її втомлює тому вона 
починає відволікатись сама та заважати іншим. У дітей, які 
мають гіподинамічний тип розвитку виявляють надмірні пе-
реживання, боязкість, невпевненість в собі, нерішучість, замк-
нутість. Такі діти малоактивні, потребують постійного схвале-
ння вчителя, а при невдачах швидко розгублюються, плачуть. 

У своїх дослідженнях Л. Шипіцина, Л. Волкова вка-
зували що діти з порушенням мовленнєвого розвитку не 
завжди можуть керувати власною поведінкою та пояснити 
власні дії. Вони мають підвищену схильність до пережи-
вань, реакція на успішні дії відрізняється від їх однолітків. 
При виконанні певних завдань обирає полегшені, оскільки 
виникає переживання помилитись.  

В. Селівестров дослідив три типи поведінки дитини в за-
лежності від їх дефекту: нульовий – діти активні, вони не помі-
чають свій дефект, жваво спілкуються з однолітками; помірний: 
діти розуміють наявність дефекту і намагаються його при-
ховати, але вони невідчувають себе неповноцінними; виразний: 
діти завжди зосереджені на власному дефекті, вони замкнуті, 
самокритичні, намагаються уникати мовлення [3, с.177-186]. 

У своїх дослідженнях О. Трошин вказував, що у молод-
ших школярів з порушенням мовлення недостатня критич-
ність по відношенню до себе. Діти можуть бути імпульсивні, 
неорганізовані мають низьку емоційну стійкість та розгубле-
ність. У зв’язку з тим, що дитина не може повноцінно спілку-
ватися із своїми однолітками у неї можуть розвиватися нега-
тивні емоційні переживання: гнів, страх, сором. У дітей зни-
жена активність тому трудова діяльність на низькому рівні. 

Діти молодшого шкільного віку з порушенням мов-
лення потребують більше часу для включення у певну дія-
льність. Діти незацікавлені у спілкуванні, мають яскраво 
виражений негативізм, відсутня активність та ініціатив-
ність. Емоційні переживання виникають через надмірну 
чуттєвість до змін [4, с.156-158]. 

Отже, аналіз науково-теоретичної літератури показав, 
що у дітей молодшого шкільного віку емоційна сфера форму-
ється під впливом ігрової та навчальної діяльності; пережи-
вання не стабільні, часто залежать від впливу навколишнього 
середовища. Діти з порушеннями мовлення переживають свій 
дефект, що проявляється у нездатності контролювати та розу-
міти власні емоції, надмірної вразливості, замкнутості, невпе-
вненості у собі та розгальмованості. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Пробле-
ма волі займає одне з провідних місць у сучасній психології. 
Глобальні соціально-економічні, політичні зміни зумовлюють 
необхідність розвитку вольової сфери особистості. Життєві 
обставини та завдання, які доводиться розв’язувати фахівцю в 
сучасному суспільстві різнобічні: в першому випадку потрібне 
опанування своїми почуттями, потребами, звичками, у іншо-
му – наполегливість, стійкість, мужність. Ефективність профе-
сійної діяльності, успіх в професійному житті, здатність само 
реалізуватися, досягти особистого щастя досить часто визна-
чається сукупністю вольових якостей особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення 
проблеми волі у психології започатковано у дослідженнях 
регуляції діяльності й поведінки людини. Велику роль у роз-
витку проблеми волі відіграли праці І.М. Сєченова. Протягом 
багатьох років його дослідження ставали основою для розу-
міння детермінації, прояву та функції волі. Вивчення регуляції 
різних психічних процесів в працях Л.С. Виготського започат-
кувало експериментальні дослідження волі [1].  

На сучасному етапі розвитку психологічної науки 
тлумачення волі є неоднозначним і дискусійним, вивчають 
загальні особливості розвитку та формування вольових 
якостей особистості. У нашому дослідженні ми дотримува-
тимемося визначення волі, яке пропонують В.І. Селиванов 
та В.А. Семиченко і розглядатимемо її як здатність людини 
керувати собою, свідомо контролювати свою поведінку та 
діяльність, мобілізувати свої сили і активно спрямовувати 
їх на досягнення поставленої мети, долаючи всі перешкоди 
[4]. А також вважатимемо, що вольова регуляція спонукає 
особистість до дії, і вона передбачає наявність таких якос-
тей особистості як цілеспрямованість, наполегливість у 
досягненні мети, а також впевненість у власних силах [2]. 

Мета дослідження полягає у визначенні психологіч-
них особливостей розвитку вольових якостей у студентів. 

Виклад основного матеріалу. Нами було проведено 
емпіричне дослідження, в якому взяло участь 32 студенти 1-
3 курсів (з них 16 осіб – чоловічої статі і 16 осіб – жіночої 
статі), які навчаються за різними спеціальностями в Кам’яне-
ць-Подільському університеті. Для вивчення рівня розвитку 
вольових якостей студентів нами використовувався методику 
«Дослідження вольової саморегуляції» (А. Звєркова та Е. Ейд-
мана). Ця методика діагностуються індекси вольової регуляції 
за пунктами загальної шкали та індекси за субшкалами «напо-
легливість» і «самовладання» [3].  

Першим етапом дослідження було вивчення рівня са-
морегуляції серед хлопців та дівчат. Результати досліджен-
ня виявили, що загальний рівень вольової саморегуляції у 
68,8% хлопців – високий, а у 62,5% дівчат спостерігається 
низький рівень вольової саморегуляції. Отже, між хлопця-
ми та дівчатами помітна протилежна тенденція у розвитку 
вольової регуляції поведінки та діяльності. 

Отримані дані свідчать про те, що лише 53,1% всіх 
досліджуваних студентів мають високий рівень вольової 
саморегуляції. Респондентами, які мають високий рівень 
вольової регуляції, часто обиралися відповіді: «не важко 
стримувати спалах гніву», «зберігаю спокій, чекаючи това-
риша, який спізнюється», «вважаю себе рішучою люди-
ною», «зіпсувати мені настрій не так-то й просто», «я зав-
жди прагну довести розпочату справу до кінця» тощо.  

Отже, високий рівень вольової регуляції властивий емо-
ційно зрілим, активними, незалежними, самостійними особа-
ми. Їх вирізняє спокій, упевненість у собі, стійкість намірів, 
реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого 
обов’язку. Як правило, вони добре рефлексують особисті мо-
тиви, планомірно реалізують наміри, вміють розподіляти зу-
силля і здатні контролювати свої вчинки, володіють вираже-
ною соціально-позитивною спрямованістю. У граничних ви-

падках у них можливе наростання внутрішньої напруги, 
пов’язаної з прагненням контролювати кожен нюанс власної 
поведінки і з тривожністю через найменшу її спонтанність. 

Низький рівень вольової саморегуляції спостерігається у 
46,9% всіх досліджуваних. Відповідаючи на запитання вони 
обирали такі відповіді: «якщо в мене щось не виходить, то 
нерідко виникає бажання покинути цю справу», «мої плани 
занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами», 
«мені важче зосередитись на завданні чи на роботі, ніж ін-
шим», «мене легко відволікти від справи» тощо. Низький рі-
вень вольової регуляції притаманний особам чутливим, емоці-
нонестійким, вразливим, невпевненим у собі. Рефлективність 
у них невисока, а загальний фон активності, як правило, зани-
жений. Також дівчатам властива імпульсивність і нестійкість 
намірів. Це може бути пов’язано як з незрілістю, так і з вира-
женою витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до 
рефлексії та самоконтролю. 

Нами було виявлено не лише загальний рівень вольової 
саморегуляції студентів, а ще й рівень розвитку двох вольових 
якостей особистості: наполегливості, що характеризує силу 
намірів людини, та самовладання, що характеризує рівень 
довільного контролю емоційних реакцій та станів. 

Як засвідчують результати дослідження високий рівень 
розвитку за шкалою «Наполегливість» мають 68,8% студентів 
і 71,9% студентів за шкалою «Самовладання». Високий рівень 
розвиток за цими шкалами характеризує їх як діяльних, праце-
здатних людей, які активно прагнуть до виконання запланова-
ного, їх мобілізують перешкоди на шляху до мети, головна 
їхня цінність – розпочата справа, вони також емоційно стійкі, 
добре володіють собою в різноманітних ситуаціях. Для цих 
студентів характерний внутрішній спокій та впевненість у 
собі. Вони звільняються від страху перед невідомим.  

Низький рівень за шкалами «Наполегливість» та «Са-
мовладання» мають 31,2 % дівчат та хлопців. Таким студе-
нтам притаманні підвищена лабільність, невпевненість, 
спонтанність, імпульсивність, що можуть призводити до 
непослідовності в поведінці та діяльності. 

Висновки дослідження і перспективи подальших 
розвідок. За результатами емпічриного дослідження во-
льової саморегуляції, наполегливості та самовладання, 
виявлено цікаві закономірності: 1) показники рівня вольо-
вої саморегуляції, наполегливості та самовладання різнять-
ся за статевою ознакою; 2) вольова регуляція студента за-
лежить від рівня розвитку наполегливості та самовладання.  

Перспективи дослідження вбачаємо в пошуку шля-
хів розвитку вольових якостей студентів в процесі профе-
сійно-особистісного становлення.  
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У наш час педагогічна діяльність як теорія і практика 
інтенсивно розвивається. Бурхливий процес розвитку педа-
гогічної діяльності надає змогу зрозуміти важливість та 
вивчення її історії, який набуває особливого значення в 
процесі підготовки фахівців у цій галузі, оскільки сприяє 
формуванню загальної та професійної культури майбутніх 
педагогів. Слід зазначити, що важливим напрямом сучасної 
педагогічної діяльності є вивчення спадщини класиків сві-
тової педагогіки. Одним з основоположників педагогічної 
діяльності як науки та практики є знаменитий швейцарсь-
кий педагог Йоганн-Генріх Песталоцці.  

Багато вчених та педагогів досліджували спадщину 
Й.Г. Песталоцці, а саме: Я. Абрамов, П. Блонський, Й. Гер-
барт, А. Дістервег, П. Каптєрєв, А. Макаренко, С. Сіропол-
ко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький та ін., 
які ввійшли до освітньо-національної скарбниці наукових 
досягнень. Однак, питання про провідні положення педаго-
га Й.Г. Песталоцці щодо сутності й змісту педагогічної 
діяльності залишається недостатньо висвітленим. Зростан-
ня інтересу до цієї проблеми в останні роки свідчить про її 
актуальність і своєчасність.  

Найбільшим внеском Й. Песталоцці в дидактику є його 
ідеї розвиваючого навчання. Головною метою навчання Пес-
талоцці вважав пробудження розуму дітей до активної діяль-
ності, розвиток їх пізнавальних здібностей, формування в них 
уміння логічно мислити і коротко висловлювати словами суть 
засвоєних понять. Для цього він розробив систему вправ із 
метою озброєння учнів знаннями, Й. Песталоцці критикував 
сучасну школу за зубріння, яке притупляє духовні сили дітей. 
Розумовий елементарний розвиток, за Песталоцці, полягає в 
тому, щоб діти переходили від вражень про зовнішній світ до 
ясного уявлення і чітких понять. Розглядаючи чуттєве сприй-
мання навколишнього світу як вихідний момент пізнання, 
педагог надавав великого значення наочності в навчанні. Він 
писав, що в дітей потрібно розвивати спостережливість, фор-
мувати вміння порівнювати предмети, виявляти спільні й від-
мінні ознаки, їх співвідношення. Число, форма і слово – вихі-
дний момент усякого навчання. Мову дитини потрібно розви-
вати послідовно. Песталоцці створив просту методику почат-
кового навчання дітей вимірюванню, малюванню і письму, 
якою могли оволодіти не лише вчителі, але й кожна мати-
селянка для занять зі своєю дитиною [1]. 

Зокрема, у сфері трудового виховання Йоган Генріх 
прийшов до думки про необхідність підкорення дитячої 
праці педагогічним вимогам і висунув принципово нове 
положення: дитяча праця здійснює позитивний вплив на 
дитину лише за умови, коли ставить перед собою виховні і 
моральні завдання. Розглядаючи трудове виховання однією 
з найважливіших складових свого методу, педагог-гуманіст 
мав на меті створити «Азбуку умінь», яка б вміщувала фі-
зичні вправи в сфері найпростіших видів трудової діяльно-
сті: бити, носити, кидати, штовхати тощо. 

Релігійно-моральне виховання за Песталоцці полягає 
вихованні гуманних почуттів до людей, дійової любові до 
них. Велика роль у цьому належить сім’ї, особливо важли-

ве значення надається материнському вихованню. Мораль-
не виховання повинно вдосконалюватися і в школі. Він 
наполягав, щоб моральну поведінку дітей формувати не 
повчаннями, а розвитком у них через вправи і вправляння 
моральних почуттів і нахилів. Найпростішим моральним 
почуттям мислитель називає інстинктивно виникаючу у 
немовляти любов до матері. У подальшому це почуття ус-
відомлюється дитиною i переноситься спочатку на батька, 
сестер, братів, потім на вчителя i шкільних товаришів i, 
нарешті, на свій народ, на всіх людей [2]. 

Песталоцці був одним із перших педагогів, які зверну-
лись до розробки проблеми взаємозв’язку сім’ї і школи у ви-
хованні дітей. Розробляючи теорію «елементарної освіти», він 
передбачав, щоб вона була простою і доступною для опану-
вання кожній матері. На основі цієї теорії він розробив за-
вдання, зміст і методику першочергового виховання і навчан-
ня у сім’ї, яке має удосконалюватись у школі. Вважав, що 
мати повинна з раннього віку розвивати фізичні сили дитини, 
прививати їй трудові навички, виховувати любов до оточую-
чих людей, вести до пізнання оточуючого світу [3].  

А також, запропонований підхід до виховання і нав-
чання дітей має індивідуалізуючий характер, що тоді було 
великою новиною. Він вимагає від педагога вивчення і 
врахування на практиці індивідуальності дитини, надання 
їй не тільки елементарних відомостей, але й розбуджування 
та скріплювання її духовних сил, морального і суспільного 
ушляхетнювання. Цим Песталоцці переосмислив соціальну 
роль учителя і дав зрозуміти, що для успішного виховання 
молоді потрібні професійно вишукані вчителі [2]. 

Таким чином, педагогічна спадщина Й.Г. Песталоцці 
надзвичайно багата гуманістичними ідеями, які своєрідно 
відображаються у проблемі формування морально-правової 
відповідальності педагога. Педагог-гуманіст є прикладом 
величезної енергії, наполегливості, любові дорослих та 
дітей, ось таким повинен бути справжній педагог. 

Проте подальшого вивчення, на наш погляд, заслуго-
вують питання, пов'язані із перспективним і ретроспектив-
ним аспектами морально-правової відповідальності педаго-
га; визначення мотиваційних чинників у формуванні педа-
гогічної майстерності і відповідальності майбутнього вчи-
теля; визначення критеріїв морально-правової відповідаль-
ності учителя на основі теоретичних положень видатного 
педагога – Й.Г. Песталоцці. 
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Сьогодні питання щодо формування писемної компете-
нтності молодших школярів та навчання грамоти загалом, є 
досить актуальними в інноваційному освітньому просторі.  

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її 
у європейський та світовий простори, нові політичні, соці-
ально-економічні та культурні реалії вимагають радикаль-
них змін у галузі навчання української мови, статус якої у 
нашій країні постійно зростає. 

Мовленнєва компетентність є надзвичайно важливою 
у розвитку суспільства, яке ставить нові вимоги щодо роз-
ширення співробітництва з іноземними партнерами, а також 
дає змогу усім учням, та жителям країни здобувати освіту за 
кордоном. Сучасний учень повинен бути готовим до актив-
ної участі в усіх сферах суспільного життя, що не можливо 
без знання писемної комунікації рідною, українською мо-
вою. З появою комп’ютера, телефаксу та електронної пошти 
писемне мовлення стає одним з найактуальніших засобів 
спілкування людства і набуває великого значення. 

Мовленнєва компетентність виявляється у виробленні 
вмінь користуватися усною й писемною мовою, багатством 
її засобів виразності залежно від цілей і завдань висловлен-
ня й сфери суспільного життя [6, с.157]. 

Тому серед одних із головних завдань початкової 
школи значне місце посідає перевірка уміння учнями здій-
снювати спілкування у писемній формі відповідно до пос-
тавлених комунікативних завдань.  

Як стверджує Л. Варзацька, компетентність – це сфо-
рмована сукупність якостей особистості – знань, умінь, 
навичок, здібностей, способів діяльності в певній соціально 
й особистісно значущій сфері [1, с.7]. 

Комунікативну компетентність розглядаємо як здат-
ність учнів успішно користуватися всіма видами мовленнє-
вої діяльності в процесі пізнання навколишньої дійсності: 
слухати, сприймати й відтворювати інформацію, читати й 
розуміти текст, вести діалог, брати участь у дискусіях, ви-
словлювати власні думки, міркування як в усній, так і в пи-
сьмовій формах. Компетентнісний підхід у навчанні мови 
полягає у зміщенні акценту з накопичування нормативно 
визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку 
в учнів здатності практично діяти і застосовувати досвід 
успішних дій у мовленнєвих усних і письмових ситуаціях.  

Писемне мовлення – це особливий вид мовлення, який 
має свою специфіку – зовнішні і внутрішні чинники. Воно 
включає орфографічні й пунктуаційні уміння, графічні й тех-
нічні навички письма, культуру викладення змісту й зовнішнє 
оформлення письмових робіт. Необхідною складовою мов-
леннєвої писемної компетенції є навичка письма. Її сформова-
ність – одна з умов переходу до формування культурного пи-
семного мовлення, в основі якого лежить зміст, логіка, зв’яз-
ність, зрозумілість, точність, виразність, переконливість.  

Проблему писемного мовлення школярів вивчала ни-
зка відомих учених, науковців, а саме: К. Ушинський, 
В. Артемов, Б. Беляєв, Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, 
К. Лазаренко, О. Леонтьєв, Р. Лінов, О. Лурія, Т. Рябова, 
І. Синиця та інші. Певне вирішення проблеми знаходимо в 
роботах методистів (А. Абрамова, Г. Бедросова, Т. Гущина, 
О. Долгіна, І. Мельник, С.В. Литвин, О.В. Пінська та інші). 

Однак проблема формування писемної компетенції (ПК) 
у процесі вивчення української мови не може вважатися оста-
точно вирішеною, оскільки сучасний стан і умови розвитку 
шкільної освіти в Україні вимагають конкретизації та онов-

лення змісту і цілей формування ПК, встановлення чинників 
впливу на її формування, розробки адекватної системи вправ 
для навчання грамоти письма, вибору ефективних засобів 
навчання письма, оптимізації контролю формування ПК. 

Відповідно до проекту Державного стандарту почат-
кової школи (2018), концепцій Нової української школи 
володіння письмом розвиває здатність спілкуватися укра-
їнською мовою для духовного, культурного й національно-
го самовияву, послуговуватися нею в особистому і сус-
пільному житті, у міжкультурному діалозі, бачити її перед-
умовою життєвого успіху; плекання здатності спілкуватися 
рідною мовою (якщо вона не українська), зберігати і збага-
чувати культурну спадщину [5]. 

Навчання грамоти передбачає досягнення елементар-
ної комунікативної компетентності, яка забезпечує учневі 
вміння в найбільш типових ситуації повсякденного спілку-
вання за допомогою письма: заповнити нескладну анкету, 
формуляр чи опитувальний лист; написати привітальну 
листівку ровеснику до одного зі свят, що святкують у краї-
ні, мова якої вивчається, а також до дня народження; скла-
сти нотатки для себе або для інших людей, написати корот-
кі повідомлення; взаємодіяти з іншими особами усно; 
сприймати і використовувати інформацію для досягнення 
життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях. 

Щоб досягти такого рівня володіння писемним мов-
ленням, учні повинні систематично виконувати конкрет-
ні комунікативні завдання та низку вправ, які допомагають 
учням розвивати навички письма, їх грамотність та полег-
шують сам процес вивчення та засвоєння нового матеріалу. 

Сформовані завдання дозволяють ефективно форму-
вати у дитини каліграфічні навички письма, які допомо-
жуть збільшити темп роботи з письма. Розглянемо їх. 

Вправи для розвитку дрібної моторики рук: 

1. Пальчикова зарядка (використовувати аптекарську 
пляшечку, яка має ребристу кришечку). 

Вправа «Вперед-назад» (пляшечка у горизонтальному 
положенні) (Рухами кистей рук «вперед – назад» відкрива-
ти і закривати кришку пляшечки. Те саме повторити руха-
ми самих пальців). 

Вправа «Скакалочка» (Катайте пляшечку долонею і 
фалангами пальців (разом і окремо) на столі). 

Вправа «Масаж» (Візьміть пляшечку в ліву руку, па-
льці правої руки розташувати на кришці, обертаючи лівою 
рукою пляшечку, робити «масаж» пальцями правої руки. 
При цьому пальці правої руки не виконують ніяких дій). 

2. Конструювання з дроту, мотузок, камінчиків (Літери, 
їх елементи та з’єднання букв викладати разом зі своєю дити-
ною з мотузочок, камінчиків, а потім «робити» їх з товстого 
мідного дроту, намагаючись точніше передати форму букви. 
Проаналізуйте кожну спробу дитини, виправити помилки). 

3. Штриховка прямими і кривими лініями в певному 
напрямку і штриховка тільки в заданому напрямку. Прави-
ла штриховки: 1) за контури малюнків не заходити; 2) до-
тримуватись однакової відстані між штрихами; 3) для 
штриховки можна використовувати ручки з кольоровими 
пастами, фломастери, але краще прості і кольорові олівці. 

У робочих зошитах з письма (прописах № 1, 2) багато 
зразків штриховки. Пояснити дитині правила штриховки, 
з’ясувати напрямки письма паралельних ліній. 
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4. Вправа для розвитку точності рухів «Важкі віра-
жі» (Дітям подобаються такі вправи. Не відриваючи руки, 
«проїхати» по лінії дороги. Ручку не можна відривати від 
паперу і не виходити за межі доріжки). 

 
Рис. 1. 

5. Вправа, що ліквідує страх і напругу під час письма 
нових елементів «Вільна рука». Це не таємниця, що багато 
дітей бояться писати в зошит і. Їх лякають лінії, за які не 
можна «вилізати», тобто обмеження при письмі приводять 
до скутості дитини при роботі. Запропонувати дитині таку 
вправу, яка полягає в написанні елементів без лінійок, 
будь-якої висоти і в будь якому положенні. 

 
Рис. 2. 

6) «Чудове перетворення». Запропонувати учневі пе-
ретворити відомі елементи на будь-який предмет, фігурку, 
домальовуючи деталі. Ця гра допомагає краще запам’ятати 
елементи літер та розвивати фантазію. 

 
Рис. 3. 

7. Вправа для закріплення вивчених елементів літер та 
з’єднань «Розмальовки». Запропонувати «розфарбувати» ма-
люнки елементами, літерами, буквосполученнями, словами. 

 

Рис. 4. 
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використовуватися в родинному вихованні та практиці освітніх закладів. 

Ключові слова: ранній розвиток, читання, мовленнєва діяльність, кубики Зайцева, Глен Доман. 

Останнім часом досить популярні технології раннього 
розвитку, серед них і такі, що рекомендують прийоми нав-
чання дітей читати. Цікавими є методики Глена Домана, 
М.І. Зайцева, Василя Ліщука. 

За Доманом, починати вчити дітей читати можна з того 
моменту життя, коли дитина бачить і впізнає рідних (після 1 
місяця). Батьки мають заготувати низку карток, на яких напи-
сані найуживаніші слова (мама, тато, киця, каша, ляля та ін.) 
Заняття полягає в тому, що мати на секунду показує дитині 
картку і промовляє: це – тато; Упродовж одного заняття пока-
зують не більше 5-ти карток. Таких 5-ти секундних занять 
протягом дня може бути три. Сутність методики в тому, що в 
пам’яті дитини фіксуються зорові образи слів. Через деякий 
час вона може їх упізнавати, показуючи пальчиком, де мама, 
тато тощо (на картці). Процес читання починається після 
того, коли дитина почне говорити, адже читання – це вид мов-

леннєвої діяльності. Однак Глен Доман не ставить прямого 
завдання – навчити читати, він вважає, що головне у цій робо-
ті – спілкування з дитиною [1, c.76]. 

Така методика є індивідуальною і непридатна для робо-
ти в умовах ДНЗ. Для групової роботи, починаючи з двох 
років, доцільні кубики Зайцева. На кубиках – склади (злиття 
приголосного з голосним, приголосного з м’яким знаком або 
окремі букви – ДЕ, МА. ЛЯ; СЬ. ЛЬ; А. В, О тощо. Наприклад, 
вихователь демонструє кубик і каже, що його звати «ЛЯ». 
Кубик присутній у всіх видах діяльності дітей і на ньому пос-
тійно загострюється увага. Через кілька днів до дітей у гості 
приходить ще один кубик «ЛЯ». Поставивши їх поруч, діти 
утворюють слово ЛЯЛЯ. Через деякий час діти знайомляться з 
кубиком О. Поєднавши його з відомим ЛЯ, утворюють слово 
ОЛЯ. Приблизно таким чином діти вчаться читати багато слів. 
При правильному використанні методики, дітей, починаючи з 
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дворічного віку, можна навчити читати більш свідомо, ніж за 
методикою Глена Домана.  

Значний внесок у популяризацію і впровадження в прак-
тику методики раннього навчання малюків читання зроблено 
подолянином Василем Савовичем Ліщуком, автором досить 
відомої нині книги «Материнська школа. Говорити і читати 
одночасно». Автор за фахом агроном. Його заслуга у тому, що 
не вчені, а пересічний громадянин одним з перших порушив 
проблему необхідності раннього розвитку дітей. Він довів, що 
ідея раннього розвитку дитини – не пріоритет зарубіжної пе-
дагогіки. Це твердження В.С. Ліщук вдало аргументує україн-
ською народною мудрістю: «Не навчиш дитину в пелюшках – 
не навчиш і в подушках»,  

Навчання малюків читати він розпочинає не зі слів, як це 
робить Глен Доман, а з літер. «Сьогодні ви показуєте картки з 
буквою «А» (бажано, щоб їх було 5-6), наспівуючи А-А-А. А 
там уже маля тримає «А», випечену з тіста. Розглядає, забав-
ляється нею, пробує на смак. Разів зо три в день поверніться 
до цієї букви (перерви між демонстрацією букви повинні бути 
тривалими). А назавтра, повторивши пройдене, показуйте 
дитині букву «М». Звісно, ви не вживаєте термін «буква», 
«звук». Лише після ознайомлення з декількома буквами 
В.С. Ліщук пропонує батькам експозицію карток зі словами: 
«Отож, після ознайомлення з буквами «А», «М» ви показуєте 
картку зі словом «МАМА» [3, с.26].  

Однак методика В. Ліщука не має достатнього науко-
вого обґрунтування, розроблені ним поради не складають 

системи, тому масового поширення його досвід не набув. 
Крім переваг, методики раннього навчання читати мають і 
ряд недоліків. Насамперед це труднощі, які виникають 
потім у навчанні дітей письма. Такі діти потребують особ-
ливої уваги вчителя в першому класі. 

У практиці освітніх закладів України використання 
нетрадиційних методик є епізодичним, не вивчена наступ-
ність у застосуванні їх в дошкільному віці та початковій 
школі, придатність до навчання української грамоти з ура-
хуванням відповідності між графічною і фонетичною сис-
темами української мови.  
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Основне завдання сучасної школи – формувати гармо-
нійно розвинену особистість. Важливим елементом такого 
непростого і різнобічного процесу є розвиток мовлення дити-
ни, оскільки від вільного володіння словом значною мірою 
залежить загальний розвиток особистості, формування її сві-
тогляду, уміння встановлювати зв’язок з іншими людьми, і 
нарешті самореалізації в суспільстві. Тому сучасний підхід до 
вивчення початкового курсу рідної мови визначає як основний 
принцип його засвоєння всебічний розвиток мовлення учнів.  

Актуальним залишається питання про необхідність 
формування в учнів мовленнєвої культури. Воно зумовлене 
сучасними вимогами, які спрямовані на вдосконалення 
освіти та виховання, оволодіння українською мовою як 
найдорожчим скарбом нації, формування особливості в 
контексті національного мовного середовища. Саме вчи-
тель початкових класів має довести дітям, що культура 
мовлення – це перша ознака загальної культури людини, 
повинен виховати в них уміння слухати та сприймати мо-
вознавчий матеріал і вільно ним володіти. 

Основним джерелом збагачення словникового запасу 
учнів початкових класів є враження від побаченого, почу-
того, прочитаного, пережитого. Навчання молодших шко-
лярів також повинно будуватися з урахуванням всього того 
досвіду, який накопичив наш народ за всю свою історію. 
Впровадження народознавства у навчально-виховний про-
цес школи першого ступеня допомагає пробудити в учнів 
початкових класів національну свідомість, гордість за свою 
історію, культуру, за свій родовід і сприятиме формуванню 
в кожного учня народного світосприймання, загальнолюд-
ської моралі, готовності продовжувати заповіти батьків. 

Наукою та багатовіковою практикою переконливо 
доведено, що українська школа справді національна тоді, 
коли вона ґрунтується на українській етнопедагогіці, наці-
ональній системі впливу на формування особистості. Такої 
точки зору дотримувались провідні українські педагоги, 
зокрема О. Духнович, С. Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлин-
ський, М. Стельмахович та інші.  

Невичерпним джерелом для виховання і навчання під-
ростаючого покоління є усна народна творчість. Саме завдя-

ки їй молодші школярі одержують перші уявлення про куль-
туру і побут свого народу, в них формуються почуття, які 
надалі стають фундаментом усього життя, формуються ос-
новні якості особистості. Залучення до народної культури 
очищає душу дитини, пробиває джерельця доброти і любові 
до світу, в якому, на жаль, ще так багато жорстокості, зла, 
ненависті. Діти люблять усну народну творчість. Вона є доб-
рим супутником у навчанні, бо відповідає психо-фізіологіч-
ним особливостям молодшого шкільного віку. 

Малі жанри усної народної творчості: казки, народні 
пісні, легенди, приказки, прислів’я, загадки, скоромовки 
тощо є цінним дидактичним матеріалом під час вивчення 
теми «Іменник» у початковій школі. Завдяки образності, 
афористичності, глибокому змісту перлин народної твор-
чості, їх високій мудрості школярі дістають уявлення про 
багатство мови, розвивають своє образне мислення, есте-
тичні почуття, які в комплексі сприяють розвитку розумо-
вих здібностей дітей, формуванню особистості учня. Лек-
сико-граматичних вправ, розроблені на основі фольклорно-
го матеріалу, сприяють як ефективному засвоєнню грама-
тичного матеріалу, так і вмілому застосуванню набутих 
знань у мовній практиці, а відтак розвитку мовлення моло-
дших школярів під час вивчення іменника як частини мови. 
У першому класі вчитель формує уявлення про те, що в 
мові існують слова, які називають оточуючі предмети, лю-
дей, тварин тощо і відповідають на запитання хто? що?, 
вказують на того, про кого розповідається в реченні, хто 
виконує дію (без вживання терміну «іменник»), учні вико-
нують логічні вправи на розрізнення назв істот і неістот. 
Фольклорний матеріал при цьому є сприятливим фактором 
досягнення дидактичних, розвивальних і виховних цілей.  

У 2 класі учні розпочинають вивчати іменник як час-
тину мови. Їм вперше пропонується визначення іменника, 
демонструються його лексичні можливості – синонімічне 
багатство, здатність вживатися в прямому та переносному 
значенні, утворювати антонімічні пари, омонімія. Також 
другокласники знайомляться з числом іменників на поня-
тійній основі (один-багато). 
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Школярі повинні чітко усвідомити, що іменником є не 
лише слова, які означають назви предметів у прямому розу-
мінні цього слова, а й явища природи, суспільного життя, 
стану, назви дій, якостей, абстрактних понять тощо. Уся попе-
редня лексична і граматична робота допомагає учням свідомо 
простежити зв’язок між лексичним значенням іменника (ос-
нова слова) та граматичною формою числа й відмінка (форма-
льним показником є закінчення слова). У цей час також про-
водиться робота, що сприяє повторенню набутих знань про 
іменник (іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатознач-
ність окремих іменників, вживання іменників у прямому і 
переносному значеннях; спостереження за точним і влучним 
вживанням іменників у текстах тощо). У 3-4 класах у центрі 
уваги постають морфологічні ознаки іменника в тісному 
зв’язку з розширенням лексичного значення та з формуванням 
орфографічних навичок і синтаксичних умінь. Тут простежу-
ється взаємозв’язок: робота над граматичними ознаками (з 
урахуванням лексичного значення) створює основу теоретич-
них знань для свідомого формування орфографічних навичок. 
При виробленні навичок відмінювання постійно поглиблю-
ються знання про рід, число та відмінок іменника. 

Велику увагу слід приділяти використанню на уроках 
елементів української народної казки. Для дітей справжнім 
святом стають уроки-мандрівки в ту чи іншу казку. Окрім то-
го, на уроці створюється позитивний емоційний фон. На уро-
ках української мови практикує різноманітні завдання на осно-
ві уривків з народних казок. На уроках української мови доре-
чно використовувати роздаткові картки на основі українських 
народних пісень, одночасно звертаючи увагу на красу рідної 
мови. Учні із задоволенням виконують граматичні завдання на 
основі текстів колискових пісень. Використання елементів 
усної народної творчості допомагає вчителю зробити уроки 
цікавішими, колоритнішими. Внаслідок цього покращується і 
засвоєння основного програмового матеріалу учнями. 

Оскільки казка є найбільш відомим дітям зразком наро-
дознавства, доцільно розробляти різноманітні види роботи з її 
текстами, спрямовані перш за все на засвоєння граматичного 
матеріалу з теми «Іменник», розвитку зв’язного мовлення та 
виховання національної свідомості молодшого школяра. Вар-

то зауважити, що зразки народної казки вивчаються на уроках 
читання згідно навчальної програми. Відповідно, це дає мож-
ливість для розробки інтегрованих завдань, що сприяли б не 
тільки засвоєнню граматичного матеріалу з рідної мови, але й 
паралельно закріпленню одержаних знань на уроках читання.  

Перлини усної народної творчості як елементи на 
уроках в початкових класах сприяють збагаченню словни-
кового запасу моїх вихованців, активізують їхню пізнава-
льну діяльність, розвивають фонематичний слух, інтона-
цію, формують оцінні судження, а також служать форму-
ванню характеру і почуттів молодших школярів. 
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У статті висвітлено особливості використання методу драматизації на уроках англійської мови в початкових класах. 
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Метою навчання іноземної мови в початкових класах є 
формування комунікативної компетентності – оволодіння 
іншомовним спілкуванням на елементарному рівні, що ви-
магає засвоєння учнями англійської лексики, фонетики, гра-
матики, а також розвитку вмінь аудіювання, говоріння, чи-
тання й письма у межах програмових вимог і вікових особ-
ливостей молодших школярів. Проблема сучасної освіти 
полягає в тому, що учні дуже перевантажені, оскільки мають 
засвоїти великий обсяг навчального матеріалу. Ця причина 
та труднощі, які виникають у процесі навчання англійської 
мови, поступово знижують інтерес до предмета, тому основ-
не завдання вчителя – організувати навчальний процес так, 
щоб навчання було цікавим і вмотивованим. 

Ефективним засобом реалізації цього завдання є ви-
користання методу драматизації на уроках англійської мо-
ви, адже драматична (рольова) гра, містить у собі не тільки 
розважальний елемент, але й дидактичний. Драматизація 
сприяє успішному оволодінню всіма видами мовленнєвої 
діяльності (аудіюванням, читанням, говорінням і письмом), 
створює умови для формування творчої, емоційно-
вольової, інтелектуально-розвиненої особистості, формує 
позитивну мотивацію до навчання і підвищує інтерес до 
вивчення іноземної мови. 

Теоретичні та практичні аспекти застосування драмати-
зації на уроках англійської мови досліджено у працях україн-
ських учених-методистів: гра-драматизація як форма позакла-
сної роботи з англійської мови (С.С. Василишина), шкільна 
театральна педагогіка як інноваційна модель навчання англій-
ської мови (С.В. Івасішина), драматизація як засіб розвитку 
розумових дій і засіб довільної поведінки (А.К. Маркова, 
Т.Н. Фоміна). Особливості навчання іншомовного говоріння 
через використання елементів драматизації розглядали зару-
біжні вчені (Г. Болтон, Р. Віа, С. Голден, Дж. Імкамп, Дж. Ла-
дус, Ш. Уеселз, Е. Целікас, М. Шеве), які вважають драмати-
зацію ефективним засобом удосконаленого процесу опану-
вання усіма видами мовленнєвої діяльності. 

Незважаючи на чималу кількість наукових праць, про-
блема використання драматизації у навчанні англійської мови 
в початковій школі потребує подальшого дослідження. 

Мета статті – схарактеризувати особливості викори-
стання методу драматизації на уроках англійської мови в 
початковій школі. 

Для більшості учнів драматизація – це наче продовжен-
ня їх дитячих ігор, тільки іноземною мовою. Як стверджує 
Є.В. Дзюіна, драматизація – унікальний методичний прийом, 
що сприяє формуванню мовних навичок, розвиває творчу 
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уяву, моральність, комунікативність і художній смак. Викори-
стання драматизації на уроках англійської мови допомагає 
розвинути соціальну свідомість і лінгвістичну свідомість, діаг-
ностувати інтереси і потреби учнів, стимулювати учнів із різ-
ним мовним рівнем до використання іноземної мови [2, с.14]. 

Найкраще метод драматизації реалізувати за допомогою 
інсценування, тому що, не проводиться особлива підготовча 
робота (заучування ролей), матеріал для учнів відомий, учні 
мають свободу вибору мовних засобів, при розподілі ролей усі 
учні задіяні в театралізованій постановці [1, с.66]. 

Наприклад, коли діти навчаються описувати зовніш-
ність людей, можна запропонувати їм інсценувати рольову 
гру «Друг заблукав». 

Teacher: You are in London with your friend. Suddenly 
you see that your friend is no longer with you. He has lost his 
way. You come to a policeman and tell him about it. The po-
liceman asks you to describe your friend. Do it for him.  

Типові запитання «поліцейського» можна оформити у 
виді плаката, а для відповідей на його питання, якщо це 
необхідно, використовувати підстановчі таблиці. 

Policeman: Good morning! 
Pupil: Good morning! 
Policeman: You look sad. What is the matter? 
Pupil: I lost my friend somewhere here. 
Policeman: What is your friend’s name? 
Pupil: His name is Eugene. 
Policeman: How old is he? 
Pupil: He is 12 years old. 
Policeman: Describe him, please.  
Pupil: My friend is not tall. His hair is dark. His eyes are 

grey.  
Policeman: What is he wearing? 
Pupil: My friend is wearing a red sweater and blue jeans. 

He has grey sneakers and a cap on. 
Policeman: Wait here, please.  

Відходить, шукає друга, знайшовши по опису, гово-
рить: Is this your friend? 

Pupil: Yes, thank you very much. 
Policeman: You are welcome. 
За допомогою рольової-гри «Друг заблукав» добре відп-

рацьовується вимова, активізується лексичний і граматичний 
матеріал, розвиваються навички аудіювання, усного мовлення. 

Дуже важливим моментом у театралізованих поста-
новках є те, що діти, граючи певну роль, перевтілюючись у 
персонажа, почувають себе розкуто, і навіть допускаючи 
явні помилки в мові, не «губляться», а лише посилаються 
на той факт, що помилка допущена не ними, а тими персо-
нажами, яких вони грають [3, с.44]. 

Отже, використання методу драматизації у навчальному 
процесі спряє формуванню іншомовленнєвих навичок і умінь, 
забезпечує запам’ятовування мовного матеріалу, допомагає 
закріпити і розширити вивчену лексику, ненав’язливо і без 
монотонності відпрацювати граматичний матеріал. 
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Розбудова нової парадигми освіти відбувається на основі 
надбань минулого, що вже витримало випробування як в аль-
тернативній, так і в традиційній педагогіці. У цьому сенсі на-
шу увагу привернула педагогічна спадщина С. Русової – орга-
нізатора народної освіти, педагога-практика, автора оригіна-
льної філософсько-педагогічної концепції національного ви-
ховання, органічну частину якої становить теорія дошкільної 
освіти. Створена нею цілісна система виховання маленьких 
громадян України є міцним підґрунтям для формування наці-
ональної свідомості й самосвідомості, самоповаги й гідності, 
чого не може бути без любові до рідної мови й знання її зако-
номірностей. Віддаючи перевагу вихованню дітей на націона-
льній основі, С. Русова створила концепцію мовної освіти 
дошкільника, відлуння якої знаходимо у працях сучасних нау-
ковців (А. Богуш, Н. Гавриш, М. Вашуленко, А. Гончаренко, 
А. Вознесенська, Є. Фльоріна та ін.), де йдеться про мовлення 
не як про самостійну, відокремлену від інших діяльність, а як 
про ту, що пов‘язана з інтегрованим простором поліхудожніх 
діяльностей (літературна, музична, театральна, образотворча), 
тобто йдеться про художньо-мовленнєву діяльність. 

Мета статті – простежити, як віддзеркалено методи-
чні аспекти мовленнєвого розвитку дошкільників у педаго-
гічній спадщині С. Русової. 

Мова – головний інстинкт, який відрізняє людину від 
інших живих істот. Це соціальний зв‘язок між людьми, засіб 
для виявлення свого внутрішнього світу і сприймання нових 
знань. Уявлення дитини тільки тоді стають певними і ясними, 

коли вони одержують словесну назву. С. Русова усе своє жит-
тя спрямовувала на те, щоб прищепити українцям їхню націо-
нальну гідність ще з раннього дитинства у родинному колі та в 
національних українських дошкільних закладах. На думку 
педагога, «Нація народжується біля дитячої колиски. Тільки 
на рідному ґрунті, серед рідної пісні й слова здатна вирости 
національно свідома дитина [2, с.7].  

Розробивши мету і завдання дошкільного виховання, 
орієнтовну програму роботи з дошкільниками, освітня діячка 
визначила форми та методи організації навчально-виховного 
процесу в закладах дошкільної освіти. Провідною формою 
навчання вона називає «річові лекції», тобто заняття з розви-
тку мовлення та ознайомлення з довкіллям. Визначаючи 
довкілля засобом розвитку мовлення, С. Русова підкреслю-
вала необхідність ураховувати дитячі інтереси та незвичайну 
допитливість дітей, що стимулюють мовленнєву активність, 
бо саме цікаві й різноманітні дитячі запитання про навколи-
шнє є показником активного пізнавального ставлення до 
довкілля. Запитання дітей, а особливо їх намагання відпові-
дати самостійно, на думку вченої – «ціла поезія», «вияв при-
родного інтересу», «інстинкту знань» [2, с.117]. Зважаючи на 
вираження почуттів, які викликає в дитини той чи інший 
предмет, Софія Федорівна наголошувала на використанні в 
описах більше прикметників, називаючи такі заняття «лекці-
ями номенклатури». Саме така форма роботи передбачає 
зосередження уваги дитини на властивості предмета, кольо-
рі, розмірі, їх застосуванні [2, с.107]. Водночас вона радила 
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кожному вихователю самостійно складати програму ознайо-
млення дітей з довкіллям із урахуванням дитячих інтересів, 
особливостей регіону. Принципами побудови програми, на 
думку С. Русової, мають бути: відповідність сезону, порі 
року, регіональності, доступність, послідовність, зв'язок із 
попереднім матеріалом, відповідність віку та інтересам ді-
тей. Матеріал для «річового» навчання, за С. Русовою, ма-
ють «подавати» самі діти. Таким чином, було окреслено 
послідовну систему набуття дитиною знань, започатковано 
«річову науку», що стала основою художньо-мовленнєвого 
розвитку дитини. 

Серед методів розвитку мовлення Софія Федорівна 
виокремлює такі, як: читання художніх оповідань, спосте-
реження, екскурсії, розглядання картин та бесіда за їх зміс-
том, розповідання за малюнками, заучування віршів, пере-
каз художніх творів, бесіди, ігри-драматизації, розповідан-
ня казок, вправи та ігри. Провідним на думку педагога є 
читання оповідань і казок. 

Значну увагу С. Русова радила приділяти і мовленню 
педагога – керівника дитячого гурту, який повинен якнайк-
раще володіти літературною мовою і знати діалекти тієї міс-
цевості, де він працює, оскільки дитині важко відразу перей-
ти на літературну мову. Для формування у дітей літературної 
мови та безболісного виправлення діалектів педагог радила 
розповідати, читати літературні твори, зупиняючись на тих 
словах, які в місцевому діалекті звучать інакше. Найкращий 
спосіб, зазначала вона – це вільні розмови з дітьми. При 
цьому потрібно забезпечити їм можливість цілком самостій-
но і вільно висловлюватися, водночас вказувати їм на їхні 
діалектичні вирази й виправляти їх [5, с.69].  

На основі ґрунтовного аналізу зарубіжного досвіду та 
наукових праць відомих учених різних країн у галузі ста-
новлення і розвитку мовлення дітей Софія Федорівна ви-
значила шляхи для «найкращого розвитку мовлення дітей». 
Це: необхідність стежити за правильною мовою; «навчати 
гарних легеньких ритмічних віршів»; «давати дітям розмо-
вляти вільно, на цікаві для них теми»; стимулювати їх до 
складання самостійних творів, невеличких оповідань; роз-
повідати їм найкращі художні твори, які б «захоплювали їх 
своїм змістом і художньою формою, мовою»; проводити 
«речові лекції»; та «лекції – номенклатури» [5, с.120]. Най-
важливішими засобами розвитку мовлення дітей, на погляд 
ученої, є: довкілля, мистецтво, художня література, націо-
нальні свята, український фольклор, грамота, драматизація. 
Використання у практиці роботи з дошкільниками означе-
них засобів сприяє виробленню образного й виразного мо-
влення, спонукає його до самореалізації й самовираження, 
збагачуючи емоції та почуття, а різноманітність форм про-
яву художньої, пізнавальної, ігрової активності дітей спо-

нукають до словотворчості. Так, у сюжетно-рольовій грі 
словесна творчість виявляє себе через сюжетоскладання, 
казкові, ігрові діалоги, сценарій; у пізнавальній діяльнос-
ті – через вислови-міркування, вислови-пояснення, висло-
ви-запитання, головна мета яких упорядковувати, система-
тизувати власні уявлення про довкілля, пояснити самому 
собі невідповідності, незрозуміле, проблеми, з якими пос-
тійно стикається дитина; в образотворчій, музичній, конс-
труктивній, театральній діяльності – через акомпанемент 
дій, їх коментар, словесне малювання; у спілкуванні з од-
нолітками і дорослими – через самопрезентацію й фантазу-
вання; і, нарешті, через складання за власною ініціативою 
казок, оповідань, віршів, а також – мовні ігри (дражнилки, 
лічилки, скоромовки, загадки, заклички тощо)». У процесі 
такого словесно-емоційного й рухового перетворення, мов-
лення дитини набуває художнього забарвлення. 

Досліджуючи аспекти мовленнєвого розвитку дошкі-
льників у педагогічній спадщині С. Русової, приходимо до 
таких висновків: мовна освіта дошкільників має здійснюва-
тися на національному ґрунті з перевагою індивідуальних та 
індивідуально-групових занять; народознавчий матеріал має 
поєднуватися з сучасністю з пріоритетом діалектного «хат-
нього» мовлення; засобами розвитку мовлення є – довкілля, 
мистецтво, художня література, національні свята, українсь-
кий фольклор, грамота, драматизація, формами – заняття 
(«предметові» та «річові» лекції, оповідальні години); до 
методів розвитку мовлення і навчання рідної мови в дошкі-
льному закладі віднесено спостереження, екскурсії, досліди з 
матеріалами та предметами, бесіди, читання, розповідання, 
переказ, складання дітьми розповідей, розповідання за кар-
тинами, заучування віршів, ігри драматизації. Сучасні дослі-
дження проблеми виховання і навчання дітей підтверджують 
актуальність методичних поглядів С. Русової. 

Список використаних джерел: 

1. Богуш А.М., Маліновська Н.В. Лінгводидактична спадщина 
Софії Русової в сучасному дошкільному закладі : монографія. 
Одеса : ПНЦ АПН України. СВД М.П Черкасов, 2006. 134 с. 

2. Русова Софія. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / за ред. 
Є.І. Коваленко, І.М. Пінчук. Київ : Либідь, 1997. Кн. 1. 272 с. 

The article deals with the methodical aspects of pre-
schoolers’ speech development – the main forms, methods and 
means according to S. Rusova’s conceptual principles of lan-
guage education and their value in practice of modern pre-
school education. 

Key words: Sofia Rusova, language education, speech 
development, preschool children, forms, methods, means. 

Отримано: 24.04.2018 

 
 

УДК 37.015.031:7 

О. Гасюк, студент 2 курсу історичного факультету 

ЕСТЕТИКА ПРАЦІ В ТВОРАХ А. С. МАКАРЕНКА 

У статті проаналізовано значення праці у формуванні підростаючих поколінь, форми і проблеми естетики трудового 
виховання школярів у контексті ідей А. Макаренка. 

Ключові слова: трудове виховання, естетика праці, продуктивна праця, педагогічна спадщина, краса праці, колекти-
вна праця. 

Праця – основне джерело духовного, матеріального ба-
гатства суспільства, головний критерій соціального престижу 
людини, її священний обов’язок, фундамент особистісного 
розвитку. Праця – це основна ланка, яка допомагає підняти 
всю виховну роботу на найвищий рівень. Питання поєднання 
навчання з продуктивною працею, позитивну роль трудового 
виховання висвітлювали Т. Кампанелла, М. Квінтіліан, Я. Ко-
менський, Д. Локк, Т. Мор, Р. Оуен, Й. Песталоцці,  
Ж.-Ж. Руссо, Ш. Фур’є. Великого значення проблемі поєднан-
ня навчання з продуктивною працею, формування умінь і 
навичок підростаючого покоління надавали вчені XIX – пер-
шої половини XX століття, зокрема П. Блонський, М. Корф,  
А. Макаренко, С. Русова, Т. Лубенець, В. Сухомлинський та ін.  

Окремі аспекти проблеми трудового виховання у пе-
дагогічній спадщині А. Макаренка розглядалися в роботах 
Н. Абашкіної, Р. Бескіної, М. Віноградової, М. Гетьманця, 

Л. Гордіна, М. Євтуха, В. Коротова, В. Малініна, М. Ніжи-
нського, В. Петрової, О. Сметаніна, С. Соколовського, 
А. Фролова та ін. Гуманістична суть системи виховання 
А. Макаренка досліджувалась І. Зязюном, М. Красовиць-
ким, В. Струманським, М. Ярмаченком. 

Творчу спадщину А. Макаренка досліджують і видат-
ні зарубіжні вчені зокрема: відтворення повної біографії 
українського педагога, його життєвий і творчий шлях, вне-
сок у світову педагогіку, дослідження філософських, педа-
гогічних, соціальних аспектів його спадщини (Д. Благоєв 
(Болгарія), Ф. Патакі (Угорщина), А. Левін (Польща), дос-
лідження педагогічної системи трудового виховання в спа-
дщині А.С. Макаренка (В. Зільберман (США)) та ін. 

Актуальність проблеми естетики праці, трудового 
виховання для сучасної теорії та практики освіти в Україні 



Секція Педагогічних наук 

104 

і зумовили вибір теми статті «Естетика праці в творах 
А.С. Макаренка».  

Мета статті: на основі історико-педагогічного аналізу 
педагогічної спадщини і практичної діяльності А. Макаренка, 
є розкриття проблеми естетики трудового виховання школя-
рів, значення праці у формуванні морального обличчя людини 
підростаючих поколінь у контексті ідей А. Макаренка. 

В педагогічній спадщині А. Макаренка проблема трудо-
вого виховання займає одне з перших місць [1, с.174]. Антон 
Семенович неодноразово зазначав, що щастя людини полягає 
у вільній, творчій, повноцінній праці на благо колективу. Він 
був одним із пропагандистів самовідданої праці на благо сус-
пільства. У своїх творах видатний педагог підкреслював вели-
чезне значення праці у формуванні морального обличчя лю-
дини, у вихованні підростаючих поколінь [6, с.18].  

Виходячи з цих положень, А. Макаренко стверджує: 
правильне виховання молоді не можна собі уявити як вихо-
вання нетрудове. Праця завжди була основою людського 
життя, створення добробуту людського життя і культури. 
Багато уваги приділив А. Макаренко естетиці праці, значен-
ню її в естетичному вихованні дітей. Але, говорив він, не 
всяка праця є засобом естетичного і етичного виховання. 
Трудовий процес, якщо його розглядати ізольовано від жит-
тя, є морально нейтральним. Без створення умов для виник-
нення відповідних мотивацій поведінки трудовий процес 
легко перетворюється в автономну механічну дію, подібну 
до дихання або ходьби. Аналізуючи досвід Полтавської ко-
лонії, Макаренко робить висновок, що етичний і естетичний 
ефект трудового виховання буде забезпечено лише тоді, 
коли останнє стане колективістичним, тісно пов’язаним з 
розумінням вихованцями сучасних господарських завдань 
колективу і перспектив дальшого його розвитку. 

Він підкреслював, що трудове виховання обов’язково 
повинно передбачати створення матеріальних цінностей: 
«...Праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є 
позитивним елементом виховання, тому що праця, так зва-
на навчальна, і та повинна виходити з уявлення про ціннос-
ті, які може праця створити» [1, с.175].  

Проблема праці і її естетики цікавила Макаренка 
перш за все як проблема колективної праці. Лише праця в 
колективі, писав він, виховує у людини високі моральні 
якості: «...Спільне трудове зусилля, робота в колективі, 
трудова допомога людей та постійна їх взаємна трудова 
залежність тільки й можуть виховати правильне ставлення 
людей одне до одного... Тільки участь у колективній праці 
дає змогу людині виробити правильне, моральне ставлення 
до інших людей – радісну любов і дружбу у відношенні до 
кожного трудящого, обурення і засудження у відношенні 
до ледаря, до людини, що ухиляється від праці» [2, с.389]. 

Праця, якщо вона покликана до життя свідомим прагне-
нням і інтересами колективу, прекрасна, приносить людині ра-
дість. У розділі «Четвертий зведений» «Педагогічної поеми» по-
казано «мажорну музику радісної людської втоми» вільного 
колективу від вільної праці, яка прекрасна саме тим, що пере-
буває в гармонійному єднанні з укладом життя всього трудо-
вого колективу країни. Діти відчувають красу такої праці, ро-
зуміють, що ця праця – частина їх великого і вільного життя. 
Тому праця була близька і зрозуміла комунарам, викликала у 
них почуття прекрасного. В «Педагогічній поемі» розповідає-
ться про екскурсію колоністів до паровозних майстерень. В 
очах дітей вони були чудовим палацом, де ходили «благородні 
принци, одягнені в дорогоцінний одяг, що сяяв паровозним 
мастилом і пахнув усіма ароматами сталі й заліза». І це тому, 
що діти бачили насамперед згуртований у праці колектив; ес-
тетичне ставлення їх до баченого визначалося й тим, що «па-
ровозні майстерні мали славне революційне минуле», що «у 
благородних принців... розумні, витончені обличчя, яскраві 
очі, що світяться знанням і владою над найскладнішими зако-
нами техніки, впевненою бадьорістю». Піклування про естети-
ку колективу, яку виявляв А. Макаренко, дало позитивні ре-
зультати лише тому, що трудова діяльність його вихованців 
була організованою.  

Найбільш досконалі форми естетичне виховання в 
праці набуло в комуні імені Дзержинського. У процесі ціле-

спрямовано організованої трудової діяльності у комунарів 
вироблялися такі моральні якості, як любов до праці, дисци-
плінованість, організованість, витримка, почуття власної 
гідності, дружби, товаришування, акуратності, ввічливості 
тощо, причому в таких досконалих формах, що можна і пот-
рібно окремо говорити про естетику дисципліни вихованців 
Макаренка, естетику зовнішнього вигляду і т. п. 

Одним з кращих засобів виховання естетичних по-
чуттів, пов’язаних із сприйняттям краси праці, Макаренко 
вважав участь вихованців у благоустрою своїх приміщень 
та подвір’я. Милуючись хорошим виглядом колонії, вихо-
ванці відчували красу праці людини. 

Чудовим прикладом естетичної організації праці було 
свято першого снопа, описане в «Педагогічній поемі»; тут 
естетика праці досягає вершин, стаючи своєрідною «містерією 
праці». В організації проведення свята необхідно відзначити 
два моменти: органічний зв’язок його з життям всього колек-
тиву і продуманість кожної деталі проведення. Щира радість, 
захоплення, з якими справляли колоністи це свято, свідчать, 
що для них церемонія початку робіт не просто цікава гра, а 
естетичне виявлення самої суті їх життя, праці [4].  

Уявлення про естетику праці повинно бути тісно пов’я-
заним з уявленням про її культуру, тобто про чіткий ритм 
трудового процесу, його злагодженість і організованість. Ес-
тетичні поняття і навички людини перш за все знаходять свій 
вияв в її діяльності, в умінні правильно організувати свою 
працю. Макаренко зазначав, що привчити школяра до культу-
ри праці – значить привчити його до організованості, чіткого 
ритму, врівноваженості, зібраності в труді. 

Велику увагу А. Макаренко приділяв естетиці засобів 
праці. Саме сприйняття виробничого цеху, добре налаго-
джених машин і верстатів було важливим елементом есте-
тичного виховання. Емоційний ефект трудового процесу 
підсилюється, якщо учень привчається дбайливо ставитися 
до засобів виробництва, тримати верстат в чистоті і поряд-
ку. В такому разі чистота і чітка робота машин стають сво-
єрідним «транспарантом для поведінки», служать вихован-
ню етики і естетики поведінки.  

Для естетичного виховання у праці А. Макаренко за-
стосовував різні діаграми, плакати тощо. Цікавим зразком 
використання такого виду наочності може служити діагра-
ма, про яку згадується у повісті «Прапори на баштах» [5].  

Вона була виготовлена досить оригінально. Зверху, у ви-
гляді чудесного міста, було зображено завод електроустатку-
вання, який будували комунари; тут же вказано дні тижня. 
Вузька червона стрічка знизу показувала «фронт» робіт, тру-
довий «наступ» цехів-металістів, деревообробників, від вико-
нання якими виробничого плану залежало здійснення завітної 
мрії колонії – пуск в дію заводу. З кожним днем червона стрі-
чка невпинно рухалась все вище й вище. Зведення про трудові 
подвиги колоністів вивішувалось поруч з діаграмою. 

Здійснюючи поєднання навчання з продуктивною 
працею, А. Макаренко переконливо доводить, що суспіль-
но-корисна праця є найважливішим засобом формування 
високих моральних якостей людини. Він зазначає, що ціле-
спрямована праця створює красу особистості, її естетичну 
принадність. Досвід роботи А. Макаренка яскраво свідчить 
про те, що колективна цілеспрямована праця певною мірою 
сприяє естетичному вихованню, розвиткові художніх сма-
ків; що суспільно-корисна праця не тільки сама є творцем 
прекрасного, а й допомагає сприймати прекрасне в житті. 

Робота по вихованню естетики поведінки через колекти-
вну, продуктивну працю найбільш ефективна там, де існує 
тісний зв’язок учнів з трудівниками заводів і колгоспів, зокре-
ма в школах з виробничим навчанням, в яких учнівські колек-
тиви органічно пов’язані з колективами підприємств. 

Сьогодні, коли в країні здійснюється реформуванням 
освіти і питання поєднання праці з навчанням набуває ви-
няткової ваги, особливо зростає актуальність завдання цілі-
сно розвивати почуття прекрасного в праці. Учням необхі-
дно показувати принадність, красу, поезію праці та психо-
логічно готувати дітей до того, що вони в майбутньому 
братимуть участь у суспільно-корисній діяльності, у труді, 
зміцнювати в них думку, що праця сама по собі прекрасна і 
робить людину прекрасною. 
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Особливої уваги заслуговує питання про естетичне 
оформлення оточення, в якому відбувається трудовий про-
цес, привабливість знарядь виробництва, чіткий ритм робо-
ти. Треба завжди дбати про те, щоб вироби учнів були не 
лише придатні для використання, але й відзначалися дос-
коналістю форм, чистотою обробки тощо. А. Макаренко 
зробив вагомий внесок у трудове виховання дітей, окрес-
лив ознаки його прояву, обґрунтував шляхи та засоби фор-
мування в умовах освіти, серед яких простежено викорис-
тання виховного потенціалу праці. 

Отже, в сучасній Україні ми з повагою згадуємо слова 
великого педагога про те, що праця є «переживанням пов-
ноцінності життя» і виховання в учнів школи психологіч-
ної готовності і любові до праці, її краси тощо. 
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У статті розглянуто роль випереджувального навчання та створення ситуації успіху на уроках математики у процесі 
ознайомлення учнів із частинами та дробами, їх утворенням і порівнянням дробів з однаковими знаменниками.  
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Поняття числа є фундаментальним поняттям для всього 
курсу арифметики у початкових класах. Число –багатофунк-
ціональне поняття, воно виступає як кількісна характеристика 
множини, характеризує порядок елементів у множині, є ре-
зультатом вимірювання величин. Тому не можна зосереджу-
вати увагу лише на одному з його аспектів, випускаючи з поля 
зору інші, якими людина реально оперує. Розвиток поняття 
про число, ознайомлення з різними функціями числа має від-
буватись комплексно, щоб коли постає завдання розширити 
поняття про число, ознайомити дітей з відношенням частини 
до цілого та дробами, вони не відчували значних труднощів у 
перебудові вже засвоєних знань, умінь і навичок.  

Актуальність теми зумовлена тим, що учням відчу-
вають труднощі в опануванні понять «частина» та «дріб», 
тому вчитель має використовувати більше дидактичного 
матеріалу, при можливості частково ознайомлювати з цією 
темою перед її вивченням, застосовувати випереджувальне 
навчання як одну з ефективних технологій. 

Мета статті – розглянути застосування випереджува-
льного навчання для успішного вивчення частин і дробів, 
проаналізувати систему ігор, які можна використати для 
пропедевтичного ознайомлення з цими поняттями.  

Проблему ігрової діяльності досліджували В. Анісімова, 
А. Артемова, А. Вербицький, Р. Гуревич, А. Лопатіна, В. Се-
менов та інші педагоги і психологи. Успішним навчанням 
займався С. Френе, досить ефективним методом є випереджу-
вальне навчання С. Лисенкової. Завдяки своїй пропедевтичній 
формі ця система усуває майбутні труднощі, які можуть бути 
виявлені у дітей через раптові ускладнення матеріалу. С. Ли-
сенкова зазначає: «..щоб зменшити об'єктивну трудність де-
яких питань програми, треба випереджати їх введення в нав-
чальний процес» [1]. Виховання успіхом – це провідний прин-
цип педагогічної системи С.М. Лисенкової [4]. Успіх в роботі 
з навчальним матеріалом приносить радість та задоволення від 
самого процесу навчання, а не лише від результату. Звичайно, 
результат є і він досить вагомий завдяки тому, що учні почи-
нають знайомитись з математичним матеріалом до початку 
вивчення нової теми за програмою.  

Ознайомившись з чинною програмою дошкільного 
віку [3, с.128-198] у якій зазначено, що діти 4-6-ти річного 
віку займаються різними видами діяльності, такими як: 
грою, малюванням, конструюванням, хочемо зазначити, що 
в цей період доцільно використовувати елементи випере-
джувального навчання. У цей період дитина проявляє заці-

кавленість до нового: вона узагальнює, порівнює, зіставляє, 
робить висновки, групує матеріал за якоюсь ознакою, ро-
бить нескладні усні обчислення та розв’язує прості ариф-
метичні задачі, вміє аналізувати та виокремлювати голов-
не, порівнювати і запам’ятовувати, впорядковувати пред-
мети за їх масою, довжиною, величиною та об’ємом. Дити-
на в дошкільний період має розвинене абстрактно-логічне 
мислення та інтелектуальну активність [3, с.248-250].  

Успішне формування абстрактного поняття числа, 
введення частин та дробів суттєво залежить від того, як 
подається матеріал, поступово ускладняється, що сприяє 
свідомому засвоєнню та запам’ятовуванню.  

Для якісного засвоєння школярами понять частин та 
дробів пропонуємо комплекс завдань та вправ, які допомо-
жуть дітям зрозуміти цю тему за допомогою ігор. Граю-
чись діти не боятимуться труднощів і будуть свідомо опа-
новувати цей матеріал, оскільки попередньо практично 
маніпулюватимуть частинами, зіставлятимуть їх.  

Різноманітних підходів для ознайомлення з частинами 
та дробами є досить багато, з елементами теми дитина знайо-
миться ще до вивчення її у школі, вже у 4-5 років уявляє поло-
вину чогось, третину, четверту частину. Цей вік найбільш 
сприятливий для пропедевтики вивчення частин та дробів, 
тому доцільно використовувати різні підходи для поглиблення 
уявлень, використовувати для цього, зокрема, знайомство з 
шаблонними блоками, що дозволяє маніпулювати частинами.  

Досить цікавою є гра Нікітіних http://nikitiny.ru/Drobi 

 

Рис. 1. 
Вона являє собою комплект, що складається з 12 різ-

нобарвних кіл. Перше коло ціле, друге розрізане на дві 
рівні частини, третє на три, і так далі, аж до 12 рівних між 
собою частин. Спочатку потрібно висипати всі 78 частин, 
задача дитини буде полягати в тому, щоб розкласти части-
нки дроби купками так, щоб кожна купка мала свій колір, 
так можна повторити ще й кольори. Далі завдання мають 
наростаючий характер. Можна порівняти між собою части-
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нки різних кольорів. Дуже цікаво будувати драбинку – 
коли внизу знаходиться ціле коло, далі – половина, потім 
третя частина… Таким чином можна наочно побачити чо-
му, наприклад, половина більша за четверту частину. Для 
цієї гри завдань досить багато і вони можуть варіюватися і 
доповнюватися, діти першого та другого класу здатні порі-
внювати та зіставляти об’єкти навколишнього світу, тому 
гра Нікітіних буде доречною і в цих класах [2].  

На основі цієї гри ми сформували ігровий комплект та 
систему завдань, який має на меті ознайомити дітей з геомет-
ричними фігурами, навчити дитину визначати кольори та 
форму предмета, порівнювати, зіставляти частини і дроби.  

Ця гра ґрунтується на використанні дидактичного ма-
теріалу і використовує палетку з чотирма накресленими 
шестикутниками, набір трикутників, ромбів, трапецій і 
шестикутників. Зазначимо, що матеріали мають бути приє-
мні на дотик та яскравими, щоб дитині було цікаво гратися.  

 

Рис. 2. 
Звичайно, на прикріпленій палетці може бути і інша 

кількість накреслених шестикутників, але головна умова, 
щоб ці шестикутники можна було виміряти кожним видом 
мірок (фішок), тобто якщо накреслено 4 шестикутники, то 
відповідно має бути 4 жовтих шестикутники, 8 червоних 
трапецій, 12 ромбів та 24 трикутники.  

До цієї гри ми створили комплекс завдань, що допо-
може дітям практично засвоїти поняття частин та дробів. 
Для цієї гри необхідна присутність дорослого, але саме як 
організатора начального процесу, тобто, дорослий керує 
процесом гри не беручи безпосередню участь у ньому. 
Звичайно, як і в інших іграх все залежить від розвитку ди-
тини та її віку, тому і завдання для кожної дитини доцільно 
формулювати індивідуально. 

На початковому етапі ознайомлення з цією грою ми 
можем запропонувати дитині висипати усі матеріали, що 
знаходяться в коробці пропонувати дитині такі завдання: 

 розклади фігури за кольорами, назви ці кольори; 
 як називається кожна з цих фігур? 
 яка фігура найбільша? найменша? 
 розклади фігури за розміром в порядку зростання (спа-

дання); 
 кою з цих фігур можна виміряти шестикутник, трапе-

цію, ромб, яким чином? 

 скільки зелених трикутників повністю покриває шести-
кутник? Якщо заберемо дві, то скільки залишилося? 

 якщо на ромб (трапецію) накласти трикутник, то яка 
частина залишилась незаповненою? 

 

Рис. 3. 
Потім дітям роздаються картки які потрібно якнайш-

видше заповнити шаблонними блоками різних форм (запи-
тання до цього завдання також варіативні). 

За допомогою цієї гри ми вчимо дітей розпізнавати 
кольори та фігури, порівнювати величини за допомогою 
накладань однієї фігури на іншу, що є дуже важливим для 
пропедевтики вивчення частин та дробів. Набір можна 
використовувати для ілюстрації складу числа, наприклад, 
зобразити 12 як десять трикутників (десяток) і один ромб 
(дві одиниці, бо складається з двох трикутників). Таких 
запитань може бути безліч і мета їх буде також відрізняти-
ся, але основна мета все ж залишається – навчити дітей 
свідомо оперувати частинами та дробами за допомогою 
маніпуляцій з предметами, за допомогою гри.  

Для формування свідомого засвоєння учнями понять ча-
стин і дробів доцільно застосовувати технології випереджува-
льного навчання, створювати та творчо використовувати ди-
дактичні ігри, урізноманітнювати комплекси завдань до них. 
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МАТЕМАТИЧНА КАЗКА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У статті розкрито роботу із математичною казкою як однією з ефективних форм екологічного навчання й виховання 
молодших школярів. 

Ключові слова: математична казка, екологічне виховання, творчість. 

Екологічна ситуація, яка склалася у світі на сьогодні, 
вимагає швидкої перебудови мислення людства в цілому й 
кожної конкретної людини з метою формування екологічної 
свідомості та екологічної культури. У зв’язку з цим екологічна 

освіта і екологічне виховання стають одним із пріоритетних 
напрямків педагогічної науки, тому Національна доктрина 
розвитку освіти у XXI столітті розглядає питання екологічного 
виховання як одне із ключових питань системи освіти в Укра-
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їні. Одним із важливих напрямів національної системи вихо-
вання є формування природоохоронної та екологічної культу-
ри, гармонійних відносин людини з природою, оскільки не 
можливо відокремити наше життя від навколишнього середо-
вища в якому ми перебуваємо. 

Найважливіше місце у цій системі відводиться школі, як 
одній із ключових ланок становлення особистості. Сьогодні 
перед шкoлою, вчителями та бaтькaми стоять зaвдaння домoг-
тися тогo, щoб кoжного, хто зaраз хoдить до шкoли, озброїти 
навичками економного, бережливого використання природніх 
ресурсів, дбайливого ставлення до природи.  

Провідну роль в екологічному вихованні молодших 
школярів відіграють навчальні предмети природничо-матема-
тичного циклу. Саме вони забезпечують природничо-наукову 
основу для розуміння взаємозв’язків у природі й формування 
екологічної культури учнів. При плануванні екологічного 
виховання на уроках математики добір методів навчання має 
забезпечувати високий ступінь розуміння та самостійності 
учнів під час виконання завдань екологічної тематики. Важли-
вою вимогою до методів навчання є те, що вони мають стиму-
лювати інтерес до еколого-математичного матеріалу і сприяти 
розвитку мотивації природоохоронної діяльності учнів. Знач-
ною мірою реалізації цих вимог відповідає використання ігро-
вих технологій, навчальних бесід, емоційно-моральних ситуа-
цій, наприклад, процес створення математичної казки.  

Казка, як відомо, є найприроднішою і найпривабливі-
шою діяльністю для молодших школярів. Відмітимо, що нау-
ково доведено, що казкою легко зосередити увагу школярів та 
зробити процес навчання захопливим. Видатний вітчизняний 
педагог В. Сухомлинський писав: «Якщо мені вдавалось до-
могтися того, що дитина, в розвитку мислення якої зустріча-
лись труднощі, придумала казку, пов’язала в своїй уяві декіль-
ка предметів оточуючого світу – значить можна сказати з впе-
вненістю, що дитина навчилася мислити» [2]. 

Саме в такій діяльності розпочинається невимушене 
спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння 
між учнями. У дітей виробляється звичка зосереджуватися, 
працювати вдумливо, розвивається увага, пам'ять, жага до 
знань. Задовольняючи свою природню потребу в діяльнос-
ті, в процесі дитина не помічає, що вчиться – пізнає нове, 
запам’ятовує, конструює, порівнює, класифікує, поглиблює 
набуті раніше знання, розвиває фантазію. 

У дослідженнях К.Д. Ушинського, Л.М. Толстого, 
Є.І. Тіхєєва, А.М. Леушина, Є.І. Щербакова, Т.А. Шоригі-
на, Т.І. Єрофєєва, Н.Я. Большунова, Т.О. Фадєєва та інших 
було розкрито важливу роль казки у навчанні та вихованні 
дітей. Творче поєднання казки з математикою є ефектив-
ним методом роботи вчителя [1]. 

Казку, як вид діяльності, на уроках математики, можна 
використовувати для ознайомлення дітей з новим матеріалом 
та для його закріплення, для повторення раніше набутих уяв-
лень і понять, для повнішого і глибшого їх осмислення, фор-
мування обчислювальних, графічних умінь та навичок, розви-
тку основних прийомів мислення, розширення кругозору.  

Технологія складання математичної казки Фадєє-
вої Т.О. [3] передбачає три етапи роботи: 

Репродуктивний, відтворювальний етап, коли казка 
складається за інструкціями вчителя, тобто дорослим жор-
стко визначені основні параметри процесу складання казки. 
Вчитель визначає героїв казки та математичні знання, на 
яких ґрунтується казка. 

Продуктивний етап складання математичної казки 
полягає у тому, що вчитель пропонує розробити сюжет для 
героїв різних творів для дітей та певних математичних від-
ношень у нових умовах. Учні мають розробити діалог, мо-
нолог для героїв, визначити послідовність подій, встанови-
ти причини явищ, побудувати ігрові моделі, продумати 
завершення казкової ситуації. Вчитель враховує пропозиції 
дітей в організації та проведенні казки. 

Етап режисури та драматургії, коли учні складають 
математичну казку та реалізують її у рольовій грі. Перед-
бачається використання у повній мірі можливостей стиму-
люючої функції казки, коли режисура адаптована до пізна-
вальних можливостей дітей.  

Робота над складанням математичної казки, з одного 
боку, дозволяє учням більш глибоко засвоїти математич-
ний матеріал, а з іншого – навчати дітей розмірковувати, 

послідовно викладати свою думку та обґрунтовано обирати 
варіанти складання казки [3].  

Так, наприклад, пропонуємо математичну казку «Кра-
їна чистоти» з паралельним виконанням школярами мате-
матичних завдань. 

«Країна чистоти» 
Колись давним-давно існувала казкова країна під на-

звою Еколандія, у якій всі жили за екологічними законами: 
заощаджували природні ресурси, стежили за станом повіт-
ря, оберігали природу. 

Але у цій країні було одне дуже забруднене місто під 
назвою Сяк-так, в якому жоден житель не дотримувався 
екологічних законів. І ось одного дня жителям цього міста 
прийшов лист, у якому було сказано, що якщо вони не змі-
нять екологічну ситуацію свого міста, то воно просто зник-
не. Сяк-таківці дуже любили своє місто і були на все готові 
аби «вилікувати» його. 

На допомогу жителям міста було відправлено 3 екс-
перти, які мали навчити берегти природні багатства. 

І ось перший експерт, містер Ейр, сказав: «У вас дуже 
забруднене повітря, а все лише через те, що ви вирубуєте 
всі ваші ліси. Щоб змінити це, пропоную вирішити ось 
таку задачу:  

20 кг макулатури зберігають від зрубування одне де-
рево. Скільки дерев збереже 1 тонна макулатури?  

Жителі гарно виконали це завдання і позбулися однієї 
проблеми, а чи виконаєте його ви? 

Містер Воттер сказав: У вас у місті катастрофічно не ви-
стачає води, а все тому, що ви не вмієте заощаджувати її. Як-
що так продовжиться і надалі, ви навіть не будете мати що 
пити. Тож вирішуємо цю проблему за допомогою задачі:  

Добова норма води 3 л на людину. Ваша сім’я склада-
ється з 4 людей. Кожен член родини чистить зуби два рази 
на день. Чищення зубів триває три хвилини, а за хвилину 
виливається 2 л води. Скільки літрів води витрачає 1 член 
родини, 4 члени родини під час чищення зубів?  

Жителі вирішили завдання і дійшли висновку, що не-
обхідно економити воду, зокрема під час чищення зубів 
періодично вимикати її. 

Містер Ґрунт наголосив: Що сяк-таківці забруднили 
сміттям і побутовими відходами велику площу навколо 
свого міста. Щоб усвідомити важливість проблеми запро-
понував наступну задачу: 

Доведено, що 1 см ґрунту утворюється в природі 250 ро-
ків. Скільки років потрібно, щоб утворилось 20 см ґрунту?  

І це завдання теж виконали жителі. А як його викона-
єте ви? 

Після виконання жителями всіх завдань, місто стало 
чистішим, кращим та квітучим. Всі жителі задоволені та 
щасливі. І віднині місто носить назву Чистаківці! 

За допомогою такої казки вчитель може зробити ма-
тематичний матеріал цікавим, нестандартним, зрозумілим 
школярам. Цінність цього методу полягaє в тому, що в 
казковій діяльності навчальна, розвиваюча і виховна функ-
ції діють у тісному взaємозв’язку. Казка як метод навчання 
організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні 
можливостi, виховує особистiсть. 
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У статті здійснено аналіз функції та структури експериментальної діяльності старших дошкільників для здійснення 
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Ключові слова: експериментальна діяльність старших дошкільників, дослід, гіпотеза, причинно-наслідкові зв’язки. 

Успішність засвоєння старшими дошкільниками науко-
во достовірних уявлень про природу, які в подальшому ство-
рять підґрунтя для опанування системних екологічних знань, 
забезпечуються сприйнятливістю періоду дошкільного дитин-
ства: пластичність нервової системи щодо опанування нових 
знань, набуття умінь і навичок. Саме тому в оволодінні знан-
нями про природу пріоритетною має стати експериментальна 
діяльність дітей, яка гармонійно інтегрує всю багатогранність 
не лише теоретичних знань, а й умінь і навичок щодо їх набут-
тя та перенесення в різні сфери життєдіяльності. 

Питання про сутність, структуру та значення експе-
риментальної діяльності в системі інших видів діяльності 
дітей у дошкільному навчальному закладі досліджуються 
досить різнопланово в працях О. Іванової, Н. Лисенко, 
С. Ніколаєвої, З. Плохій. 

У статті маємо на меті максимально оптимізувати діяль-
ність вихователя і вихованців для екологічного виховання 
дітей шляхом запровадження експериментальної діяльності.  

Основними пізнавальними функціями експеримента-
льної діяльності є: демонстрування зв’язків, недоступних 
для сприймання органами чуттів дитини, її проникнення 
вглиб таких явищ природи, які спостерігаються в довкіллі, і 
тих, які важко спостерігати внаслідок прихованості їхніх 
механізмів від безпосереднього сприймання. В результаті 
експериментальної діяльності у дітей формуються елемен-
тарні навички пошукової роботи, виникає посилений інте-
рес до природи, оптимізується розумова активність, дошкі-
льники опановують знання, які належать до різних явищ 
існування природного довкілля. Вони проходять тривалий 
шлях розвитку – від розрізнених, відокремлених, конкрет-
них уявлень та понять і аж до системи законів і закономір-
ностей узагальнювального характеру [3, с.68]. 

У процедурній спрямованості експериментальна дія-
льність є найскладнішою, однак саме вона вирізняється 
чіткою структурою, вимагає послідовного виконання чітко 
визначених правил і завжди дає очікуваний результат, оче-
видність якого найпереконливіший засіб виховання. 

Основним обов’язковим компонентом експерименталь-
ної роботи виступає гіпотеза, певне припущення, суть якого 
зводиться до наукового факту, довести який можна лише че-
рез взаємодію з об’єктом [6]. Оскільки правил виведення за-
кономірностей з окремих фактів, доступних для розуміння в 
дошкільному віці, є три (часові, послідовні та причинно-нас-
лідкові), то вихователь може висловити одне або декілька при-
пущень спільно з дітьми [2, с.12]. Гіпотеза повинна бути сфор-
мульована як висловлювання про певні емпіричні факти, події 
та обов’язково ґрунтуватися на теоретичних припущеннях, 
мати деякі дані з життєвого досвіду про об’єкт природи. Гіпо-
теза, яку сформульовано на основі теоретичного аналізу в бе-
сіді з дітьми, повинна вміщувати певні знання, які й підляга-
ють перевірці. Вона будується за формулою «якщо – то». Пе-
дагогу не варто обмежуватися лише гіпотезою, треба спонука-
ти дітей до висловлювання й контргіпотези, тобто протилеж-
ного твердження [4]. Це має особливе значення у встановленні 
причинно-наслідкових зв'язків, коли слід довести, що певне 
явище в природі є причиною появи іншого явища. 

Специфіка способу перевірки гіпотези – також над-
звичайно важливий момент у реалізації завдань діяльності 
дошкільників. Щоб застерегтися від неправильних засобів і 

способів, вихователь повинен логічно правильно продума-
ти свою і діяльність дітей, методично її забезпечити, ви-
значити послідовність етапів роботи, способи фіксації ре-
зультатів, основні та допоміжні засоби й матеріали, тобто 
планування роботи вихователя повністю підпорядковується 
єдиній меті – обґрунтованому переходу теоретичних уяв-
лень на рівень узагальнених систематизованих знань. 

Конкретні дослідницькі дії діти здійснюють у формі 
аналізу досліджуваних процесів. Правильне розв’язання за-
вдань педагог сприймає як очевидне розуміння вихованцями 
причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами природи і про-
цесами. Досліджуючи під керівництвом вихователя певне 
явище, дитина сама здобуває знання в певній логічній послі-
довності. Так, вода, винесена на мороз, спочатку вкривається 
кіркою, шматочками льоду, а потім стає льодом; лід, нагріва-
ючись, перетворюється у воду, а згодом – теплу, гарячу воду і, 
нарешті, пару; пару охолоджують, вона осідає на холодному 
предметі й стає водою. Таким чином формуються чіткі усві-
домлені уявлення: вода і лід – одна й та ж речовина, яка змі-
нюється залежно від умов. Кожен із них особливий: лід твер-
дий, крихкий, його можна розбити на шматки, він має певний 
об’єм; вода – рідина, яка не має сталої форми і набуває вигля-
ду посудини, у якій міститься.  

Названі властивості суттєво впливають на практичну ді-
яльність дітей. Виділення певної властивості в явищах необ-
хідне для успішного виконання завдання. Тому дослідництво 
слід тісно пов’язувати з майбутньою практикою старших до-
шкільників у довкіллі. Воно дозволяє не лише орієнтуватися в 
характері роботи, але й дає змогу дітям раціонально планувати 
свої дії, дозувати їх доцільність та прогнозувати результат. 

Отже, аксіомою у формуванні знань про природу по-
винна стати орієнтація старших дошкільників на активну 
дослідно-експериментальну діяльність. Водночас слід ви-
знати, що було б великою методичною помилкою допусти-
ти в педагогічному процесі домінування одного методу чи 
засобу або виду роботи дошкільників. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗАВДАНЬ  
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті проаналізовано особливості ефективного застосування диференційованих завдань на уроках української мо-
ви з метою покращення мовленнєвого та мовного розвитку молодших школярів. 

Ключові слова: молодші школярі, диференційовані завдання, диференційований підхід, уроки української мови. 

Оволодіння учнями початкової школи українською мо-
вою – головна умова і засіб їхнього мовленнєвого розвитку та 
інтелектуального зростання, які забезпечують готовність здо-
бувати сучасну подальшу освіту. Відомо, що засвоєння укра-
їнської мови молодшими школярами має не тільки педагогіч-
не, а й соціальне значення, оскільки мова служить для дитини 
засобом пізнання навколишнього світу, прилучення її до істо-
ричного досвіду народу, його духовної культури. Але досягти 
цього нелегко, оскільки здібності до навчання в дітей різні. 
Велику роль у цьому відіграє використання в навчальному 
процесі диференційованих завдань. Ці завдання спрямовані на 
поєднання загального руху вперед учнів усього класу на шля-
ху опанування знаннями з підтягуванням слабших та система-
тичний розвиток сильних учнів. Тому зважаючи на винятково 
важливу роль української мови у навчанні та подальшому 
житті людини, стає зрозумілою актуальність і необхідність 
застосування диференційованого підходу. 

У дидактико-методичній літературі та на сторінках фа-
хових видань відбувається дискусія щодо визначення сутності 
диференційованих завдань, їх класифікації, ефективності та 
доцільності використання. Цих проблем торкалися у своїх 
дослідженнях М. Богданович, І. Внукова, С. Логачевська, 
О. Савченко, В. Сухомлинський та інші. Усі дослідники про-
блеми диференційованих завдань дотримуються однієї думки 
щодо застосування їх у навчальному процесі. Однак слід звер-
нути увагу вчителів, що одноразове, епізодичне використання 
диференційованих завдань не дасть істотних змін у знаннях і 
розвитку дітей. Диференційовані завдання мають бути постій-
ним засобом навчально-виховного процесу, а їх зміст і мето-
дику визначають за результатами визначення готовності дітей 
до навчання [4, c.156]. 

Метою статті є проаналізувати особливості ефектив-
ного застосування диференційованих завдань на уроках 
української мови з метою покращення мовленнєвого та 
мовного розвитку молодших школярів.  

Кожного року до першого класу приходять нові учні. 
Вони мають різний рівень підготовки до школи та індиві-
дуальне ставлення до навчання. До того ж кожна дитина 
має свій темперамент та рівень розвитку пізнавальних про-
цесів: сприймання, уяви, пам’яті, уваги, мислення. Відпо-
відно діти по-різному сприймають і засвоюють навчальний 
матеріал. Сильніші учні швидко переходять до виконання 
наступних завдань, слабші учні повільніше виконують 
вправи, потребують додаткового пояснення, допомоги.  

Державним стандартом початкової загальної освіти 
передбачається одне з найголовніших завдань школи – 
навчити кожну дитину, без винятку, добре читати, писати, 
рахувати, розвивати бажання і вміння вчитися [2, c.12]. Але 
вчити всіх дітей однаково не можна. Тому, одним із голов-
них шляхів реалізації цих завдань є диференційований під-
хід до навчання молодших школярів. 

Диференційовані завдання – це ефективний засіб здійс-
нення індивідуальної підготовки в організації навчальної дія-
льності. Такі завдання дають можливість надати учню наван-
таження, яке відповідає його можливостям, яке краще розкри-
ває його здібності, дозволяє комфортно почуватися на уроці. 

Багаторічний досвід роботи вчителів дозволяє зроби-
ти висновок, що диференційовані завдання передбачають 
індивідуальну роботу з усіма категоріями учнів, конкретну 
допомогу кожному для максимального розвитку його ро-
зумових здібностей, дають змогу одночасно працювати з 
учнями різного рівня готовності до навчальної діяльності. 

Використовуючи досвід С.П. Логачевської, диферен-
ційовані завдання можна звести до таких видів: диференці-
ація за ступенем складності завдань та диференціація за 
ступенем самостійності учня [3, c.135]. 

Диференціація за ступенем складності завдань – це 
добір різноманітних завдань, які можна класифікувати та-
ким чином: завдання, які потребують різної глибини уза-
гальнення і висновків; завдання, розраховані на різний 
рівень теоретичного обґрунтування роботи; завдання ре-
продуктивного і творчого характеру. Наприклад: 

Розділ «Частини мови» 
Завдання з теми «Іменник» 

І варіант. Дібрати по 3 іменники різних відмін: явища 
природи, події, рослини. 

ІІ варіант. Записати по 3 іменники різних відмін, корис-
туючись предметними малюнками. 

ІІІ варіант. Визначити відміни іменників: соловейко, дів-
чинка, ніч, річка. 

Завдання з теми «Дієслово» 
І варіант. Перебудувати текст, замінивши дієслова 

антонімами, поширивши речення. Записати утворений 
текст. 

Сонце вийшло з-за обрію. Розпочався день. Загомоніло 
все навколо. 

 ІІ варіант. До поданих слів дібрати дієслова-
антоніми. Одну пару дієслів ввести в речення. 

Радіють – _____, працюють – _____, кричать – 
_____, зустрічають – ___. 

 ІІІ варіант. До поданих слів дібрати дієслова-
антоніми. 

Радіють – _____, кричать – ______, зустрічають – 
______. 

Диференціація за ступенем самостійності. Усім ді-
тям пропонують завдання однакової складності, але при 
цьому диференціюють міру допомоги різним групам шко-
лярів, зокрема, кількість інформації про хід рішення можна 
дозувати від найбільш повної до найменш повної. Інфор-
мацію можна варіювати і за характером: конкретизації за-
вдань; розв’язання допоміжних завдань, що приводять до 
вирішення основного завдання; вказівка на прийом 
розв’язання; навідні питання; наочне підкріплення. 

Розділ «Частини мови» 
Завдання з теми «Прикметник» 

І варіант. До поданих іменників дібрати прикметники. Одну 
пару слів ввести у речення: Сіно, вітер, дім, озеро, ніч 

ІІ варіант. Виписати по два прикметники  
до таких запитань: який? яка? яке? які? 

ІІІ варіант. Дібрати до іменників прикметники за схемою. 
Зима (яка?) …, …, …. 
Сонечко (яке?) …, …, …. 
Голос (який?) …, …, …. 
Квіти (які?) …, …, …. 
Залежно від того, який матеріал вивчають у підруч-

нику, слід продумувати доповнення до основних вправ 
додатковими завданнями для різних груп дітей. Додаткове 
завдання має бути невеликим за обсягом і відповідати темі 
і меті уроку, щоб учень зміг вчасно закінчити його, поки 
інші учні класу виконують основне завдання. Наприклад: 

Розділ «Частини мови» 
Завдання з теми «Іменник» 

Основне завдання. Прочитати текст. Підкреслити в 
ньому іменники. 

Можливі додаткові завдання на вибір: 

 скласти речення з поданими іменниками; 
 дібрати спільнокореневі іменники; 
 виписати 10 іменників із газетної статті; 
 скласти речення з поданими іменниками так, щоб ви-

йшла цікава розповідь; 
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 дібрати по 4 іменники всіх родів на шкільну тему; 
 скласти речення з поданими іменниками так, щоб вони 

стояли в різних відмінках та інші. 
Робота над такими завданнями дає змогу учням ово-

лодівати раціональними прийомами розумової діяльності. 
Використання дозованої допомоги у процесі виконання 
завдань дає можливість сильнішим учням поглибити свої 
знання, а слабшим міцніше засвоювати програмовий мате-
ріал, сприяє позитивному налаштуванню на навчання.  

Отже, саме за умов використання диференційованих за-
вдань можна будувати результативне навчання, оскільки сис-
тема вправ є засобом і формою втілення знань у навчальному 
процесі кожного учня. Ефективно дібрана система вправ дає 
змогу покращити мовленнєвий та мовний розвиток молодших 
школярів та наповнює процес навчання конкретним змістом із 
урахуванням найважливішого освітнього принципу – індиві-
дуальних здібностей учнів. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті розглянуто особливості формування мовленнєвої компетенції учнів початкових класів на уроках української мови. 

Ключові слова: мова, мовлення, мовленнєва компетентність, культура мовлення, українська мова. 

Як зазначено в Чинному Державному стандарті поча-
ткової загальної освіти, «мета і завдання навчального пре-
дмета українська мова в початковій школі полягає не лише 
в опануванні грамоти (початкових умінь писати і читати), а 
й у мовленнєвому розвитку молодших школярів – умінь 
висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і 
стилях мовлення. Розвиток мовлення має набути статусу 
провідного принципу навчання рідної мови в загальноосві-
тній школі, зокрема в її початковій ланці» [1, с.31]. У поча-
тковій школі учні повинні оволодіти усним і писемним 
мовленням на такому рівні, який би дозволяв вільно і без 
перешкод спілкуватися з однолітками та дорослими на 
будь яку тему, доступну для їхнього віку та розуміння.  

Проблема мовленнєвої компетенції молодших школярів 
є надзвичайно актуальною в наш час, вона завжди була у цен-
трі посиленої уваги науковців Є. Боринштейн, Ю. Бєльчиков, 
Н. Буланкіна, Т. Коць, Л. Луньова, Л. Масенко, Л. Мацько, 
В. Пасинюк, Т. Потоцька, М. Сердюк, Л. Ставицька та ін. 

Мета статті – описати методику та дібрати систему 
вправ, які сприятимуть формуванню мовленнєвої компетент-
ності учнів початкових класів на уроках української мови.  

Головним завданням на уроці української мови є те, 
що вчитель, використовуючи низку прийомів, вправ, робо-
ти зі словником, повинен допомогти учням формувати їх 
комунікативні вміння. Спираючись на те, що більшість 
часу на уроці приділяється саме спілкуванню, дане завдан-
ня несе в собі певну цінність. Досконале спілкування хара-
ктеризується такими якостями: точність, зрозумілість, чис-
тота мови, виразність, правильність. 

Молодші школярі ще не мають достатнього досвіду. 
Їм складно без допомоги позитивного впливу мовленнєвого 
середовища та підтримки вчителя оволодівати мовленнє-
вою майстерністю. Тому дітям необхідно допомагати 
осмислювати всі вимоги до мовлення і наполегливо вчити 
при формулюванні думок слідкувати не лише за правильні-
стю, а й за точністю, різноманітністю, виразністю викорис-
тання мовних засобів [2, с.229]. 

Необхідно виробляти в учнів усвідомлене ставлення до 
засвоєння норм шляхом багаторазового повторення. Резуль-
тат навчання залежить також від цілеспрямованої системи 
вправ, що передає формування усвідомлених умінь, а на їх 
основі – стійких мовленнєвих навичок. Учитель повинен 
бути уважним до кожного учня, вчасно помічати й виправ-
ляти помилки й недоліки в мовленні [3, с.265]. 

Розвитку мовленнєвої компетенції сприятимуть такі 
види вправ: 

1) аналітичні (виділення слів з контексту, лексичний, 
структурний чи звукобуквенний аналіз слова, аналіз текс-

тів: визначення невідомих слів, уточнення відтінків зна-
чення слів), наприклад: 

Вправа на уточнення відтінків значення слів. Про-
читати текст, замінити підкреслені слова антонімами. 
Яку пору року тепер буде описано? 

Прийшла весна. Зазеленіли дерева. Дні стали довгими, 
а ночі короткими. Прилетіли перелітні птахи. У полях 
починається гаряча пора. (Осінь) 

2) синтетичні (граматичний розбір, дописування ре-
чень, усний чи письмовий виклад мовного матеріалу з пев-
ним узагальненням, систематизацією,висновками, вико-
нання творчих вправ), наприклад: 

Вправа на доповнення речення 
Літня ніч була... (темною, довгою, місячною, короткою); 
Сашко дуже поспішав, він біг так... (швидко, легко, 

красиво, задушевно). 
3) аналітико – синтетичні (виділення фонем, характе-

ристика, добір відповідних правил вимови, практичне за-
стосування правил вимови), наприклад: 

Вправа на диференціацію звукової форми слова 
Визначити, який звук змінюється; додати слово у 

ряд, замінивши відповідний звук. 
Нора – гора – (кора); 
Сир – тир – (мир); 
Голка – гілка – (галка); 
Зірка – дірка – (нірка). 
Отже, розвиток мовленнєвої компетентності на уро-

ках української мови є комплексним процесом, який має 
бути безперервним, активним та цілеспрямованим. Успіш-
ність його реалізації залежить від правильного вибору вчи-
телем методів, прийомів, вправ, які, в свою чергу, сприя-
тимуть формуванню повноцінного мовленнєвого розвитку 
молодших школярів. 

Список використаних джерел: 

1. Державний стандарт початкової загальної освіти. Почат-
кова школа. 2011. №18 (594), трав. 

2. Коваль Г.П., Деркач Н.І., Наумчук М.М. Методика викладання 
української мови : навч. пос. Тернопіль : Астон, 2008. С. 229. 

3. Пентилюк М.І. Методика навчання української мови в 
середніх освітніх закладах. Київ : Левінт, 2004. С. 265. 

The article deals with the peculiarities of forming of junior 
pupils’ speech competence at the lessons of Ukrainian language. 

Key words: language, speech, speech competence, speech 
culture, Ukrainian language. 

Отримано: 18.04.2018 
 



Секція Педагогічних наук 

111 

УДК 373.31:004 

Г. Ю. Микитчук, магістрантка педагогічного факультету  

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ  
ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розкрито раціональне використання комп’ютерів у початковій школі як важливий засіб підвищення зацікав-
леності молодших школярів навчанням, розвитку їхніх творчих здібностей і пізнавальної самостійності, логічного мис-
лення, формування інформаційної культури. Комп’ютер визначено як засіб для більш стійкого засвоєння знань з приро-
дознавчих дисциплін. 

Ключові слова: інформаційна культура, персональний комп’ютер, комп’ютерні програми, програмно-методичний 
комплекс. 

Сьогодні майже ніхто із учених і практиків не заперечує 
можливість використання комп’ютера в навчальному процесі 
початкової школи, не протистоїть пропедевтиці базових по-
нять інформатики в молодшому і навіть дошкільному віці. 

Використання комп’ютера в освітньому процесі пози-
тивно впливає на загальний розвиток учнів, уводячи в жит-
тя через гру, художню творчість. Результати досліджень 
О.О. Барташнікова, І.А. Барташнікової, П.Я. Гальперіна, 
В.В. Давидова переконливо доводять, що у дитини до п’яти 
років повністю розвивається символічна функція наочно-
образного мислення, що є основним показником рівня ро-
зумового розвитку малюка в цьому віці [1]. Саме тому, 
починаючи з середнього дошкільного віку, дитина здатна 
свідомо обирати спосіб дії, сприймати особливі умови, 
пропоновані комп’ютерною технологією. 

Питання пропедевтики курсу інформатики розробле-
но М.М. Левшиним, Ф.М. Ривкінд, К.К. Шаховою та ін. 
Мету курсу початкової інформатики ці автори пропонують 
визначати як формування початкових елементів комп’ю-
терної грамотності. 

На кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст. в Україні активно 
створюються електронні навчальні посібники (В.Х. Мішок, 
О.О. Рибалко), розробляються і запроваджуються експериме-
нтальні комп’ютерні програми (Л.М. Демкова) та курси, зок-
рема: «Комп’ютерна азбука» (1 клас, автори Е.В. Бєлкіна і 
О.Г. Козленко), «Сходинки до інформатики» (2, 3, 4 класи, 
автори С.Я. Колесніков, Т.В. Ломаковська, Ф.М. Ривкінд). 

Для нашого дослідження цінним є розроблені в рамках 
курсу програмні засоби для підтримки навчальних предметів. 
Зокрема, для вивчення курсу «Природознавство» у 3-4 класах 
пропонуються комп’ютерні програми: «Мешканці лісу» (3-
4 клас), «Поштовий голуб: Україна» (3-4 клас), «Поштовий 
голуб: Європа» (3-4 клас), «Явища природи» (3-4 клас). 

Як справедливо зауважує М.М. Левшин, становлення 
інформаційної культури особистості розпочинається з ранньо-
го віку і продовжується впродовж усього життя людини [5].  

Сучасна педагогічна практика засвідчує, що реальне ви-
користання персонального комп’ютера (ПК) в освітньому 
процесі початкової школи здійснюється у таких напрямках: 

 Використання ПК як допоміжного засобу розв’язання 
дидактичних навчальних завдань. При цьому змістом за-
своєння в комп’ютерній навчальній програмі є довідкова 
інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонст-
рації тощо. Впровадження в освітній процес технології 
мультимедіа (з використанням засобів відео- і аудіоінфор-
мації) дозволяють школярам стати свідками історичних 
подій минулого і сучасного, відвідати найвизначніші та 
найвіддаленіші місця і культурні центри світу. Впрова-
дження в освітній процес гіпертекстових технологій за-
безпечує додаткові можливості роботи з довідковою інфо-
рмацією. Гіпертекстові навчальні системи дозволяють по-
легшити пошук потрібної інформації за ключовими сло-
вами, пов’язувати один з одним фрагменти тексту, а також 
графіку, звукозаписи, фотографії, відеокліпи тощо. 

 Використання комп’ютерної програми як діалогової нав-
чальної системи в якості довідково-контролюючої про-
грами (зокрема, як текстового редактора). ПК при цьому 
виконує функції контролера, тренажера, коректора тощо. 

 Використання ПК для імітаційного моделювання. Напри-
клад, «Електронний конструктор» типу ЛЕГО-ЛОГО. 

 Використання ПК як засіб для засвоєння абстрактного 
теоретичного поняття (шляхом моделювання поняття). 

 Використання комп’ютерної форми контролю (зокрема, 
тестування) і оцінювання за результатами навчальної 
діяльності школярів. 

Методика застосування інформаційних технологій 
при вивченні природничих дисциплін у початковій школі у 
своїй структурі має мету, зміст, методи, засоби, форми, 
принципи, організацію і управління навчальним процесом, 
контроль знань. Застосування інформаційних технологій у 
процесі вивчення дисциплін у початковій школі у найпов-
нішій мірі реалізує наступні дидактичні принципи: доступ-
ності; свідомості та активності; наочності; науковості; сис-
тематичності та послідовності; міцності тощо. 

Змістом застосування інформаційних технологій у 
процесі вивчення дисциплін у початковій школі є навчаль-
ний матеріал, представлений у вигляді комп’ютерних нав-
чальних програм з відповідними коментарями та пояснен-
нями. Причому сучасний учень засвоює з усієї інформацій-
ної маси лише ту інформацію, яка його більш цікавить. 

Зазначимо, що необхідною умовою застосування інфор-
маційних технологій у процесі вивчення дисциплін у початко-
вій школі є наявність комп’ютерних технічних засобів – елек-
тронних проектів, персональних комп’ютерів, відео-комп’ю-
терних систем тощо [6]. Вони мають пізнавальний (призначе-
ний для засвоєння учнями загальних відомостей про призначе-
ння комп’ютера та його складових, можливості його викорис-
тання в різних галузях людської діяльності), прикладний, алго-
ритмічний, інтеграційний, розвивальний та ігровий характер.  

Гра для дітей виступає провідною у пізнавальній діяль-
ності. Крім того, ігрова форма використання комп’ютера у 
начальному процесі якнайкраще сприяє руйнуванню психоло-
гічного бар’єру між учнем та комп’ютером [3]. Водночас вчи-
телю при застосуванні комп’ютерної техніки на уроках у по-
чатковій школі (в тому числі і в ігровій формі) необхідно вра-
ховувати психологічні фактори ризику, що пов’язані з цим: 
обсяг часу, який дитина витрачає на комп’ютерні ігри, на роз-
виток її мозку та психіки; вплив змісту та динаміки комп’ю-
терних ігор на агресивність поведінки дитини; зміна цінностей 
та комунікативних зв’язків дитини під впливом Інтернет-
подорожей та Інтернет-спілкування; вплив особливостей ди-
наміки діяльності, зображення на екрані, часу перебування у 
кібернпросторі на показники уваги та пам’яті дитини тощо. 

Дослідники М.С. Львов та О.В. Співаковський справед-
ливо вважають, що початкове вивчення основ алгоритмізації 
середньої школи доцільно проводити, використовуючи на-
вчально-орієнтоване програмно-методичне забезпечення. Це 
має бути програмно-методичний комплекс, ядром якого є 
комп’ютерний підручник та інтегроване середовище комп’ю-
терної алгоритмізації. При цьому інтегроване середовище 
комп’ютерної алгоритмізації повинно спиратися на вже існу-
ючу й загальноприйняту нотацію в записі алгоритмів; підтри-
мувати процес розробки алгоритмів; бути простим у викорис-
танні та наочним у роботі; придатним для викладання навча-
льного матеріалу вчителем, використання учнями під час за-
нять, контролю за рівнем засвоєності знань та умінь [7]. 

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок 
про те, що до цього часу залишається невирішеним питання 
систематичної розробки та впровадження методик навчання 
шкільних предметів з використанням сучасних комп’ю-
терних засобів навчання, створення дієвих механізмів упро-
вадження в навчально-виховний процес електронних засобів 
навчального призначення за результатами їх апробації. 

Розглянемо найвагоміші моменти, на наш погляд, з 
теоретичних доробок учених та з практики роботи вітчиз-
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няних учителів початкової школи щодо створення та впро-
вадження в навчальний процес експериментальних ком-
п’ютерно-інформаційних програм навчання природознавс-
тва у початковій школі. 

Формування в учнів молодшого шкільного віку куль-
тури ставлення до навколишнього природного середовища – 
одне з актуальних завдань сучасності. Основним питанням 
екологічної освіти і виховання є засвоєння наукових знань 
про природу. Формування уявлень про природу починається 
у ранньому дитинстві, коли дитина уперше зустрічається з її 
об’єктами та явищами. Але багато природних явищ не зав-
жди можна сприйняти безпосередньо. Це пояснюється при-
хованістю процесів, що відбуваються у природі, їх відстан-
ню у просторі й часі. Окремі явища природи можна побачи-
ти при систематичному спостереженні за змінами, що відбу-
ваються в них. Для більш чіткого уявлення про деякі явища 
й об’єкти природи, для визначення закономірностей виник-
нення, розвитку і взаємозв’язку результати спостережень 
необхідно постійно фіксувати. Проте, готуючись до уроку, 
вчитель не завжди має можливість продемонструвати яскра-
ву наочність, підібрати до теми дидактичні ілюстровані ма-
люнки, виготовити картки. Незамінними у цій роботі є елек-
тронні посібники, щоденники спостережень, календарі при-
роди та комп’ютерні програми. 

Як справедливо зазначає дослідниця О.М. Дорошко [2, 
с.34], комп’ютерні навчальні програми містять достатньо мо-
жливостей для формування у молодших школярів основ еко-
логічної культури. А саме для: формування початкових уяв-
лень про оточуюче середовище та пов’язаних з ним проблем; 
поповнення екологічних знань шляхом подання інформації 
щодо найбільш важливих екологічних питань; набуття знань 
про наслідки неправильного екологічного природокористу-
вання, формування ціннісного ставлення до природи та потре-
би в дієвому розв’язанні (нехай навіть з невеликим особистим 
внеском) існуючих екологічних проблем. 

Досить ефективно зарекомендувала себе комп’ютерна 
програма «Клімат», створена асоціацією «Комп’ютер і дитин-
ство». Згідно з цією програмою повністю реалізуються навча-
льні завдання: формувати в учнів поняття рослина – частина 
живої природи, показати залежність рослин від неживої при-
роди, навчити спостерігати за весняними змінами в природі, 
шукати виразні словосполучення; розвивати образність мов-
лення, мислення, уміння та навички роботи за персональним 
ПК, виховувати бережливе ставлення до рослин. 

Використання електронних засобів навчання суттєво 
поширює творчу діяльність учителя. Він може самостійно 
обирати план проведення уроку, підбирати додаткові мате-
ріали для процесу навчання, складати контрольні роботи, 
розробляти завдання для здійснення як індивідуалізовано-
го, так і диференційованого підходу до учнів у процесі 
використання програмних засобів.  

Контроль за ходом виконання комп’ютеризованого за-
вдання супроводжується звуковими сигналами, для заохочен-
ня використовуються музичні фрагменти й елементи мульти-
медіа. Завдяки високій швидкості введення інформації, нав-
чання може проходити в інтенсивному режимі, а різні звукові і 
графічні ефекти не тільки викликають у дитини емоційний 
підйом, але і дозволяють їй зняти напругу і розслабитися. 

Аналізуючи досвід створення комп’ютерних навчальних 
програм учителями-експериментаторами [4], ми дійшли важ-
ливого висновку, що комп’ютерні програмні засоби дають 
можливість вивчати світ природи не лише за допомогою текс-
тів та зображень, а й дозволяють створити активне і кероване 
комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. 
Використання електронних засобів навчання водночас суттєво 
поширює творчу діяльність учителя. Він може самостійно 
обирати план проведення уроку, підбирати додаткові матеріа-
ли для процесу навчання, складати контрольні роботи, розро-
бляти завдання для здійснення як індивідуалізованого, так і 
диференційованого підходу до учнів у процесі використання 
програмних засобів.  
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The article reveals the rational use of computers in prima-
ry school as an important means to increase the interest of jun-
ior pupils in studying, developing their creative abilities and 
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mation culture. Computer is defined as a means for more sus-
tainable learning of natural sciences disciplines. 
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МОТИВАЦІЙНО-СТИМУЛЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЗАСІБ  
ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАННЯ 

У публікації висвітлено підвищення результативності навчання за допомогою мотиваційно-стимулюючого компоне-
нту через ігрові методи навчання, а також використання їх на уроках біології в залежності від віку. 

Ключові слова: мотиваційно-стимулюючий компонент, навчальна гра. 

Розвиток науки і техніки створив нові форми спілкува-
ння між вчителем та учнем, дозволив по-новому вирішити кон-
кретні завдання, перетворюючи звичайного вчителя на вчите-
ля, який організовує творчу навчальну діяльність школяра. 

Кожен із школярів – яскрава особистість, яка харак-
теризується особливим індивідуальним рівнем інтелектуа-
льного розвитку і стилем учіння (сприймання, запам’ятову-
вання, дослідження тощо). Особливо в сучасному інформа-
ційному суспільстві інтенсивне навчання необхідне для 
забезпечення індивідуальних потреб дитини у навчанні [2]. 

Модернізація навчально-виховного процесу на сучас-
ному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особи-

стості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Од-
ним із кроків підвищення ефективності уроку біології є 
впровадження разом із традиційними методами навчання 
ігрових технологій навчання [3]. Ефективними вважають 
уроки, які активізують процес особистісно-зорієнтованого 
навчання й унеможливлюють домінування одного учасника 
навчального процесу над іншим. У школярів поступово 
формується здатність зосереджуватися. Спрямовуючи ува-
гу своїх учнів, збуджуючи їх інтерес учитель закладає ос-
нови розвитку такої важливої якості як допитливість. Та-
кий підхід дозволяє активізувати навчальний процес, зро-
бити його більш цікавим та менш втомлюваним [2]. 
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Метою дослідження є аналіз мотиваційно-стиму-
люючого компоненту, та способів його реалізації на уроках 
біології в школі. 

Мотиваційно-стимулюючий компонент передбачає, 
що педагог здійснюватиме заходи, спрямовані на спону-
кання школярів до розв'язання визначених завдань. Такі дії 
викликають внутрішнє позитивне прагнення до навчання. 
В єдності стимулювання і мотивації закладений зміст сти-
мулюючо-мотиваційного компоненту навчального процесу. 

Поняття «ігрові педагогічні технології» включає досить 
велику групу методів і прийомів організації навчального про-
цесу на уроках біології у різних формах учнівської взаємодії. 
На відміну від ігор взагалі, педагогічна гра має істотну озна-
ку – чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогіч-
ні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явно-
му вигляді й характеризуються навчально-пізнавальною спря-
мованістю. Ігрова форма організовується на уроках за допомо-
гою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спо-
нукання, стимулювання та мотивації до навчальної діяльності.  

Пізнавальною грою є спеціально створена захоплююча 
розважальна діяльність, яка має неабиякий вплив на засвоєння 
учнями знань, набуття умінь і навичок. Вона забезпечує емо-
ційну обстановку відтворення знань, полегшує засвоєння нав-
чального матеріалу, створює сприятливий для засвоєння знань 
настрій, заохочує до навчальної роботи, знімає втому, перева-
нтаження. За допомогою гри на уроках моделюють життєві 
ситуації, що викликають інтерес до навчальних предметів. 

Від традиційних ці методи відрізняються: наявністю 
ігрових моделей об'єкта, процесом або діяльністю; активі-
зацією мислення й поведінки учня; високим ступенем за-
діяності у навчальному процесі; обов'язковістю взаємодії 
школярів між собою та вчителем або навчальним матеріа-
лом; посиленням емоційності і творчим характером занят-
тя; самостійністю у прийнятті рішення; прагненням набу-
тих вмінь і навичок за відносно короткий термін [1]. 

Доцільно використовувати такі методи в залежності 
від віку: 

 робота в малих групах (вирішення гострих суперечли-
вих питань, створення списку ідей та залучення всіх 
школярів до обговорення поставленого питання); 

 навчаючи – учусь (він дає можливість учням взяти уч-
асть у передачі своїх знань однокласникам; викорис-
тання цієї гри підвищує інтерес до навчання); 

 мозковий штурм (дає змогу: розвивати пізнавальний 
інтерес і активність школярів, уяву, самостійне мис-
лення, звільнене від шаблону і стереотипів; уміння фо-
рмулювати власну думку, чітко і коротко її висловлю-
вати і захищати; уміння працювати в групі, слухати ін-
шу людину; краще осмислювати навчальний матеріал); 

 ажурна пилка (дає змогу учням працювати разом для 
засвоєння великої кількості інформації за короткий 
проміжок часу; ефективна і може замінити лекції у тих 

випадках, коли початкова інформація повинна бути до-
несена до школярів перед проведенням основного (ба-
зисного) уроку або доповнює такий урок; заохочує до-
помагати один одному вчитися, навчаючи); 

 дискусія (важливим засобом пізнавальної діяльності, 
сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає мож-
ливість визначити власну позицію, формує навички ар-
гументації та відстоювання своєї думки, поглиблює 
знання з обговорюваної проблеми) [2]. 

Під час проходження активної педагогічної практики у 
загальноосвітній школі №17 у 7 класі на етапі вивчення но-
вого матеріалу мною була застосована гра – навчаючи – 
учусь. Вона була реалізована на уроці біології на тему «Зна-
чення тварин у житті людини», учні поділились на 3 групи: 
медики, домогосподарки та історики. Також у 8 класі на 
тему «Вища нервова діяльність» на етапі узагальнення та 
систематизації знань була здійснена – робота в малих групах 
(коло ідей), школярі з’ясовували, чи можна стверджувати, 
що людина народжується талановитою? При підбитті підсу-
мків у всіх класах був використаний метод мікрофону. Ре-
зультатом такого виду діяльності був інтерес школярів до 
навчання, кращого засвоєння матеріалу та це відіграло важ-
ливу роль у якіснішій підготовці домашнього завдання. 

Отже, при проведенні уроків біології із застосуванням 
мотиваційно-стимулюючого компоненту рівень успішності 
був вищим, ніж на звичайних. Із використанням такого виду 
діяльності школярі є активніші в роботі, зацікавлені та зосере-
джені, а також повно та якісно засвоюють матеріал. Для під-
вищення результативності навчання потрібно поєднувати 
традиційні методи із інноваційними. Це покращує сприйняття 
навчального матеріалу та виконання домашнього завдання.  
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ТРУДОВЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

У статті аналізується трудове становлення і вплив народної педагогіки на особистість дитини. Автором здійснена 
спроба необхідності використання пізнавальних та розвивальних можливостей трудової діяльності дітей із застосуванням 
і надбанням досвіду народної педагогіки та значення величезного виховного потенціалу праці.  

Ключові слова: народна педагогіка, праця, трудове виховання, молоде покоління, трудові традиції, виховання в 
сім’ї, трудова підготовка. 

Основу буття особистості народна педагогіка вбачала 
в праці. І в сімейно-побутовому, і в морально-етичному, і у 
фізичному вихованні дітей та молоді увага обов’язково 
спрямовувалась на підготовку помічника, трудівника, тво-
рця матеріальних цінностей. Цьому підпорядковувався 
увесь устрій народно-побутового й громадського життя. І 
сьогодні український народ глибоко шанує працю. Але 
праця – це не тільки джерело багатства. Це, насамперед, 
могутній виховний засіб. У державній національній про-
грамі «Освіта» (Україна XXI ст.) виховання трудової акти-
вності, формування працелюбності особистості, цивілізо-

ваного господаря з високою соціальною відповідальністю 
визначається як пріоритетний напрям реформування освіти 
взагалі й виховання зокрема [3].  

Проблеми трудового становлення підростаючого по-
коління в народній педагогіці досліджували відомі україн-
ські й зарубіжні вчені. Так, П. Чубинський у численних 
етнографічних експедиціях зібрав багатий матеріал про 
традиції, звичаї, обряди українського народу [15].  

Плідно працювали в цьому напрямі вчені-етнографи 
М. Максимович, Б. Грінченко [8]. В. Василенко досліджу-
вав метеорологію і землеробство українців, В. Довженко – 
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землеробство Давньої Русі, С. Павлюк – традиційне хлібо-
робство України. М. Костомаров склав книгу буття україн-
ського народу [7]. Цікавим є дослідження професора С. Ки-
лимника (у 3-х книгах, 6-й томах) «Український рік у на-
родних звичаях в історичному освітленні», яке розкриває 
особливості господарської (трудової) діяльності, обряди, 
звичаї українських селян по циклах (весняний, літній, осін-
ній, зимовий), доповнюючи їх численними легендами, пе-
реказами, повір’ями, прикметами [4]. 

Українські вчені-народознавці О. Воропай, П. Кононен-
ко, М. Стельмахович, вивчаючи господарську діяльність, ку-
льтуру українців, у своїх працях звертаються до питань взає-
мозв’язку з природою, народного агрокалендаря [2; 6; 11]. 
О.І. Васянович зробив спробу систематизувати метеорологічні 
прикмети в народному календарі українців Полісся [1].  

Чимало зробили із цього огляду відомі сучасні вчені, пе-
дагоги А. Алексюк, О. Вишневський, О. Воропай, Н. Калі-
ніченко, В. Каюков, Ю. Коломієць, П. Кононенко, М. Мак-
симович, Т. Мацейків, А. Погрібний, В. Скуратівський, 
М. Стельмахович, В. Струманський, О. Сухомлинська, Є. Ся-
вавко Ю. Руденко, Д. Тхоржевський та ін. 

На превеликий жаль сьогодні приходить відчуття того, 
що в багатьох сім’ях і школах виховання учнів, поєднання 
навчання з фізичною продуктивною працею залишається до-
сить занедбаним. Це свідчить про особливо гостру суспільну 
потребу в підготовці школярів до трудової діяльності в умовах 
переходу до ринкових відносин, пов’язаних із формуванням 
таких особистісних якостей, як працьовитість, творчість, са-
мореалізація, підприємливість, ініціативність, практицизм, 
здатність долати труднощі, що є загальновизнаними пріорите-
тами педагогічного процесу сучасної школи. Тому, зважаючи 
на необхідність повнішої реалізації навчально-виховних, пі-
знавальних та розвивальних можливостей трудової діяльності 
школярів із застосуванням і надбанням досвіду народної педа-
гогіки й зумовили вибір теми статті «Трудове становлення 
особистості в народній педагогіці».  

Мета дослідження полягає у виявленні, науковому 
обґрунтуванні процесу трудового становлення особистості, 
педагогічних умов запровадження досвіду народної педа-
гогіки до трудових традицій і звичаїв українського народу 
у навчально-виховний процес сучасної школи.  

Сформована традиційна система трудової підготовки в 
народній педагогіці охоплює своїм змістом практичний вихо-
вний досвід народу, ідеали, засоби, форми організації та мето-
ди підготовки зростаючої людини до трудової діяльності. Від 
покоління до покоління вдосконалювалася ця практика.  

Змістом виховання і навчання був реальний процес 
повсякденного, побутового і трудового життя людей, а 
основними засобами – спостереження, показ і багаторазові 
повторення різних дій. Досвідчені мисливці вчили дітей 
прийомів полювання, здібні майстри – способів виготов-
лення знарядь праці, а хлібороби передавали досвід обробі-
тку землі й вирощування рослин [9]. 

Історичні джерела розповідають, що землеробством (рі-
льництвом) наші пращури займалися з найдавніших часів, але 
більш помітно заявили про себе у другій половині XVII сто-
ліття. Їх вміння господарювати добротно, економно, з висо-
кою результативністю відзначали відомі українські дослідни-
ки Д. Яворницький, А.Я. Скальковський [16].  

Поряд із землеробством запорожці займалися скотар-
ством. Кожен козак у своєму зимівнику старався розвести 
табун коней, череду корів, отару овець. Не менш важливою 
галуззю їх господарства було рибальство. Риба, як і худоба, 
була основним харчем запорожців, а також предметом тор-
гівлі. Звіроловством займалися спеціально навчені козаки 
задля хутряного промислу.  

Про вправність у господарюванні запорозьких козаків 
детально описує Д.І. Яворницький у книгах «Історія запо-
розьких козаків» [16, с.396-410]. Козаки мали кінні заводи 
біля Інгульця, Бугу, де коні ходили «пустопаш» або під 
наглядом табунщиків. Майстерність і технології пильно 
оберігалися і передавалися від покоління до покоління. 

Народна педагогіка послідовно обстоює потребу ран-
нього залучення дітей до посильної праці. Чим раніше дитина 
почне працювати, тим краще, бо це повністю відповідає вро-

дженому потягові людини щось робити, діяти. Гасити цей 
природній потяг не слід, навпаки, його треба всіляко підтри-
мувати. Побоювання, що раннє залучення до праці переван-
тажує дітей, безпідставне, а формула: «Малий ще, підросте, 
тоді й напрацюється» – надумана, нежиттєва, протиприродна, 
шкідлива. Народна педагогіка не тільки проголошувала обо-
в’язок працювати, а й втілювала його на практиці. Вже з пер-
ших кроків дитини батьки залучали її до посильної праці у 
річних видах самообслуговування, задоволення господарсько-
побутових потреб, догляду за рослинами і тваринами, руко-
ділля. Це давало змогу підтримувати постійний інтерес до 
трудової діяльності. «Дитина – гість у нашому домі», – сказа-
но в одному з життєвих правил народної педагогіки. З’явив-
шись на світ, вона приходить у сім’ю років на двадцять, а по-
тім починає жити своїм життям. Тому й виховання зводиться 
до того, щоб підготувати її до самостійного життя. 

Проблема підготовки до життя і праці – центральна в 
народній педагогіці. Розв’язання її зводиться до бажання 
мати добрих дітей, бо як говорять: «Добрі діти – спокійна 
старість, лихі діти – старість стає пеклом». Народна муд-
рість розглядає працю як могутній виховний засіб і мірило 
людської порядності. Суть принципу виховання у праці 
тлумачиться дуже просто: «...праця – найдбайливіша і най-
певніша нянька. Вона ж найсуворіша і найвимогливіша». 

Виховна сила праці настільки велика, що її важко пе-
реоцінити. Це стверджують і крилаті вислови: «Праця – 
основа щастя», «Життя без праці – рання смерть». Народна 
мудрість застерігає: якщо хочеш мати у своїй сім'ї виродка, 
дай синові чи доньці все, що вони хочуть, і позбав їх мож-
ливості працювати. 

Шана до праці і людей праці, до працьовитості як визна-
чальної цінності, стрижня людської особистості, проходить 
через українські пісні, народні казки, приказки тощо, в яких 
утверджується життєва сила саме працьовитих людей, здатних 
долати труднощі і змінювати світ на краще. Виняткову пра-
цьовитість, витривалість, винахідливість – риси, генетично 
властиві нашому народові, плекалися упродовж його історії у 
родинному колі [14, с.222]. Справжньою школою для підрос-
таючого покоління у селянській родині були трудові традиції 
[5, с.201]. Працьовиті, хазяйновиті завжди були в пошані на-
шого народу, тоді як з лінивих глузували, їх висміювали, ви-
являли до них зневажливе ставлення і навіть нерідко карали. 
Зрештою, працьовитість виступає органічною складовою ук-
раїнської ментальності, українського національного характе-
ру. Інакше важко пояснити ту обставину, що роками нашим 
співвітчизникам не платять заробітної плати, а вони продов-
жують добросовісно працювати. У народній педагогіці тради-
ційним є правило: робити як батьки, робити з батьками, роби-
ти краще батьків. Такий підхід одночасно і виховував відпові-
дальність дітей за результати своєї праці. 

Вивчення наукової літератури показує, що трудове ви-
ховання у народній педагогіці охоплювало різні сфери життя 
дитини. Життєздатними визнавалися не лише зміст і методи 
виховання працелюбності, а й форми залучення дітей і молоді 
до праці. Вивчення народних трудових традицій потрібне для 
розкриття процесу формування і розвитку в підростаючого 
покоління потягу до праці, постійної готовності до будь-якого 
її виду, переконаності в необхідності трудитися. Народна сис-
тема трудового виховання дітей струнка й багатогранна. У 
загальній трудовій атмосфері української родини навіть наро-
дження дитини розглядали як появу на світ майбутнього тру-
дівника. В Україні побутував звичай, за яким повитуха відти-
нала новонародженій дівчинці пуп «до гребеня», щоб вміла 
добре прясти, а новонародженому хлопчикові – «до сокири», 
щоб був добрим майстром. Пупок засихав, його зберігали в 
різьбленій скриньці, яка лежала в скрині. А коли дитині час 
було йти до школи, їй давали свій пупець розв’язати, щоб 
розум не був зав’язаний [13, с.80].  

Виховна сила праці настільки велика, що її важко перео-
цінити, тому чи не найбільшу кількість крилатих висловів 
народ присвятив саме праці : «Без труда нема добра», «За 
спання нема коня», «Будеш трудитися – будеш кормитися», 
«Праця людину годує, а лінь – марнує». Правильно організо-
вана праця облагороджує людину, забезпечує її нормальний 
фізичний, розумовий і моральний розвиток («Щоб людиною 
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стати, треба працювати», «Хто багато робив, той багато знає», 
«У праці – краса людини», «Без діла слабіє сила», «Землю 
прикрашає сонце, а людину – праця», «Плуг від роботи бли-
щить»), відвертає від негідних думок і вчинків. З давніх-давен 
уважалося, що навіть у найбільшому горі очищає, зцілює ду-
шу, повертає до життя саме праця. Недарма кажуть: «Праця в 
горі втішає» [10, с.131].  

Відомий сучасний знавець народної педагогіки 
М. Стельмахович трудове навчання і виховання у народній 
педагогіці умовно поділив на три етапи: вступний, або іг-
ровий (від двох до шести-семи років), помічний, чи визна-
чальний (від семи до п’ятнадцяти років), і основний, або 
завершальний (від п’ятнадцяти до двадцяти років). На 
першому етапі, протягом другого й третього років дитина, 
за правильного виховання, набуває певної самостійності (в 
їжі, роздяганні, вмиванні), засвоює правила користування 
предметами та елементарні норми поведінки [10, с.132].  

Відкриття обдарованості також припадає на молодший 
вік. Мати-кравчиня змалку прищеплювала дочці любов до 
своєї професії. А батько-хлібороб – навчав свого сина, що 
хліборобство є найголовнішою професією на землі, доводячи 
це не словами, а ділом, коли брав хлопчика у поле, саджаючи 
на віз чи верхи на коня, подаючи приклад, як сіяти гречку, 
овес. А тому професійний вибір для підлітка міг випливати з 
його нахилів, роду занять батьків, а також тих видів праці, які 
були поширені в тій чи іншій місцевості. 

У сім’ях селян, ремісників, робітників батьки прагнули 
передовсім навчити дітей того, що самі знали і вміли. І не 
дивно, що часто та сама професія традиційно передавалась з 
покоління у покоління. Українці подавна були як чудові хлі-
бороби, гончарі, столяри, муляри, ткачі. Народні умільці нері-
дко були красними педагогами, які вміли тонко, зі знанням 
справи здійснювати професійний відбір молоді до поширених 
серед населення професій, прищеплювати любов до професії 
багатьом людям, передавати їм свої знання, вміння й навички.  

Остаточне формування людини як працівника відбу-
вається на третьому, основному, або завершальному етапі 
трудового виховання, коли юнаки й дівчата утверджуються 
професійно, беручи безпосередню участь у всіх виробни-
чих діях і вчинках нарівні з дорослими. Скажімо, якщо в 
батька-ткача син на другому етапі трудового виховання був 
помічником, який, виконуючи вказівки, підготовляв чов-
ник, намотуючи на нього нитки, змазував пряжу відповід-
ним розчином, то на третьому етапі він уже міг самостійно 
стати за ткацький верстат і під керівництвом свого настав-
ника виткати штуку полотна. Завершеним етапом трудово-
го виховання вважався той, коли юнак повністю міг узяти 
ткання на себе, замінивши досвідченого ткача, і розпочати 
цілком самостійну трудову діяльність. 

Народна педагогіка прагне дати підростаючому поко-
лінню всебічну трудову підготовку. До організації праці вона 
висуває конкретні вимоги: подбати про вдалий початок робо-
ти («Добрий початок – половина справи»): працювати енер-
гійно, зосереджено, не поспішаючи і не відволікаючись від 
головного («Хто спішить, той людей смішить», «Коли почав 
орати, то у сопілку не грати»); бути витриманим, наполегли-
вим і організованим, не боятися труднощів («Поки не упріти, 
доти не вміти», «Вовків боятися – в ліс не ходити»); доводити 
до кінця («Кінець – справі вінець»). Часто позбавлені можли-
востей учити своїх дітей у школі, батьки поривалися до того, 
щоб дати синам і дочкам певну професійну підготовку, яка 
дуже високо цінувалася в народі: «У ремісника – золота рука». 
Тому не тільки в робітничих сім’ях, а й у селянських, крім 

навичок хлібороба, дбали також про навчання дітей ткацтва, 
столярства, ковальства, кравецтва, мулярства. 

Профорієнтація дітей у сім’ях розпочиналась змалку, 
з шести-семи років. За словами В. Сухомлинського, «На-
родна педагогіка, яка знає чарівну силу праці, відкрила 
перед нами нові джерела виховної мудрості. Ми перекона-
лися, що тільки завдяки праці, в якій є піт, і мозолі, і втома, 
людське серце стає чуйним, ніжним. Завдяки праці дитина 
стає здатною пізнавати навколишній світ серцем. Дитина-
трудівник, підліток-трудівник бачить людей зовсім, не так, 
як той, хто не знає справжньої праці» [12, с.554].  

Отже, етнопедагогічні джерела містять багатий зміс-
товий матеріал, який розкриває перед школярами історію 
та традиції українського народу, їх духовність і мораль, 
роль праці у житті громади, становленні особистості і ма-
ють повноцінно використовуватись у навчально-виховній 
діяльності сучасних навчальних закладів України. 
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ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ ДИТЯЧОЇ ГРИ 

У статті висвітлено загальні й специфічні ознаки дитячої гри та її структурні компоненти. 

Ключові слова: дитяча гра, дошкільники, діяльність, характерні ознаки. 

Питання, пов’язані з дитячою грою завжди були і є 
актуальними для дошкільної освіти. Виділяючи освітню 
лінію «Гра дитини» Базовий компонент дошкільної освіти 

привертає увагу педагогів до необхідності повернути ігро-
вій діяльності її провідне місце в житті дитини, оскільки 
саме в ній виникають і диференціюються нові види діяль-
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ності (спілкування, праця, учіння тощо), визріває готов-
ність малюка до їх розгортання, закладаються й розвива-
ються основні вікові новоутворення особистості (з’являю-
ться прояви творчої уяви, розповіді, мовленнєвого самови-
раження), засвоюються норми поведінки і взаємостосунки 
дорослих, які дитина відтворює в ігровій ситуації. 

Вивченням дитячої гри займалися вчені психологи 
(Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Котирло, О. Леонтьєв, С. Ру-
бінштейн та ін.), які розглядали гру у контексті діяльностей, 
педагоги (Л. Артемової. А. Бондаренко, Г. Григоренко, 
Р. Жуковська, В. Захарченко, Г. Люблинська, Т. Маркова, 
А. Матусик, Д. Менджерицька, А. Усова), предметом дослі-
джень яких було виховання і розвиток дітей в ігровій діяль-
ності та вчені педагоги-практики (С. Русова, В. Сухомлинсь-
кий, К. Ушинський), які наголошували на пріоритетній ролі 
дитячої гри в освітньому процесі. 

Мета статті полягає у висвітленні характерних ознак 
дитячої гри, на які має орієнтуватися педагог у роботі з дітьми. 

Вітчизняна психологія та педагогіка вважають гру 
своєрідним і неповторним явищем дошкільного дитинства, 
що має особливе значення в розвитку дитини й формуванні 
її особистості. Враховуючи факт першорядного значення 
гри як природної стадії її розвитку, ООН проголосило гру 
універсальним та невід'ємним правом дитини. Це – важли-
ва форма її життєдіяльності, а не ознака. Психологічна 
природа, сутність, виховні та інші можливості гри як скла-
дного, багатофункціонального феномену втілені в її озна-
ках, одні з яких властиві будь-якій соціальній діяльності 
(загальні ознаки), інші – тільки грі (спеціальні). До загаль-
них відносяться: гра як активна форма пізнання дійсності 
та гра як свідома і цілеспрямована діяльність. Опишемо їх. 

Гра як активна форма пізнання навколишньої дійсності. 
Різноманітність її форм вводить дитину в сферу реальних 
життєвих явищ, завдяки чому вона пізнає якості та властивості 
предметів, їх призначення, способи використання; засвоює 
особливості стосунків між людьми, правила і норми поведін-
ки; пізнає саму себе, свої можливості і здібності. У грі практи-
чне, дієве освоєння дійсності відбувається раніше, ніж здо-
буття знань, засвоєння яких веде до втрати Інтересу дитини до 
гри. Це спричиняє розвиток нового сюжету гри, появу нових 
ролей у ній. (Л. Артемова, Р. Жуковська, Т. Маркова, Д. Мен-
жерицька, О. Усова). У ході гри між дітьми виникають два 
види взаємостосунків: перші визначаються змістом і правила-
ми гри, другі – реальні стосунки, що виявляються у зв’язку з 
грою. Отже, гра є «специфічною формою пізнавальної діяль-
ності, в ході якої дитина дією, мовленням і почуттями відо-
бражає дійсність» [1, с.95]. 

Гра як свідома і цілеспрямована діяльність. Кожній 
грі властива значуща для дитини мета. Навіть найпростіші 
ігри-дії з предметами мають певну мету (нагодувати, пок-
ласти ляльку спати тощо). Чим менша дитина, тим більш 
наслідувальними є її ігрові дії. Поступово зростає рівень 
усвідомленості дітей у грі. Щоб досягти мети, вони відби-
рають необхідні засоби, іграшки, здійснюють відповідні дії 
та вчинки, вступають у різноманітні стосунки з товариша-
ми. Діти домовляються про тему і зміст гри, розподіляють 
ролі, певною мірою планують свою діяльність. Усе це свід-
чить про цілеспрямований, свідомий характер гри. 

Крім загальних, гра наділена специфічними, характе-
рними тільки для неї ознаками – гра як вільна, самостійна 
діяльність, наявність творчої основи, та емоційна насиче-
ність. Розглянемо їх. 

Гра як вільна, самостійна діяльність, здійснюється за 
особистою ініціативою дитини. У грі дитина реалізує свої 
задуми, по-своєму діє, змінює за своїми уявленнями реаль-

не життя. Гра є вільною від обов'язків перед дорослими 
сферою самодіяльності та самостійності дитини, оскільки, 
граючись, дитина керується власними потребами та інтере-
сами. Воля і самостійність дитини виявляються у виборі 
гри, її змісту, у добровільності об'єднання з іншими дітьми, 
у вільному входженні в гру і виході з неї тощо. 

Наявність творчої основи. Гра завжди пов'язана з ініціа-
тивою, вигадкою, кмітливістю, винахідливістю, передбачає 
активну роботу уяви, емоцій і почуттів дитини. Ініціативу і 
творчість у різних ситуаціях діти виявляють по-різному. В 
одних іграх їхня творчість пов'язана з побудовою сюжету, 
вибором змісту, ролей; в інших – виявляється у виборі спосо-
бів дії, їх варіативності (жмурки, ігри у доміно, м'яч тощо). 
Багато ігор вимагають уміння узгоджувати свої дії, швидко 
змінювати тактику своєї поведінки чи способи дій (рольові, 
рухливі ігри). Значну творчу роботу передбачають дидактичні 
ігри, які мають на меті розвиток пізнавальної активності, до-
питливості, швидкості розумових дій, ініціативи у прийнятті 
рішень. Творчий елемент є носієм індивідуальності кожного 
гравця, тому гра є засобом розвитку творчості, формування 
здібностей дітей. «Радість гри, – зазначала Д. Менджериць-
ка, – не можна зводити до органічного задоволення, відчуття 
від свободи рухів… Це радість від досягнення мети, подолан-
ня перешкод, радість творчої роботи, фантазії і думки» [2, 
с.92]. Саме тому гра є надзвичайно емоційною, що підкреслює 
її активний, перетворювальний, творчий характер гри. 

Емоційна насиченість. У процесі гри діти переживають 
певні почуття, пов'язані з виконуваними ролями: турбота і 
ніжність «матері», відповідальність «лікаря», справедливість 
«вихователя» тощо. У колективних іграх вони виявляють 
дружбу, товариськість, взаємну відповідальність, відчувають 
радість від результату, подолання труднощів. Більшість ігор 
супроводжуються естетичними емоціями. Отже, гра для дити-
ни – це обставини, в яких вона почувається вільно, розкуто 
емоційно піднесено. Саме в такій невимушеній ситуації, не-
помітно для себе без напруження і втоми діти набувають соці-
ального досвіду, вчаться думати, працювати, творити [3, с.16]. 
До ознак дитячої гри віднесемо й наявність у ній таких струк-
турних компонентів, як сюжет та пов’язаний із ним зміст гри, 
ігрова роль та її виконання дитиною, додержання ігрових пра-
вил, використання предметів, ігрових атрибутів, іграшок, ха-
рактер спілкування у грі. 

Отже, гра як провідний вид діяльності дитини поєд-
нує в собі як загальні для будь-якої соціальної діяльності 
ознаки (цілеспрямованість, усвідомленість, активна уч-
асть), так і специфічні (свобода і самостійність, самоорга-
нізація, наявність творчої основи, почуття радості й задо-
волення). Гра визнається унікальним феноменом людської 
культури, який супроводжує її впродовж усього життя. Гра 
є живленням, двигуном і пульсом життя, його витоком і 
вершиною (М. Шуть). 
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Зміст статті спрямований на дослідження впливу інноваційних технологій на формування мовленнєвої компетентно-
сті дошкільників, а також теоретичне обґрунтування ефективних методів та прийомів формування мовленнєвої компе-
тентності дошкільників засобами використання інноваційних технологій. 
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Серед багатьох аспектів дошкільної лінгво-дидактики 
проблема розвитку мовленнєвих умінь і навичок в дітей до-
шкільного віку завжди привертала увагу як теоретиків, так і 
практиків. Актуальність проблеми зумовлюється пріоритет-
ними напрямами Національної доктрини розвитку освіти Ук-
раїни у ХХΙ столітті та «Діти України», Законів України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту» щодо модернізації дошкіль-
ної освіти, використання етнопедагогічного і сучасного вітчи-
зняного і зарубіжного досвіду навчання мови з урахуванням 
провідної ролі усного мовлення в психічному розвитку дітей, 
необхідності невідкладного виконання соціального замовлен-
ня на формування національно свідомої, активної, духовно 
багатої мовної особистості. 

Триєдина мета цілеспрямованої роботи з розвитку 
мовлення дошкільників полягає у формуванні мовленнєвої 
компетенції як однієї з головних базисних характеристик 
особистості. Вона спрямована на активне системне засто-
сування взаємопов’язаних педагогічних дій: розвитку мов-
лення, навчання мови та мовленнєвого виховання. 

Проблема розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
є досить складною і багатоаспектною. До неї зверталися 
психолінгвісти, лінгвісти, педагоги, методисти, дефектоло-
ги (А.Г. Арушанова, А.М. Богуш, О.М. Гвоздєв, Л.О. Кал-
микова, Г.І. Ніколайчук, В.К. Орфинська, Ф.О. Сохін, 
В.В. Тищенко, М.К. Шеремет та ін.). Вивченню психологі-
чних закономірностей формування правильної звуковимо-
ви присвячено ряд досліджень (П.П. Блонський, Л.С. Ви-
готський, А.З. Захарова, Д.Б. Ельконін, І.М. Колобова, 
О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія, Д.Ф. Ніколенко, М.Т. Попова, 
Є.Ф. Соботович, Ф.О. Сохін та ін.). Виявлено механізми 
оволодіння дітьми граматичним ладом мови шляхом 
з’ясування реальних відношень, що лежать в основі абстра-
гування і кодифікації граматичних смислів і їх реалізації у 
формальних засобах. Спеціальні дослідження (А.Г. Аруша-
нова, А.М. Богуш, Л.О. Калмикова, М.С. Лаврик, Н.А. Ло-
патинська, Н.В. Маковецька, Г.І. Ніколайчук та ін.) дали 
змогу визначити педагогічні умови формування механізму 
граматичного структурування смислів (морфологічного, 
словотвірного і синтаксичного) та практичного засвоєння 
граматики дітьми дошкільного віку. 

Спираючись на роботи, споріднені з нашою пробле-
мою, ми узагальнили різні підходи до проблеми генези, 
функціонування, проектування комунікативно-мовленнєво-
го розвитку дитини, а також психолого-педагогічні аспекти 
проблеми. Обґрунтовано підстави для аналізу комунікати-
вно-мовленнєвого генезису як складової характеристики 
особистісного розвитку дитини. Теоретичний аналіз про-
блеми показав різноманіття досліджень у напрямках «мо-
ва», «мовлення», «спілкування» (П.П. Блонский, Л.С. Ви-
готський, А. Валлон, О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія, Ж. П’яже, 
О.М. Раєвський, І.О. Синиця, Ф.О. Сохін, Е. Штерн, 
Д.Б. Ельконін та багато інших дослідників). Водночас су-
часна наука не має конкретно-наукових доказів і техніко-
методичних можливостей відстеження взаємозв'язку струк-
турних елементів, які виявляються у сфері мовленнєвої 
комунікації, для того, щоб дати характеристику їх як ціліс-
ного явища. Тому науковці в галузі досліджень розвитку 
дитячого мовлення змушені цілком зосередитися на змінах 
і перетвореннях однієї лінії розвитку, наприклад, засвоєнні 
дитиною норм мови. Так, вивчення дитячого мовлення 
представлено в працях традиційних лінгвістичних напрям-
ків (А.М. Богуш, Н.В. Гавриш, С.М. Карпова, К.Л. Крутій, 
Е.І. Труве, Г.Ю. Мягкова, Т.М. Ушакова, Е.Ф. Саботович). 

У працях, присвячених питанню комунікативно-мов-
леннєвого розвитку дошкільника, використовують термін 

«мовленнєва компетентність». Розглянемо визначення мо-
вленнєвої компетентності, психологічні досягнення якої 
виявляються у поведінці, свідомості та самосвідомості, 
ціннісних орієнтаціях, пов’язаних з людиною. 

Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку охоплює 
різні види говоріння (розповідь, бесіда, діалогізування, мірку-
вання, повідомлення тощо) та слухання, які реалізуються на 
спеціально організованих заняттях з розвитку мовлення. 

Інтеракційна діяльність обов’язково передбачає наяв-
ність певних знань, умінь і навичок, що є однією з базис-
них характеристик особистості, її компетентності. Компе-
тентність – це комплексна характеристика особистості, яка 
вбирає в себе результати попереднього психічного розвит-
ку: знання, вміння, навички, креативність (здатність творчо 
розв’язувати завдання: складати творчі розповіді, малюнки 
і конструкції за задумом), ініціативність, самостійність, 
самооцінка, самоконтроль [1]. 

Мовна компетенція – це засвоєння усвідомлених мовних 
норм, що склалися історично у фонетиці, лексиці, граматиці, 
орфоепії, семантиці, стилістиці, та адекватне їх застосування в 
будь-якій людській діяльності в процесі використання певної 
мови. Мовна компетенція – це інтегративне явище, що охоп-
лює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, 
стратегій і тактик мовної поведінки, установок для успішного 
здійснення мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спіл-
кування (В.В. Андрієвська) [3]. 

А.М. Богуш дає таке визначення мовленнєвої компетен-
ції: це вміння адекватно і доречно, практично користуватися 
мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, 
бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього 
як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні 
засоби виразності мовлення. Автор розглядає комунікативну 
компетенцію як комплексне застосування мовних і немовних 
засобів для комунікації, спілкування в конкретних соціально-
побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілку-
вання, ініціативності спілкування [2]. 

Оцінюючи розвиток дитини, необхідно аналізувати не 
лише формальні показники володіння нею мовними засо-
бами (звуковимова, словник, граматика), а й комплексне 
уміння, яке характеризує успішність мовної взаємодії, роз-
винутість комунікативної компетентності. 

У наш час розвиток засобів масової інформації силь-
но скоротило спілкування один з одним у багатьох роди-
нах. Однак навіть найкращі дитячі передачі не можуть за-
мінити спілкування батьків зі своїми дітьми. Воно було і 
залишається найважливішою умовою розвитку в дитини 
нормального мовлення.  

Вирішальну роль у становленні мови і використанні її 
дитиною грають фактори комунікативного характеру.  

Інтенсивне спілкування дорослого з дитиною призво-
дить до більш раннього розвитку мовлення і підвищує комуні-
кативні характеристики дитини упродовж дитячих років. 

Основне завдання виховання дошкільників – навчити 
дитину користуватися рідною мовою у живому, безпосере-
дньому спілкуванні з оточуючими людьми, розвинути усне 
мовлення.  

Враховуючи те, що наша мова – цілісне явище, що 
має певні структурні елементи, методика конкретизує ос-
новну мету розвитку мови в ряді мовних завдань і вважає, 
що успішне мовне спілкування можливе лише за умови 
розвитку всіх сторін мови дитини: звукової культури, 
словника, граматичної будови. 

Оволодіння мовою як засобом спілкування буде ус-
пішним, якщо діти оволодіють інтонаційною виразністю 
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мовлення, правильним мовним диханням, якостями голосу, 
системою наголосу. 
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Сьогодні дедалі більший інтерес спостерігається до різ-
номанітних інноваційних методик навчання та виховання. 
Зокрема, це повною мірою стосується і дошкільної освіти. 
Саме дошкільний період становлення та розвитку особистості 
є чи не найбільш важливий. Саме на цьому етапі формується її 
фундамент і те, яким чином буде використане саме дошкільне 
дитинство, яким ефективним буде процес навчання, залежить 
майбутнє. Тому й вітчизняними й зарубіжними педагогами 
ведеться пошук методик навчання найбільш ефективних та 
максимально адаптованих до вікових особливостей дошкіль-
ників. Сьогодні відомими й такими, що успішно застосову-
ються в роботі з дітьми дошкільного віку є інноваційні техно-
логії М. Зайцева, Глена Домана, Бориса і Олени Нікітіних 
тощо. Водночас відбувається активний моніторинг практики 
дошкільного навчання та виховання, що сьогодні застосову-
ється в зарубіжних країнах Європи, Азії та Америки.  

Однак окремі цікаві та ефективні методи навчання, на 
жаль, досі не відомі не те, що широкому загалу, а й навіть 
фахівцям з дошкільної освіти. Це повною мірою стосується 
таких доволі схожих, але й цілком відмінних методів підгото-
вки дітей дошкільного віку до школи, як системи Кумон та 
Гаккен. Власне ці методики виникли в Японії, проте на сього-
дні поширилися в ряді провідних країн Європи та Америки.  

Метою статті є аналіз змісту, особливостей методики 
Кумона та основних її принципів. 

Система дошкільного навчання за Кумоном зародила-
ся в Японії, проте на сьогодні у спеціалізованих центрах 
Кумона за цією методикою займаються 4 млн дітей від 2 до 
17 років в 47 країнах світу [4].  

Тору Кумон народився в Японії. За освітою матема-
тик, він вів тривалий час заняття у студентів, готуючи їх до 
вступу до вищих навчальних закладів. У 1954 році дружина 
Тору виявила у їхнього сина Такеши в кишені зім'ятий па-
пірець – це був тест з математики, виконаний вкрай погано. 
У батька-математика син виявився двієчником з предмету. 
Тоді Тору вирішив всерйоз взятися за навчання сина. 

Щовечора Тору готував для сина сторінку прикладів. 
Приклади були підібрані відповідно до здібностей Такеші. 
Рішення задачок займало близько 30 хвилин. Після того, як 
навички закріплювалися, Тору ускладнював завдання, але 
рівно настільки, наскільки син міг їх вирішити. Так наро-
дився метод Кумона [1]. 

Перший центр Кумона відкрився в 1958 році. А в 
1991 році була випущена програма з навчання читання, в 
основі якої лежать ті ж принципи, що і при навчанні мате-
матики по Кумону. 

Согодні дошкільна освіта за методикою Кумона над-
звичайно популярна в Японії та все більше здобуває ви-
знання у світі. У самій Японії відвідування кумоновскіх 
класів є мало не путівкою в хороше життя. Наявність в 
біографії «кумонівської сторінки» – вимога номер один для 
роботи у великій компанії. А девіз головної сторінки офі-
ційного сайту Кумона проголошує: «Школа готує до іспи-
тів. Кумон готує до життя» [1]. 

У чому ж полягають основні принципи методики Ку-
мона? 

Перший принцип – навчання від простого до склад-
ного. Семестр в школі Кумона розділений на рівні. Кожен 
наступний рівень складніше попереднього. Дитина перехо-
дить на наступний етап тільки після того, як повністю за-
кріпить пройдені знання з попередньої теми. 

Другий принцип – успіх з самого початку. У центрі 
Кумона заняття починаються з тієї відправної точки, яка 
найбільш підходить дитині. Це може бути програма на 
рівень нижче відповідної програми в школі чи дитячому 
садку, проте освоєна дитиною на всі 100%. 

Третій принцип – зрозуміти все від «а» до «я». У цен-
трі Кумона дитина буде працювати до тих пір, поки не роз-
береться. Завдання обмежені за часом, так що перед дити-
ною поставлені чіткі цілі. 

Четвертий – секрет досконалості – в практиці. Методика 
Кумона вимагає щоденної роботи. Дитина не тільки навчиться 
рахувати, множити, але й зрозуміє саму суть предмета. Це 
також дуже дисциплінує і розвиває посидючість. 

Наступний принцип – кожна дитина може це! Кумон 
переконався на прикладі тисяч своїх випускників, що при 
грамотному підході (від простого до складного, щоденні 
вправи, повторення пройденого, нагороди) усі діти можуть 
впоратися із завданнями програми [1]. 

Зовні заняття за методикою Кумона нагадують відомі 
картки Глена Домана, що вимагають постійного й одноти-
пного тренування. Однак за всією цією щоденною «робо-
тою» дитини лежить вникання в суть предмета: зрозумівши 
принцип виконання ста однотипних прикладів, дитина 
зможе виконати сто перший [2]. 

Суть математичного підходу Кумона полягає в тому, 
щоб регулярно вирішувати приклади на додавання, відні-
мання, множення й ділення, базові арифметичні операції. 
Вирішувати до тих пір, поки це не буде відбуватися швид-
ко й легко. При цьому важливими є швидкість і точність 
виконання завдань. Згодом матеріал ускладнюється. Діти 
освоюють більш складні операції з числами. 

Те, що дитина рухається поетапно, в залежності від 
своїх навичок і здібностей – відмінна риса методики. Діти 
роблять тільки те, що вони можуть робити: повільно, але 
вірно й без зайвих стресів. 

Програма Кумона з математики складається з 23 рів-
нів від рахунку до інтегрального та диференціального чис-
лення. Всього в математиці Кумона 460 сходинок, на кож-
ній сходинці 10 аркушів з прикладами – тобто за час про-
ходження математики в школі Кумона необхідно заповни-
ти 4600 аркушів із завданнями [3]. 

У читанні дитина також рухається поетапно. Тут 22 рів-
ня, які включають в себе: «Дивись, слухай, повторюй», співс-
тавлення слів з картинками, фонетика, приголосні й голосні 
звуки, будова простих речень, підмет і присудок тощо. 

Спочатку дитині показують аркуш з картинкою, на 
якій намальований, наприклад, автобус. Дорослий каже: 
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«Це автобус». Дитина повинна повторити слово «автобус». 
Як тільки вона зможе чітко й правильно вимовити слово 
«автобус», її вчать співвідносити фонетичне «автобус» з 
графічним «автобус». 

Наступний щабель – дитина має розпізнавати в ре-
ченні з незнайомих слів слово «автобус». Це початкові 
рівні навчання, далі робота йде по наростаючій. 

Яким чином проводяться заняття у школі Кумона?  
Перед початком занять проводиться діагностика, щоб 

можна було визначити рівень знань дитини. Бажано, щоб 
під час діагностики були присутні батьки. 

Після запису дитина відвідує центр на регулярній основі, 
як правило, двічі на тиждень. У дні, вільні від занять, дитина 
виконує домашні завдання вдома – протягом 10-20 хвилин. 

У класі учні зазвичай здають домашні завдання, заби-
рають домашню роботу. Потім вони сідають і вирішують 
приклади в класі. Поки чекають результатів цього міні-
іспиту, займаються різними математичними іграми. 

За успішно виконану роботу, малюки отримують сті-
кери й долари Кумона від інструктора. А потім йдуть до-
дому з отриманими новими домашніми завданнями. За-
вдання вибирає інструктор відповідно до рівня знань дити-
ни. Завдання даються в спеціальних зошитах [3].  

Система Кумона не залишає байдужих. Є як завзяті 
послідовники, так і противники. І якщо з боку останніх 
можна почути про втрачені хвилини життя, про зазубрю-
вання тощо, то прихильники в захопленні вигукують: «Це 
те, що потрібно. Ми ще нічого не знаходили кращого!!» 
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У статті розглянуто зміст технології диференційованого навчання; охарактеризовано мовлення молодших школярів; 
описано подальші способи здійснення експериментального дослідження для визначення доцільності й ефективності зас-
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Модернізація системи шкільної освіти актуалізувала ін-
терес педагогічної спільноти до проблем трансформації зміс-
ту, використання варіативних форм організації навчання, роз-
робки нового механізму психологічної підтримки учнів тощо.  

З-поміж основних завдань Національної стратегії роз-
витку освіти в Україні на 2012-2021 роки [1] для загальної 
середньої освіти визначено такі: перебудова та оновлення 
змісту, форм і методів організації навчально-виховного 
процесу на засадах дитиноцентризму, особистісної орієн-
тації, компетентнісного підходу; підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу на основі впровадження до-
сягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інно-
вацій, інформаційно-комунікаційних технологій; ство-
рення умов для диференціації навчання, посилення профе-
сійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення 
профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії 
розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інте-
ресів та здібностей; розвиток та підтримка системи роботи 
з обдарованими дітьми та учнівською молоддю.  

Мета статті – проаналізувати особливості викорис-
тання технології диференційованого навчання на уроках 
української мови, визначити завдання для діагностування 
рівня зв’язності мовлення молодших школярів. 

Диференціація навчання у початковій школі – це ба-
гатоаспектний, складний процес, що спрямований на розк-
риття індивідуальності молодшого школяра, розвиток його 
потенціалу (психологічний аспект) з одного боку, ефектив-
не використання цього потенціалу для навчальної самореа-
лізації (педагогічний аспект) – з другого. Диференціація є 
вирішальним чинником відродження культурно-творчої 
функції початкової школи, гуманізації і демократизації 
навчально-виховного процесу і передбачає максимальний 
розвиток дітей з різним рівнем здібностей. Ще у XVII сто-
літті основоположник класно-урочної форми групових 
занять Я. Коменський наголошував, що «дітям слід займа-
тися тільки тим, що відповідає їх вікові і здібностям». 

В умовах одночасного навчання в класі дітей із різ-
ним рівнем навчальних можливостей постає проблема оп-
тимальної організації їхньої навчально-пізнавальної діяль-

ності. Розв’язанню цієї проблеми сприяє здійснення дифе-
ренційованого навчання. 

Мовлення молодших школярів являє собою ще не 
усталену функцію, окремі ланки якої можуть функціонува-
ти недосконало, не взаємопов’язано з іншими компонента-
ми мовлення. Це обумовлює виняткову важливість звер-
тання до кожного учня, вивчення індивідуальних особли-
востей його висловлювань. Адже закладена в цьому віці 
основа буде використовуватися дитиною і надалі, стане 
підґрунтям для засвоєння різних наук, відображатиметься у 
кожному висловлюванні упродовж усього життя.  

Ідея практичної спрямованості викладання української 
мови постійно знаходилась у полі зору методистів і науковців. 
Важливість цієї проблеми здавна і неодноразово підкреслюва-
ли визначні вітчизняні вчені К. Ушинський, А. Медушев-
ський, С. Чавдаров, В. Сухомлинський, О. Потебня та ін.  

Проте до початку 60-х років формування у молодших 
школярів мовленнєвих умінь не сприймалося першорядною 
проблемою. Навіть розділ «Розвиток мовлення» постійно 
«прив’язувався» до вивчення фонетики, граматики і право-
пису, до завдань програми з читання. Питання про те, як 
вчити молодших школярів з’єднувати речення у зв’язне ви-
словлювання, дотримуючись мовних норм, упродовж трива-
лого часу в методиці не розглядалось, оскільки одиницею 
монологічного мовлення вважалося речення, а не текст.  

У процесі навчання писемного монологічного мов-
лення (написання переказів та творів) головна увага приді-
лялась логіко-смисловій та композиційній побудові, у той 
час як власне мовна організація роботи залишалась поза 
увагою. Це призводило до того, що учні не оволодівали 
вмінням самостійно творити текст.  

Оскільки оволодіння мовою і мовленням є необхідною 
умовою формування соціально активної особистості, а мов-
лення в свою чергу є не тільки формою спілкування, а й фо-
рмою передачі та набуття знань, формою навчання, тому в 
основу початкового курсу української мови покладено все-
бічний розвиток мовлення. Це одна з найактуальніших проб-
лем шкільного навчання. Розвиток зв’язності мовлення – 
провідний принцип у роботі з читання, граматики, правопи-
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су. Саме він об’єднує всю мовленнєву діяльність учнів. Ро-
бота над правильною вимовою, над чіткістю і виразністю 
усного мовлення, над його культурою, над відчуттям його 
змісту і краси, над збагаченням словника має стати складни-
ком кожного уроку, але обов’язково поряд з конкретними 
лінгвістичними завданнями, що дають змогу відпрацьовува-
ти вміння учнів будувати зв’язні висловлювання.  

Досягнення лінгвістики, пов’язані з розробкою по-
нять «текст», «стиль», «тип мовлення», «засоби зв’язку 
речень у тексті», дали можливість здійснити принципово 
новий підхід до роботи з розвитку зв’язного мовлення: 
використовувати у практиці навчання мови основні лінгві-
стичні поняття і розробляти на їх основі понятійно орієнто-
вану систему навчання зв’язних висловлювань.  

У дослідженнях методистів (В. Бадер, Т. Брагіна, 
Л. Варзацька, М. Вашуленко, Д. Кравчук, Т. Ладиженська, 
В. Мельничайко, О. Мельничайко, Л. Нечай, Л. Саніна, 
В. Собко, О. Хорошковська та ін.) доводиться принципова 
доцільність і можливість введення відомостей з лінгвістики 
тексту в практику навчання мови молодших школярів і 
формування на цій основі комунікативно-мовленнєвих 
умінь. Введення до сучасного шкільного курсу української 
мови елементів лінгвістики тексту дало змогу значно під-
вищити рівень оволодіння комунікативними уміннями.  

Поряд з тим, у руслі гуманізації сучасна освіта орієн-
тується на особистість учня, на розвиток кожної дитини, 
залежно від її розумових здібностей і фізичного стану. Ві-
домі педагоги, психологи, мовознавці минулого та сучас-
ності О. Леонтьєв, О. Лурія, С. Рубінштейн, М. Львов, 
Д. Ельконін, Л. Обухова, Н. Менчинська, В. Давидов, 
Н. Швачкіна, М. Шардаков та ін., вивчаючи психологічні 
особливості учнів молодшого шкільного віку, провідні 
риси мислення й мовлення, дидактичні шляхи їх розвитку в 
процесі навчання, вказували на те, що діти одного віку 
мають індивідуальні особливості мислення, різні рівні роз-
витку пізнавальних процесів, індивідуальний темп роботи 
та якісних особливостей розумового розвитку.  

Крім того, загальновідомо, що складання висловлю-
вання є творчим процесом, який вимагає від учня напру-
ження і концентрування на певному мовленнєвому завдан-
ні. При цьому рівень розвитку комунікативних умінь і на-
вичок у кожного учня індивідуальний, так же як і темп 
роботи, і якість виконання завдань тощо. В зв’язку з цим, 
на перший план у формуванні мовленнєвої компетентності 
виходить індивідуалізація навчання, зокрема диференційо-
ваний підхід до відпрацювання мовленнєвої культури. 

У нашому подальшому експериментальному дослі-
дженні передбачається доведення доцільності та ефектив-
ності застосування диференційованого підходу до форму-
вання мовленнєвої компетентності на матеріалі мовлення 
молодших школярів, оскільки у початковій школі (зокрема 
в другому класі) виділяються окремі розділи: «Мова і мов-
лення», «Текст», тому й її формування переходить до осно-
вної фази у порівнянні з попередньою – пропедевтичною.  

Мовлення молодших школярів (особливо другокласни-
ків) на початку року являє собою ще не усталену функцію, ок-
ремі ланки якої можуть функціонувати недосконало, не взає-
мопов’язано з іншими компонентами мовлення. Це обумов-
лює виняткову важливість звертання до кожного учня, вивчен-
ня індивідуальних особливостей його висловлювань. Адже зак-
ладена у цьому віці основа буде використовуватися дитиною і 
надалі, стане підґрунтям для засвоєння різних наук, відобра-
жатиметься у кожному висловлюванні протягом усього життя.  

Розглядаючи поняття індивідуалізації навчання І. Унт, 
вказує на такі форми її виявлення як зміст навчання і побудова 
шкільної системи. Перша з них стосується добору форм, ме-
тодів і прийомів навчання, друга – створення навчальних пла-
нів, програм, навчальної літератури і складання завдань, про-
понованих учням. Для реалізації другої форми необхідно вра-
хувати індивідуальні особливості, але вона має швидше зага-
льний характер, поєднує учнів у групи за якоюсь ознакою, 
тобто має місце вже диференціація [2]. 

У такім трактуванні диференціація виступає як засіб 
індивідуалізації навчання. У контексті індивідуалізації нав-
чання поняття «диференціація» виходить з особливостей 

індивіда, його особистих якостей. Однак, треба мати на 
увазі, що поняття «диференціація» використовується й у 
більш широкому значенні: при формуванні змісту навчання 
й організації навчальної роботи ведеться диференціація за 
віковими, статевими, національними та іншими ознаками. 
Тим самим здійснюється диференційований підхід, що має 
на увазі, з одного боку, спиратися на актуальний рівень 
розвитку і знань різних учнів, а з іншого, виявляти зону 
їхнього «найближчого розвитку», поступово переводити їх 
до більш досконалого оволодіння знаннями і способами їх 
набуття. Цей підхід спирається на гуманістичну основу 
виховання і дає перспективу в розвитку кожного учня [2]. 

Наприклад, для діагностування рівня зв’язності мов-
лення молодших школярів на уроках ураїнської мови пла-
нуємо спочатку визначити індивідуальні особливостей 
мовлення кожного учня. Це сприятиме подальшому об’єд-
нанню їх у групи, тобто допоможе запровадити диференці-
йований підхід у практику розвитку зв’язного мовлення 
молодших школярів. 

Ознаками, які дадуть змогу оцінити наявний у другокла-
сників перед початком експериментального навчання рівень 
зв’язності мовлення є: наявність смислових та мовних засобів 
зв’язку між реченнями, відображення ланцюгового способу 
поєднання речень. Учням буде запропоновано творче завдан-
ня скласти розповідь, після чого вони мали кожен індивідуа-
льно розповісти її вчителю, а потім на місцях записати цю ж 
розповідь. Додатковою вимогою для учнів буде не змінювати 
тему та основні факти розповіді після усного її викладу для 
можливості порівняння. Таким чином ми отримаємо змогу 
порівняти сформованість зв’язності в усних і писемних висло-
влюваннях молодших школярів. 

Отже, учням буде запропоновано такі завдання: 1. Пос-
лідовно дайте відповідь на запитання: чи сподобалося тобі 
відпочивати влітку, де ти побував, що цікавого бачив, з ким 
познайомився, що нового навчився? 2. Розкажи про свій літній 
відпочинок вчителю, а потім запиши свою розповідь у зошиті. 

Завдання буде сформульовано за допомогою навідних 
питань для того, щоб, по-перше, врахувати різний рівень 
розвитку учнів, адже якщо сильніші учні самі здогадаються 
про що саме слід розповісти, то слабшим важче дібрати 
зміст висловлювання. По-друге, за програмою, учні друго-
го класу навіть на кінець року повинні складати і записува-
ти лише 2 зв’язаних між собою речення, а завдання, які ми 
поставили в межах нашого дослідження, дуже важко реалі-
зувати на матеріалі двох речень.  

Тематика завдань зумовлена початком навчального року 
і близькістю літнього відпочинку, свіжими враженнями про 
нього. Орієнтовним стилем учнівських висловлювань перед-
бачається художній, тому важливо викликати в учнів певні 
емоції та прослідкувати за їх відображенням у розповідях. 

Типом висловлювання обираємо розповідь, оскільки 
це найлегший для відображення молодшими школярами 
тип мовлення і, разом з тим, учні ще не ознайомлені з ін-
шими типами висловлювань, а розповідь природно існує у 
мовленні дитини вже з дошкільного віку. 

Для прослуховування кожного учня та занотовування 
його усного висловлювання, а потім для записування самими 
учнями тексту потребується значна кількість часу, тому діаг-
ностичний етап експерименту плануємо проводити в позауро-
чний час працювати з молодшими школярами індивідуально. 

Виходячи з аналізу педагогічної літератури, ми дійш-
ли таких висновків:  

 поняття «індивідуалізація» і «диференціація» не є над-
банням лише педагогіки; ці терміни носять також між-
дисциплінарний характер, а предметом наук, що ви-
вчають ці явища, неодмінно є людина; 

 у педагогічній літературі часто спостерігається ототожне-
ння понять «диференціація» та «індивідуалізація». Найбі-
льш прийнятним, з нашого погляду, є тлумачення, що розг-
лядає диференціацію як складник більш об’ємного поня-
ття індивідуалізації і розуміє під цим терміном розподіле-
ння учнів на групи за певними ознаками їхньої особистос-
ті, інтелектуальним розвитком, рівнем здібностей тощо; 

 у числі індивідуальних особливостей, на які треба спи-
ратися вчителю, частіше інших виділяються особливос-
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ті сприйняття, мислення, пам’яті, мовлення, характеру, 
темпераменту, волі; 

 для діагностування рівня зв’язності мовлення молод-
ших школярів на уроках української мови необхідно 
спочатку визначити індивідуальні особливості мовлен-
ня кожного учня. 
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The article reveals the content of differentiated learning tech-
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ducting experimental research to determine the expediency and ef-
fectiveness of differentiated approach application to the formation 
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ВИКОРИСТАННЯ ПІДМАЛЬОВКА ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ ГАРМОНІЇ КОЛЬОРУ В ЖИВОПИСІ 

У статті описано один із технічних прийомів використання підмальовка, його правильне трактування та роль у живо-
писі. Висвітлено, як за допомогою підмальовка можна досягнути гармонії кольору в живописних творах. 

Ключові слова: мистецтво, живопис, гармонія кольору, підмальовок. 

Мистецтво як феномен у соціумі пронизує чи не всі 
напрямки людської життєдіяльності.  

Мистецтво – це потужна рушійна сила, яка завжди 
спонукала людину розвивати творче мислення, аналізува-
ти, відчувати та створювати щось надзвичайне. Воно бага-
тогранне, тому й існує безліч його видів. Одним із таких 
видів є живопис. 

Історія розвитку живопису перебуває у тісному зв’язку з 
історією розвитку живописної техніки. Внаслідок цього і сту-
пінь розвитку названого мистецтва в окремий історично-
психологічний момент минулих століть перебуває в повній 
залежності від ступеня досконалості його техніки. 

Мета статті – висвітлити технічні можливості підма-
льовка, його ефект у живописі та схарактеризувати, як за 
його допомогою досягти гармонії кольору. 

Живопис – частина пластичного мистецтва, вид обра-
зотворчого, що спрямований на передачу зорових образів 
за допомогою спеціальних технічних засобів. Традиційно 
живопис – нанесення зображень фарбами на тверду, нерід-
ко на тканинну або паперову основу [3]. 

Живопис може показувати та передавати стан статично-
сті і відчуття розвитку, почуття спокою і емоційно-духовної 
насиченості, скороминущої миттєвості ситуації, ефекту руху. 
Карл Брюллов сказав: «У живописі можливі розгорнуті опові-
дання і складний насичений сюжет» [3]. Це дозволяє живопи-
су не тільки наочно відкривати видимі явища реального світу 
та показувати розлогу картину людського життя, а й прагнути 
до розкриття сутності важливих історичних процесів, подій 
внутрішнього світу, стану людини, а також вираження абстра-
ктних ідей. У силу своїх великих ідейно-художніх можливос-
тей живопис є дуже важливим засобом художнього відтво-
рення і тлумачення дійсності, він володіє істотним соціальним 
змістом і різноманітними ідеологічними функціями. 

Матеріали, які застосовують в олійному живописі, за 
складом і властивостями дуже складні й різноманітні, тому 
для найбільш ефективного та правильного їх використання 
художник повинен володіти комплексом знань і дотриму-
ватися певної системи в побудові кольорового шару. 

Є багато різних систем створення живопису, але най-
більш поширена з них, особливо при тривалій роботі, – 
багатошарова. 

При багатошаровій системі весь процес роботи поділя-
ється на окремі основні фази, які виконуються в певній послі-
довності: 1) тонування ґрунту; 2) нанесення малюнка; 3) під-
мальовок; 4) прописки; 5) лесування; 6) завершення [1]. 

Підмальовок – це перший шар живопису, який дає мо-
жливість у короткий час продовжувати більш детальну ро-
боту над живописним твором. Якщо підмальовок зроблено 
темперою, то перед роботою олією його треба закріпити 
чотирипроцентним розчином желатинового клею і покрити 
дамарним чи мастичним лаком. Найчастіше підмальовок в 
олійному живописі виконується олійними фарбами «вприти-
рку», розведеним скипидаром. В олійному живописі для 

того, щоб фарби мали найбільше звучання – яскравість, гли-
бину і прозорість, користуються методом лесування. Цим 
методом переважно користувалися художники Ренесансу. В 
живописі в більшості випадків над етюдом ведеться робота 
від темного до світлого. Спочатку прокладаються темні міс-
ця, тіні, які дають звучання всій картині. Коро зазначав: «Я 
завжди починаю з тіней, і це логічно, тому що те, що нас 
вражає найбільше необхідно передати в першу чергу». За-
кінчуючи роботу над живописом, треба провести узагаль-
нення, привести все до цілісного сприйняття. Щоб побачити 
в натурі загальне, потрібно на неї дивитись цілісно, намага-
ючись бачити все відразу, а не по частинах [2]. 

У живописі застосовуються природні і штучно вигото-
влені мінеральні барвники. Натуральні мінеральні барвники 
найміцніші і найстійкіші до світла. До них належать золоти-
сті, жовті світлі і темні охри, натуральні сангіни – рожеві, 
червоні, темно-червоні, коричневі, зелені і чорні землі. Пе-
репалювання натуральних кольорових земель дає палену 
сієну, палену умбру, палену охру. Крім цих пігментів у олій-
ному живописі використовують штучні поєднання різних 
металів і мінеральних речовин. До них належать: жовті і 
червоні кадмії, сині і фіолетові кобальти, ізумрудна зелень, 
окисли хрому, жовті, оранжеві, червоні і коричневі марси, 
коричневий ультрамарин, церуліум, свинцеві і цинкові біли-
ла. Застосовуються барвники і органічного походження: 
краплак, палена кістка, персикова і виноградна чорна. 

Підмальовок у вигляді загального нарису є першим 
кольоровим шаром у картині, який має на меті встановити 
малюнок, загальний колір і таким чином полегшити підго-
товку та створити умови для подальших прописок. 

Його пишуть тонкошарово, як на світлі, так і в тінях, 
фарбами, що швидко висихають, розбавляючи їх лаками і 
розчинниками, щоб по сухому можна було продовжувати 
роботу через кілька діб. 

У процесі роботи над підмальовком рекомендується ви-
користовувати фарби, які добре висихають, свинцеві білила 
або додавати зв’язуючу речовину, що прискорює висихання. 

Фарби, які добре сохнуть, із застосуванням лаків за-
безпечують міцний зв'язок фарбового шару з ґрунтом і 
служать основою, або, як кажуть, «ложем для живопису». 

В якості такого сполучного елемента слід застосову-
вати невелику кількість кобальтового сикативу, а для роз-
ведення фарб трійник такого складу: мастиковий або дама-
рний лак 200 г; полімеризована олія 20 г [1]. 

Щоб уникнути потемніння живопису і надалі сідання 
кольорового шару, бажано не розбавляти фарби маслом з 
розчинниками, враховуючи, що в готових фарбах є надли-
шок олії. 

Виконання підмальовків частинами, тонкошарово з рів-
номірним накладанням фарб дає можливість кольоровому 
шару підмальовка швидко і достатньо повністю просохнути. 

Подалі прописка ведеться без застосування сикативу, 
але з додаванням лаків. Перед початком роботи полотно 
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доцільно злегка промазати розріджувачем-трійником, щоб 
поверхня ґрунту була більш рухлива і пензель йшов легко. 

Олійні фарби із застосуванням лаків більш зручні, так 
як підмальовок з часом незначно змінюється в кольорі, 
швидко сохне і не дає жухнути. 

Олійний живопис, виконаний на сильно вбираючих 
ґрунтах, змінює колорит, фарби каламутяться і втрачають 
яскравість, свіжість, тому необхідно користуватися слабо 
тягнучі ґрунти. 

У більшості випадків підмальовок виконується тон-
кошарово і з максимальною закінченістю. Перш, ніж вести 
прописку, підмальовок добре просушується і за добу до 
прописки його слід покрити лаком. Велика частина картин 
старих майстрів мала холодні підмальовки. 

Підмальовок є яскравим прикладом того, як зробити 
роботу, яка буде зразковою, правильною за побудовою, 
колоритною, привабливою. 

Отже, підмальовок допомагає досягти гармонії кольору 
в живописі. Наш зір не сприймає одноразово чітко, виразно 
предмети на різних планах. Об'єкти, на які ми спрямовуємо 
свій погляд, ми бачимо більш чітко, все інше – слабше, розми-

то. У закінченому живописному етюді не може бути однако-
вих за кольором і тоном місць, повинно бути одне найсвітліше 
і одне найтемніше місце. Решта тонів розміщують між цими 
крайніми за силою тонами. Завдяки підмальовку ми можемо 
більш досконало досягнути такого ефекту. 
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Реформа школи націлює на використання всіх мож-
ливостей, усіх ресурсів для підвищення ефективності на-
вчально-виховного процесу. Далеко не всі педагогічні ре-
сурси використовуються у сфері виховання, але значення і 
роль гри в активізації пізнавальної діяльності молодших 
школярів не заперечується. 

Ігрова діяльність пов'язана з багатьма актуальними нау-
ковими проблемами. Її досліджували психологи Л.С. Ви-
готський, СЛ. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін та 
інші; соціологи Н.Дж. Смелзер, Дж.Г. Мід, І.С. Кон, В.Б. Оль-
шанський, Н.В. Андреенкова, А.А. Ручка, М.П. Лукашевич та 
інші; культурологи Й. Хейзінга, О.С. Найден та інші; вчені-
фахівці в області педагогічних проблем молодшого шкільного 
віку О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко, І.Д. Бех, 
Г.С. Тарасенко, О.Н. Хорошковська та інші. Вчителі-новатори 
Є.М. Ільїн, С.М. Лисенкова та В.Ф. Шаталов, організовуючи 
навчальну і виховну діяльність учнів, обов’язково використо-
вували ігрову позицію. 

Вивчення досвіду роботи вчителів показує, що в реа-
льному навчальному процесі дидактичні ігри використо-
вуються у значній мірі без визначеної системи, перспекти-
вного планування послідовності їх використання. Дехто з 
вчителів не достатньо володіє методикою застосування 
дидактичних ігор на уроках, причиною чого є відсутність 
науково обґрунтованої системи дидактичних ігор, розроб-
леної методики використання такої системи. 

Недостатня розробленість проблеми використання 
дидактичних ігор на уроках математики, зокрема при ви-
вченні алгебраїчного матеріалу, відсутність класифікації 
використання ігор для 1-4 класів під час вивчення матеріа-
лу з елементами алгебри спонукали нас до дослідження 
особливостей використання дидактичних ігор у процесі 
вивчення алгебраїчного матеріалу. 

Третьокласники спокійні і уважні на уроках. Добре 
виконують стандартні завдання, уміють діяти за зразком. У 
дітей пробуджується здатність до логічного та абстрактно-
го мислення; швидко формуються умовні рефлекси. Дещо 
уповільнюється розвиток уяви і творчих здібностей. Щоб 
запобігти пригніченню лівою півкулею діяльності правої, 
варто постійно стимулювати в учнях креативність, включа-
ти у навчальний процес творчі завдання [2]. 

У 3 класі школярі поглиблюють та узагальнюють знання 
з другого класу про числові вирази, рівності й нерівності та 

вирази зі змінною. Вони, на відміну від другого класу знахо-
дять значення виразів без дужок і з дужками уже на 3-4 дії 
одного або різних ступенів, розуміють поняття змінна, вираз зі 
змінною, утворюють та записують числові рівності і нерівнос-
ті за результатами порівняння числових виразів [4]. 

У першому семестрі 3 класу учні знайомляться із сут-
ністю понять «рівняння» і «розв’язок рівняння» та вчаться 
розв’язувати прості рівняння. З’являються нерівності зі 
змінною, де, насамперед, учневі необхідно навчитись роз-
різняти числові рівності та рівності зі змінною.  

Найперша і найпростіша гра пов’язана з рівнянням, 
яку вчитель може виконати – це «Відгадування задуманих 
чисел». Ця гра сприяє виробленню в учнів обчислювальних 
навичок та усної лічби [3]. 

Учитель, наприклад, каже: 1) Я задумав число, додав 
до нього 2 і дістав 7. 2) Я задумав число, відняв від нього 5 
і дістав 5. 3) Я задумав число, збільшив його в 4 рази і діс-
тав 24. 4) Я задумав число поділив, його на 3 і отримав 6. 5) 
Я задумав трицифрове число, відняв від нього одиницю і 
дістав двоцифрове число і т. д. Учні повинні обчислити і 
назвати це число або записувати на листочку відповіді. 

Цю гру можна проводити навпаки, тобто, наприклад, 
учитель пропонує всім учням задумати число, не більше за 10, 
додати до нього 8. В учня, який піднімає руку, вчитель запи-
тує: «Яке число ти дістав?». Учень відповідає: «15». Учитель: 
«Ти задумав число 7», – і так угадує задумане число в кожного 
учня. Далі пропонує учням відкрити таємницю відгадування. 
Той учень, який відгадав, пояснює суть. Можна запропонува-
ти цьому учневі проводити далі гру самому. Якщо ж учні не 
зможуть самостійно зрозуміти суть гри, то треба пояснити її 
на конкретних прикладах. Можна запропонувати учням запи-
сувати задумане число і дії над ним в зошитах. 

Важчим варіантом, який можна виконати як в 3, так і 
в 4 класі: вчитель пропонує всім дітям задумати будь-яке 
число, додати до нього 3, помножити здобуту суму на 6, 
відняти від добутку задумане число, а потім відняти від 
нього ще 8 і, нарешті, поділити цей результат на 5. Щоб 
учитель відгадав задумане кожним учнем число, досить від 
названого учнем кінцевого результату відняти 2, адже 

((х + 3) ∙ 6 х 8) : 5 = х + 2 
Розповідати таємницю відгадування чисел дітям слід 

обов’язково, якщо після кількох повторень вони самі не 
збагнуть їх суті. Знання таємниці значно активізує їхню 

http://www.novapedahohika.com/noloms-1337-3.html
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діяльність, вони даватимуть такі ж завдання дома батькам, 
товаришам, родичам тощо. 

Для розвитку в учнів інтересу до математики, кмітли-
вості, розширення кругозору, ознайомлення із цікавими 
математичними фактами доцільно наводити на уроці цікаві 
задачі, головоломки, загадки, віршовані задачі, ребуси, 
лабіринти, відомості про життя видатних математиків, ці-
каві факти з історії математики тощо. Матеріал повинен 
бути невеликим за обсягом, доступним для дітей [1].  

Навчання учнів із використанням дидактичних ігор 
значно підвищить рівень знань не лише сильних учнів, а й 
середніх і навіть слабких. Дидактичні ігри варто включати 
в систему уроків. 

Головними умовами ефективності застосування ігор 
при вивченні елементів алгебри є:  

 органічне включення в навчальний процес;  
 звертання уваги на використання термінології при пояс-

ненні умов гри (вираз, рівняння, нерівності, змінна тощо);  
 рефлексія (підбиття підсумків): нехай діти самі пояс-

нюють чого вони навчилися або дізналися під час гри; 
 використання захоплюючих назв, цікавих зачинів, ри-

мування; 
 запобігання перевантаження ігор навчальним матеріа-

лом, інакше навіть гра не допоможе дітям від перевто-
ми, скоріше навпаки; 

 якщо в дітей немає інтересу до гри, не нав’язувати її 
примусово, краще відкласти гру, адже мета гри не буде 
досягнута; 

 емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій.  

Систематичне використання ігрових технологій на 
уроках математики в початкових класах полегшує роботу 
учнів, допомагає їм свідомо і міцно засвоїти програмний 
матеріал, ігрові форми навчання заохочують учнів до робо-
ти, роблять «нецікаве» – захоплюючим, вчать дітей само-
стійно працювати й планувати свої дії. 
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ІДЕАЛ МОРАЛЬНО ВИХОВАНОЇ ЛЮДИНИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДАХ ІВАНА ФРАНКА 

У статті аналізуються погляди І. Франка щодо проблеми морально вихованої людини. Автор зупиняється на сучасній 
педагогічній концепції письменника і мислителя, ролі, місці і значенні морального виховання у всебічному гармонійному 
розвитку особистості. 

Ключові слова: виховання, виховний ідеал, всебічний розвиток морально вихована людина, морально здорова лю-
дина, моральність, лицемірна мораль. 

У педагогічній системі І. Франка важливе місце займа-
ють питання освіти, навчання та виховання. Нині, коли суспі-
льство переживає нову добу становлення і утвердження своєї 
державності, є потреба звернутись до творчої спадщини 
І. Франка, оскільки вона не втратила своєї актуальності, дієво-
сті і сучасності, як і в період свого творення. Вона і надалі 
приковує значну увагу вчених, дослідників. Тому філософські 
погляди вченого і мислителя займали особливе місце у дослі-
дженнях (А. Брагінець, В. Горський, О. Забужко, І. Огородник, 
М. Климась, М. Русин та ін.). Поглядам І. Франка на окремі 
питання освіти і виховання присвяченні наукові праці О. Дзе-
веріна, М. Грищенка, Н. Калениченко, О. Мазуркевича, 
В. Смаля, С. Чавдарова, П. Яременка тощо. Проте педагогічні 
ідеї вченого ще мало досліджені, зокрема, його вклад у розро-
бку теорії і методики навчання і виховання. Не є винятком і 
питання морального виховання у його педагогічному розумін-
ні, які ще не знайшли методологічного пояснення і не були 
предметом окремого наукового дослідження. Тому метою 
статті є розкриття ролі, місця та значення морального вихо-
вання підростаючого покоління у формуванні ідеалу гармо-
нійно розвиненої особистості. 

У численних педагогічних творах, як наприклад, «Одна 
карточка з історії нашої народної школи», «Факт до характе-
ристики нашого шкільництва», «Середні школи в Галичині в 
1875-1883 p.», «Наші народні школи і їх потреби», «Педаго-
гічні невігласи», «Торжество темряви» та ін., широко відо-
мих повістях та оповіданнях І. Франко сформулював свої 
погляди щодо мети і завдань виховання. Ідеал морально 
вихованої людини за І. Франком включає формування у неї 
таких соціально значущих рис як гуманізм, людяність, доб-
рота, милосердя, совість, терпимість, ідеальність, патріо-
тизм, принциповість, ввічливість, гарні манери, працелюб-
ність, єдність слова і діла, відповідальність і тощо.  

Ідея виховання в початкових школах вірного підданого 
була провідною в австрійському імперському шкільному 
законі від 14 травня 1869 p., і в галицькому крайовому законі 
від 23 травня 1895 р. Така мета виховання дітей у початковій 
школі була піддана гострій критиці в статті І. Франка «Вели-
кі діяння пана Бобжинського» (1901 p.). «Народна школа, – 
вказував він, – у першу чергу повинна була давати сільській 
дитині те, що буде більш необхідним для її селянського ста-
новища – nota bene з точки зору її вихователів – слухняність, 
богобоязливість, терплячість, любов до клаптика землі, покі-
рність і тому подібні чесноти. Власні думки, знання, харак-
тер – про це не питають» [4, с.104]. 

У так званому «Політичному шкільному законі» (1805), 
яким керувалися початкові школи Галичини аж до кінця 60-х р. 
XIX ст., вказувалося на таку мету виховання в початковій 
школі: «Треба прямувати до того, щоб було навчено добре і 
близьким до серця способом християнської релігії, і щоб діти 
одержали відповідні вказівки, що стосуються оточуючих їх 
речей і відносин, в яких вони живуть і житимуть» [4, с.104]. З 
цією метою хай вони вивчають за вимогами сучасних шкіль-
них порядків: а) християнську науку; б) господарську справу і 
сільське господарство; в) обов’язки підданого перед своїм 
монархом, паном та іншими начальниками; г) обов’язок вірно, 
по-геройськи і чесно служити у війську, як личить справж-
ньому захисникові батьківщини; д) і, на кінець, хай вчаться 
читати, писати і рахувати» [3, с.56]. Саме на це було спрямо-
ване і шкільне законодавство в Галичині. Перед галицькою 
шкільною системою, за висловленням І. Франка, ставилась 
мета – вбити в молодих людях всяку живу, здорову думку, 
деморалізувати їх рабським поклонництвом перед сильними і 
багатими, нищити всяку іскорку критики і власної ініціативи, 
одним словом – робити чоловіка бездушною машиною в ру-
ках начальства, «всеавстрійським дрантям». В оповіданнях зі 
шкільного життя «Грицева шкільна наука», «Отець гуморист», 
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«Shonschreiben», а також в ряді публіцистичних праць пись-
менник дав багато яскравих малюнків морального калічення 
дітей тодішньою системою шкільного навчання і виховання. 

Виховання вірних підданих Австро-Угорської монархії 
було також основною метою середніх шкіл. Імператор Фран-
ціск-І (1792-1835) відверто заявляв, що ці школи повинні го-
тувати чиновників, а вчені йому не потрібні. Очолюваний 
князем Меттерніхом австрійський уряд (1821-1848), як відзна-
чав І. Франко, вимагав від середніх шкіл виховувати «обмеже-
ний вірнопідданий розум». Такі ідеї про мету і завдання вихо-
вання пропагували сучасні І. Франкові галицькі педагоги. 
Незважаючи на їхню приналежність до різних педагогічних 
течій чи на їхні заяви про свою безпартійність, всі вони праг-
нули одного – виховання вірних підданих австро-угорської 
монархії, покірних слуг несправедливого суспільного ладу, 
людей із таким мінімумом знань, який не перешкоджав би 
експлуататорам їх пригноблювати. 

Зовсім по-іншому підійшов до питання про мету і за-
вдання виховання І. Франко. Виховним ідеалом письменника 
була людина-борець, «каменяр» нового суспільства. Ця люди-
на повинна бути спроможною вести самовіддану боротьбу за 
ліквідацію несправедливих суспільних порядків, за добробут 
народу, його світле майбутнє. Це має бути людина «з сильним 
переконанням в справедливості свого діла, гарячою любов’ю 
до людей, особливо до тих, які перебувають в найтяжчому 
становищі», їй властиві «внутрішній спокій», сила і ясність 
переконань, чиста совість і боротьба, вічна ненастанна боро-
тьба проти темноти, фальші і дармоїдства» [3, с.60]. 

Всебічний розвиток людей, за переконанням І. Франка, 
здійснюватиметься в процесі їх розумового, фізичного, трудо-
вого, морального і естетичного виховання. Кожна з цих скла-
дових частин виховання матиме, на думку письменника, свої 
специфічні завдання, підпорядковані досягненню загальної 
мети – підготовки всебічно розвиненої людини. Ідеал мораль-
но вихованої людини Франко зобразив в особі Бориса Граба 
(незакінчена повість «Не спитавши броду»). Б. Граб – це на-
самперед принципово чесний юнак. Він не кривить душею і 
нічим не заплямовує себе перед вчителем. Його слова і вчин-
ки – завжди правдиві. Борис не кидає слів на вітер, не обіцяє 
того, чого не може виконати, а коли щось обіцяє, то докладає 
всіх зусиль, щоб виконати обіцянку. «Для того він, – пише 
І. Франко, – при поєдинчім та нескомплікованим способі жит-
тя гімназіального ученика, ніколи не попадав у таке фальшиве 
положення, де би мусив кружити, вибріхуватись, як то кажуть, 
милити очі» [5, с 41]. Недарма учні називали Бориса «Епамі-
нондом» – іменем старовинного героя, який ніколи, навіть 
жартома, не говорив неправди. Йому властива і така риса, як 
скромність. Маючи ширшу від інших учнів ерудицію, він, 
однак, не хоче виділятися серед них, говорить завжди просто, 
не вживає високопарних книжних фраз. Він «вміє бути деліка-
тним і здержаним, де того треба, але погорджує тими незлічи-
мими пустими церемоніями, котрими провінціальне «товарис-
тво» обпутує всі свої кроки... і старається по змозі зробити 
собі товариське життя нудним та докучливим» [6, с.354]. Бо-
рису ненависні розпуста, карти, пияцтво і т. ін., характерною 
його рисою була глибока людяність. Він щиро любить свого 
вчителя Міхонського, називає його рідним батьком, пережи-
ває за бідного селянина, з якого знущається шляхтич Густав 
Трацький, стає на захист селян і в час розмови з поміщиком-
катом. Б. Граб палко любить свою батьківщину, свій народ. У 
розмові з Трацьким він відстоює права рідного народу і прис-
трасно заявляє про своє бажання працювати для нього. Разом 
із тим, йому чуже почуття національної замкнутості: він дру-
жить з людьми інших національностей, симпатизує тим поля-
кам, які «розвивають самостійно свій польський народ», ша-
нуючи водночас права інших народів [6, с.366]. 

Такими високими моральними якостями наділяє 
І. Франко свій ідеал – Бориса Граба. Цілком очевидно, що 
вони не можуть не бути близькими серцям педагогів, пок-
ликаних виховувати людей кришталевої моральної чисто-
ти, активних будівників майбутнього суспільства. З особ-
ливою теплотою згадує великий Каменяр своїх колишніх 
учителів Гікеля, Емерика Туринського. «Всі ті люди, – 
пише він, – поминувши їх позашкільні погляди та діла, 
були дійсними приятелями молодіжі, уміли єднати в собі її 

прихильність і довірливість, поступали в школі оглядно, 
тактовно і по найбільшій часті безсторонно за заохочували 
оскільки можна до самостійного мислення, до застанови 
над предметом, до котрого вміли збудити цікавість» [1]. 

І. Франко висловлював важливі критичні думки і про 
моральне виховання дітей у сім’ї. Письменник із болем у серці 
констатував, що дітей часто нівечать неморальні батьки. В 
оповіданні «Пироги з черницями» він зобразив сім’ю, де панує 
культ грошей. Батьки привчають до грошових «'ешефтів» і 
маленького сина, купують у нього пироги і б’ють хлопчика 
тоді, коли той, залишившись без їжі, плаче. Так маленькій 
дитині прищеплювали психологію експлуататорів.  

«Boa constriktor» і «Борислав сміється», панич з пое-
ми «Нове життя» та інші члени сімей фабрикантів і помі-
щиків, зображених в творах письменника. їм змалку були 
прищеплені найогидніші риси експлуататорської моралі. 
Виховання в сім’ях експлуататорів було «гідним» допов-
ненням системи навчання і виховання дітей у початкових і 
середніх школах [7, с.183-253, 8, с.257-456]. 

Основним змістом виховання в майбутньому І. Франко 
вважав прищеплення молодому поколінню кращих рис моралі 
простого народу, в першу чергу пошани і любові до людини. 
Найголовнішими факторами педагогічного впливу в процесі 
виховання, на його думку, повинні бути особистий приклад 
вихователя і переконання. Письменник заявляв, що запорукою 
успішного виховання є педагогічний такт учителя, його гу-
манне ставлення до дітей: «...Дітей, їх особисту гідність і їх 
потреби, треба так само шанувати, як і старших, і тільки пово-
дячись з ними лагідно, щиро, розумно, як з рівними, входячи в 
їх спосіб думання, можна їх виховувати на чесних, щирих, 
правдолюбивих і справді свобідних людей» [3, с.107].  

Особливо велику роль відводив у своїх творах І. Фран-
ко праці як фактору морального виховання. Він завжди го-
ворив про те, що учня слід поступово привчати до наполег-
ливої різноманітної праці. У такому разі учень ніколи навіть 
не подумає про те, щоб шукати втіхи в пияцтві або грі в кар-
ти. Виховання працелюбності стане одним з основних серед 
завдань морального виховання дітей у новому суспільстві. 
Крім того, при виконанні трудових завдань дітям слід при-
щеплювати такі моральні якості, як чесність, правдивість, 
скромність, людяність і, звичайно ж, любов до вітчизни. 
Переробляючи староіндійську «Притчу про життя», І. Фран-
ко виражав думку про те, що людина від народження до 
смерті проходить важкий шлях життя, а вмираючи, перехо-
дить у вічне забуття. Ні тілесні насолоди, ні ілюзія про без-
смертя не можуть зробити людину щасливою. Все те віднос-
не, тимчасове, минуще, на що вказував поет, не може пока-
зати людині, як вона може здобути щастя. Лише братня лю-
бов може вірно вказати шлях до щасливого життя. Про це 
писав він у «Притчі про життя» [9, с.79-81].  

Письменник і громадський діяч був противником не 
тільки лицемірної моралі панівних класів суспільства, він 
також не схвалював того показного заперечення її приписів, 
властивого деякій частині буржуазної інтелігенції, що не ро-
зуміла суті нової моралі. У листі до Климентини Попович від 
20/ IV-1884 р. Франко осудив поверхове розуміння емансипа-
ції жінки малокультурною галицькою інтелігенцією. «Я, звіс-
но, сторонник і приятель якнайширшої свободи кождої люди-
ни – мужчини зарівно які і женщини. Але, з другого боку, я 
бажаю, щоб та свобода проявлялася в ділах поважних, обду-
маних, розумних; стіснювання свободи людської в таких ділах 
є і буде завсіди неволею, тиранією, супротив котрих кождий 
чоловік зобов’язаний боротися» [10, с.279-283]. 

Видатний просвітитель-гуманіст одним із засобів мо-
рального оздоровлення людства вважав правильну систему 
виховання. В своїх творах він піддав гострій критиці сис-
тему навчання і виховання в тогочасній буржуазно-
поміщицькій Австрії. В передмові до перекладу «Фауста» 
тоді ж І. Франко писав: «Наше виховання та образования – 
чи ж не є се млинок, в котрий кладуть здорових дітей, а 
винімають покалічених» [11, с.32-40]. І. Франко також до-
кладав зусиль щодо вирішення загально моральної пробле-
ми про співвідношення особистого і громадського, що по-
винно зумовлюватись потребами життя, завданнями боро-
тьби народу за своє національне визволення.  
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Таким чином, у своєму трактуванні ідеалу морально 
вихованої людини І. Франко опирається на виховні тради-
ції українського народу, наукові засади Г. Сковороди, 
Т. Шевченка, К. Ушинського, тому його педагогічні ідеї 
були великим кроком вперед у справі розвитку вітчизняної 
науки про виховання підростаючого покоління. Сучасна 
українська педагогіка визначає нові підходи до реалізації 
мети виховання на основі ідеалу всебічного гармонійного 
розвитку особистості, що конкретизується як «передача 
молодому поколінню соціального досвіду, багатства духо-
вної культури народу, його національної ментальності, які 
включають у себе національну самосвідомість, розвинену 
духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, тру-
дову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуаль-
них творчих здібностей і таланту» [2, с.19]. 

Отже, висловленні думки та погляди великого пись-
менника і мислителя про навчання і виховання у школах на 
західноукраїнських землях є важливими не тільки для кри-
тики цієї школи, для правильного розуміння того, що було 
в ній; вони дають нам можливість зробити певні висновки і 
про те, якими, з точки зору І. Франка, мають бути зміст і 
методи морального виховання дітей у школі нового суспі-
льства. Тільки в умовах справедливого суспільного ладу, 
коли освіта стане «справді широкою, свобідною, справді 
народною», вона зможе підпорядковуватися загальній меті 
всебічного розвитку особистості. З аналізу думок та висло-
влювань поета і мислителя випливає, що не тільки розумо-
ве, але й моральне виховання повинно здійснюватись у 
тісному взаємозв’язку з трудовим вихованням, у процесі 
праці і на її основі, бо праця – це велика життєдайна сила, 
джерело високої моралі і щастя людини. 

Педагогічні ідеї були великим кроком у справі розви-
тку вітчизняної науки про виховання підростаючого поко-
ління. І одне з важливих завдань сучасної педагогіки – пос-
тавити ці ідеї, як і ідеї інших видатних педагогів, на службу 
сучасності, в ім’я утвердження ідеалу українського націо-
нального виховання. 
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Проаналізовано за даними літературних джерел показники, що є складовими фізичного стану дітей дошкільного віку на су-
часному етапі, зокрема фізичний розвиток та вияв фізичних якостей. Одержано дані, що свідчать про відмінний від необхідного 
стан фізичного розвитку та вияву фізичних якостей у дітей дошкільного віку. У першому випадку, передусім констатується дис-
гармонійний фізичний розвиток, у другому – переважно низький або нижчий від середнього рівні розвитку таких якостей. 
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У дошкільний період закладаються основи фізичного, 
інтелектуального, духовного, творчого розвитку дитини, що 
засвідчує його визначальне місце у забезпеченні успіху в по-
дальшій діяльності [3]. Провідне місце в загальному розвитку 
таких дітей посідає фізичний, оскільки зумовлює стан здо-
ров’я, функціональні можливості систем організму, а їх висо-
кий рівень є чинником стимулювання розвитку інших можли-
востей, якостей, функцій [8]. Роботу виконано згідно з планом 
науково-дослідної роботи на 2015-2019 роки проблемної ла-
бораторії «Профілактично-оздоровчі технології фізичного 
виховання та реабілітації» Кам’янець-Подільського націона-
льного університету імені Івана Огієнка за темою «Програму-
вання профілактично-оздоровчих і розвивальних технологій 
фізичної культури для дітей та студентської молоді».  

Формування здоров’я дитини, повноцінний розвиток її 
органів і систем організму – одна із головних проблем суспі-
льства на сучасному етапі. Медичні працівники, педагоги і 
батьки констатують відставання, затримки, порушення, відхи-
лення, невідповідність нормам стан розвитку дітей. Водночас 
зазначається, що система дошкільної освіти сьогодні враховує 
лише санітарно-гігієнічні норми умов життя дитини, здійснює 
нормування фізичних якостей і навичок. Проте сучасні підхо-
ди до вдосконалення педагогічного процесу з формування 
оптимального розвитку дитини, передусім фізичного і нерво-
во-психічного, ґрунтуються на теоріях порівняльно-фізіоло-

гічних, онтогенетичних спадкових і набутих форм рухової і 
рефлекторної діяльності [2; 3; 5]. Зазначене свідчить про необ-
хідність урахування цих фізіологічних закономірностей під 
час використання засобів фізичного виховання для вирішення 
поставлених завдань [1]. 

Мета дослідження – визначити на теоретичному рів-
ні особливості вияву показників фізичного стану в дітей 
дошкільного віку на сучасному етапі для проектування 
адекватних технологій і методик його коригування в ході 
педагогічної діяльності. Для досягнення поставленої мети 
використовували комплекс адекватних загальнонаукових 
методів дослідження, зокрема аналіз, синтез, узагальнення, 
систематизацію літературних джерел [6]. 

На сучасному етапі фізичний розвиток дітей 3-6-го років 
життя відрізняється від необхідного. Так, більшість дітей ма-
ють одне або декілька захворювань, відхилення у фізичному 
чи психічному розвитку, а показники їх фізичної підготовле-
ності й функціональних можливостей відповідають низькому 
та нижчому від середнього рівням [7]. Зазначається також, що 
на початку навчання у початковій школі тільки третина дітей є 
фізично здоровими, решта має низьку фізичну працездатність, 
відмінний від безпечного для здоров’я рівень функціонування 
дихальної, м’язової систем, а також перенапруження при ре-
гуляції серцевого ритму. Більшість дітей відзначається вираз-
ною втомою від розумової діяльності, а її наслідок – зменшен-
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ня психофізіологічних ресурсів і ефективності функціонуван-
ня організму [2-4].  

Крім цього, кількість захворювань на тонзиліт, синусит у 
дівчаток і хлопчиків між 3 і 6 роками є сталою, а саме 15 і 16 
випадків протягом року відповідно. Із 52 до 46% зменшується 
кількість дітей з порушеннями постави, з 52 до 41% – з плос-
костопістю і відхиленнями у функціонуванні серця, з 41 до 
37% – підвищеною рухливістю суглобів унаслідок функціона-
льної недорозвиненості суглобово-зв’язкового апарату [2]. 
Загальна фізична працездатність хлопчиків і дівчаток 6-ти ро-
ків практично однакова, – 57,1 та 57,5 умовних балів відповід-
но, що згідно вікової норми є нижчою від середнього.  

Однією з основних причин такої ситуації є недостатня 
ефективність занять фізичною культурою у формуванні основ 
фізичного, опосередковано – інтелектуального, творчого роз-
витку дитини [5]. Це свідчить про необхідність пошуку нових 
шляхів, підходів до вдосконалення форм, засобів, методів 
цього педагогічного процесу задля усунення наявних негатив-
них тенденцій. Щодо перспективних напрямів розв’язання цієї 
наукової проблеми, то одна з них полягає в урахуванні засад-
ничих положень нового напряму педагогіки – превентив-
ної [3]. Це пов’язано з тим, що первинна соціальна превенція, 
як одна з її складових, спрямована на створення умов із попе-
редження негативного впливу на дитину комплексу зовнішніх 
чинників (довкілля, навчальне навантаження, колектив тощо), 
підвищення опірності організму до такого впливу, запобігання 
найпоширенішим захворюванням; упередження негативної 
тенденції у фізичному розвитку і пов’язаних з цим інших ана-
логічних тенденцій в загальному розвитку.  

Висновки.  
1. Сучасні дані свідчать про необхідність постійного мо-

ніторингу показників фізичного стану дітей у дошкіль-
ний період.  

2. Показники фізичного стану, а саме фізичний розвиток та 
вияв фізичних якостей, засвідчують відмінний від необхі-
дного рівень його становлення у дітей дошкільного віку.  

3. Недостатньо розробленими залишаються педагогічні 
технології та методики коригування фізичного стану 
дітей дошкільного віку, основу яких становлять поло-
ження превентивної педагогіки.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у ви-
значенні високоефективних ознак для реалізації диферен-

ційованого та індивідуального підходів до дітей дошкіль-
ного віку під час занять фізичною культурою превентивної 
спрямованості.  
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The article analyses the indicators considered to be the com-
ponents of preschoolers’ physical condition at the present stage, in-
cluding their physical development and physical qualities manifes-
tation. The obtained data show the level different from the neces-
sary one: disharmonious physical development and low or lower 
than average level of such qualities development. 

Key words: preschoolers, physical development, quality, 
level of manifestation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТХВИЛИНОК НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

У статті визначено мету проведення та вплив фізкультхвилинок на навчальний процес з іноземної мови в початкових 
класах. Схарактеризовано різновиди фізкультхвилинок і наведено приклади їх застосування на уроках англійської мови в 
початковій школі. 

Ключові слова: фізкультхвилинка, урок англійської мови, учні початкових класів, початкова школа. 

Відповідно до вимог «Державних санітарних правил і 
норм улаштування, утримування загальноосвітніх навчальних 
закладів та організацій навчально-виховного процесу», затвер-
джених постановою головного державного лікаря України від 
14.08.2001 р. №63 та погоджених листом Міністерства освіти і 
науки України від 05.06.2001 р. №1/12-1459 на 15-й хвилині 
кожного з уроків обов’язково проводиться фізкультурна хви-
линка, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ 
для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо [1, с.9].  

Питання використання фізкультхвилинок на уроці дос-
ліджували такі вчені: В.Г. Ареф’єв, О.М. Воєділова, С.В. Гар-
куша, О.М. Дубогай, Г.А. Єдинак, С.В. Королівська, О.М. Ли-
сенко й інші, проте воно не втрачає своєї актуальності. 

Мета статті – описати особливості використання фі-
зкультхвилинок на уроках англійської мови в початковій 
школі. 

Фізкультхвилинки на уроках іноземної мови спрямо-
вані на зняття втоми, вплив на емоційний стан, відновлення 
працездатності, підвищення настрою дітей, прискорення 
процесу засвоєння іноземної мови. 

Основні вимоги до проведення фізкультхвилинок: 

 вправи виконуються стоячи чи сидячи; 
 амплітуда рухів невелика, щоб учні не заважали один 

одному; 
 необхідно добирати вправи прості за технікою вико-

нання; 
 тривалість виконання вправ 1-3 хвилини [Там само, с.41]. 

Згідно з фізіологічними особливостями дітей молодшого 
шкільного віку вони не можуть тривалий час перебувати не-
рухомо в одній позі. Щодо спеціальних вправ типу фізкуль-
тхвилинки, то для дитини її виконання є гарною нагодою про-
демонструвати класові свою фізичну досконалість і привести 
у відповідність до неї свою мовленнєву діяльність. Беручи до 
уваги швидку стомлюваність дітей, на уроці іноземної мови не 
можна обійтися без фізкультхвилинки, що зазвичай супрово-
джується римівками. Фізкультхвилинки сприяють не лише 
збереженню здоров’я нашого майбутнього покоління, а й до-
помагають засвоїти іноземну мову. Діти не тільки виконують 
фізичні вправи, але й самі промовляють текст. Учитель дося-
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гає подвійної мети: невеликий перепочинок і засвоєння нової 
лексики, розвиток фонематичного слуху та комунікативних 
умінь [3, c.40]. 

Умовно фізкультхвилинки можна поділити на три види: 

1) фізкультхвилинки-римівки; 
2) фізкультхвилинки-пісні; 
3) фізкультхвилинки-ігри. 

Наведемо приклади фізкультхвилинок кожного виду. 
Фізкультхвилинки-римівки може промовляти вчи-

тель, а учні лише виконувати почуті дії, а можна прогово-
рювати їх та виконувати разом з учнями. 

Look left, look right, look up, look down. 
Look around, look at your nose. 
Look at your neighbour’s nose. 
Close your eyes, open, wink and smile. 
Look at the window, look at the door 
Look at the ceiling, look at the floor. 
Touch your shoulders, touch your nose! 
Touch your ears, touch your toes! 
Hands up, hands down! 
Hands on your hips, and sit down! 

Фізкультхвилинки-пісні також можна співати разом 
або співають тільки окремо учні. 

If you are happy 
If you are happy and you know it – clap your hands.  
If you are happy and you know it – clap your hands. 
If you are happy and you know it And you really want to show it, 
If you are happy and you know it – clap your hands. 
If you are happy and you know it – stamp your feet. 
If you are happy and you know it – stamp your feet. 
If you are happy and you know it And you really want to show it, 
If you are happy and you know it – stamp your feet. 
If you are happy and you know it – click your fingers. 
If you are happy and you know it – click your fingers. 
If you are happy and you know it And you really want to show it, 
If you are happy and you know it – click your fingers. 
If you are happy and you know it – nod your head. 
If you are happy and you know it – nod your head. 
If you are happy and you know it And you really want to show it, 
If you are happy and you know it – nod your head. 

Фізкультхвилинки-ігри об’єднують усі види рухів, 
притаманні людині, – біг, стрибки, пластику рук, тулуба, 

під час їх проведення дитина відчуває радість після напру-
ження розумових сил. 

Гра «Їстівне – неїстівне». 
Учитель вибірково кидає м’яч учням, які стоять перед 

ним, і називає різні слова, як їстівні (слова до теми «Food»), 
так і неїстівні. Якщо учень ловить м’яч, це означає, що він 
згоден з’їсти те, що учитель йому пропонує. Якщо ні – це 
означає, що він відмовляється. Потім роль учителя може 
виконувати учень. 

Гра «Коти й миші». 
Діти поділяються на дві групи: котів і мишей. Став-

ляться стільці, щоб розділити кімнату на три секції: «дім 
котів», «мишачу нору» і «вулицю». 

Учитель говорить «Cats, go home!» – і команда котів 
переходить у «дім»; учитель каже: «Mice, walk!» – і коман-
да мишей виходить на «вулицю». 

Потім командує: «Cats, come out and catch mice! Mice, 
run away!» – і діти-коти вибігають з «дому» й ловлять ми-
шей, які можуть сховатися в «мишачій норі» [2, с.29]. 

Отже, використання фізкультхвилинок на уроках анг-
лійської мови сприяє підвищенню інтересу до навчання, 
працездатності дітей. Фізкультхвилинки стимулюють на-
вчальну діяльність учнів, розвивають фантазію та уяву, 
увагу, пам’ять, пластичність рухів, знімають скутість.  
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The article defines the purpose of conducting classroom 
physical activity breaks at English lessons in primary school 
and shows their influence on the educational process. Different 
types of physical activity breaks are characterized, the exam-
ples of their use at English lessons in primary school are given.  

Key words: classroom physical activity break, English 
lesson, junior pupils, primary school. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ ПРИРОДНІ ЯДРА В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ БАСЕЙНУ р. ЗБРУЧ,  
ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ 

У статті висвітлено основні аспекти функціонування перспективних ключових територій, їх природне, видове, цено-
тичне, популяційне різноманіття.  

Ключові слова: екомережа; природні ядра; біорізноманіття; ландшафтне різноманіття. 

Аналіз останніх досліджень. Теоретичним та прак-
тичним аспектам формування і розвитку екологічних ме-
реж, в тому числі й природних ядер, присвячені наукові 
праці таких вчених як: Шевчука В., Руденко Л., Шеляг-
Сосонка Ю., Патрушевої Л. У межах досліджуваного регі-
ону проблеми розбудови і ефективного функціонування 
екомереж сьогодні досліджують Царик Л., Байрак Т. 

Виклад матеріалу. Ключова територія «Гуківсько-
П’ятничанська» розташовується в межах НПП «Подільські 
Товтри» між с. Гуків та с. П’ятничани Хмельницької обла-
сті. Ядро представлене лісовою ділянкою та долиною р. 
Збруч. Так як природне ядро розташовується в межах 
Збручанського екологічного коридору то основним крите-
рієм виділення є міграційний, вздовж якого можливий об-
мін генетичним матеріалом та міграція між ключовими 
територіями в межах сполучної території. Русло і річкова 
долина тут виступають потужними каналами міграції бага-
тьох видів, насамперед – водної фауни і флори (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ключова територія «Гуківсько-П’ятничанська» 

Природне ядро «Гермаківське» – розташоване в межах 
Борщівського району на північній частині с. Гермаківка. В 
межах ядра функціонує дендрологічний парк «Гермаківсь-
кий», площею 56 га, де зростають зелені масиви дендрарію, в 
якому зібрано понад дві тисячі видів і форм деревних і чага-
рникових порід екзотів. Наразі, в дендропарку представлені 
248 видів і 75 деревовидних форм, з них 7 гібридних дерев, 
кущів та ліан. На його території росте понад 1500 різномані-
тних порід дерев та чагарників. Основну частину колекції 
становлять хвойні породи, представлені 200 видами, з них 
понад 20 видів і форм ялини, 34 – сосни, 32 – туї, кілька ви-
дів секвої. Зростає сосна італійська, ялиця іспанська, тюль-
панове дерево, пірамідальний кипарис, голубий каліфорній-
ський кипарис, тис, бархат японський та багато інших неба-
чених раніше на Поділлі рослин. 

На території дендропарку представлені рослини, за-
несені до природоохоронної Червоної книги України: ясен 
білоцвітий, модрина польська, сосна кедрова європейська, 
сосна Станкевича, дуб австрійський, жостір фарбувальний, 
верба туполиста, коркичка периста, бузок східнокарпатсь-
кий, тис ягідний [3]. 

Серед великого рослинного розмаїття дендропарку є 
реліктові рослини, один з таких унікальних представників 
реліктової флори серед листяних порід – гінкго дволопатеве. 

В межах перспективного природного ядра зустріча-
ється унікальне біорізноманіття, в трав’яному покриві зро-
стає ряд лікарських рослин, що має велике водоохоронне та 
ґрунтозахисне значення. Ця територія є центром в нижній 
частині басейну Збруча біологічного та ландшафтного різ-
номаніття і може стати основною структурною одиницею 
екологічної мережі (рис. 2). 

 
Рис. 2. Природне ядро «Гермаківське»  

Висновок. Таким чином, в перспективі ключові тери-
торії екологічної мережі в межах басейну р. Збруч висту-
пають як території важливого біологічного значення, є 
інтегрованими в об’єднану екосистему-ландшафтну струк-
туру та є осередками збереження біорізноманіття на різний 
його рівнях (від видового, екосистемного, і до ландшафт-
ного), та середовищ існування біоти. 
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БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ, ГНІЗДОВИЙ СТЕРЕОТИП  
SCIURUS VULGARIS В УМОВАХ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО 

Визначено чисельність, поширення, гніздовий стереотип та біотопічний розподіл вивірки звичайної (Sciurus vulgaris) 
в умовах міста Кам'янця-Подільського. 

Ключові слова: Sciurus vulgaris, гайно, вивірка, гніздовий стереотип, біотопічний розподіл, м. Кам’янець-Подільський. 

Нині виявлено схильність вивірки силитися в антро-
погенних біотопах, оскільки спостерігається збільшення 
чисельності різних кольорових форм у містах, порівняно із 
природними біотопами за останні 15-20 років [2, с.147-
154]. Це пов’язано, очевидно, із збереженістю зелених зон 
у містах, кращою забезпеченістю кормом, відсутністю тут 
хижаків тощо [2, с.147-154]. 

Дослідженням цього питання на території м. Кам’ян-
ця-Подільського займаються викладачі Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана Огієнка, 
співробітники НПП «Подільські Товтри». Є велика кіль-
кість наукових праць, присвячених цій темі, але, на нашу 
думку, ця проблема ще не повністю вирішена. Ми зробимо 
спробу більш детально розглянути питання, які стосуються 
саме чисельності, гніздового стереотипу та біотопічного 
розподілу вивірки на території дослідження. 

Мета дослідження – визначити чисельність, біотопі-
чний розподіл та гніздовий стереотип вивірки (Sciurus 
vulgaris) в умовах міста Кам'янця-Подільського. 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктом дослі-
дження була вивірка звичайна (Sciurus vulgaris). Дослі-
дження в м. Кам'янці-Подільському були здійснені нами з 
вересня 2015 року по травень 2017 року. При проведені 
описів гнізд вивірки ми визначали, на якому дереві побу-
доване гніздо, на якій висоті, на якій відстані від стовбура, 
з якого матеріалу гніздо, особливості розміщення гнізда. 

Нами під час дослідження були використані методи ма-
ршрутного обліку, пов’язані із обліками вивірки на маршрут-
них стежках, стаціонарних або напівстаціонарних ділянках [3, 
с.150-151]; метод фотографії та відео – якісно етикетоване 
фото є таким самим науковим документом, як і запис у польо-
вому щоденнику, карта чи колекційний екземпляр [3, с.150-
151]; сенсорні методи – група маршрутних методів, основою 
яких є визначення видового складу та ведення кількісних облі-
ків тварин на слух (звуки вивірки тощо), зір – визначення ви-
дового складу середньо-розмірної групи [3, с.150-151]; метод 
квадратів, який полягає в тому, що за допомогою рамки певно-
го розміру і форми як би «вирізується» частина простору, на/в 
якому мешкають особини популяції, що вивчаються [1, с.190].  

Результати дослідження та їх обговорення. Під час 
дослідження нами було знайдено 266 гайн. У парковій зоні 
знайдено 89 гнізд (гайн) вивірки звичайної, зокрема, у дендро-
парку – 49 гнізд, у парку відпочинку імені Т.Г. Шевченка – 35; 
у «парку танкістів» – 1; сквері «Водойма» – 1; Комсомольсь-
кому парку – 3 гнізда. В районі багатоповерхової забудови 
зареєстровано 19 гнізд; одноповерхової забудови – 13; зміша-
ної забудови – 39; каньйоні – 5; лісосмугах – 12; промзоні – 79; 
садово-огородній зоні – 10 гнізд. Гайна були розміщені на 22 
видах дерев: липа, осика, каштан, неклен, клен польовий, в’яз, 
черешня, клен ясенолистий, ялина, грецький горіх, граб, верба, 
акація, ясен, береза, іллюм, тополя звичайна, тополя піраміда-
льна, туя, клен гостролистий, глядічія, дуб. Найбільше гнізд 
розташовано на тополі пірамідальній – 24,6%, липі – 19,9%, а 
найменше на іллюмі – 0,4% (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розміщення гнізд вивірки звичайної Sciurus vulgaris на видах 

дерев (у %) у районах міста Кам’янця-Подільського у 2017 р. 

№ Райони 
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Вид дерева (%) 

л
и

п
а 

о
си

к
а 

к
аш

та
н

 

н
ек

л
ен

 

к
л
ен

 п
о

л
ь
о
в
и

й
 

в
я
з 

ч
ер

еш
н

я 

к
л
ен

 я
се

н
о

- 
л
и

ст
и

й
 

я
л
и

н
а 

гр
ец

ь
к
и

й
  

го
р

іх
 

гр
аб

 

 Багатопо-
верхівки 19 1,2 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0 0 0,4 

Продовження таблиці 1 
 Змішаний 

тип 39 4,1 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Каньйон  5 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0 
 Лісосмуга 12 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 1,5 
 Однопо-

верхівки  13 1,5 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,8 0 

 Паркова 
зона 89 7,8 0 0,4 0 4,5 0,8 0 0 0,4 0 0,8 

 Промзона 79 4,9 0,4 0 0,8 1,2 0 0,4 1,5 0,4 0,4 0 
 Садово-

огородна 10 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 

Разом 266 19,9 0,8 0,8 1,2 5,7 0,8 1,2 3,5 0,8 1,6 2,7 
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 Багатопо-
верхівки 19 0 0 0,4 0 0 0,4 3,1 0 0,4 0 0 

 Змішаний 
тип 39 0,4 0 1,2 0,4 0 0 5,7 1,5 0,8 0 0 

 Каньйон  5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Лісосмуга 12 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 1,5 0 
 Однопо-

верхівки  13 0 0,8 0,4 0 0 0 1,2 0 0 0 0 

 Паркова 
зона 89 0 1,5 3,7 0 0,4 0 0 0,4 12,1 0 0,8 

 Промзона 79 0 0 4,1 0,8 0 0,4 14,6 0 0 0 0 
 Садово-

огородна 10 0 0,4 0,8 0,8 0 0 0 0 0,4 0,8 0 

Разом 266 1,6 2,7 11,4 2 0,4 0,8 24,6 1,9 13,7 2,3 0,8 
 

У результаті обліків нами було встановлено, що виві-
рка звичайна будує свої гнізда на висоті від 3,5 м до 23 м, 
тобто середня висота розташування гнізда вивірки – 9,5 м. 
Особливості розташування гнізда вивірки залежать від 
виду дерева (найвище свої гнізда вивірка будує на ясені, 
тополі пірамідальній а найнижче на ялині і туї) (табл. 2). 

Матеріалом для побудови гнізда у більшості випадків є 
гілки (41,4%), листя-гілки (26,8%), гілки-листя (13,1%), менше 
гнізд побудовано лише з листя (6,3%), листя і гілок у рівній 
пропорції (12,3%). В окремих гніздах був знайдений целофан 
(3,6%), вата (3,4%), мох (0,8%), крилатки (0,8%) (табл. 4). 

У більшості випадків вивірка будує своє гніздо в му-
товці – 51,6%, яка зазвичай складається з 2-3 гілок, рідше – 
біля стовбура – 32,3%, на гілці – 12,8%, та між стовбура-
ми – 2,4%.) (табл. 3). 

За розміщенням гнізда на гілці переважають випадки 
розміщення гнізда на гілки з кутом нахилу відносно землі 
45° (49,1%), менше гнізд із кутом нахилу 30° (24,2%), 0° 
(15,3%), 60° (6,2%) (табл. 3). 

При дослідженні було виявлено що максимальна відс-
тань до гнізда на гілці від стовбура складає 3,5 м, а мінімальна 
відстань до гнізда на гілці від стовбура – 1 м (табл. 2). 

Таблиця 2 

Висота розміщення (м) та відстань до гнізда на гілці  
від стовбура (м) гнізд вивірки звичайної Sciurus vulgaris  

у районах міста Кам’янця-Подільського у 2017 р. 

№ 
з/п 

Райони 
міста n 

Висота (м) n Відстань до гнізда на 
гілці від стовбура (м) 

min max у сере-
дньому  min max у серед-

ньому 
 Багатопо-

верхівки 19 4 12 8 1 1,2 1,2 1,2 
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Продовження таблиці 2 

 Змішаний 
тип 

39 4,5 15 9,8 3 1,2 2 1,6 

 Каньйон  5 4 9 6,5 1 1,5 1,5 1,5 
 Лісосмуга 12 3,5 8 5,8 3 1 3 2 
 Однопо-

верхівки  13 5,5 15 10,2 0 0 0 0 

 Паркова 
зона 

89 5 23 14 18 1,2 3,5 2,3 

 Промзона 79 4 18 11 5 1 1,5 1,2 
 Садово-

огородна 10 4,5 16 10,2 0 0 0 0 

У середньому 
 

3,9 14,5 9,5  1,2 2,1 1,6 
 

Таблиця 3 

Характер розміщення на дереві та на гілках з різним  
кутом нахилу (у %) гнізд вивірки звичайної Sciurus vulgaris 

у районах міста Кам’янця-Подільського у 2017 р. 

№ Райони 

міста n 

Розміщення на де-

реві Розміщення на гілці 

між 

сто-

вбу-

ра-

ми 

біля 

сто-

вбу-

ра 

му-

то-

вка 

на 

гіл-

ці 
n 

кут нахилу гілки 

відносно землі (°) 

0 30 45 60 

 
Багатопо-
верхівки 

19 0 3 3,8 0,4 1 0 0 3,1 0 

 Змішаний 
тип 

39 0 6,9 6,9 1,6 4 0 3.1 6,2 3,1 

 Каньйон 5 0 0,4 1,2 0,4 1 0 0 3,1 0 
 Лісосмуга 12 1,2 1,2 1,2 1,2 3 0 0 9,3 0 

 Однопове-
рхівки 

13 0 1,9 3,1 0 0 0 0 0 0 

 Паркова 
зона 

89 0,8 5,3 19,9 7,3 19 3,1 21,2 24,3 3,1 

 Промзона 79 0 11,3 15,5 1,9 5 12,2 0 3,1 0 

 
Садово-
огородна 10 0,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

 Разом 266 2,4 32,3 51,6 12,8 33 15,3 24,2 49,1 6,2 
 

Таблиця 4 
Будівельний матеріал гнізд (%) вивірки звичайної Sciurus 
vulgaris у районах міста Кам’янця-Подільського у 2017 р. 

№ Райони 
міста n 

Будівельний матеріал гнізда (%) 

ли-
стя 

гі-
лки 

лис-
тя-
гіл-
ки 

гіл-
ки-
лис-
тя 

лис-
тя= 
гіл-
ки 

це-
ло-
фан 

мо
х 

кри-
лат-
ки 

ва-
та 

 Багатопо-
верхівки 19 0,4 2,6 3 0,4 0,8 0,8 0 0 0 

 Змішаний 
тип 39 0,4 5,3 3,4 3,1 2,7 0,4 0,4 0 0 

 Каньйон  5 0 1,2 0,8 0 0 0 0 0 0 
 Лісосмуга 12 0 2,6 1,2 0,4 0,4 0,8 0 0 1,1 
 Однопове-

рхівки  13 0,4 1,5 1,9 1,2 0 0,4 0 0,4 0 

 Паркова зона 89 2,7 9,9 12,4 5,3 3,1 0,4 0 0 0 
 Промзона 79 2,4 14,8 4,1 2,3 5,3 0,8 0,4 0,4 1,9 
 Садово-

огородна 10 0 3,5 0 0,4 0 0 0 0 0,4 

Разом 266 6,3 41,4 26,8 13,1 12,3 3,6 0,8 0,8 3,4 
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Determined the size, distribution, breeding stereotype and 
distribution biotopic red squirrel (Sciurus vulgaris) in a city 
Kamenetz-Podolsk. 
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АНАЛІЗ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ РОДИНИ ROSACEAE  
У МІСТІ КАМ'ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ ШКІЛ 

Подано загальне значення родини Rosaceae у природі та житті людини, проведено аналіз на наявність родового різ-
номаніття родини Rosaceae на пришкільних ділянках, розроблено схеми для озеленення. 

Ключові слова: клумба, Rosaceaе, флора, озеленення, місто Кам’янець-Подільський. 

Родина Розоцвіті в сучасному світі заслуговує особ-
ливої уваги, адже представники даної родини мають як 
господарське, лікувальне, естетичне, так і декоративне 
значення. Значна частина деревних рослин родини відно-
ситься до плодово-їстівних. Деякі види використовують в 
озелененні та оздобленні різномантних клумб [1, с.124]. 

Метою роботи було створення зеленої ділянки біля шкіл 
міста Кам'янця-Подільського з використанням родини Розо-
цвіті, адже аналізуючи стан клумб біля шкіл було виявлено не-
велику кількість представників даної родини. Враховуючи різ-
номанітний видовий склад родини Rosaceaе ми спробували роз-
робити орієнтовну план-схему для створення пришкільної ді-
лянки певного типу Аналізуючи стан пришкільних ділянок на-
ми було виявлено наявність рослин з родів родини Розоцвітих: 

 троянда (Rosa); 
 перстач (Potentilla); 
 яблуня (Malus); 
 слива (Prunus); 
 абрикос (Armeniaca); 
 парило (Agrimonia); 
 гравілат (Geum). 

Представники даних родів ростуть на території шкіл, 
деякі з них не підлягають особливому догляду. Згідно ро-
дового спектра найчисленнішим виявився рід перстач.  

Пріоритетність екологічної освіти на сьогоднішній 
день визнана всією світовою спільнотою. Тому благоуст-
рою територій, що прилягають до навчальних закладів, 
приділяється значна увага: в школі все повинно бути про-
низано прагненням до прекрасного, а школярі повинні на-
вчитися відчувати, розуміти, цінувати, і найголовніше тво-
рити красу. Ось чому благоустрій пришкільної території 
має не тільки естетичне, а й освітнє значення [4, с.89]. 

Для того, щоб збільшити використання Розоцвітих на 
території шкіл, ми розробили приклади клумб з використан-
ням трав'янистих рослин, кущів і дерев, а також поодиноке 
використання деяких видів родини у декоративних цілях. 

Наприклад, кизильник блискучий Cotoneaster lucidus, 
який зростає на території Кам'янець-Подільського ботаніч-
ного саду, можна застосовувати в озелененні ділянок біля 
шкіл, оздобленні бордюрів, та створенні декоративної ого-
рожі (рис. 1). Рослина має дрібні листя, що легко кущиться 
після стрижки, тому кизильник блискучий використовують 
для створення ландшафтних фігур [1, с.171]. 

Щодо впровадження рослин з родини Rosaceaе, то разом 
з керівником та з дозволу Кам'янець-Подільського ботанічно-
го саду, нам було виділено частину земельної ділянки на тери-
торії ботанічного саду на якій ми висадили рослин Potentilla 
verna, Fragaria ananassa Duch для подальшого догляду та 
передачі на висадку до шкіл. Даний процес посилить викорис-
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тання родини Rosaceaе на пришкільних ділянках та дозволить 
урізноманітнити видовий склад клумб. 

 
Рис. 1. Огорожа з Cotoneaster lucidus 

Нами був розроблений проект для озеленення ділянок 
біля школи за участю родини Rosaceaе. Перед початком 
роботи обов'язково потрібно готувати грунт до висадки 
рослин. Для створення трав'янистої клумби найкраще ви-
користовувати рослини з родів гравілат та перстач (рис. 2). 

Гравілат (Gеum) – рід багаторічних рослин родини 
Розові (Rosaceae),зустрічається на всіх континентах, крім 
Антарктиди. Багаторічні лугові, рідше лісові рослини. 
Прикореневі листки великі, перисто-лопатеві або перисто-
розсічені; стеблові – майже сидячі, здебільшого тричі над-
різані; верхівкові – маленькі, цілісні. Квітки жовті, білі, 
рожеві, червоні або помаранчеві, широко розкриті, зібрані 
по 3-10 штук у зонтичні або волотисті суцвіття. Чашечка та 
віночок вільні, п'ятичленні. Запилюється комахами. Насін-
ня з хвостиком, загнутим гачком на кінці, легко відпадають 
від квітів. Цвіте в кінці весни – початку літа [3, с.56].  

Перстач (Potentill) – один з найбільших за кількістю 
видів рід рослин із родини Rosaceae. Рід охоплює понад 
300 видів з яких в Україні росте 41 вид. 

Найхарактерніші представники: перстач гусячий та пер-
стач прямостоячий. Дослідження з філогенії розоцвітих, за-
сновані на аналізі послідовностей ДНК, що привели до ради-
кального перегляду обсягу роду за рахунок включення в нього 
родів, які раніше вважалися цілком самостійними [1, с.96]. 

 
Рис. 2. Трав'яниста клумба з гравілату: 1 – гравілат яскраво-

червоний; 2 –гравілат річковий; 3 – гравілат чилійський;  
4 – гравілат Росса; 5 – гравілат «Май-тай»; 6 – гравілат  

«Вогняна куля»; 7 – декоративне каміння 

Активно використовуються рослини родини Розоцві-
тих у створення розаріїв та тематичних клумб для озеле-
нення. Розарій – квітник, складений з різних сортів і груп 
троянд. Незважаючи на сортову різноманітність, всі троян-
ди достатньо примхливі й вимагають укриття на зиму, тому 
зручніше виконати посадку на одній ділянці, яка повністю 
ховатиметься на зиму. Для розарію вибирають тепле, соня-
чне місце з дренованим ґрунтом [2, с.64]. 

Для пришкільних ділянок ми можемо рекомендувати 
саме троянди, адже вони мають, як естетичне так і декора-
тивне значення (рис. 3). 

 
Рис. 3. Трояндова клумба з мигдалем: 1 – мигдаль; 2 – «Aspirin 
Rose»; 3 – «Rosа Paul Neyron»; 4 – «Rosа Knock Out»; 5 – «Rosa 

Royal Bonice»; 6 – декоративне каміння; 7 – декоративне каміння 

Троянда Rosa L., або шипшина – рід і культурна фор-
ма рослин роду роза родини розових, кущі до 2 метрів за-
ввишки. Дикі рослини зростають, в основному, у помірно-
му кліматі. Всього налічується близько 300-400 видів дикої 
троянди. Рослини зазвичай мають форму куща або ліани. У 
класичному зображенні троянда має 32 пелюстки, звідси 
назва роза (троянда) вітрів. Відомо близько 6000 сортів, що 
їх отримано шляхом гібридизації й відбору. 

Дуже цінну трояндову олію одержують з пелюсток 
так званої троянди дамаської R. damascena, яку здавна ку-
льтивують у Болгарії, її вирощують також в Україні, в Мо-
лдові і на Кавказі [1, с.92]. 

Також троянди використовують у ландшафтному ди-
зайні при створення «зеленої» огорожі (рис. 4). 

 
Рис. 4. Огорожа з Rosa Double Knock Out 

Висновки. Отже, родина Rosaceae у місті Кам'янці-
Подільському налічує 98 видів, які належать до 20 родів, з них 
лише 20% використовується для озеленення пришкільних 
ділянок. Рекомендуємо створювати клумби з використанням 
родини Розоцвітих, адже представники родини належать до 
декоративних, плодових, ароматичних, олійних, ягідних, лі-
карських груп рослин і широко використовуються у народно-
му господарстві, квітникарстві, медицині. 
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АНАЛІЗ ВИЩИХ СУДИННИХ РОСЛИН В МЕЖАХ «СЕМЕНОВОГО ОЗЕРА»  
(Ізяславський р-н, Хмельницька обл.) 

Досліджено та проаналізовано видове різноманіття і особливості флори Семенового озера (Ізяславського р-ну, Хме-
льницької області). Зокрема, здійснено систематичний аналіз флори; проаналізовано біоморфологічні особливості видів 
флори; визначено еколого-ценотичну структуру. 

Ключові слова: флора, систематичний, біоморфологічний, екологічний аналізи, еколого-ценотична структура. 

Видове різноманіття і особливості флори Семенового 
озера в літературних джерелах не наводяться і в гербарних 
зборах не представлені. В подальшому матеріали дослідження 
можна використовувати при вивченні флори території Малого 
Полісся. Також важливим є вивчення та фіксація змін видово-
го складу рослин території під впливом різних умов. Флора 
території Семенового озера була досліджена нами вперше. 
Перспективним є приєднання до НПП «Мале Полісся», оскі-
льки територія знаходиться на віддалі 12 км.  

Мета дослідження: проаналізувати систематичні, біо-
морфологічні та еколого-ценотичні особливості флори у межах 
Семенового озера, Ізяславського району Хмельницької області.  

Об’єктом є вищі судинні рослини флори Семенового 
озера. При виконанні роботи використовувалися методи 
структурного аналізу за О.І. Толмачевим [5], біомормологія 
видів наведена за Х. Раункієром [1, 3] та І.Г. Сєрєбряко-
вим [3, 4], а екологічний та еколого-фітоценотичний – про-
ведено за Я.П. Дідухом та ін. [2]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Під час 
дослідження флористичного різноманіття Семенового озе-
ра (Ізяславський район, Хмельницька область) нами було 
виявлено 75 видів рослин. Для розуміння особливостей 
флори [5], проведено систематичний аналіз, результати 
якого наведені у табл.1. 

Таблиця 1  

Головні пропорції флори Семенового озера  

Назва відділу, 
класу 

Кількість  
родин 

Кількість  
родів 

Кількість  
видів 

 к-сть % к-сть % к-сть % 
Pinophyta 1 2,4 1 1,6 1 1,3 
Lycopodiophyta 2 4,9 2 3,2 2 2,7 
Polypodiophyta 2 4,9 2 3,2 2 2,7 
Bryophyta 4 9,8 4 6,5 7 9,3 
Magnoliophyta 32 78 53 85,5 63 84 
в тому числі:    
Liliopsida 7 21,8 12 22,6 13 20,6 
Magnoliopsida 25 78,2 41 77,4 50 79,4 
Всього 41 100 62 100 75 100 

 

Загалом, найбільш чисельним відділом у флорі є відділ 
Покритонасінні (Magnoliophyta), який включає 84% досліджу-
ваних видів, з яких 20,6% це рослини класу Однодольні 
(Liliopsida) і 79,4% представники класу Дводольні (Magnolio-
psida). Провідними родинами флори Семенового озера є Айс-
трові (Asteraceae), Розові (Rosaceae), Тонконогові (Poaceae), 
Вересові (Ericaceae) та Березові (Betulaceae), які нарахову-
ють15 видів (36,5%). 

У родовому спектрі переважають роди Betula, 
Rubus,Vaccinium, Sphagnum, які мають по три види та роди 
Hieracium, Salix, Utricularia, Veronica, Juncus, Dicranum – з 
двома видами, а решта родів – з одним видом.  

За результатами біоморфологічного аналізу життєвих 
форм 75 видів за Раункієром ми маємо такі результати: у 
флорі Семенового озера переважаючими біоморфами є 
гемікриптофіти (45,0%) та криптофіти (25,4%). Якщо дета-
льніше розглядати поділ криптофітів то, зокрема, наявність 
гідрофітів становить 12,0% від усіх видів, наявність геофі-
тів та гелофітів по 6,7%. Найменша кількість видів нале-
жить до терофітів (2 види; 2,8%).  

Провівши аналіз 75 видів рослин флори Семенового 
озера та визначивши їх життєві форми за класифікацією 
І.Г. Серебрякова маємо такі результати: переважають трав’я-
нисті рослини, які становлять 76,0% усієї флори і лише 24,0% 
належать деревним рослинам. Серед деревних рослин перева-

жають дерева (12,0% від усіх видів) і трохи менше за кількіс-
тю кущів і кущиків. З трав'яних рослин переважають полікар-
пики, які становлять 73,3% від усієї флори і найменший відс-
ток припадає на монокарпики (всього 2,7% від усієї флори). 
Отже, флора Семенового озера представлена переважно 
трав’янистими багаторічними видами і деревами, переважно 
болотних лісових та болотних лучних груп, що найбільш при-
стосовані до даних умов існування.  

Екологічна структура визначає пристосованість видів 
до екологічних умов регіону. За відношенням до водного 
режиму у флорі Семенового озера переважають мезофіти 
(52,0%) та гігрофіти (22,7%). Найменша кількість видів 
належить до ксеромезофтів та гігромезофітів. По відно-
шенню до світла у флорі Семенового озера переважають 
сциогеліофіти (41,3%) та геліофіти (34,7%), тобто перева-
жають світлолюбиві і тіневитривалі види, а сциофіти ста-
новлять лише 6,7% з усіх проаналізованих видів. 

Переважання сциогеліофітів можна пояснити тим, що 
озеро розташоване у лісовому масиві, а значна кількість 
геліофітів вказує на наявність екотопів з високим рівнем 
освітленості, наприклад, види, які зростають у не вкритій 
лісом прибережній частині озера. Також переважання світ-
лолюбивих рослин пов’язане з висиханням великої частини 
озера і розселенням там лучних видів рослин та бур'янів. 

Визначивши екоценоморфу для кожного виду, ми 
встановили еколого-ценотичну структуру флори (табл. 2). 

Таблиця 2 

Еколого-ценотична структура флори Семенового озера 
Тип флори К-ть видів % 

Лісова бореальна 14 18,7 
Лучна 13 17,3 
Лісова неморальна 10 13,3 
Лісо-болотна 10 13,3 
Водна 6 8 
Види з широкою екологічною структурою 6 8 
Узлісна 5 6,7 
Лучно-болотна 4 5,3 
Прибережно-водна 4 5,3 
Лучно- степова 2 2,8 
Псамофітна 1 1,3 
Всього: 75 100 

 

Найменший відсоток видів припадає на лучно-степову 
та псамофітну групи рослин це 2,8% та 1,3% від усіх видів. 

Такі результати еколого-ценотичної структури флори 
можна пояснити тим, що досліджувана нами флора округи 
Семенового озера сформована різними біотопами. Так, навко-
ло озера переважають сосново-дубово-грабові ліси, наявні 
заболочені березові ацидофільні ліси. Але на момент дослі-
дження частина озера за період 2015-2016 рр. змінила овод-
ненність, тому активно розвинулась лучна група видів рослин. 

Висновки. Систематична структура флори для такої не-
значної території, яка складає 10% від флори Східної частини 
Малого Полісся не претендує на порівняння, але вказує на її 
своєрідність. Зокрема, як вказує Юглічек Л.С. [6], важливим є 
представленість видів спорових рослин, які вказують на пере-
хідний характер флори від бореальної до неморальної. У флорі 
переважають трав'янисті багаторічники, бруньки відновлення 
яких закладаються близько до поверхні ґрунту й покривають-
ся на зиму відмерлою надземною частиною і трав'янисті бага-
торічні рослини, у яких бруньки відновлення закладаються в 
бульбах, кореневищах, цибулинах і знаходяться під землею 
або під водою. У флорі озера найбільшу частку складають 
види лісової бореальної групи (14 видів, 18,7%) та види лучної 
групи (13 видів, 17,3%), по 10 видів (13,3%) займають види 
лісової неморальної та лісо-болотної груп.  
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Близьке розташування Семенового озера до НПП 
«Мале Полісся» потребує подальшого моніторингу флори 
Семенового озера як буферної території. 
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The species diversity and features of the flora of Semenova 
lake (Izyaslav district, Khmelnitsky region) have been investigated 
and analyzed. In particular, a systematic analysis of the flora was 
carried out; Biomorphological features of flora species are ana-
lyzed; ecological-coenotic structure is determined. 
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В МЕЖАХ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ МУКША 

У статті розкриваються аспекти системи природокористування в межах частини басейну річки Мукша. Проаналізо-
вано різноманітний вплив господарської діяльності стан річки Мукша. 
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На сьогодні, однією з найбільш актуальних проблем 
людства є раціональне природокористування, використан-
ня і відтворення природних ресурсів. Поряд з глобальними 
проблемами, проблема охорони водойм і раціонального 
використання природних ресурсів має яскраво виражений 
регіональний характер і відіграє особливу роль. 

Мета: розглянути основні наслідки впливу системи 
природокористування в межах нижньої частини басейну 
річки Мукша. 

На стан води в річці Мукша впливають такі фактори 
як: сільське господарство, промисловість, комунальна ін-
фраструктура, транспортна система.  

Сільське господарство є одним з найбільших спожи-
вачів, а також забруднювачів вод річки Мукша. Вода річки 
Мукша використовується в сільському господарстві: для 
водопою, меліорації, скидання стічних вод, розведення 
риби та інших сільськогосподарських потреб [4]. 

На берегах річки Мукша в селах Мукша-Китайгород-
ська, Мала Слобода, Тарасівка, Велика Слобода та їх око-
лицях розташовані значні площі орних земель та пасовищ. 

У районах інтенсивного землеробства використання ор-
них земель без достатніх грунтоохоронних заходів приводить 
не тільки до зміни водного режиму річки, але й до посилення 
ерозійних процесів, стимулює яроутворення, що є причиною 
повної деградації основних природних комплексів і впливає 
на структуру морфологічної системи [2]. Процес інтенсивної 
водної ерозії визначає підвищене надходження наносів у річ-
ку, порушуючи заплавно-руслові процеси. 

Сільське господарство відноситься до головних дже-
рел хімічного і бактеріального забруднення річки Мукша. 
У сільському господарстві широко застосовуються отруто-
хімікати (пестициди) для боротьби з шкідниками та міне-
ральні добрива. Особливо небезпечною виявляється хіміза-
ція сільського господарства при порушеннях технологічних 
норм зберігання та застосування хімічних речовин. Най-
більш поширеними групами пестицидів є гербіциди, інсек-
тициди та фунгіциди. Ще більше в грунт поступає мінера-
льних добрив. При розмиванні дощовими водами шкідливі 
хімічні речовини інфільтруються у грунт і підгрунття, за-
бруднюють грунтові води, змиваються у річку.  

Крім хімічного неорганічного забруднення води річ-
ки, сільське господарство сприяє органічному і бактеріаль-
ному забрудненню. Збагачені органікою та хвороботвор-
ними бактеріями тваринницькі стоки безперешкодно пот-
рапляють у поверхневі води [4]. Евтрофікація водоймищ, 
коли збільшення у водоймищах біогенних речовин, зокре-
ма тих, що містять багато азоту і фосфору, порушує в них 
нормальний біологічний кругообіг, викликає зменшення 

вмісту кисню і зрештою – загибель водних організмів. Та-
кож бактеріальне забруднення вод річки та інших водойм 
може спричинити спалахи епідемій інфекційних хвороб. 

В селах Балин, Чечельник, Гуменці, Слобідка Гуме-
нецька та на околицях села Лисогірка близько берегів річки 
Мукша розміщені господарства селян, що вирощують ве-
лику рогату худобу та інших свійських тварин [1]. 

Як і всі водні об’єкти – річка Мукша зазнає впливу 
від промисловості. Підприємства прямо чи приховано ски-
дають шкідливі речовини, рештки виробленої продукції, 
відходи від виробництва у річку. І це призводить до ваго-
мих наслідків. Річка протікає околицями села Гуменці та 
біля міста Кам’янця-Подільського, де розташовані найбі-
льші підприємства, що завдають шкоди річці. Це – ПАТ 
агрофірма «Авіс» і ПАТ «Подільський цемент». 

Діяльність ПАТ агрофірми «Авіс» призводить не 
тільки до забруднення навколишніх водних об’єктів, в тому 
числі і р. Мукша, але й до забруднення повітря (часто це 
неприємний запах з пташників) і грунтів, на які вивозять 
відходи виробництва. 

Вода у виробничому процесі підприємства необхідна 
для здійснення розроблювання та миття туш, миття устат-
кування, інвентарю та приміщень, а також при митті підло-
ги, тари, в камері охолодження [2]. Стічні води, що утво-
рюються після здійснення технологічних процесів містять 
пісок, кров, корм та інші залишки життєдіяльності тварин, 
часточки м’яса, білок, сіль, завислі речовини і відводяться 
по каналізаційній системі підприємства. 

Також свої відходи від виробництва скидає ПАТ «По-
дільський цемент» міста Кам’янця-Подільського. Робота дано-
го підприємства шкодить не лише водним об`єктам, а й приз-
водить до виділення в атмосферне повітря великої кількості 
полідисперсного пилу, шкідливих газів та інших забруднень. 
Виробничі води підприємства в основному забруднені мінера-
льними домішками. А також органічними речовинами. 

Скиди виробничих стічних вод промислових підпри-
ємств зумовлюють погіршення якості річки Мукша. Осно-
вними речовинами, які поступають з водозбирання, є 
евтрофікуючі сполуки (фосфати, азот амонійний, нітрити), 
які істотно підвищують біогенне навантаження на водну 
екосистему, що є причиною структурної перебудови при-
родної спільноти гідрофітів, пов'язаних із зміною видового 
складу домінуючого комплексу та індикаторних видів [4].  

Річка Мукша протікає околицями міста Кам`янець-
Подільський, тому її води використовуються населенням міста 
для задоволення господарських потреб [3]. Одним з найбіль-
ших джерел забруднення води річки Мукша є побутові стічні 
води. Оскільки щодня в стічні води потрапляє величезний 
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об'єм фекалій, головним завданням при переробці побутових 
стоків в колекторах очисних установок є видалення патоген-
них мікроорганізмів. При повторному використанні недостат-
ньо очищених фекальних стоків бактерії і віруси, що містяться 
в них, можуть викликати кишкові захворювання (тиф, холеру і 
дизентерію), а також гепатит і поліомієліт. 

У розчиненому вигляді в стічних водах, що потрапляють 
у річку Мукша присутні мило, синтетичні пральні порошки, 
дезінфікуючі засоби, відбілювачі та інші речовини побутової 
хімії. З житлових будинків надходить паперове сміття, відходи 
рослинної і тваринної їжі. З вулиць в каналізацію стікає дощо-
ва і тала вода, часто, з піском або сіллю, які використовуються 
для прискорення танення снігу і льоду. 

Вплив транспортної системи на річку Мукша незнач-
ний. Але разом з іншими чинниками забруднення призво-
дить до серйозних наслідків для річки. 

Нижньою течією річки Мукша можуть плавати моторні 
катери та прогулянкові (екскурсійні) човни [1]. В умовах зви-
чайної експлуатації основними джерелами забруднення є су-
дові двигуни і, насамперед, головна енергетична установка. 
Головну роль у забрудненні річки та інших водойм, що роз-
ташовуються поблизу неї відіграють викиди теплових двигу-
нів, їх шум і вібрація. Енергетичні установки суден забруд-
нюють відпрацьованими газами (СО, СО2, SO2) передусім 
атмосферу, звідки токсичні речовини частково або повністю 
потрапляють у води річки та інших водойм. 

Через річку Мукша простягається велика кількість мос-
тів. В нижній течії річки їх лише 3. На околиці села Мала Сло-
бода – 2 мости і на околиці села Тарасівка – 1 міст. По цих 
мостах проходять різні види автомобільного транспорту, від 
легкових до вантажних автомобілів, що супроводжується за-
брудненням як річки Мукша, так і повітря навколо [3]. 

Слід відзначити, що в атмосферу у великих кількостях 
викидаються оксиди сірки та азоту, що утворюються при зго-
рянні палива. Вони можуть стати причиною кислотних дощів. 

У водній екосистемі річки Мукша кислотні опади можуть 
викликати загибель риб та інших водних мешканців.  

Висновки. З розвитком сільського господарства, 
впровадженням певних технологій на виробництві у про-
мисловості, рекреаційної діяльності активізувались негати-
вні процеси та явища, насамперед водна і вітрова ерозія 
ґрунтів, зсуви, селі, руйнування берегів річки Мукша. Ра-
зом з цим, прискорились дегуміфікація та падіння родючо-
сті ґрунтів, а відтак – продуктивність сільськогосподарсь-
ких і лісових угідь. Великою мірою зросла ймовірність 
виникнення паводків та підтоплень. Гострою проблемою 
стало замулювання річки Мукша, забруднення та погір-
шення якості природних вод, руйнування і деградація вод-
ної екосистеми, зменшення рибопродуктивності, втрата 
естетичної цінності й рекреаційного потенціалу ландшаф-
тів, а в результаті – погіршення здоров'я населення. 
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Стаття присвячена аналізу екологічного функціонування зелених насаджень в межах урбоекосистеми м. Камʼянець-
Подільський. Висвітлюються питання інтегральної оцінки якісного стану деревної, чагарникової і кущової рослинності 
на основі показників відносного життєвого стану деревостою, площі озелененої території, щільності деревостою і чагар-
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Озеленення – найбільш ефективний прийом забезпе-
чення екологічної рівноваги промислових територій, ре-
зультатом якого є компенсація шкідливих викидів промис-
лових підприємств, зниження шумового і пилового забруд-
нення, температури повітря, підвищення його вологості і 
збагачення фітонцидами [1, 7]. 

Рослини, які використовуються для озеленення міських 
територій, повинні бути ефективними у санітарному відно-
шенні і досить стійкими до забруднення промисловими вики-
дами [6, 7]. Під час формування архітектурно-просторового 
середовища промислових підприємств керуються рядом 
принципів, які враховують специфіку промислової архітекту-
ри, у тому числі екологічних, покликаних максимально знизи-
ти шкідливий вплив промислових підприємств і створити 
максимально комфортне середовище для діяльності людини, 
забезпечити екологічну рівновагу промислових територій. 

На думку Е.В. Антонова, С.С. Мацулева під час добо-
ру деревних рослин для озеленення міських територій пот-
рібно орієнтуватися на вічнозелені рослини, декоративні 
протягом цілого року [1]. В Європейських країнах розпо-
всюджена тенденція із застосування в озелененні представ-
ників родини Кипарисових, які характеризуються цілоріч-
ною декоративністю, фітонцидністю, відзначаються низь-
кою ушкодженістю [9]. Активне використання в ландшаф-
тній архітектурі інтродукованих деревних рослин дозволяє 
успішно реалізовувати концепцію стійкого розвитку міст. 

Для виконання наших моніторингових досліджень еко-
логічного стану зелених насаджень, було обрано три облікові 
ділянки розмірами 10 м2 на території м. Кам’янець-Подільсь-

кий: ділянка №1 розташовується біля автодороги (проспект 
Грушевського) та являє собою алею; ділянка №2 є частиною 
скверу Танкістів; ділянка №3 – частина скверу Васильєва. 
Інвентаризація насаджень проводилася у відповідності з дію-
чою інструкцією маршрутним методом [8]. Видовий склад 
насаджень визначався за працею О.І. Колесникова [4, 5]. Інте-
гральна оцінка стану насаджень визначалась за методикою 
А.Н. Вітченко, Е.В. Крилович [3, 4]. 

Ділянка №1 – це пішохідна алея, по обидва боки якої 
розташовується автомобільна дорога (рис. 1). Ділянки біля 
дерев густо засаджені травою; кущів, чагарників тощо на-
ми не спостерігалося. На 10 м2 припадає 16 одиниць дерев 
рядової посадки, рід – липа (Tília), вид ‒ (Tilia cordata). 

 
Рис. 1. Пішохідна алея (пр-т Грушевського) 
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Ділянка №2 являє собою частину парку «Танкістів» 
(рис. 2). На досліджувану площу припадає до 20 одиниць дерев, 
серед яких присутні такі види як: каштан їстівний (Castanea 
sativa), липа (Tília), дуб та такий релікт, як тюльпанове дерево. 

 
Рис. 2. Сквер «Танкістів»  (вул. Уральська) 

Ділянка №3 є частиною скверу імені Васильєва (рис. 3). 
Рослинність парку досить різноманітна. У рівній кількості 
можна спостерігати листяні та хвойні насадження. Рослин-
ність даної частини парку представлена видами: ялина зви-
чайна або європейська (Picea abies (L.) Karsten, або Picea 
excelsa Link.), липа (Tília), дуб (Quеrcus), клен (Аcer) тощо. 

 
Рис. 3. Алеї скверу імені Васильєва до меморіалів визволителям 

міста в часи Другої світової війни і жертвам голодомору 

Аналіз матеріалів проведеної нами інвентаризації іс-
нуючих насаджень показав, що на території м. Камʼянець-
Подільський зростає різноманітна кількість видів і форм 
деревних рослин, у тому числі листяних і хвойних. За на-
шою оцінкою відносний життєвий стан деревостою міста 
можна віднести до категорії здорові з ознаками ослаблення, 
що відповідає показнику С = 4 бали. 

За даними департаменту житлово-комунального гос-
подарства Камʼянець-Подільської міської ради загальна 
кількість дерев у місті Кам’янець-Подільський – 76 тис. 
дерев. Крім того, 68 тис. кущів, близько 804 тис. м2 придо-
рожніх зелених насаджень, 5639 м2 квітників та клумб. 
Площа міста складає 2787,1 га. Таким чином щільність 
деревостою становить 27 дерев на 1 гектар загальної тери-
торії, тоді відповідно рівень показника С = 4 бали; щіль-
ність чагарників і кущів – 24 од/га загальної території, по-
казник С = 1 бал. Загальновідомо, що щільність насаджень 

впливає на мікроклімат території, поглинання атмосферних 
викидів, шумове забруднення, а недостатня щільність може 
ослаблювати функціональний стан насаджень [2]. 

Середній вік деревних насаджень 20-39 років, що від-
повідає показнику С = 3 бали. А видове різноманіття зеле-
них насаджень міста в межах діапазону 30-39, а значить 
С = 4 бали. 

Розрахований інтегральний показник стану зелених 
насаджень склав КСЗН = 3,2. Таким чином зелені насаджен-
ня м. Камʼянець-Подільський належать до категорії задові-
льного стану. 

Якість функціонального стану зелених насаджень те-
риторії м. Камʼянець-Подільський визначається недостат-
ньою щільністю дерев, а також недостатнім рівнем озеле-
нення. Для стійкого функціонування зелених насаджень 
доцільно розширити видовий склад деревних насаджень. 
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This article analyzes the ecological functioning of green infra-
structure within urban ecosystem Kamianets-Podilskyi city. The 
issue of integrated assessment of the quality of trees, shrubs and 
bushes. Used indicators: relative life status derevostoyu, the area of 
green area, density derevostoyu and shrubs, the average age of tree 
plantations, species diversity of green space, the number of species. 

Key words: green infrastructure, urban ecosystem, envi-
ronmental functions. 

Отримано: 25.04.2018 

 
 

УДК 631.95:711.14:502.35(477.84) 

М. В. Козлюк, магістрантка природничого факультету 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ТА РОЗРОБКА 
ПРИРОДООХОРОННОГО ПЛАНУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ДП ДГ «ПОДІЛЬСЬКЕ» 

Розглянуті теоретико-методичні аспекти оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів. Проаналізовано 
сучасний стан агроландшафтів в умовах землекористування ДП «ДГ «Подільське». Розроблено природоохоронний план 
землекористування ДП «ДГ «Подільське». 

Ключові слова: оптимізація агроландшафтів, агроландшафт, угіддя, сівозміна; землекористування. 

Постановка проблеми. Тривале безсистемне викори-
стання природно-ресурсного потенціалу, порушення в про-
цесі освоєння території і господарської діяльності природ-

ного балансу в структурі угідь обумовили виникнення ці-
лого ряду екологічних проблем: ерозія грунтів, зсуви, де-
гуміфікація, зниження родючості грунтів і продуктивності 
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агроценозів; зміна геохімічного потенціалу в ландшафті, 
порушення кругообігу речовин та енергії, що є ознакою 
дестабілізації ландшафтів [3, с.63]. 

Тому пошук шляхів оптимізації землекористування є 
надзвичайно актуальною проблемою, у розв’язанні якої 
важлива роль належить науковому обгрунтуванню принци-
пів організації території з урахуванням структурно-дина-
мічних особливостей агроландшафтів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
оптимізації структури сільськогосподарських угідь та її оцінки 
на місцевому рівні досліджувалася рядом відомих вітчизняних 
учених: С.Ю. Булигіном, Д.С. Добряком, В.М. Кривовом, 
В.О. Леонцем, А.М. Третяком. Ними запропонована система 
заходів для збереження продуктивних якостей земель сільсь-
когосподарського призначення. Серед зарубіжних вчених 
питання оптимізації на основі екологобезпечного використан-
ня вивчали Е. Гойке, І. Риборські (Словаччина), Н.Ф. Реймерс 
(Росія), Ю. Одум, Г. Одум (США) та ін. 

Однак, окреслена проблема структуризації сільсько-
господарських угідь є досить складною і дискусійною. Оп-
тимізацію агроландшафтів слід проводити разом з приро-
доохоронним плануванням землекористування, що показа-
но у даній статті.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є 
розробка природоохоронного плану землекористування ДП 
«ДГ «Подільське»». Виходячи з мети поставленні такі завдан-
ня: 1) проаналізувати сучасний стан агроландшафту в умовах 
ДП «ДГ «Подільське»»; 2) розробка природо-охоронного пла-
ну землекористування в умовах ДП «ДГ «Подільське»». 

Оптимізацію землекористування можна визначити як 
процес установлення такої структури земельних угідь, що 
буде найбільшою мірою адекватна уявленням про ефекти-
вне використання земель. Наукове визначення поняття 
«оптимальність землекористування» має триєдину форму-
лу, в якій повинні гармонійно поєднуватися екологічний, 
економічний та соціальний напрями оптимізації, а нехту-
вання хоча б одним із них фактично може призвести до 
порушення стабільності землекористування. 

Екологічну складову оптимізації землекористування 
можна визначити як усвідомлену необхідність збереження і 
раціонального використання землі основного природного 
ресурсу та базисного компоненту довкілля. Головними 
шляхами досягнення її цілей є, в першу чергу, збереження, 
відновлення та розширення територій із природними біо-
ценотичними комплексами, по-друге, мінімізація (в т.ч. 
через нормування) антропогенного (переважно виробничо-
го) навантаження на інші землі [3, с.63-64].  

Щоб провести екологічну оптимізацію землекористуван-
ня слід зробити оцінку екологічної стабільності даної території. 

Абіотичний метод заснований на визначенні та зіста-
вленні площ, зайнятих різними елементами ландшафту, з 
урахуванням їх позитивного або негативного впливу на 
навколишнє природне середовище (формула 1): 

 1
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   (1) 

Де, Fcm – площі, зайняті стабільними елементами ландшаф-
ту сільськогосподарськими культурами і рослинними спів-
товариствами; Fнcm – площі, зайняті нестабільними елемен-
тами ландшафту[4]. 

Оцінку ландшафту виробляють за наступною шка-
лою: 

КЕСЛ1 характеристика ландшафту 
 <0,5 нестабільність добре виражена 
 0,51... 1,00 стан стабільний 
 1,01... 3,00 стан умовно стабільне 
 4,51 і більше стабільність добре виражена 

За абіотичним методом коефіцієнт екологічно стабі-
льності ландшафтів в умовах ДП «ДГ «Подільське»» ста-
новить 0, 003. 

КЕСЛ1 = (5 + 48,86) / 1646,14 
КЕСЛ1 = 0,03 

Оцінка ландшафту: нестабільність добре виражена. 
Щоб агроландшафт був стабільним площі зайняті 

стабільними елементами мають складати, як мінімум поло-
вину загальної площі. 

  
Рис. 1. План землекористування після оптимізації 

Раціонально було б запровадити лісосмуги та живо-
плоти загальною площею 100 га, для профілактики вітрової 
ерозії; збільшити площу саду з 48,8 га до 124 га; 532 га 
засіяти багаторічними травами: конюшиною, люцерної, 
епарцетом та лукопасовищними травами, 100 га виділити 
на пасовища, пари та перелоги. 

КЕСЛ = (100 + 124 + 532 + 100) / 1646,14 
КЕСЛ1 = 0,52 

Оцінка ландшафту: стан стабільний. 
Якщо агроландшафт є стабільним значить його еко-

логічна оптимізація проведена успішно. 

Висновки. Агроландшафт в умовах ДП «ДГ «Поділь-
ське»» є нестабільним, це зумовлено тим, що майже усі 
землі дослідного господарства використовуються під 
ріллю, тобто щороку обробляються, є нестійкими. Тому 
землекористуванню потрібна оптимізація агроландшафтів. 

Рекомендовано для збільшення стабільності впровадити 
природоохоронного плану, а саме виділити більше земель під 
сіножаті; збільшити площі під багаторічними насадженнями; 
запровадити лісосмуги та живоплоти, пари та перелоги. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗОНИ ЗАТОПЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ARCGIS  
НА ВИПАДОК ПРОРИВУ ДАМБИ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 

Висвітлено основні теоретико-методологічні аспекти дослідження гідрологічних об’єктів при моделюванні зон зато-
плення внаслідок прориву дамб гідроелектростанцій. В середовищі ArcGIS на основі даних топокарт, супутникових знім-
ків та власних польових досліджень встановлено максимальну зону затоплення території с. Кочубіїв у випадку прориву 
дамби діючої гідроелектростанції. 

Ключові слова: водосховище, зона затоплення, ArcGIS, гідрологічне ГІС-моделювання. 

Побудова гідроелектростанцій несе низку ризиків, в 
першу чергу пов’язаних із небезпекою підтоплень терито-
рій в разі прориву дамби при надзвичайних ситуаціях при-
родного та природно-антропогенного характеру. Для міні-
малізації збитків та зниження негативного впливу на тери-
торії, що знаходяться нижче по течії водотоків, проводить-
ся комплекс оціночних робіт як на стадії проектування 
гідроспоруд так і під час контролю за їхнім функціонуван-
ням. Одним із аспектів такої оцінки є прогнозне моделю-
вання максимальної зони затоплення території внаслідок 
прориву дамби гідроелектростанції.  

Результати досліджень з цієї тематики висвітлені у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зок-
рема це праці Ю.М. Андрейчука, С.В. Гриб, Х.В. Бурштин-
ської, О.С. Зубченка, А.В. Костина, І.Д. Мура, С.В. Кострі-
кова, О.О. Світличного, Г.Т. Фрімана, В.В. Хромих, В.П. Чі-
пака, Д. Шауба та ін [1-5].  

Метою статті є моделювання максимальної зони за-
топлення території у випадку прориву дамби гідроелектро-
станції (на прикладі Кочубіївської ГЕС). 

Виклад основного матеріалу. Застосування ГІС-техно-
логій при моделюванні зони затоплення тієї чи іншої території 
передбачає врахування низки факторів (характер рельєфу, тип 
ґрунту заплав, об’єм одночасно текучої води, ширину річкової 
долини та ін.), що потребує складних розрахунково-аналітич-
них операцій. Від наявності тієї чи іншої інформації залежить і 
точність кінцевого прогнозу. На сьогодні існує безліч методик 
різного рівня складності щодо оптимального врахування ви-
щезазначених факторів, які застосовуються гідрологами, ін-
женерами та географами. Усі вони мають свої переваги та 
недоліки, і зазвичай підходять до якогось одного типу гідро-
геоморфологічних умов. Проте у всіх випадках засоби ArcGIS 
є лише інструментами для автоматизованої реалізації аналіти-
чних алгоритмів та наочного просторово-часового моделю-
вання отриманих результатів. 

Досліджуваним полігоном ми обрали територію с. 
Кочубіїв, що знаходиться нижче по течії діючої гідроелек-
тростанції на р. Жванчик. В якості первинних даних нами 
було використано: 

 топографічні карти масштабу 1:10000 для отримання 
відміток висот, глибин та побудови цифрової моделі 
рельєфу (ЦМР); 

 супутникові знімки Google, Yandex та ESRI Imaginare з 
максимальним розширенням 0,25 м/піксель для корект-
ного встановлення меж водотоків, сільськогосподарсь-
ких угідь, селитебних територій та інженерних споруд; 

 результати власних досліджень 2008-2016 рр. для без-
посереднього польового коригування максимальних 
значень паводків та зон підтоплення. 

Методичною основою наших досліджень стала спро-
щена методика А. Абдуліна, яка передбачає наближене 
моделювання зон затоплення на основі даних про об’єми 
води у водосховищі та орографічних особливостей долини 
річки (ширина заплави, відмітки висот та ін.). 

Для проведення розрахунків, нами в середовищі 
ArcMap, на основі топографічної карти масштабу 1:10000 було 
створено GRID-модель рельєфу шляхом векторизації ізогіпсів 
та відміток висот. Для виділення сучасних меж водотоків, 
сільськогосподарських угідь та господарських споруд викори-
стано супутникові знімки Google, Yandex та ESRI Imaginare з 
попереднім коригуванням просторової прив’язки. 

Визначення зони підтоплення здійснювали на основі 
аналітичних розрахунків висоти хвилі прориву, співстав-

ляючи їх з даними висот рельєфу шляхом створення TIN-
поверхонь з паралельною конвертацією в GRID: 
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 (1) 

де Н затопл. – абсолютне значення рівня затоплення, м; n – 
рівень затоплення, м; h – абсолютне значення відміток ре-
льєфу в непідтопленому стані, м.  

3D-моделювання здійснювали в середовищі ArcScene 
шляхом послідовного накладання векторних та растрових 
шарів. 

 
Рис. 1. Максимальна зона затоплення в разі прориву Кочубіївської ГЕС 

Отримані результати свідчать, що діюча Кочубіївська 
ГЕС створена з досить високим рівнем обґрунтування еко-
логічної безпеки на випадок виникнення стихійних лих. 
Сформована на цьому відрізку каньйоподібна долина 
р. Жванчик дозволяє мінімізувати зону підтоплення. Серед 
існуючих житлових та господарських будівель лише 1 двір 
знаходиться в зоні ризику. Основна небезпека пов’язана із 
ймовірністю підтоплення сільськогосподарських угідь, 
здебільшого пасовищ та деяких площ ріллі.  

Отже, засоби ArcGIS дозволяють швидко та якісно змо-
делювати зону затоплення території внаслідок прориву дамб 
гідроелектростанцій, паводків, повеней та інших надзвичай-
них ситуацій. Великий набір інструментів дає змогу наочно 
відобразити отримані результати у вигляді 2D та 3D зобра-
жень. Отримані результати моделювання зони затоплення 
території на прикладі Кочубіївської ГЕС свідчать, що основні 
ризики пов’язані із підтопленням сільськогосподарських угідь 
(рілля, пасовища) і лише в окремих випадках існує небезпека 
підтоплення житлових будинків та господарських споруд. 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МАКРОФІТІВ ВИДІВ  
РОДУ CAREX НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

Проведено географічний аналіз макрофітів роду Carex на території НПП «Подільські Товтри». Встановлено зональне, 
регіональне та залежно від характеру розміщення ареалів видів у океанічних та внутрішніх областях. Проаналізовано ві-
сім представників флори НПП «Подільські Товтри» та проведено їх розподіл серед хорологічних груп. 

Ключові слова: географічний аналіз, макрофіти, вид. 

Розвиток геогрфічного аналізу розпочався у XIII столітті 
з виходом праць К. Ліннея, П.С. Паласса. Види рослин, сукуп-
ність яких утворює флору, розрізняють за їх географічним 
поширенням та походженням [8]. Відомості про географічне 
поширення певних видів і флористичних комплексів території 
України, Росії, Білорусії, Кавказу, Сибіру, Далекого Сходу 
знайдено у працях О.А. Гройсгейма, Д.В. Дубини [3], Я.П. Ді-
духа та інших учених. На теперішній час географічний аналіз 
застосовують у флористичних роботах [1, 2].  

Не дивлячись на те, що багато публікацій присвячено 
хорології окремих регіонів, географічний аналіз флористи-
чної структури видів роду Carex на території НПП «По-
дільські Товтри» досі не завершений. Тому встановлення 
кількості хорологічних груп, виявлення їх участі на цій 
території є актуальним. 

Метою дослідження є проведення географічного аналі-
зу і встановлення хорологічної групи видів роду Carex. 

Методи та матеріали. При класифікації ареалів фло-
ри було взяте за основу ботаніко-географічне районування, 
розроблене Мойзелем зі співавторами [11]. Був використа-
ний метод класифікації типів ареалів за просторовою три-
вимірною системою координат Мойзеля [10]. Цей метод 
дозволяє відобразити їх зональне і регіональне положення, 
а також ступінь їх океанічності та континентальності [3]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Відпо-
відно до зонального положення ареалів видів роду Carex 
виділяємо дві зональні групи: борео-субмеридіональна та 
температно-меридіональна (табл. 1) [7]. 

Також відповідно до регіонального поширення виді-
ляємо такі типи ареалів, як євросибірський, євразійський та 
циркумполярний (табл. 1). 

Залежно від характеру розміщення ареалів видів в океа-
нічних або внутрішніх (континентальних та перехідних) обла-
стях виділяємо три форми ареалів: І – індиферентна, ІІ – еври-
океанічна, ІII – евриконтинентальна (табл. 1) [3, 5]. 

Таблиця 1 
Спектр хорологічних груп макрофітів видів роду Carex 

№ Вид Зональне  
поширення 

Регіональне 
поширення 

Форми 
ареалів 

1 Carex acuta Борео-
субмеридіональна 

Євросибірсь-
кий 

Евриконти-
нентальний 

2 Carex 
acutiformis 

Температно-
меридіональна 

Євразійський Індиферент-
ний 

3 Carex 
paniculata 

Борео-
субмеридіональна 

Євразійський Евриокеані-
чний 

4 Carex 
pseudocyper
us 

Температно-
меридіональна 

Циркумполя-
рний 

Евриокеані-
чний 

5 Carex 
riparia  

Борео-
субмеридіональна 

Євразійський Евриокеані-
чний 

6 Carex 
vesicaria 

Температно-
меридіональна 

Циркумполя-
рний 

Індиферент-
ний 

7 Carex 
vulpine 

Температно-
субмеридіональна 

Євросибірсь-
кий 

Індиферент-
ний 

8 Carex elata Борео-
субмеридіональна 

Євросибірсь-
кий 

Індиферент-
ний 

Таблиця 2 

Відсотковий спектр за зональним поширенням 

№ Зональне поширення Кількість 
видів 

Частка від 
загальної  

кількості, % 
1 Борео-субмеридіональна 4 50 
2 Температно-меридіональна 4 50 
 Всього 8 100 

 

Таблиця 3 

Відсотковий спектр за регіональним поширенням 

№ Регіональне  
поширення Кількість видів 

Частка від 
загальної  

кількості, % 
1 Євросибірський 3 37,5 
2 Євразійський 3 37,5 
3 Циркумполярний 2 25 
 Всього 8 100 

 

Таблиця 4 

Відсотковий спектр форм океанічних ареалів 

№ Форма ареалів Кількість видів 
Частка від 

загальної кіль-
кості, % 

1 Індиферентна 4 50 
2 Евриокеанічна 3 37,5 
3 Евриконтинентальна 1 12,5 
 Всього 8 100 

 

Аналіз хорологічного спектру дав змогу визначити зона-
льну та регіональну приуроченість видів флори на території 
НПП «Подільські Товтри» [6]. Встановлено, що головними 
групами зонального поширення видів є борео-субмеридіона-
льна та темперетно-меридіональна. У регіональному поши-
ренні переважають євросибірські та євразійські види.  

Борео-субмеридіональна та темперетно-меридіональна 
групи мають по 50% видів роду Carex на цій території. Подіб-
не співвідношення цих груп є на території Малого Полісся. 
Але на території Малого Полісся є вид, який має аркто-
меридіональну групу, яка відсутня на території Поділля [3]. 

У хорологічному спектрі флори Поділля перше місце 
розділяють євросибірський (37,5%) та євразійський (37,5%). 
Друге місце належить циркумполярній групі (25%) [9]. Тобто 
євросибірський та євразійський типи представлені 3 видами, а 
циркумполярний – 2 видами. 

На першому місці частка індиферентних видів стано-
вить 50%, далі евриокеанічних – 37,5% та останнє еврикон-
тинентальних – 12,5%. 

Висновки. Нами розглянуто географічну структуру ма-
крофітів видів роду Carex на території НПП «Подільські 
Товтри». Встановлено хорологічні групи видів роду Carex. На 
території Поділля, як показали наші дослідження, хорологічні 
групи прибережно-водних видів, а саме роду Carex має важ-
ливе значення для встановлення динаміки рослинності та за-
ростання водойм повітряно-водними видами, що є актуальним 
при інтенсивному заростанню водойм та будівництві ГЕС. 



Секція Природничих наук 

139 

Список використаних джерел: 

1. Алехин В.В. География растений : [монография]. Москва : 
Учпедгиз, 1950. 420 с. 

2. Дубина Д.В., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Географічна структура 
флори водойм України. Укр. ботан. журн. 1984. 41, №4. С. 1-7. 

3. Заверуха Б.В. Флора Волино-Поділля та її генезис. Київ : 
Наук. думка, 1985. 192 с. 

4. Козак М.І. Географічний аналіз вищої водної флори антро-
погенних водойм Кам’янецького Придністров’я. Різнома-
ніття природи Хмельниччини : зб. статей «Ландшафтне та 
біологічне різноманіття Хмельниччини: дослідження, збе-
реження та відтворення». Кам’янець-Подільський : Абет-
ка-НОВА. 2015. С. 36-42. 

5. Козак М.І. Збереження та використання біорізноманіття 
водно-болотних угідь НПП «Подільські Товтри». Впрова-
дження цілей охорони біорізноманніття національного 
природного парку «Подільські Товтри» : методичні реко-
мендації. Кам’янець-Подільський, 2007. С. 24-26. 

6. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды / 
[Д.В. Дубына, С.М. Стойко, К.М. Сытник, Л.А. Тасенкевич 

и др.] ; отв. ред.: С. Гейны, К.М. Сытник. Київ : Наук. дум-
ка, 1993. 433 с. 

7. Толмачев А.И. Введение в географию растений : [моно-
графия]. Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 244 с. 

8. Хорология флоры Украины / [А.И. Барбарич, Д.Н. Доброчае-
ва, О.Н. Дубовик и др.]. Київ : Наук. думка, 1986. С. 272. 

9. Чорна Г.А. Флора водойм і боліт Лісостепу України. Су-
динні рослини. Київ : Фітосоціоцентр, 2006. 184 с. 

10. Meusel H., Jager E., Weinert E. Vergleichende Chorologie der 
zentral europaischen Flora. Jena : Fischer, 1965. Bd. 1-2. 258 s. 

Geographical analysis of macrophytes of the kind Carex was 
conducted in the territory of NNP «Podilsky Tovtry». The zonal, 
regional and depending on the nature of the habitat types in the 
ocean and inland areas are established. Eight representatives of flo-
ra NNP «Podilsky Tovtry» have been analyzed and their distribu-
tion among chorological groups has been carried out. 

Key words: geographic analysis, macrophytes, species. 

Отримано: 20.04.2018 

 
 

УДК 911.3:33 

В. Д. Рудський, студент природничого факультету 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ БАСЕЙНУ РІЧКИ СМОТРИЧ В ІСТОРИЧНИЙ ЧАС 

Зростаючий вплив суспільства на довкілля потребує проведення комплексних досліджень антропогенних змін в басейнах 
малих річок. Погіршення екологічного стану природного середовища басейнів малих річок, і відповідно якості води, обумовлю-
ється проведеними гідротехнічними меліораціями, збільшенням розораності земель, вирубкою лісів, рекреацією, розвитком 
промисловості, ерозією ґрунтів, радіонуклідним забрудненням територій внаслідок Чорнобильської катастрофи та інше.  

Ключові слова: басейн річки Смотрич, Амадоцьке озеро. 

Об'єктом дослідження є гідро-геоморфологічна дина-
міка басейну річки Смотрич протягом історичного часу. 

Для дослідження застосовувались бібліографічні іс-
торичні джерела, топографічні карти різних років видання 
та спостереження на місцевості. 

Виклад матеріалу. Загальних рис сучасного вигляду 
басейн річки Смотрич набув з початком голоцену 12-
14 тис. р. Однак до сьогодні відбуваються локальні зміни 
водності основного русла та притоків, формування заплави 
і схилів. Активізація змін обумовлена інтенсифікацією 
прямого та опосередкованого господарського впливу. 

До найцікавіших історико-географічних гіпотез динамі-
ки геоморфологічних процесів належить припущення про іс-
нування Амадоцького озера. Останнє існувало в річковій до-
лині Південного Бугу від містечка Чорний Острів до села Го-
лосків, за картою це приблизно 45 км. Тільки біля самого Го-
лоскова ширина цього озера (за меліоративними каналами) ся-
гала 3 км., а далі вверх вона зменшувалась до двох і менше км.  

Щодо існування озера свідчать наступні підтвердження: 

1. На багатьох картах середньовіччя, де зображуються 
території Поділля, досить часто можна побачити «Ama-
docapalus», з якого брали витік чотири, а деколи й бі-
льше річок, в тому числі і річка Смотрич. 

2. Болотниста місцевість (торфовища) у межах Північного 
Поділля зустрічаються у долинах верхів’їв Південного 
Бугу, Горині, Серету. Значні поклади торфу у межиріч-
чі річок Бужок, Іква, Вовк, які дають початок руслово-
му потоку Південного Бугу. 

3. Дослідниця Кам'янця-Подільського Ольга Пламеницька 
пов'язує з існуванням озера колись високий рівень води в 
допливах Дністра – річках Смотричі, Збручі, Студениці, 
Ушиці. Досить переконливим є твердження що у I-II сто-
літтях рівень води був майже на 15 метріввищийвідсучас-
ного. Цевизначено за відбитками рівнів води у вигляді чіт-
ких горизонтальних слідів на вапнякових скелях каньйону. 

4. Існування Амадоцького озера в стародавні часи, за опи-
сами Птолемея у 2 столітті н.е., який стверджував що 
Гіпаніс бере початок від великого озера, а те що Гі-
паніс – це Південний Буг, то озеро, з якого ця річка мо-
гла витікати, потрібно шукати в районі витоку, витік 
Південного Бука знаходиться орієнтовно в районі Ама-
доцкого озера, тобто в районі тієї території, де карто-
графи малювали озеро-болото. 

5. Цікаво, що лінія трасування валів Траяна на Поділля 
переривається саме там, де починається місцевість, яка 
була покрита Амадоцьким озером. 

Висихання озера, на думку О. Пламеницької, пов'яза-
не з неотектонічними зсувами, зокрема голоценовими ру-
хами земної кори Наддністрянського Поділля. Також мож-
на розглядати версії як посушливі періоди, однак дости-
менно про аномальну спеку в ті часи важко говорити. Так і 
карстуванням, що пов’язане з геоморфологічною будовою 
Північного Поділля. 

Антропогенна діяльність на річкову долину починається 
ще в період ранньої античності (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.), 
береги річки Смотрич вже були заселені людьми. Так варто 
виділити Черняхівську культуру зокрема (1 століття до н.е.). 
Представники якої підпорядковували води Смотрича. Так 
господарська діяльність цих людей приводила до загачу-
вання річкової мережі, з’являються системи ставків. 

У період середньовіччя трансформаційні процеси прояв-
ляються у більш масштабних формах. Кам’янець-Подільсь-
кий, в той час неодноразово піддавався нападу ворогів із сусі-
дніх держав, оскільки місто було вигідним торгівельним, ад-
міністративним та політичним центром на міжнародній арені 
середньовіччя. Щоб сприяти підсиленню обороноздатності 
фортеці, задіювалися усі природні ресурси, а саме морфологі-
чний тип річкової долини Смотрича – каньйон. 

У найдоступніших для ворога місцях північно-західного 
та південно-західного в’їздів було споруджено комплекси 
Польської і Руської брам. До системи укріплень обох брам 
входили шлюзи, що перегороджували течію річки. Спочатку 
перекривали шлюз у нижній течії річки, на Руській брамі і 
наповнювали каньйон водою до певного рівня. Після цього 
опускали шлюз у верхній течії на Польській брамі, таким чи-
ном вода затоплювала частину каньйону між Польською бра-
мою і скелястим перешийком. 

Однак з появою перших повеней, після спорудження 
брам, постала проблема в їх збережені від швидкого підійман-
ня води, що могли знести шлюзи Польської брами і тут знову 
розпочався процес втручання людини у перебудову гідрологі-
чної мережі Смотрича. Так у 1544 році розпочалося будівниц-
тво склепінчастого каналу під Замковим мостом. 

У 17 столітті внаслідок вирубки лісу, активізується 
флювіальна ерозія на берегах річкової долини. Починають-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/VIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5.
https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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ся активно формуватися під лінійною ерозією яри. Які зго-
дом почнуть утворювати нові елементи річкової долини. 

З потребами людства води Смотрича все більш ста-
ють задіяні у природокористуванні. Так зокрема у ХІХ – 
початок ХХ ст. на території Поділля формувались аквальні 
і водно-болотні ландшафти. У цей період активізується 
процес використання водних ресурсів Поділля, це призво-
дить до розвитку судноплавства, впорядковуються русла 
річок, чисельно будуються греблі, а також канали. на річці 
масово споруджують млини, проводяться меліоративні 
роботи. Так зокрема у Кам’янець-Подільському повіті у 
1932 році працювало 334 млина. 

Під кінець 1935-го було побудовано Кам’янець-
Подільську ГЕС. Пізніше Смотрич зазнав чимало трансфо-
рмаційних процесів, особливо на головному річищі було 
споруджено Голосківську ГЕС, Цвіклівське водосховище, у 
1965 споруджено Цибулівське водосховище. 

Отож, для дослідження зміни трансформації басейну 
річки Смотрич у період з 1868 по 1985, а саме у від’ємній 
чи додатній кількості елементів річкової системи, була 
використана класифікація Штралера-Філософова. 

Тут порядок приток встановлюється від витоку да гирла. 
Нерозгалужені водотоки вважаються водотоками 1-го поряд-
ку. Зливаючись, два водотоки 1-го порядку утворюють водотік 
2-го порядку. Водотік 3-го порядку утворюється від злиття 
двох водотоків 2-го порядку, водотік 4-го – злиттям двох во-
дотоків 3-го порядку і т.д. Якщо до притоки 2-го і вищого 
порядку приєднується будь-яке число приток 1-го порядку, 
його порядок залишається незмінним. Порядок може підви-
щитись лише в разі злиття двох водотоків однакового поряд-
ку. Також існують інші класифікації: І.Д. Гарцмана, А.Е. Шай-
деггера, Н.А. Ржаніцина, Хортона та інших гідрологів. 

За даними трьох різночасових зрізів басейну річки Смо-
трич було пораховано кількість приток від першого порядку 
до четвертого. За розрахунком, який здійснювався за допомо-
гою класифікації Штралера-Філософова, отримано такі дані: 

Таблиця 1 

Кількість приток різних порядків за трьома зрізами часу 

Притоки 1868 р. 1930 р. 1985 р. 
1 порядку 152 266 291 
2 порядку 35 63 67 
3 порядку 8 15 19 
4 порядку 3 6 6 

За результатами даного дослідження встановлено, що 
протягом 117 років кількість приток крізних порядків збі-
льшилась, однак разом із цим варто зауважити, що водність 
річки значно понизилася. Так з 1868 року по 1985 рік кіль-
кість приток першого порядку зросла на 47%, другого по-
рядку також на 46%, третього порядку на 60% і відповідно 
четвертого порядку на 50%. Кількість нових елементів річ-
ки пов’язано у першу чергу з ерозійними процесами, мелі-
оративними роботами, осушливими каналами.  

Висновок. За історичний час трансформації басейну 
річки Смотрич, впливали як природна так і антропогенна 
(прискорена) ерозія. Внаслідок поєднанням реліктових і 
сучасних форм рельєфу в межах басейну р. Смотрич сфор-
мувалися його морфоскульптурні особливості, в утворенні 
яких основну роль відіграли екзогенні процеси – ерозійні, 
карстові та гравітаційні. Також встановлено, що протягом 
трансформації за історичний час водність річки надзвичай-
но упала, проте кількість нових елементів річкової системи 
різних порядків за останні 100 років збільшилась у двічі. 
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The growing influence of society on the environment re-
quires a comprehensive research of anthropogenic changes in 
basins of small rivers. The deterioration of the ecological envi-
ronment of the natural pools of small rivers and according to 
water quality, driven by the ongoing hydraulic reclamation, in-
creasing arable land, deforestation, recreation, industrial de-
velopment, soil erosion, radioactive contamination from the 
Chernobyl disaster areas, and more. 

Key words: basin of river Smotrich, Amadoka lake. 
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3D-МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО ЛАНДШАФТУ ЗАСОБАМИ ARCGIS  
ТА АНАЛІЗ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  

(моделювання міст як складова частина віртуальної дійсності) 

У статті висвітлено основні напрямки застосування цифрових моделей міського ландшафту та виокремлено завдання 
для вирішення яких вони створюються. В середовищі ArcGIS на основі ArcCatalog cтворено персональну базу геоданих. 
Наступним кроком є створення класу просторових об'єктів (точки, полігони). На основі ArcMap на власний вибір та фан-
тазію можна розмістити точки та полігони у будь-якому вигляді для подальшого застосування. Останнім кроком є про-
грама ArcScene, де завершальним етапом стає саме 3d моделювання (вибір моделей). 

Ключові слова: 3d-моделювання, міський ландшафт, міське середовище, ArcGIS, ArcCatalog, ArcMap, ArcScene. 

Віртуальна дійсність – це штучно створений світ, що 
сприймається людиною, як і реальний, але має одну особли-
вість: реальний світ існує незалежно від бажання та можливо-
стей людини, а віртуальний може бути створений за її бажан-
ням у будь-якому вигляді. При цьому створюється майже сто-
відсотковий ефект присутності, тобто людина сприймає ство-
рений світ, як реальний, незалежно від того, чи є він його ві-
дображенням, чи лише втіленням фантазій. На сучасному 
етапі розвитку інформаційних технологій та їх глобалізації 
людство виявляє тенденцію до утворення віртуальної копії 
багатьох складових частин реального життя. Красномовним 
прикладом цього може слугувати система ArcGIS. 

На сучасному етапі моделювання міст, особливо у 
мережі Internet, є одним з складових елементів загальної 
інформаційної інтеграції. Користувач отримує можливість 
майже «реально» помандрувати містами, які віддалені від 
нього на тисячі кілометрів. Крім того, такі системи моде-

лювання можна використовувати як в розважальних, так і в 
наукових цілях, проводячи на них дослідження як техніч-
ного, так і соціального характеру. 

Результати досліджень з цієї тематики висвітлені у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зок-
рема це праці Аврутіна В.Д., Онішка К.В., Руденка В.Ю., 
Степанова Д.І., Толчевської А.Є., Шипуліна В.Д, та ін [1-
5]. В цілому питання тривимірного моделювання міського 
середовища було підняте в працях багатьох закордонних та 
вітчизняних науковців, оскільки така специфіка досліджень 
є і буде актуальною ще досить довгий час. 

Метою дослідження є висвітлення можливостей мо-
делювання міст як складової частини віртуальної дійсності 
засобами ArcGIS. 

Завданнями дослідження є: 3D-моделювання умовної 
частини міського ландшафту, обґрунтування необхідності 
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збільшення якості 3D-моделювання; розробка алгоритму по-
будови 3D-моделі; виконання аналізу 3D-моделей міста. 

Для вирішення поставленого завдання об’єктом 3D-мо-
делювання обрано умовну частину міського ландшафту. 3D-
модель міського середовища, створена інструментами ArcGIS. 

На сьогодні використовуються різні програмні продукти 
для тривимірного представлення міського середовища. На 
території України найпопулярнішими з них є ArcScenе, 3ds 
Max, SketchUp, Maya, але для подальшого аналізу все ж най-
кращими залишаються інструменти ArcGIS.  

Для створення такої 3D-моделі потрібно завантажити 
ArcCatalog (попередньо створити папку для роботи), підк-
лючити папку, у якій будуть створюватись потрібні елеме-
нти. Після підключення папки, створюємо персональну 
базу геоданих (задаємо потрібну назву), у якій створюється 
клас просторових об’єктів (задаємо назву та тип об’єкту, 
координатну систему, текстовий тип даних).  

 
Рис. 1. Початковий вигляд майбутньої 3D-моделі міського середовища 

Наступним кроком буде завантаження програми ArcMap. 
Опцією «Добавить данные» відкриваємо персональну базу ге-
оданих та добавляємо клас просторових об’єктів (точки / полі-
гони) і будь-яку картинку, аби мати основу. Далі опція «Реда-
ктор» – «Начать редактирование». Праворуч з’являється вікно 
«Создать обьекты», де натиснувши на певний клас (наприклад 
точки) можна почати редагування або створення майбутньої 
3D-моделі, записуюючи їх у «Таблица атрибутов» Після закін-
чення майбутня 3D-модель буде мати вигляд як на рис. 1; далі 
натискаємо опції «Сохранить» і «Завершить редактирование». 

Останнім та основним кроком у створенні 3D-моделі по-
стає програма ArcScene. Завантаживши програму, ліворуч є 

вікно «Таблица содержания», де добавляємо ті самі створені 
дані із ArcMap. Натискаючи на дані, з’являється перелік сим-
волів, завдяки яким і створюється модель. Для більшого різ-
номаніття є опція «Ссылки на стили». Після обрання можна 
коротко відредагувати (опції: цвет\размер\угол для точок і 
цвет заливки/ширина контура/цвет контура для полігонів). 
Після завершення 3D-модель буде мати вигляд як на рис. 2. 

 
Рис. 2. Умовна 3D-модель міського середовища 

Висновки. Отже, засоби ArcGIS є потужним інстру-
ментом для реалістичного представлення міського середо-
вища й доповненням лінійки програмних продуктів компа-
нії ESRI, що відповідає сучасним вимогам користувачів. У 
той же час програмний продукт ArcGIS потребує подаль-
шого удосконалення. 
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In the article the basic directions of digital models of the urban 
landscape and singled out the task for which they are created. In 
the environment of ArcGIS ArcCatalog created based personal da-
tabase location. The next step is to create a class of spatial objects 
(points, polygons). Based on the ArcMap own choice and imagina-
tion can be placed points and polygons in any form for later use. 
The final step is the application ArcScene, where the final stage is 
3d modeling is (choosing models). 

Key words: 3d-modeling, urban landscape, urban envi-
ronment, ArcGIS, ArcCatalog, ArcMap, ArcScene. 
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КОМПЛЕКСНЕ ПОЄДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК УМОВА  
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

У статті розглянутий стан зеленого туризму у межах Кам’янець- Подільського району. На прикладі селищ Китайго-
род, Суржинці та Вихватнівці, запропоновано комплексне поєднання об’єктів зеленого туризму, як умови ефективного 
функціонування Кам’янець-Подільського району. 

Ключові слова: зелений туризм, агрооселя, підприємництво, додатковий дохід. 

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти зелено-
го туризму висвітлені у працях відомих вчених у галузях 
географії і туризмознавства, зокрема: Любинська І.Б., Ми-
сько В.З., Гловацька В.В., Прокопова І. В., Зінько Ю.В., 
Рутинський М. Й., Пінчук Т. А., та інших дослідників. 

Виклад матеріалу. Кам’янець-Подільський район нара-
ховує 121 село та одне селище міського типу. Серед яких ли-
ше 11 використовують своє географічне положення та рекреа-
ційний потенціал у надані послуг із зеленого туризму. 

Зелений туризм – новий вид туризму, що включає стаці-
онарний відпочинок у сільській місцевості з акцентами на сі-
льське господарство та збереження і відновлення природи [1]. 

Попри вирішення соціально-економічних проблем села 
та якісного відпочинку, основною послугою зеленого туризму 
є надання туристам тимчасового проживання – агрооселі. 

Агрооселя – це житлове приміщення, що знаходиться в 
сільській місцевості, містить не більше 30 ліжко-місць (залеж-
но від категорії житла), пристосованих для проживання турис-
тів, і належить на правах приватної власності господарю, який 
займається сільськогосподарською діяльністю або зайнятий у 
сфері обслуговування чи соціальній сфері [7]. 

Проживання туристів у комфортних умовах є необ-
хідною складовою в процесі розвитку і функціонування 
підприємницької діяльності господаря та зеленого туризму 
загалом. Але не зважаючи на це існує ряд чинників, які 
мають важливе значення, а саме: сприятливе географічне 
розташування, наявність і демонстрація культурних та 
природних пам’яток, облаштування туристичних маршру-
тів та надання екскурсійних послуг, транспортне обслуго-
вування туристів, виробництво та реалізація туристам еко-
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логічно чистих продуктів харчування, цінова доступність 
проживання, розроблення заходів для збільшення тривало-
сті перебування відпочинку у садибі тощо. 

Враховуючи вище перелічені фактори для розвитку 
зеленого туризму в сільській місцевості, слід запропонува-
ти один із варіантів комплексного поєднання природних 
об’єктів зеленого туризму, як умови ефективного його фу-
нкціонування на базі Кам’янець-Подільського району. 

Одним із таких поєднань є село Китайгород, в 20 кіло-
метрах на схід від районного центру – Кам’янець-Подільсь-
кий. Ця місцевість відома тим, що на її території виявлені 
залишки поселень трипільської культури та давньоруських 
часів. У селищі збереглись Костел Пречистої Діви Марії з 
1772 року та руїна панського будинку сім’ї Потоцьких. Окрім 
цього, вагомого значення має Китайгородське відслонення – 
геологічна пам’ятка природи загальонодержавного значення. 
Охоронний режим якої встановлений з 1984 року. Китайгоро-
дська стінка – єдиний в межах Східно-Європейської платфор-
ми міжнародний еталон вендських відкладень протерозойсь-
кої ери та один з найповніших в світі розрізів відкладень силу-
ру та девону палеозойської ери. 

Яскравим прикладом комплексного поєднання об’єк-
тів зеленого туризму можуть бути такі села, як Суржинці та 
Вихватнівці.  

У с. Суржинці є вже досить відома садиба «Пілігрим», 
яка стала популярною не тільки серед українських туристів, а 
й іноземців. Вона надає низку послуг і розваг, але окрім цього 
туристам необхідні екскурсійні подорожі більшого масштабу.  

Звернувши на це увагу, ми пропонуємо об’єднати се-
ла Суржинці і Вихватнівці, як рекреаційну зону. Врахову-
ючи малу відстань між ними, а саме – 8 км., відпочиваю-
чим буде не лише комфортно провести час у садибі, але й 
здійснити екскурсію околицями ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення – Совий Яр, який розташо-
ваний за 30 км. від м. Кам’янець-Подільський, між селами 
Вихватнівці та Крушанівка. Заповідна територія якого тяг-
неться вузькою смугою з півночі на південь по каньйоно-
подібних схилах долини річки Студениці. Заказник є одним 
із найкрасивіших та найбагатших на рослинне i тваринне 
розмаїття витвором Хмельниччини. 

Отже, слід сказати, що Кам’янець-Подільський район 
має великі перспективи для розвитку рекреації та туризму. 
Однак зелений туризм не став пріоритетним напрямком 
розвитку господарського комплексу в селищах Китайгород 
та Вихватнівці, хоча є всі сприятливі для цього умови, які у 
подальшому можуть дати неабиякий результат. 

Комплексне поєднання об’єктів зеленого туризму в с. 
Китайгород дасть змогу сільським жителям не лише збере-

гти в незмінному стані Китайгородське відслонення та 
історичні пам’ятки, але і сприятиме зростаючому попиту 
мешканців українських міст та іноземних цін на відпочи-
нок у сільській місцевості. Також можна буде вирішити 
проблему із безробіття у селі. 

Вдалим буде і поєднання сіл Суржинці та Вихватнівці. 
За рахунок сприятливого географічного розташування, мальо-
вничих краєвидів Сового Яру, наявності місця проживання – 
садиби «Пілігрим» та надання автотранспорту, функціонуван-
ня зеленого туризму на даній території буде ефективним. 

Проте, існують проблеми, які ускладнюють процес 
розвитку зеленого туризму в районі, як то відсутність регі-
ональних програм із розвитку зеленого туризму; низька 
активність щодо організації власної справи; відсутність 
самого досвіду в організації зеленого туризму. 

Але при належному сприянні держави, зелений туризм в 
цьому районі може активізувати розвиток депресивних сільсь-
ких територій, спонукати до більшої кількості сільських са-
диб, їх покращення, а також підвищення культурно-освітнього 
рівня сільського населення. Цей вид туризму дасть змогу під-
вищити добробут населення і економіку регіону. 

Висновок. Таким чином, поєднавши об’єкти зеленого 
туризму у таких селах як Китайгород, Суржинці і Вихват-
нівці, ми дійшли висновку, що даний запропонований нами 
варіант дасть змогу як найкраще використовувати саму 
місцевість в процесі чого буде створена умова ефективного 
функціонування Кам’янець-Подільського району. 
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В статті викладено теоретико-методологічні засади застосування ArcGIS для цілей ландшафтного моделювання в ре-
гіональному плануванні. Висвітлено методику створення конкретних ландшафтних моделей за допомогою програмного 
забезпечення ArcGIS. Створено умовну 3D-модель міського ландшафту. 
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Реалізація проектів із ландшафтного планування на 
всіх його етапах ґрунтується на застосуванні геоінформа-
ційних систем (ГІС) – інформаційних систем для збору, 
обробки, організації, аналізу та представлення географіч-
них даних. Застосування ГІС сьогодні є загальноприйнятою 
практикою, що полегшує як власне розробку планувальних 
етапів і зміст ландшафтного планування, так і інтеграцію 
його результатів в інші види діяльності. Геоінформаційні 
технології у ландшафтному плануванні мають за мету за-
безпечити цілісність планувальних етапів – збір даних – 
аналіз – формулювання цілей – представлення результатів. 

Результати досліджень з цієї тематики висвітлені у 
працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Зок-
рема це праці Олещенко А.В., Соломаха І.В., Голубців О.Г. 

[1-4]. В цілому питання ландшафтного 3D моделювання 
міського середовища було висвітлене в працях багатьох за-
кордонних та вітчизняних науковців, оскільки така тематика 
досліджень є і буде актуальною, ще досить довгий час. 

Мета – оцінка можливостей реалізації принципів 
ландшафтного планування. Досягнення мети можливе за 
умови всебічного аналізу сучасної ситуації ландшафтного 
планування у містобудівній практиці та в сільських населе-
них пунктах, а також аналізу законодавчої бази відносно 
оптимізації ландшафтів і прогнозу її розвитку на майбутнє. 

Завданнями дослідження є: 3D-моделювання частини 
міського ландшафту, розробка алгоритму побудови 3D-мо-
делі, виконання аналізу 3D-моделей міста. 
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Для побудови ландшафтного проекту потрібно заван-
тажити ArcCatalog (попередньо створити папку для робо-
ти), підключити папку, у якій будуть створюватись потріб-
ні елементи. Після підключення папки, створюємо персо-
нальну базу геоданих (задаємо потрібну назву), у якій 
створюється клас просторових об’єктів (задаємо назву та 
тип об’єкту, координатну систему, текстовий тип даних).  

Далі відбувається завантаження програми ArcMap. 
Опцією «Добавить данные» відкриваємо персональну базу 
геоданих та добавляємо клас просторових об’єктів (точ-
ки/полігони) і будь-яку картинку, аби мати основу. Далі 
«Редактор» – «Начать редактирование». Праворуч з’являє-
ться вікно «Создать обьекты», де натиснувши на певний 
клас (наприклад точки) можна почати редагування або 
створення майбутньої 3D-моделі, записуюючи їх у «Табли-
ца атрибутов» Після закінчення майбутня 3D-модель буде 
мати вигляд як на рис. 1; далі натискаємо опції «Сохра-
нить» і «Завершить редактирование». 

Останнім та основним кроком у створенні 3D-моделі 
постає програма ArcScene. Завантаживши програму, ліво-
руч є вікно «Таблица содержания», де добавляємо ті самі 
створені дані із ArcMap.  

 
Рис. 1. Майбутня 3D-модель у двовимірному просторі 

Натискаючи на дані, з’являється перелік символів, за-
вдяки яким і створюється модель. Для більшого різнома-
ніття є опція «Ссылки на стили». Після обрання можна 
коротко відредагувати. Після завершення 3D-модель буде 
мати вигляд як на рис. 2. 

Ландшафтне планування – це територіально-концептуа-
льне галузеве планування землекористування з точки зору 
охорони природи. Завдання ландшафтного планування – нада-
ти обґрунтування для рішень щодо напрямів і заходів охорони 
і збереження природи на певній території. Ландшафтне плану-
вання стає платформою для вирішення широкого спектра зав-
дань у галузях інформування, комунікації із громадськістю та 
бізнесовими колами, екологічної освіти, територіального та га-

лузевого планування, оцінювання впливу на навколишнє при-
родне середовище. Застосування ГІС-технологій у ландшафт-
ному плануванні базується як на загальних теоретико- мето-
дологічних засадах функціонування геоінформаційних систем. 

 
Рис. 2. 3D-модель міського ландшафту 

Висновки. Отже, ландшафтне планування, як комплекс 
методів і інструментів планування навколишнього середови-
ща, оперує великим обсягом вихідних географічних даних 
різного ступеню деталізації. Застосування геоінформаційних 
систем у ландшафтно-планувальних роботах полегшує і впо-
рядковує процес збору, організації, збереження та актуалізації 
вихідних геоданих. ГІС у ландшафтному плануванні є техно-
логією, яка забезпечує цілісність етапів ландшафтного плану-
вання – від збору і аналізу даних до вироблення природоохо-
ронних цілей та поширення інформації. 
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The article outlines theoretical and methodological princi-
ples of application of ArcGIS for the purposes of landscape 
modeling in regional planning. The methodology for creating 
specific landscape models using ArcGIS software is highlight-
ed. A conditional 3D city landscape pattern is created. 
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ного господарства в межах села, його просторову організацію, а також проблеми та напрямки оптимізації овочівництва 
закритого ґрунту. 
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Тепличне господарство є традиційною галуззю для Се-
реднього Придністер’я, проте воно розвивалося стихійно і 
залежало від кон’юнктури ринку. Саме тому комплексно-
географічний підхід до вивчення даного питання є необхідною 
передумовою для подальшого розвитку овочівництва закрито-
го ґрунту, особливо в умовах сучасної економічної кризи. 

У виробництві більшості видів продукції овочівницт-
ва закритого ґрунту переважають індивідуальні селянські 
господарства. Проте вони не витримують тиску високих 
цін на енергоносії, і представляють весняно-літнє вирощу-
вання ранніх овочів у захищеному ґрунті.  

Однак розкрито і досліджено лише окремі питання 
економіки, організації розвитку тепличного господарства, 
що не повною мірою відображає екологічні та економічні 
перспективи його розвитку в Україні. 

Цій проблемі присвячені праці таких вчених-еконо-
містів: В.А. Бризгалова, С.Ф. Ващенко, В.В. Вітвіцького, 
О.Л. Оверчука, Н.І. Савінова, Д.В. Свентицької. 

Зокрема М.Ф. Кисляченко (Український науково-
дослідний інститут продуктивності агропромислового ком-
плексу) висвітлив економічні й екологічні аспекти розвит-
ку сучасного овочівництва закритого ґрунту в ринкових 
умовах виробництва і споживання в Україні. 

Проте Середнє Придністер’я мало досліджене в сфері 
тепличного господарства. Цей регіон досліджував лише 
один науковець – І.П Касіяник. 

Мета дослідження – розкрити природні передумови, 
проаналізувати сучасний тип господарювання та дослідити 
перспективи розвитку овочівництва закритого ґрунту на 
прикладі с. Горошова. 
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Виклад основного матеріалу. Село Горошова (Терно-
пільська область, Борщівський район) знаходиться в межах 
Середнього Придністер’я, і з трьох сторін оточене меандрою 
Дністра. Таким чином тут сформувалися сприятливі агро-
кліматичні умови. Сума температур, вищих від 10°С, колива-
ється тут від 2500° до 2700°С. Середньорічна температура 
повітря +7,3°С, безморозний період – 160-165 днів, опадів 
випадає від 520 до 600 мм на рік. Цей район (берег Дністра) 
називають ще «теплим Поділлям». Весна настає тут майже на 
два тижні швидше, ніж на решті території області. 

Сільське господарство в основному зосереджується 
на двох культурах: огірках і томатах, причому вирощують 
найбільш урожайні і технологічно відпрацьовані сорти і 
гібриди. Застосування при вирощуванні томатів і огірків 
різних технологій призводить до різниці в собівартості, 
рівні рентабельності, виробничих витратах і, в кінцевому 
рахунку, урожайності з одиниці площі. 

Загалом спостерігається позитивна тенденція до збі-
льшення валового виробництва овочів закритого ґрунту, 
що становить приріст у 95,3 % 2012 р. порівняно з 2008 р. 
Частка господарств населення у загальному валовому ви-
робництві збільшилась на 15,8 % за вказаний період. 

В досліджуваному регіоні також спостерігається така 
тенденція. Станом на 2015 рік тут налічується 1449 теп-
лиць (рис. 1) загальною площею 89.33 га (за даними оциф-
рування супутникового знімка 2015 р.). З кожним роком 
кількість теплиць зростає. 

 
Рис. 1. Село Горошова. Просторова  

структура тепличного господарства  

Причини, що стримують збільшення обсягів вироб-
ництва овочевої продукції закритого ґрунту в с. Горошова: 

 відсутність прямої фінансової допомоги галузі з боку 
держави; 

 низький рівень агротехнологій при виробництві продукції 
через недостатність ресурсного і технологічного забезпе-
чення, зокрема загроза побудови каскаду ГЕС на Дністрі, 
що вплине на найважливіший ресурс господарства – воду; 

 відсутність державної підтримки за рахунок економіч-
них важелів: пільгового кредитування й оподаткування, 
прямої підтримки виробників, відшкодування витрат на 
здешевлення матеріально-технічних ресурсів; 

 недостатнє використання нової техніки, що не дозволяє 
застосовувати енергозберігаючі технології вирощуван-
ня, тобто збільшує собівартість овочевої продукції; 

 відсутність можливості формувати великі обсяги для 
реалізації, у більшості виробників відсутність устатку-
вання із сортування і пакування; 

 недосконале законодавство з регулювання експортно-
імпортних операцій; 

 відсутність системи сертифікації господарств відповідно 
до світових стандартів якості і норм екологічної безпеки. 

Напрями вирішення вищезазначених проблем: 

 створення правових, фінансових і організаційних умов 
ефективного функціонування механізму виробництва, пе-
реробки, зберігання і реалізації якісної овочевої продукції; 

 розробка, удосконалення і застосування ресурсозбері-
гаючих, екологобезпечних технологій виробництва но-
вих високоврожайних, високоякісних вітчизняних сор-
тів і гібридів овочевих культур; 

 забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку 
ринкової інфраструктури (будівництво і модернізація 
споруд захищеного ґрунту, сучасних овочесховищ, пе-
реробних підприємств, оптових ринків і підприємств з 
післязбиральної обробки овочевої продукції); 

 створення сприятливих умов для застосування іннова-
ційних та інвестиційних проектів і удосконалення зако-
нодавчої бази з регулювання експортних операцій ово-
чевої продукції;  

 впровадження стандартизації і сертифікації овочевої 
продукції за стандартами Global GAP і HACCP ISO, що 
дозволить експортувати овочі і продукцію їх переробки 
в країни ЄС; 

 збільшення кількості тепличних підприємств зі збільшен-
ням площі вирощування та виробництва валової продукції 
для мінімізації імпорту, для чого необхідно частково пове-
ртати вартість будівництва з державного бюджету; 

 надання державної підтримки для виробництва елітного 
насіння з метою формування вітчизняних сортових ре-
сурсів; 

 удосконалення системи збуту овочів дрібних товарови-
робників і забезпечення ринків експрес-приборами для 
перевірки якості овочевої продукції. 

Висновки. Введення нових елементів у технологію 
виробництва в закритому ґрунті сприяє підвищенню ефек-
тивності виробництва та забезпечує екологічну безпечність 
овочевої продукції. Чинників, що поліпшують економічну 
ефективність, безліч: конструкції теплиць, наявні техноло-
гії, гібриди F1, організаційні питання, технічне обслугову-
вання процесу, професіоналізм спеціалістів і персоналу для 
обслуговування, маркетинг і менеджмент. 
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БІОМОРФОЛОГІЧНА ТА ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА  
СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ м. БАР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Проведено структурно-порівняльний аналіз дендрофлори міста Бар Вінницької області. Досліджено її біоморфологічну, гео-
графічну та екологічну структуру. Встановлено, що видовий склад дендрофлори м. Бар нараховує 78 види, що належать до 49 
родів, 26 родин та 2 відділів. У біоморфологічній структурі переважну більшість видів становлять деревa (54 види, 69,2%) або 
фанерофіти (61 вид, 78%). Найширше представленими ареалогічними групами є циркумполярна – 19 видів (24,4%), європейсь-
ка – 17. У складі геліоморф переважають сціогеліофіти (31 вид, 39,7%), а у складі гігроморф – мезофіти (50 видів, 65,8%). 

Ключові слова: дендрофлора; екологічний, географічний, біоморфологічний аналізи флори; Бар. 

Відносно сталим компонентом рослинного покриву міст 
стають насадження деревних рослин. Дослідження структур-
них і функціональних особливостей дендрофлори міст та все-
бічна оптимізація міського середовища є важливою пробле-
мою сьогодення. Зміни, що відбуваються у місті протягом 
його існування, та їхній вплив на природний рослинний пок-
рив потребують виявлення, дослідження та опанування з по-
зицій концепції сталого розвитку, з використанням останніх 
досягнень у теорії інтродукції рослин, охорони природи, теорії 
і практиці озеленення населених пунктів [4]. 

Через територію Вінницької області протікає дві з чо-
тирьох головних річок України – Дністер та Південний Буг, 
у долинах яких збереглася малопорушена рослинність. 
Разом із тим, область характеризується одним з найнижчих 
в Україні відсотком заповідності. Значна частина територій 
з високим ступенем багатства та різноманітності природної 
флори та рослинності не забезпечені належною охороною. 
Така ситуація зумовлює необхідність детального дослі-
дження флори та рослинності області. 

Мета роботи – біоморфологічна та еколого-геогра-
фічна характеристика дендрофлори міста Бар Вінницької 
області. 

Матеріали та методи досліджень. Конспект дендроф-
лори досліджуваного району складений на підставі власних 
польових досліджень, проведених протягом 2015-2017 рр. та 
на основі вивчення літературних джерел. Систематична приу-
роченість рослин визначалась за визначниками та флорами [2, 
3]. Номенклатура таксонів наводиться за S. Mosyakin, M. Fedo-
ronchuk [7]. Біоморфологічна структура визначалася за І.Г. Се-
ребряковим [5] та за К. Раункієром [8]. Географічний аналіз 
проведений на основі регіонального підходу до класифікації 
типів арелів; використано схему типів ареалів Г. Вальтера [1]. 
При аналізі географічної структури дендрофлори звертали 
увагу на приналежність до фітохоріонів, виділених А.Л. Тах-
таджяном [6]. Екологічна структура подана відповідно до 
«Екофлори України» [3].  

Результати дослідження та їх обговорення. У ре-
зультаті дослідження виявлено, що видовий склад дендро-
флори м. Бар нараховує 78 видів, що належать до 49 родів, 
26 родин та 2 відділів. Провідними родинами дендрофлори 
міста є Rosaceae, Salicaceae, Betulaceae, Hydrangeaceae, 
Oleaceae, Aceraceae, Asteraceaе 

У біоморфологічній структурі за І. Г. Серебряковим [5] 
переважають деревa (54 види, 69,2%) (рис. 1, A), 17 видів 
(21,8%) належать до кущiв. Решта груп складають помітну 
меншість: напівкущики – 2 види (2,6%), та ліани – 6 (7,0%). 

  
а)      б) 

Рис. 1. Біоморфологічна структура дендрофлори м. Бар:  
а) – за І.Г. Серебряковим, б) – за К. Раункієром. 

Відносно життєвих форм за К. Раункієром [8] (рис. 1, б) 
більше половини (61 вид, 78,0%) всіх видів дендрофлори 
становлять фанерофіти, тобто рослини в яких бруньки від-
новлення переносять холод або посуху відкрито високо над 

землею. Хамефітами є 18 видів, 23,0% – рослини, зимуючі 
бруньки поновлення яких розміщені невисоко над землею 
(напівкущі з дерев’янистою основою стебла, низькорослі 
сланкі кущики). Наявність цих видів визначається холод-
ним зимовим періодом. А домінування фанерофітів свід-
читься про вологий теплий клімат, де бруньки рослин не 
вимагають особливого захисту. 

Здійснено географічний аналіз даної дендрофлори 
(табл. 1), який показав, що за типом ареалу види рослин 
належать до 13 регіональних груп. 

Таблиця 1 

Географічна структура дендрофлори  
м. Бар Вінницької області 

Тип ареалу Кількість 
видів, шт 

% від загальної 
кількості видів 

Циркумполярний 19 24,4 
Європейський 17 21,8 
Євразійський 9 11,5 
Американський 9 11,5 
Голарктичний 6 7,7 
Східноазійсько-ірано-туранський 5 6,4 
Європейсько-азіатський 4 5,1 
Давньо-середземноморський 3 3,8 
Північноамериканський 2 2,6 
Циркумбореальний 2 2,6 
Атлантично-північноамериканський 2 2,6 
Бореальний 1 1,3 
Американсько-азіатський 1 1,3 
Разом: 78 100 

 

Найширше представленими ареалогічними групами є 
циркумполярна – 19 видів (24,4%), європейська – 17, аме-
риканська та євразійська – по 9 видів. Інші групи представ-
лені 1-6 видами (рис. 2). Таке різноманіття ареалів поясню-
ється великою кількістю занесених видів рослин, характер-
них для центральної частини України.  

 
Рис. 2. Географічна структура дендрофлори м. Бар 

Аналіз екологічної структури (табл. 2) показав, що у 
складі геліоморф переважають сціогеліофіти (31 вид, 
39,7%), оскільки більшість антропогенних екотопів є відк-
ритими місцезростаннями. Серед них: Ginkgo biloba L., 
Picea abies L., Thuja occidentalis L., Buxus sempervirens L., 
Robinia pseudoacacia L., Betula pendula Roth. та інші.  
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Група геліофітних екоморф нараховує 30 видів (38,5%), 
що майже не відрізняється за відсотковим складом від групи 
сціогеліофітних рослин. Вона представлена видами: Pinus 
sylvestris L., Berberis vulgaris L., Quercus robur L., Juglans 
regia L., Populus nigra L., Philladelphus coronarius L. 

Таблиця 2 

Екологічний спектр флори за відношенням до освітлення 

Екологічні групи рослин по 
відношенню до освітлення 

Кількість 
видів 

% від загальної 
кількості 

Сціогеліофіт 31 39,7 
Геліофіт 30 38,5 
Геліосціофіт 11 14,1 
Сціофіт 6 7,7 
В цілому 78 100 

 

У складі гігроморф (табл. 3) найбільше мезофітів (50 ви-
дів, 64,1%), які не виносять тривалого періоду засухи. Пред-
ставники мезофільної групи широко розповсюджені на тери-
торії дослідження і зустрічаються на різних екотопах. 

На другому місці – ксеромезофiти, які об’єднують 16 
вид (20,5%). До цієї групи екоморф належать: Sambucus nigra 
L., Buxus sempervirens L., Quercus robur L., Robinia pseudoa-
cacia L., та інші. Ксеромезофіти поширені переважно на сухих 
схилах, вздовж шляхів, дорожніх насипів тощо. 

Таблиця 3 

Екологічний спектр флори за відношенням до водного режиму 

Екологічна групи рослин по 
відношенню до водного режиму 

Кількість 
видів 

% від загальної 
кількості 

Мезофіти 50 64,1 
Ксеромезофіти 16 20,5 
Мезогігрофіти 6 7,7 
Ксерофіти 5 6,4 
Мезоксерофіти 1 1,3 
Гігрофіти 1 1,3 
В цілому: 78 100 

Висновки. Отже, дендрофлора міста Бар характери-
зується циркумполярним типом ареалу походження. У біо-

морфологічній структурі переважають дерева – 54 види 
(69,2%). Екологічний аналіз дендрофлори показав, що у 
складі геліоморф переважають сціогеліофіти (31 вид, 
39,7%), а у складі гігроморф найбільше мезофітів (50 видів, 
65,8%), що свідчить про особливість даної дендрофлори. 
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A comparative analysis of structural dendroflora of Bar Vin-
nytsia region. Studied its biomorphological, geographical and eco-
logical structure. Established that the species composition of den-
droflora. Bar has 78 species belonging to 49 genera, 26 families 
and two divisions. In biomorphological structure of the vast major-
ity of species are trees (54 species, 69,2%) or phanerophytes (61 
species, 78,0%). The most widely represented areographic groups 
are circumpolar – 19 species (24,4%), European – 17. As part heli-
omorf dominated stsioheliofity (31 species, 39,7%) as a part 
hihromorf – mesophytes (50 species, 65,8%). 
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Розвиток романсу – тривалий і дуже складний процес. 
Саме романс був тим видом мистецтва, в якому найактив-
ніше відбувалося взаємодіяння й схрещування, з одного 
боку, усної народнопісенної творчості, а з другого – писе-
мної літератури та професіональної музики, які привносили 
з собою різнорідні художні течії та впливи. Власне й сам 
жанр романсу виник як результат цього взаємодіяння на-
родного та професіонального мистецтва [3, с.22]. 

Велике значення для розвитку пісень-романсів мала 
творчість українських поетів-романтиків О. Афанасьєва-
Чужбинського, В. Забіли, Є. Гребінки, М. Петренка та ін., 
які опоетизували інтимні переживання людини – любов, 
вірність, розлуку, – збагатили культуру вірша, щедро вво-
дили у свої твори фольклорні мотиви. 

Романс відзначається певними характерними рисами. 
Як і в інших ліричних жанрах, у ньому переважає відтво-
рення внутрішнього світу людини, глибини її настроїв, 
переживань. Перевага особистих інтимних мотивів, психо-
логізоване відображення почуттів та думок, наспівна мело-
дика зближає його з народною ліричною піснею, особливо 
присвяченою темі кохання. 

Мета дослідження полягає у характеристиці і визна-
ченні особливостей романсу як ліричного жанру у творчос-
ті Є. Гребінки. 

Об’єкт дослідження: романс як ліричний жанр у 
творчості Євгена Гребінки. 

Одна із граней таланту Євгена Гребінки – романси. 
Світова естрада нещодавно визначила три найпопулярніші 
у ХХ столітті естрадні пісні. На другому місці – наш зем-
ляк Євген Гребінка з романсом «Очи черные», який з успі-
хом виконують на всіх континентах. Популярними вияви-
лися також «Ні, мамо, не можна нелюба любить!» («Укра-
їнська мелодія»), «Слыхали ль вы», «Молода еще девиця я 
была», поетичний вірш «Човен», поезія «Казак на чужби-
не», «Почтальон» та інші. 

Відомий романс «Очі чорні...» спершу був звичайним 
віршем, який Євген Гребінка написав у дусі епохи роман-
тизму. Багато науковців у радянські часи вважали, що пи-
сьменник написав цей вірш, будучи в Санкт-Петербурзі. 
Однак сучасні дослідження доводять протилежне. Вірш 
насправді був написаний близько 1843 року в Україні, ще 
й, що цікаво, в товаристві Тараса Шевченка [2]. 

В автографі поезії присвята відсутня. Тому дослідни-
ки й не дійдуть згоди: одні стверджують, що вірш присвя-
чений майбутній дружині поета Марії Ростенберг, другі – 
першому коханню Євгена Мар’яні Новицькій. 

Прихильники присвяти дружині стверджують, що в 
ніч після одержання згоди на шлюб з Марією Євген, пове-
рнувшись додому, не міг заспокоїтись, усю ніч не спав. У 
його уяві поряд з ним була Марія, її чудові очі... Рука ми-
моволі потяглася до пера, і – на аркуш паперу лягли на-
тхненні рядки [Цит. за 1, с.85]: 

Очи черные, очи страстные, 
Очи жгучие и прекрасные! 
Как люблю я вас! Как боюсь я вас! 
Знать увидел вас, я в недобрый час. 

Прихильники ж присвяти Мар’яні Новицькій зверта-
ють увагу на канонічний текст романсу і стверджують, що 
це вірш – спогад, звернений у минуле, до кохання, якого 
вже не повернути [Цит. за 4]: 

Ох, недаром вы глубины темней! 
Вижу траур в вас по душе моей, 
Вижу пламя в вас я победное, 
Сожжено на нем сердце бедное. 

Попри розрив з Мар’яною, Євген не ремствує на свою 
долю і все ж закінчує вірш словами подяки коханій за пре-
красні дні минулого [Цит. за 1, с.86]: 

Все, что лучшего в жизни Бог дал нам, 
В жертву отдал я огневым глазам. 

Та кому б не був присвячений цей чудовий твір, він зав-
жди виховуватиме і викликатиме в людей почуття справжньо-
го кохання, «...нерозгадане, – за словами самого Євгена Гребі-
нки, – таємниче, святе почуття, яке возвеличує людину». 

Також Гребінка являється автором романсу «Поч-
тальон». Майстерно використовуючи фольклорно-пісенні 
мотиви та образ листоноші, Євген Гребінка створює єдину 
художню цілість. Поет використовує різноманітні образно-
стилістичні шари, побутову лексику. 

В інших ліричних поезіях Є. Гребінки «Українська ме-
лодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить!»), «Заквітчалася 
дівчина», «Маруся», написаних у народнопісенних традиціях і 
позначених романтичним колоритом, у журливих, елегійних 
тонах оспівуються мотиви нерозділеного кохання, почуття 
розлуки, зради, душевних страждань, неможливості досягнен-
ня щастя в реальному житті. Вірші ці пройняті зворушливими 
настроями, оповиті серпанком смутку й трагізму, позначені 
яскравою мелодійністю й інтонаційною розмаїтістю.  

«Ні, мамо, не можна нелюба любить!» був опублікова-
ний під назвою "Українська мелодія" в 1840 році та в основі 
мав суто національний, відомий ще з фольклору, мотив: мати 
змусила дочку вийти за нелюба й та помирає, не стерпівши 
такої наруги над своїми почуттями. У проміжку між матери-
ним наполяганням віддатися за нелюба й пізнішим її (матері) 
каяттям звучить у романсі мотив доччиної покори; дочка не 
наважується перечити матері, бо вона – мати, у чому неважко 
помітити ще й зв'язок творчості Євгена Гребінки з ідеями про-
світництва, яке покладало великі надії на дидактичні, виховні 
функції національної літератури [Цит. за 1, с.54]:  

«О мамо, голубко, не плач, не ридай, 
Готуй рушники і хустки вишивай. 
Нехай за нелюбом я щастя утрачу; 
Ти будеш весела, одна я заплачу!». 

А от поетика романсу «Слыхали ль вы» пронизана 
витонченістю романтично-пейзажної лірики Гребінки. Ав-
тор доносить до нас сум «краси-дівиці», який насичує ме-
тафорами «Слеза сверкает на реснице, И пурпур на щеках 
горит» [Цит. за 1, с. 83]: 

Слыхали ль вы, когда в дубраве темной 
Под кровом девственных ветвей, 
Склонясь на грудь подруги скромной, 
Руладит песню соловей? 
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Значного поширення набули романси «Черные очи» 
та «Слыхали ли вы». 

Аргументовано, що у всіх творах, які були проаналізо-
вані вище, переважає наявність глибокого ліризму, оспівуван-
ня романтичних почуттів та переживань, роздумів над життям.  

Проаналізувавши твори письменника, ми дійшли ви-
сновку, що характерною рисою романсів Є. Гребінки, на-
писаних українською і російською мовами, є тісний зв'язок 
з народнопісенною традицією. В українських поезіях ви-
словлюється протест проти наруги над людськими почут-
тями, зображується важка доля дівчини-сироти, бринить 
туга за щастям, що проходить мимо.  
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Вже два століття, а особливо після здобуття незалеж-
ності Україною, мова активно почала вивчатись під специ-
фічними кутами. Коли гостро постало питання виокрем-
лення українського етносу з поміж інших, мова постала як 
прямий репрезентант історії народу, давніх вірувань, мен-
тальності та етнокоду. А так як одним із яскравих виразни-
ків національного світобачення та мудрості є паремії, особ-
ливу увагу почали звертати саме на них.  

Прислів’я та приказки цікавили науковців ще з ХІХ ст., 
одним із перших їх дослідників був О. Потебня, тоді ж почали 
з’являтись словники української пареміології М. Номиса, 
І. Франка, Я. Головацького та інших. Теоретичними засадами 
пареміології на перетині ХХ – ХХІ століть займались такі 
науковці, як Є. Іванов, В. Калашник, А. Королькова, М. Кото-
ва, Т. Манякіна, В. Мокієнко, Г. Пермяков, Л. Савенкова, 
Т. Радзієвська, В. Ужченко, Н. Шарманова та інші.  

Досі не визначено статус пареміології – одні науковці 
виокремлюють її як окрему галузь інші приєднують, як В. 
Виноградов, зараховують пареміологію до складу фразеології. 
Ми надаємо перевагу визначенню наданому в словнику «Ук-
раїнська мова: Енциклопедія»: Пареміологія (від грец. pare-
mia – прислів’я, приказка і logos і слово, вчення) – філол. дис-
ципліна, що вивчає паремії, або нар. вислови, виражені речен-
ням, а також короткими ланцюжками речень, якими переда-
ються елементарна сценка чи найпростіший діалог [10, с.461]. 

У тій же енциклопедії до паремій відносять: при-
слів’я, приказки (основа паремічного фонду), примовки, 
загадки, прикмети, «ділові» вислови, повір’я, «віщі» сни, 
ворожби, задачі, головоломки, скоромовки, пустомовки, 
замовляння, небилиці, нісенітниці, одномоментні анекдоти, 
казкові формули тощо [10, с.461]. 

Дослідження паремій наразі дуже актуальне, адже во-
но відіграє роль не тільки мовознавчу, але й національно-
виокремлюючу.  

Письменники і поети часто використовують паремії в 
своїй творчості для зображення епохи, створення колориту, 
заглиблення в менталітет народу. Ці тексти вийшли за межі 
художніх і стали привертати інтерес фольклористів та па-
реміологів. Так наприклад Наталя Салтакова у статті «Ше-
вченкові афоризми та народні паремії: типологічні парале-
лі» розглядала вплив народної мудрості на твори великого 
Кобзаря. Новизна нашого дослідження полягає в тому, що 
в перше розглядаємо прислів’я і приказки в творчості Марії 
Дзюби, їх значення для творення національного колориту у 
романі «Укриті небом» та ідіостилю письменниці.  

Метою статті є розгляд паремій у творі Марії Дзюби 
«Укриті небом». 

У науці є багато суперечностей щодо розмежування 
прислів’я і приказки, ми будемо дотримуватися таких визна-
чень: «прислів’я – стислий і влучний народний вислів (часто 
афористичний і заримований), у якому в образній формі ви-
ражена повчальна думка чи емоційна оцінка якогось явища» 
[9, с.336], натомість «приказка – влучний, афористичний, іноді 
римований вислів, який, на відміну від прислів’я, не має пов-
чального змісту та обґрунтування висновку» [9, с.332]. 

Перейдемо до аналізу роману «Укриті небом». Марія 
Дзюба у творі використовує велике різноманіття народних 
паремій, зважаючи на особливості говірки, району між бойків-
ським, гуцульським та наддністрянським діалектами. Але вона 
не сухо використовує вже знайомі говіркові та словникові 
прислів’я та прикази, а вкладає у вуста героїв нові паремії.  

Виокремлені прислів’я та приказки у романі ми про-
понуємо систематизувати у дві групи: без змін (які ми мо-
жемо знайти в словнику) та авторські (принципово нові 
одиниці пареміології), в кожній групі ми виділимо темати-
чні підгрупи (тематичну класифікацію використовував М. 
Номис у своєму збірнику Українських приказок і при-
слів’їв). Зауважимо, що обсяг статті не дозволяє нам навес-
ти усі приклади, тож зупинимось на більш вдалих. 

У пареміях без авторських змін, відповідні до слов-
никових варіантів ми виділили такі тематичні підгрупи: 

На релігійну тематику, з уживанням біблійних висло-
вів, (в більшості випадків з уживанням лексеми Бог), такі 
прислів’я та приказки відображать вірування народу та 
ставлення до божественного. Наприклад: «Незбагненні 
шляхи Господні, на все Його свята воля» [1, с.18]; «Хто 
терпленний, той спасенний» [1, с.18]; «Як тривога, то до 
Бога, по тривозі, та й по Бозі» [1, с.286]; «Кладе Бог дра-
бину вгору і в долину» [1, с.52]. 

Для українців на всіх територіях надзвичайно важли-
вим є господарство з ним і пов’язана наступна підгрупа – 
паремії з уживанням назв тварин: «На те коня й кують, 
щоб не спотикався» [1, с.92]; «Не з власної волі пішла коза 
на базар» [1, с.59]; «Дуб теж дерево файне, але його плоди 
тільки свиням годяться» [1, с.127].  

Наступна підгрупа – паремії на позначення людських 
якостей: «Виносишся поперед усіх, як лайняк на шуфлі» [1, 
с.121]; «Хоч до рани прикладай»[1, с.40], «Нема риби без 
кости, а чоловіка без злости» [1, с.49]. 

Можна виділити ще одну велику групу паремій, які ви-
користовуються без змін – прислів’я та приказки про людські 
вади: «За дурною головою та й ноги бідують» [1, с.27]; «Муд-
руй не мудруй, а мудріш від себе не станеш» [1, с.80]; «Заднім 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
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розумом кожна мудра» [1, с.265]; про ліниву людину «То лиш 
до їди вовк, а до роботи заяць» [1, с.53]; про небажання пра-
цювати «Як не вмер Данило, то болячка задавила» [1, с.123]. 

Значну групу складають паремії: про рідний дім 
«Своя стріха – своя втіха» [1, с.289]; про перевагу досвіду 
над молодістю «Де старий спіткнеться, там молодий про-
стягнеться»[1, с.232]; про примушення «Просим покорно, 
наступивши на горло» [1, с.254] та інші. 

Марія Дзюба, крім народних паремій, використовува-
ла власні, оказіональні, творячи тим свій неповторний 
стиль. У цій групі прислів’їв та приказок ми виокремили 
такі тематичні підгрупи: 

На релігійну тематику: «Бог не прийде буком бити, але 
трутить» Марія Дзюба перетворила на «Бог не прийде буком 
бити, а на старість відмолиш» [1, с.49], «До тої правди, як до 
ксьондза, годі доступитися» [1, с.33]; «Що нам сіно вліті 
змокне, котрий Бог змочить, той і висушить. 

Наступна підгрупа – паремії у яких висміюють люд-
ські вади: про дівочу легковажність «То таке дівоче, що 
бере хто хоче» [1, с.51]; «А там того гонору, що лиш під 
спідницею, раз узяв – і нема, вичерпався» [1, с.77]; «Такі 
«тихі» з голови до пояса створіння гей би Божі, а ниже 
пупця – таки чисто дідьчі» [1, с.97]; «А дівка не сонце, всіх 
не зігріє» [1, с.63]; про норовливість «Не зачіпайте пса 
спереду, коня ззаду, а Параню з усіх боків» [1, с.50]; про 
слабкодухість «А така людина, як худобина: вдариш вона 
боїться, поки не забуде» [1, с.90]; «А такого кметя, як наш 
молодий, і солом’яна баба наб’є» [1, с.52]; про надмірну 
дівочу розкутість «Коло тої курки і пустий когут заспіє» 
[1, с.51]; про постійно незадоволену людину «Не будь ква-
сна, бо з квасної яблуні солодкого плоду не зірвеш» [1, с.79]; 
також Марія Дзюба усікла прислів’я «Не будь солодкий, бо 
тя злижуть, не будь горкій, бо тя сплюють» і утворила 
приказку Не будь такий солодкий, бо тя злижуть [1, с.78]. 

У досліджуваному романі зображено добу створення кол-
госпів і для передачі ставлення людей та реалій життя авторка 
створює такі паремії: «Комунізм – рай на кістках і крові!» [1, 
с.49]; «До колгоспу з душею той розлучишся з нею» [1, с.126]; 
«Роби рухом, а живися Божим духом» [1, с.126]; «Як були нам 
злидні й голод – тепер жерім серп та молот» [1, с.126]. 

А отже, з всього вище сказаного ми можемо зробити такі 
висновки: пареміологія – це окрема галузь мовознавства; па-
ремії – це самостійні вирази, що несуть повчальний зміст; у 
творах паремії відіграють роль виразників менталітету та за-
стосовуються для створення колориту; у творі Марій Дзюби 
«Укриті небом» прислів’я та приказки можна розділити на 
загальнонаціональні, які виражають спільні для всієї України 

ознаки й авторські, які використовує письменниця для ство-
рення окремих образів та передачі духу епохи. 
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The article is aimed at the isolation and differentiation of 
paremias in the novel Mariya Dziuba «Covered by the Sky». 
The article presents the definition of paramyology and indi-
cates the researchers of this branch of linguistics. Proverbs and 
sayings as paremiological units are singled out and analyzed. 
An attempt has been made to classify them from the point of 
view of their creation, origin, meaning and dialectal features. 
Paremias are considered as means of displaying the national 
picture of the world, their role in the Ukrainian mentality. 
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МУЗИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ВАСИЛЯ СТУСА 

У статті розглянуто особливості функціонування термінологічної музичної лексики в поезіях В. Стуса. Проаналізова-
но естетичну трансформацію семантики музичних термінів у процесі формування складних метафоричних образів. 
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Образність (багатозначність) слова може бути закла-
дена в його семантиці, однак навіть однозначні «необразні» 
слова в художньому контекст «прагнуть» до образності. До 
таких необразних слів належать терміни, зокрема й музич-
ні, які, потрапляючи за межі терміносистеми, розширюють 
свою семантичну структуру і зближуються із загальновжи-
ваними словами. Найбільш сприятливі умови для цих про-
цесів надає художній стиль.  

Ядром музичної терміносистеми є музичні терміни сло-
ва або словосполучення, які співвідносяться з музичними по-
няттями, мають наукові визначення і «вступають у системні 
відношення з іншими подібними одиницями мови, утворюю-
чи разом з ними особливу систему термінологію» [3, с.146]. 
Українська музична термінологія – це відносно стабільна і 
закріплена традицією лексико-семантична система, що пере-
буває у стані безперервного руху й поступового вдосконален-
ня. У мові художньої літератури, зокрема поетичних творах, 

музичні терміни втрачають свої специфічні ознаки, набуваючи 
додаткових смислових значень, стають елементом образної 
системи мови. У новому стильовому контексті термін, неемо-
ційний за своєю природою, може розвивати емоційно-
експресивні відтінки і конотації [2, с.128]. 

Музичні терміни в історичному аспекті були предме-
том наукового зацікавлення О. Горбача, З. Булика, М. Ше-
кери. Функціонування музичних термінів у художньому 
мовленні вивчав В. Ярмак. Певні спостереження про музи-
чну термінологію подано в колективній монографії Т. Па-
нько, І. Кочан, Г. Мацюк «Українське термінознавство». 
Комплексне синхронно-діахронне дослідження музичної 
термінології здійснила С. Булик-Верхола [1].  

Мета нашої роботи – проаналізувати музичні термі-
ни, ужиті в поетичному мовленні Василя Стуса, встановити 
їх функції.  
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У мовознавстві сьогодні існує кілька класифікації му-
зичних термінів: С. Булик-Верхоли, А. Суперанської Н. По-
дольської, Н. Васильєвої та ін. Найповнішою вважаємо 
класифікацію музичних термінів, запропоновану Н.Г. Тка-
ченко: 1) музичні інструменти та їх складові; 2) співочі 
голоси та їх регістри; 3) музичні колективи і їх групи; 
4) професії, спеціальності, амплуа; 5) дії, процеси праці; 
6) жанри, види, сфери музики; 7) окремі музичні твори та 
їх частини; 8) музичні форми та їх елементи [6, с.70].  

У нашій статті ми схарактеризували дві групи термі-
нів: назви музичних інструментів, музичні форми та їх 
елементи, які здебільшого ужито в переносному, метафо-
ризованому значенні. 

У поетичному мовленні В. Стуса музичні терміни 
втрачають свою стилістичну замкненість, використовують-
ся як елементи тропів. Зокрема у вірші «Посадити деревце» 
сурма означає не назву музичного інструмента, а вжива-
ється як символ краси та ніжності рослин: Дикий виноград 
обснував гострi шпичаки, розвiсив лапате листя i навiть 
попускав синюватi грона, повився повiй, трублячи в поб-
лiдлi сурми ніжності [10, с.44]. Або ж творі «Навкруг Зе-
млі мої кружляли мрії» лексема мелодія пісні допомагає 
описати рідний край, передати почуття ліричного героя, за 
яким упізнаємо автора: Мій краю! Ти спливаєш піді мною 
мелодією пісні, що з дитинства з грудей моїх до неба про-
ростала [4, с.16]. Метафоризований музичний термін хор, 
нейтральний поза контекстом, ужито для відтворення по-
чуття розпачу: Церква святої Ірини, пугач кричить із імли, 
хором ериній нарине розпач, усе замалий – не нагодує дові-
ку геть перехлялих чекань, зводиться тихо, як віко, шпа-
рою рань [4, с.82]. (Еринії – богині помсти у римлян). 
В. Стус використовує прийом навмисного перенесення 
термінологічних понять у віддалену від термінології сферу 
діяльності, що дає змогу створити оригінальні образи.  

Окрім того, ми спостерегли різні види назв музичних 
інструментів за походженням, часом виникнення та функ-
ціонування: басоля, дримба, ріг, литаври, бубон, гітара, 
скрипка, віолончель та ін. Наприклад, музичний інстру-
мент басоля – ‘український народний смичковий музичний 
інструмент, схожий на віолончель; поширений на Слобо-
жанщині [7, с.217]: Біда тут грала на басолі, // чорти ка-
зились по кутках [5, с.250]; Всі вітри зійшлися у полі, / і 
владять тобою поволі / і грають тобі на басолі // страш-
ний козачок божевіль [4, с.130]. Ця лексема уживається, 
щоб створити атмосферу неспокою, шаленого ритму.  

Діалектною є назва музичного інструмента дримба – 
‘український народний музичний інструмент, поширений в 
Західній Україні; за формою схожий на невелику підкову, 
всередині якої розташований тоненький сталевий язичок 
[7, с.76]: Скільки тих облич довкола виду твого, ніби німби, 
так сумовито виграють на дримбу, хоч Господа на допо-

могу клич [5, с.192]. Метафоризована назва цього музично-
го інструмента допомагає авторові відтворити сум, тугу. 

Назви ударних музичних інструментів – литаври, бу-
бон – ужито зі стилістичної метою: одні з них використовува-
лись для урочистих подій (литаври), інший є українським 
народним розважальним інструментом (бубон). Відповідною 
до цього стає стилістика тексту: Тарілки литавр – // І площи-
ни вишу й долу – колихались, // Як мідь уроча [5, с.103]; Як 
бубон, бився волохатий жаль, // на поворотах автострада 
тихла // і ластівок ласкаве чорне пікколо ліпилось, // мов гніз-
до до етажа безлистих посвистів осінніх крон [5, с.44].  

Щоб повніше передати різнобарвність життя, багатого-
лосся навколишнього світу, В. Стус використовує звуки живої 
природи: співи світанкових горобців; вологогорлі солов’ї; нев-
мовкні зозулі; птаство щебетливе та ін. Особливого колориту 
поезіям надають викликані музичними асоціаціями неологізми 
на зразок тонкоспів, підспівайло тощо. 

Отже, використання музичної термінології у творах 
Василя Стуса здебільшого має глибоко асоціативний хара-
ктер. Крім номінативної функції музичних термінів, поет 
активно уживає музичні терміни як метафору, порівнює 
музичні терміни з різними тваринами, явищами, такими як 
добро, зло, горе, печаль. Використання назв музичних ін-
струментів формує цілісні акустично-зорові образи, у яких 
уявна картина зображуваного постає через асоціації з зов-
нішньою формою інструмента та його звуками водночас.  
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОДАЛЬНОСТІ ПРОХАННЯ У ТВОРАХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті проаналізовано засоби вираження функції прохання, що належить до зони пом’якшеного спонукання. Мате-
ріалом дослідження стала вибірка прохальних речень із текстів художнього стилю, зокрема творів українського письмен-
ника Ірванця О.В. 

Ключові слова: модальність, інтенція, спонукальна модальність, модальність прохання, прохальне речення. 
Багатовекторний характер сучасної лінгвістики зумов-

лює різноаспектне вивчення мовних одиниць. Визначення 
потенціалу модальних компонентів, їх здатності визначати 
кількість і якість залежних від них словоформ, відбувається в 
безпосередній проекції на основний суб’єкт комунікації – 
адресанта, беручи до уваги характеристики свідомості (інтен-
ційність) та здатність автора до розумового сприйняття і пере-
робки зовнішньої інформації (когнітивність). Опираючись на 
таке твердження можемо говорити про можливість нових 
поглядів на вивчення традиційних, усталених понять, а також 
перспективи детальнішого аналізу функційних можливостей 
та потенціалу мовних одиниць в процесі комунікації. 

Визначальна особливість тексту як об’єкта вивчення 
полягає в антропоцентризмі. Це, зокрема, зумовило перехід 
від опису формальної структури мови як універсального 
засобу спілкування до аналізу особливостей реалізації мов-
ними засобами суб’єктивних смислів. Людина – центр, 
навколо якого організовується текст, як на рівні свідомості 
(інтенція), так і на рівні сприйняття (рецепція). З цього 
випливає, що антропоцентричний характер об’єднує кате-
горії модальності та інтенційності. Г.Г. Почепцов ствер-
джує, що «своїм мовленнєвим ходом мовець переслідує 
певну мету… Інтенцію можна розглядати як різновид ба-
жання… У тому разі, якщо інтенція належить мовцеві, дії, 
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спрямовані на реалізацію інтенції, включають продуку-
вання мови або зводяться до цього процесу» [4, с.111]. 

Інтенційні потреби комуніканта виробили систему вер-
балізованих засобів, які репрезентують різне за інтенсивністю 
волевиявлення мовця, спрямоване на спонукання реципієнта 
виконати певну дію. Функції стимулювання до дії у сучасному 
мовознавстві дуже різноманітні та складні, а звідси й різнома-
нітність підходів до класифікації функцій спонукальності.  

Проаналізувавши праці В.С. Храковського, М.Ф. Ко-
сильової та ін. мовознавців, диференціюємо функції спону-
кання за такими ознаками: відношення між комунікантами; 
ставлення адресанта до потенційної дії; ставлення адресата 
до потенційної дії. За такими ознаками спонукальність 
можна класифікувати на три рівні: категоричне спонукан-
ня, пом’якшене спонукання та нейтральне спонукання. 

Мовець повинен не відкидати можливість опору – неба-
жання комунікативним опонентом виконати вказану дію, про-
цес. При цьому експресивна сила, тобто сила впливу на волю 
адресата повинна зрости («– Поїхали-поїхали, – вже майже 
благально зашепотів Шлойма до водія») [2, с.22]. Так, присут-
ність цієї ознаки в пом’якшеному спонуканні зумовлює вира-
ження посиленого прохання, перехід його в інший варіант 
спонукання, наприклад, благання чи упрошування. 

Характерно, що через певні позамовні умови властива 
проханню риса спрямованості дії на користь адресанта може 
перетворитись у спрямованість дії на користь адресата. Це 
вказує на існування прохання у мовленнєвому акті. Його ха-
рактерною ознакою є зацікавленість мовця у тому, щоб схи-
лити адресата до виконання певної дії або прийняття якого-
небудь рішення для блага останнього [3, с.167]. Це може су-
проводжуватись забарвленням відкритої небайдужості або 
переживання за стан адресата. Виділяють два види прохань: 
прямі, виражені за допомогою спонукального речення  
(«– Слиш, мужик. Вот такі ножички дєлаєм, на заводі мє-
талоіздєлій. Купи, недорого» [2, с.31]) та непрямі – мовець 
побічно спонукає адресата до здійснення дії («– Може б я 
сіла, мене так нога болить...?» [2, с.52]). У прямих прохаль-
них конструкціях подибуємо лексеми сакрального характеру, 
так звані ввічливі маркери: благаю, прошу, молю, будьте 
ласкаві, будь ласка та ін. («– Візьміть. Прошу, збережіть цей 
мій твір. Перевезіть його туди, у ваш світ…»[2, с.45]).  

Інтенція прохання може виражатися: 

 стверджувальними реченнями: «– Сідайте ось тут. Пет-
ре, дай стільця людині, – промовила письменниця неголос-
но…» [2, с.43]; «– Скоко грівєнь при сєбє маєте? – запи-
тав він Шлойму крізь віконечко, ще й руку простягнув: – 
Декларацію пред’явіть, пожалуста» [2, с. 11]. 

 питально-заперечними реченнями: «– Привіт, – поспішно 
відповів їй Шлойма... – Може, ти маєш алказельцер?» [2, 
с.4]; «– Чи ти можеш дати мені сигарету?» [2, с.7]; – «О, 
у вас хароші сігарєти! – …. – Може, вгостите?» [2, с.14]. 

 реченнями-закиками: «– «Води!», «Води!» – а води, як 
на зло, ніде не знаходилося…» [2, с.20]; «Шлоймо Васи-

льовичу! … Повертайтеся в поезію, Шлоймо Васильо-
вичу!»[2, с.18].  

Стверджувальні, питально-заперечні і закличні вислов-
лювання різняться емоційним відтінком і можуть виражати 
настрій співчуття та хвилювання, вимоги, заохочення, поба-
жання, тощо. Комунікативні акти прохання, поряд з іншими 
актами мовлення, володіють розвиненою системою мовних 
стереотипів, які виражають ілокутивні функції. Так, до груп 
спеціалізованих засобів вираження інтенції прохання відно-
сяться дієслова, смисловим і предикативним центром яких 
також є дієслово. Звідси, дієслово є основним засобом реалі-
зації інтенції прохання. В якості додаткових засобів можуть 
використовуватись слова, словосполучення, частини склад-
ного речення, етикетні форми з певною семантикою. Форма-
льною сферою вираження прохання є наказовий спосіб – 
імператив, який відрізняється від інших способів спеціаль-
ним модальним значенням, емоційно-благальною інтонаці-
єю, експресією «– Синку, їдь. Я чекатиму. – У материному 
голосі теж чулися нотки прохання» [2, с. 13].  

Однак, не дивлячись на багаточисельні мовні засоби 
вираження прохання, варто відзначити, що мовленнєві акти 
прохання відносяться до проблемної сфери спілкування. 
Прохання не завжди може викликати мовленнєвий акт зго-
ди, а нерідко й відмову. Часто адресант впевнений, що зве-
ртається з проханням, але звучить це, як вимога («– Так що 
лишіть мене у спокої, будь ласка…» [2, с.13]). З іншого 
боку, А.А. Прокопчук вважає, що «прохання в якійсь мірі 
накладає певну моральну відповідальність на адресата не-
залежно від його реакції на прохання» [5, с.81]. 

Таким чином, прохання – потенційно конфліктна такти-
ка, адже учасники комунікативного акту залежать один від 
одного. Так, автор прохального висловлення повністю зале-
жить від рішення того, кому це висловлення направлене – 
виконувати чи не виконувати прохання свого співрозмовника.  
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СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ЗВУКООБРАЗУ У ПОЕЗІЇ М. СЕМЕНКА 

У статті на основі концепції С. Бураго здійснено аналіз мелодії поезій М. Семенка. Доведено смислоутворювальну 
роль мелодії поетичних творів. Встановлено взаємозв’язок мелодії з ідейно-тематичними та образотворчими елементами. 

Ключові слова: мелодія поетичного твору, звукообраз, звучність, М. Семенко. 

«Я остроїв поезію в стрій, ні разу не надіваний» – 
пише М. Семенко в одному зі своїх віршів. І справді, поет є 
одним із найталановитіших новаторів ХХ століття у сфері 
художнього слова. Свідоме відхилення від віршових кано-
нів, образно-асоціативних стереотипів, від тогочасних мов-
них норм стало творчим credo М. Семенка, невід’ємною 
ознакою його ідіостилю.  

Багато науковців (М. Вороний [3], Б. Якубський [9], 
Г. Вокальчук [2], Ю. Ковалів [5], М. Сулима [7], О. Гальчук 

[4], та ін.), досліджуючи творчість Семенка, аналізували його 
стиль, поетичну мову, новаторські теми, провідні мотиви. 
Проте саме звуковому вираженню його поезії приділяли мало 
уваги. П. Филипович навіть так сказав про М. Семенка: «Бра-
кує йому і тої мелодійності, що так відзначає твори Сєверяні-
на, і тої яскравої образності, на яку такий багатий Маяковсь-
кий» [8, с.227]. Важко погодитися з тезою П. Филиповича, 
адже поезія М. Семенка вирізняється фонічним багатством 
(рясніє алітераціями, асонансами, грою звуків). До того ж, 
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М. Семенко був чудовим скрипалем, тому, експериментуючи 
зі словом, він напевне звертав увагу на звукове вираження 
своєї поезії, брав до уваги семантику звуку.  

Метою нашої роботи є дослідження ролі звукообразу в 
поетичній творчості М. Семенка. Для реалізації поставленої 
мети важливим є розв’язання таких завдань: виявлення та 
аналіз способів творення звукообразів у поезії М. Семенка; 
з’ясування їх основних функцій у поетичному тексті.  

Коли говорять про мелодійність поезії, зазвичай ма-
ють на увазі ритм, метр, алітерацію, асонанси, риму, інто-
наційне оформлення, що втілюють її. Але чи достатньо 
лише цього, щоб «почути» мелодію вірша? Відомий дослі-
дник С. Бураго пропонує концепцію мелодії поетичного 
мовлення, яка націлена виявити найбільш об’єктивні чин-
ники мелодійності поезії. Концепція ґрунтується на понятті 
звучності, що не залежить від суб’єктивного інтонування, а 
лише від сили кожного звука. 

С. Бураго всі звуки мови ділить на сім класів і кожну 
з описаних груп, а також паузу наділяє числовим еквівале-
нтом в порядку зростаючої звучності («1» – пауза; «2» – п, 
т, к, ф; «3» – ш, щ, ч, ц, с, х; «4» – г, б, д, з, ж; «5» – р, л, м, 
н, в, й; «6» – не наголошений голосний; «7» – наголошений 
голосний) [1, с.145]. Отож, загальний рівень звучності ко-
жного вірша ‒ це середнє арифметичне від кількості усіх 
звуків у вірші; звучність усієї поезії дорівнює середньому 
арифметичному від звучності усіх віршів твору. Звичайно, 
такий підрахунок не є самоціллю. За спостереженнями 
С. Бураго, «у високому звучанні вірша проявляється його 
емоційна відкритість» [1, с.161], «навколо середнього, тоб-
то найхарактернішого, рівня мають тенденцію розміщува-
тися найбільш важливі і характерні елементи поетичного 
твору з точки зору його тематичної заданості» [1, с.151] і 
«глухо звучить те, що несе на собі відбиток емоційної ску-
тості» [1, с.161]. Отож, визначивши звучність кожного вір-
ша і всього поетичного твору загалом, можемо побудувати 
графік мелодії поетичного твору, і позначити на ньому 
його середню звучність. Мелодія поезії набуває наочної 
форми, що дає можливість безпосередньо співвідносити 
динаміку рівня звучності і семантику художнього тексту. 

На прикладі поезії М. Семенка «Місто» [6, с.34] просте-
жимо формування звукообразу шляхом мелодії вірша за кон-
цепцією С.Б. Бураго. Сенс поезії виходить за межі «голої» 
семантики і на передній план виходить саме звучність, мело-
дія, динаміка цього вірша. Назва поезії, а також такі образи як 
«візники», «трамваї», «рухобіги», «автомобілібілі», «життє-
рух» вказують на динаміку міста та його звучання, мелодію. 
Розглянемо графік мелодії поезії М. Семенка «Місто». 

Найвищу звучність у поезії мають віршорядки: «бі бо» 
(5,75); «бу» (6), «елі» (6), «лілі» (6), і це зрозуміло, тому що 
вони відтворюють галасливі звуки машин. У вірші це підсиле-
но ще й алітерацією на «б» і асонансом на «і»: бі бо (5,75) / 
бу (6) / автомобілібілі (5,35) / бігорух рухобіги (5,13) / рухливо-
біги (5,27). Читаючи, ми ніби чуємо як сигналять машини: «бі-
ббі-і-бі-бі-і-бі-бі», чуємо їх своєрідну музику, ‒ спочатку наро-
стання цієї звучності (від 5,75 до 6), ніби машини наближа-
ються, а потім спадання (від 6 до 5,27), тобто машини вже 
проїхали повз. У віршорядках «селі» (5,5), «елі» (6), «лілі» (6), 
що теж вирізняються високою звучністю, ми також «чуємо» 
звук проїжджаючої повз карети швидкої допомоги: «елі-елі-
ілі», і у цьому випадку це наростаюче звучання (від 5,5 до 6). 
Аналізуючи рядки з найвищою звучністю, бачимо, що вони 
відповідають ненаголошеному голосному (6), тобто наближені 
до вокального співу, так як звучання голосного є ні що інше, 
як вокальне звучання. 

З графіка видно, що звучність поезії «Місто» колива-
ється від 6 до 4. Це говорить нам про високу контрастність 
її віршорядків. Таким чином перепади звучності відобра-
жають саме динаміку міста, його насиченість звуками та 
водночас спокійним розміреним життям. Якщо рядки з 
найвищою звучністю (6) відтворюють голосні звуки ма-

шин, то у рядках з найнижчою звучністю: пах (4,33); пах-
ка (4,2); пахітоска (4,22) «чуємо» як людина у вирі цього 
шуму спокійно палить (адже «пахітоска» – це тонка цигар-
ка з тютюну, загорнутого в лист кукурудзи). Цей звукооб-
раз доповнений алітерацією на «п», «х» та «к», що допома-
гає «почути» як людина ніби видихає дим: «пх-пхк-пхк».  

У поезії дуже цікавими є рядки: кохать кахикать (4) / 
життєдать (4,25), що також мають найнижчу звучність. 
Це говорить про те, що у місті панує не тільки мелодія ма-
шин, руху та шуму, а є і місце почуттям, при мелодії яких 
всі звуки міста відходять на другий план. Особливо це доб-
ре видно у порівнянні цих рядків з попередніми: дим си-
ній (5,37) / чорний дим (5,12) / пускають (4,85) / бен-
зин (5,33) / чаду благать (4,9), що мають вищу звучність та 
семантично зображають картину міста. Але раптом поет 
звертається до почуття кохання і ці картини відразу зника-
ють, мелодія стає менш звучною, спокійною. 

Найближчими до середньої звучності твору (5,02) є 
кілька віршорядків: berceus кару (5); диму сталь (5); м (5); 
трам (5). Найцікавішим тут є рядок «berceus кару», адже 
berceus – з французької означає колискова. Звукообраз 
berceus знову натякає нам на музику, а у цьому випадку 
саме на «колискову кару / селі». У цьому вірші закладено 
смислове ядро усієї поезії – колискова міста, яке завжди 
живе, динамічне, звучне, постійно рухається, крутиться, як 
карусель і водночас є колискою, тихим і рідним куточком.  

Не можливо не звернути увагу у цій поезії і на семан-
тику таких оказіоналізмів як «бігорух», «рухобіги», «рух-
ливобіги», «життєрух», «життєбензин», що підсилюють 
ідейну наповненість цього вірша – показати швидкість, 
стрімкий, постійний рух у місті. Ці слова разом із звукооб-
разами доповнюють картину міського життя.  

Отже, віршам М. Семенка мелодійність не просто 
притаманна, вона часто стає ключовим чинником організа-
ції його творів. Звукообрази, витворені через гаму звуків 
підсилюють ідейно-тематичне наповнення, вказують на 
основні художні образи, роблять поезію М. Семенка вираз-
ною і неповторною. 
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АНТИВОЄННОЇ ЛІРИКИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА 

Стаття розкриває питання присутності воєнної тематики у творчості В. Симоненка й І. Малковича. Належачи до різних істо-
ричних епох і письменницьких поколінь, обидва поети реалізують тему війни як власний пережитий досвід. Доведено, що попри 
порушення в ліриці цих поетів загальнозначимої проблематики, воєнні вірші мають приватне, інтимне звучання. 
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Актуальність нашого дослідження зумовлене необхід-
ністю прочитання мілітарної поезії в контексті зовнішніх і 
внутрішніх політичних проблем сучасності. Воєнна тематика 
в поезії наразі досліджена меншою мірою, порівняно з про-
зою. У зв’язку з цим виникла потреба детального вивчення 
ліричних творів мілітарного спрямування, бо це має стосунок 
до тих викликів, які доводиться переживати Україні.  

Метою дослідження є порівняльний аналіз зразків 
мілітарної лірики представників різних епох Василя Симо-
ненка та Івана Малковича. 

Василь Симоненко пережив лихоліття Другої світової 
війни, яка лягла твердим відбитком на його життєвий та твор-
чий шлях. Він був дитиною війни, але сприймав її наслідки та 
відгомін далеко не по-дитячому. «Знаковим є той аспект, що 
автор творить візію війни крізь призму світосприйняття прин-
ципово немілітарного героя» [2, с.15]. В своїй поезії «Можли-
во, знову загримлять гармати» автор зміг передати і своє влас-
не ставлення до війни, і біль свого замученого народу: «І буде 
плакать і журитись мати, / Коли сини ітимуть на війну» [5, 
c.118]. Він описує безнадію, яка охоплює народ: «А може, 
дехто втратить віру й силу…» [5, c.118]. Поет втілює в своєму 
ліричному героєві риси справжнього солдата, яким він поста-
вав для нього: «Я рад прийнять на себе всі вогні» [5, c.118]. 
Так може вчинити лише мужня людина, і це саме та риса, яку 
автор возвеличує в своєму народові. Василь Симоненко дійсно 
боїться того, що хтось може забути той пережитий жах, що 
майбутні покоління не зможуть оцінити, який дорогоцінний 
скарб вони мають – мир. В поезії «Земля кричить. Шинкують 
кров’ю війни…» митець повною мірою передає жахіття війни: 
«І без кінця – окопи, барикади…» [5, c.202]. Він нарощує на-
пруження, щоб створити відповідну атмосферу: «…Були німі 
кургани, / І війни йшли не на життя – на смерть, / Гриміли 
залпи, і ятрились рани, / І світ ішов, здавалось, шкереберть» [5, 
c.202]. Василь Симоненко благає, щоб майбутні покоління 
пам’ятали це, аби не повторити тих помилок: «О, не забудьте, 
люди…. Щоб більше нашу голубу планету / Не шарпали роз-
бійницькі бої» [5, c.202]. Війна глибоко позначилася на свідо-
мості автора. Утвердженням миру є ще одна поезія Василя 
Симоненка, яка має промовисту назву «Салюти миру». Вірш 
просякнутий оптимізмом: «Перемоги радісної день…» 
[5, c.204]. Він оспівує героїв, які вічно житимуть для нас: «І 
живуть у пам’яті народу, / Його вірні дочки і сини» [5, c.204]. 
Як логічний висновок автор стверджує, що тепер «наші грізні 
бойові гармати / Салютують миру – не війні!» [5, c.204].  

Іван Малкович застав війну, яка поступається Другій 
світовій лише масштабами. «У його поетичних творах ви-
разно відчутний протилежний офіційно диктованій страте-
гії погляд на війну та її відображення у творчості. Аналіз 
творів дає можливість простежити зовсім іншу систему 
соціально-етичних координат і моральних цінностей. Тому 
зображення війни та її наслідків не вписувалося в офіційну 
оптимістично-наступальну перспективу літератури, яка 
задавалася як єдино можлива і безальтернативна. У основі 
мілітарної лірики поета – уникання патетичної риторики, 
героїчно-оптимістичної настанови як знакових для офіцій-
ної версії парадної переможної війни» [1, c.26].  

Він щиро співпереживає своїй державі, підкреслює 
значимість боротьби: «Тут зібрались, вітчизно, твої найвір-
ніші сини / й твої доньки найкращі. Й ніхто не чекає бліц-
кригу» [3, c.260]. Автор наче проводить паралелі між вій-
ною, яку народ ще досі не може забути, і війною, яка нано-
сить нові рани на ще свіжі шрами. В поезії «Ніч. Терико-
ни…» ці паралелі дуже відчутні: «… знову червоної про-
сять зими, / знову вовки будуть ситі а ситі / знову в річках 

згігантіють соми» [3, c.261]. Він переводить оповідь на 
свого ліричного героя, який прямо в центрі нового пекла: 
«…я ще відстрілююсь, отже – живий…» [3, c.261]. Віршем 
«Гавбиця, мавзер, трофейний танк...» Іван Малкович відк-
риває завісу сучасної міжнаціональної війни, говорячи про 
все без партитур: «Лівославні усі справославніли і, ковтну-
вши кремлівського гелію...» [3, c.262]. Автор влучною фра-
зою передає становище своєї країни: «То завезені люди. Не 
наші. Тут наших тепер замало» [3, c.262]. Його ліричний 
герой, ймовірно той воїн-музикант Ярема, якому присвяче-
но вірш, описує різкі зміни в своєму житті, спричинені 
війною: «Ще недавно я грав на кобзі, співав, малював іко-
ни. / А тепер – териконів рясне кровотиння. Стережу тери-
кони…» [3, c.263]. Цим висловом автор описує стан всієї 
України, всього народу, життя якого стрімко перевернуло-
ся. Але поет щиро вірить в щасливе завершення війни, і 
вселяє цей оптимізм в його читачів: «…знов засіються тут 
наші люди, / тож немарна тут кров і моя, і колись тут по-
іншому буде» [3, c.263]. Митець вірить, що може бути бо-
ротьба до згину: «…до останнього пострілу, подиху, вибу-
ху, вдиху» [3, c.263]. Народ буде боротися за свою свободу, 
територію, своє майбутнє. Ще одна поезія Івана Малковича 
є картиною українського сьогодення – «Я був м’який, як 
віск…». В ній він відверто говорить про мету кожного су-
часного українця-воїна: « Йдем в імлі/ латати вирви на 
кордонах/ старої княжої землі» [3, c.264]. 

Тема війни у творах багатьох митців зазначеного пе-
ріоду реалізувалася нерідко як відгомін пам’яті. Патріоти-
чна та мілітарна лірика цих двох поетів є надзвичайно жит-
тєствердною та мотивувальною. Митці закликають любити 
свою землю, боротися за неї, і показують це на власному 
прикладі. Образ нашої держави надзвичайно промовистий: 
вона беззбройна, проте має велику силу – силу духу, що 
простяглася через весь Всесвіт. 

«Найпривабливіша риса творчості Василя Симонен-
ка – гуманізм, найвища цінність для поета – людина і люд-
ське життя», – стверджував Я. Розумний [4, с.40]. Поезія 
Івана Малковича надзвичайно актуальна для українців, які 
у ХХІ столітті, вже маючи незалежність, сприймали її як 
дар, а тепер змушені захищати кров’ю.  

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів ана-
лізу мілітарної лірики різних епох. Подальша робота буде 
спрямована на дослідження громадянської лірики Василя 
Симоненка та Івана Малковича, адже вона тісно пов’язана з 
мілітарною тематикою. 
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The article reveals the issue of the presence of military is-
sues in the works of V. Symonenko and I. Malkovich. Belong-
ing to different historical epochs and writers' generations, both 
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poets realize the theme of war as their own experience. It is 
proved that despite the violation in these lyric poems of com-
mon problems, military verses have a private, intimate sound. 

Key words: Vasyl Symonenko, Ivan Malkovich, military 
lyric poet, sixties, Second World War, war on the East. 

Отримано: 26.04.2018 
 
 

УДК 821.161.2-1.091 

А. М. Нехороших, студентка 3 курсу факультету української філології та журналістики 

ПРОБЛЕМА АВТОБІОГРАФІЗМУ У РОМАНІ МАРКО ВОВЧОК «ЖИВАЯ ДУША» 

Стаття присвячена дослідженню у визначенні і обґрунтуванні проблеми автобіографізму у романі «Жива душа» Мар-
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Останнім часом в українському літературознавстві 
спостерігається пожвавлене зацікавлення творчим проце-
сом України другої половини ХІХ століття. Дослідження 
автобіографічних творів стало провідним напрямом у су-
часному літературознавстві. Не зважаючи на численні дос-
лідження невирішеними залишаються питання, які стосу-
ються автобіографізму починаючи від самого визначення 
поняття «автобіографізм». Марко Вовчок збагатила україн-
ську літературу жанрами соціально-проблемного та балад-
ного оповідання, соціальної повісті, психологічного опові-
дання й повісті, соціально-побутової казки, художнього 
нарису. Деякі оповідання Марка Вовчка за жанровими 
ознаками й поетикою, по суті, є етюдами, ескізами. 

Теоретико-методологічні аспекти творчості Марко 
Вовчок досліджували Б.М. Мінчин, Н.Є. Крутікова, 
Є.П. Брандіс, А.В. Недзвідський, М.С. Грицай, І.Я. Павлен-
ко та інші. 

Мета статті полягає у визначенні і обґрунтуванні 
проблеми автобіографізму у романі «Живая душа» Марко 
Вовчок. 

У другій половині ХVIII століття із мемуарів виокреми-
лася автобіографія. Автобіографізм – досить поширене явище 
у художній літературі. Зумовлено це тим, що при написанні 
художнього твору будь-який автор свідомо чи підсвідомо 
використовує свій власний досвід, вплітаючи його у тло роз-
повіді. Таким чином реалізується метатекстуальність – різно-
вид інтертекстуальності, що характеризується переказом, варі-
аціями на тему перетексту, дописуванням «чужого» тексту, 
мовною грою з перетекстами [1, с.112]. 

Марко Вовчок – одна з перших в Україні, хто загово-
рив про права жінок, – мабуть, на неї так вплинула тодішня 
Європа, де письменниця жила довгі роки. Вона плідно пра-
цювала над журналом, у якому піднімалися питання еман-
сипації та який, в свою чергу, повинен був допомагати жін-
кам. Вовчок говорила [1, с.65]:  

«Мене дуже тепер хвилює думка, скільки б могли 
зробити жінки, священицькі доньки й дружини, і що вони 
нічого не роблять».  

Феміністичні настрої упродовж її життя чергувалися з 
романами, хоча в своїй літературній діяльності письменни-
ця описувала жінок, які залежали від кохання, ситуацій, 
суспільних навіювань. Сама вона прагнула бути вільною 
ще змолоду, коли у 17 вийшла заміж, щоб позбутися ро-
динної опіки. Чим краще складалось її життя, тим краще 
розвивалась її літературна діяльність. 

Не тільки біографія, але й творчість Марка Вовчка 
свідчить про її зацікавленість проблемами фемінізму, адже 
з такою любов’ю та ніжністю вона ставиться до своїх геро-
їнь, тонко вимальовуючи їхні характери, настрої та погляди 
на життя. 

Українська та російська проза Марка Вовчка – це вели-
кий світ прекрасних жіночих образів, духовних пошуків і від-
криттів істини людського буття. Письменниця зуміла зазирну-
ти в такі глибини жіночої душі, які ще не відкривалися нікому 
до того часу. Марко Вовчок на сучасному етапі розвитку не 
тільки української, а й світової літератури займає одне з про-
відних місць, оскільки саме з її ім’ям пов’язана постановка 
проблеми емансипації жінки в українській літературі [2, с.15]. 

У романі «Живая душа» Марко Вовчок моделює об-
раз нової жінки – цілісної, рішучої, цілеспрямованої люди-

ни, здатної долати обставини та опір середовища, втілюва-
ти свої переконання. Дослідниця М. Крупка наголошує на 
тому, що за способом інтерпретації дійсності творчість 
письменниці належить до першої фази літературного фемі-
нізму (за класифікацією Е. Шовалтер) [3, с.266]. 

Додамо, що перша фаза фемінізму складається з тво-
рів із виразною емансипаційною спрямованістю, тож до 
останніх можна зарахувати і роман «Живая душа». 

Образ Маші, головної героїні роману, відповідає типу 
жіночого образу «жінка – аристократка духом». Жінки цього 
типу керуються прагненнями гармонізувати буття, досягти 
щастя завдяки любові, добру, розуму, а також рівності у взає-
минах між чоловіком і жінкою. В характері аристократки духу 
поєднано розум і почуттєвість, жіночі та чоловічі риси. Вона – 
самостійна і самодостатня жінка, яка прагне робити добро і 
здатна на самопожертву заради добра [2, с.331].  

Варто підкреслити, що її героїня Маша як і сама Ма-
рія Вілінська раптово і цілеспрямовано починає усвідом-
лювати своє призначення. Головна героїня в іншому світлі 
побачила обмеженість своєї тітки Надії Сергіївни та її гос-
тей, і перспектива уподібнитись їм стала поштовхом до 
духовного переродження та рішучих дії. 

Внутрішні монологи покликані дати читачеві якомога 
повніше розуміння зростання й реалізації бунту Маши про-
ти системи патріархальних цінностей, в якій вона мусить 
існувати. 

Так, Маша після однієї з «інтелектуальних» бесід, що 
їх часто проводила в себе вдома Надія Сергіївна й куди 
запрошувалися «прогресивні» люди містечка, вирішує, що 
з неї досить нікчемних розмов про добро й правду, про 
високе призначення людини, про боротьбу й неминучі 
страждання за любов до істини:  

«Але нема за тими словами ніякого діла – і тому ви-
снуть у повітрі безпорадними уривками ці слова, гаснуть і 
зникають» [4, с.56].  

Змальований етап розвитку головної героїні як індивіда 
завершується її формуванням як особистості. Дівчина раптово 
і цілеспрямовано починає усвідомлювати своє призначення, 
духовно переконструйовуючись й водночас відмовляючись 
від усіх умовностей і стереотипів, які досі стримували її пода-
льший духовний ріст: «Тут же примешивались и припутыва-
лись тысячи воспоминаний, тысячи неясных планов, много 
внезапных открытий, неожиданных прозрений» [4, с.276]. 

Другий етап передбачає посвячення у внутрішній ду-
ховний світ, коли індивідуальна психологія людини відо-
кремлюється від колективної. Відбувається так зване роз-
ширення особистості, яке досягне свого піку під час зустрі-
чі із Загайним. Ці «зустрічі» не слід сприймати буквально – 
це метафора моменту досягнення найвищого духовного 
росту людини, який досягається збагаченням внутрішнього 
світу завдяки впливу несвідомого. Так, знайомство із За-
гайним впливає на неї дивовижним чином. Вона переживає 
досі не звідане почуття, яке навряд чи можна ідентифікува-
ти як кохання – це радше відчуття релігійного благовоління 
глибоко віруючої людини перед святинею: «Всю ночь она 
не спала и даже не ложилась, а сидела у окна, подперши 
голову руками. Иногда крупные тихие слезы катились по ее 
лицу; ей дышалось легко и вольно, как после темницы на 
свежем, живительном воздухе…» [4, с.141]. 

Таким чином, серед жіночих образів-характерів у до-
сліджуваному романі можна виокремити образ «жінки – 
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аристократки духом» Маші, яка втілює протест проти суб-
ординації жінок у патріархальному суспільстві Російської 
імперії другої половини ХІХ ст. Цей протест не полягає у 
заперечуванні влади чоловіка, а лише спрямований на здо-
буття рівних прав для самореалізації. Це також протест 
проти традиційної ролі жінки в будуарі, який Маші вдаєть-
ся успішно втілити в життя. 

Власне «я» письменниці виражається через автобіог-
рафічні теми, мотиви, образи. Письменниця показує життя 
жінки «зсередини», про це свідчать сумніви, коливання, 
прагненнях. Саме в її творах відбита сутність жіночої при-
роди, виражені особливості жіночого бачення світу. 

Аналіз дослідження свідчить про те, що у творчості 
Марка Вовчка в цілому, увага в «Живой душе» зосередже-
на на осмисленні місця і ролі жінки у суспільстві, її еман-
сипації. Були також зачеплені питання відступництва, кон-
формізму особистості. 
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У статті розглядається функціонування модерних явищ в українській драматургії перших десятиліть ХХ століття, що 
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Розвиток української драми доби модернізму – одне з 
найбільш актуальних проблем сучасного літературознавст-
ва. Жанрову специфіку новітньої драми досліджували 
С. Хороб [10], І. Слоневська [8], Н. Малютіна [4] та ін., 
однак глибина проблеми і досі відкриває нові грані, що 
потребують додаткових студій. 

Модерне мислення у драматургії перших десятиліть ХХ 
століття характеризується змінами внутрішнього світу особис-
тості, пошуками нового у формах вираження та творенням 
передусім індивідуальності, що реалізується у своєрідних 
виявах. Драматург Микола Куліш в одному з листів до Івана 
Дніпрянського пише про необхідний пошук нових форм: 
«Шукаю форми. Прочитав «От символизма до октября» (така 
є книжка про літературні напрямки і школи), читаю Троцького 
«Література і революція», заглядаю до Пільняка, зачеплюю 
Іванова Вс., Бабеля, прислухаюсь до Тичини, придивляюсь до 
Хвильового… і думаю собі: ні, Жане, з реалізму я не можу 
вийти, інакше мене не буде, але і стара форма гонить мене від 
себе, як та теща. Тікав би од неї на край світу» [2, с.515].  

На авансцену європейського театру виходить «нова 
драма». Неоднозначна та непрограмна, вона запропонувала 
свою інтерпретацію не лише натуралізму, а й імпресіонізму 
та символізму. У п’єсах Ібсена, Шоу, Гауптмана, Стріндбе-
рга, Метерлінка формуються нові світоглядні постулати 
[9]. А. Стріндберг наголошує на тому, що сучасна драмату-
ргія не повинна бути обмежена вже визначеними художні-
ми формами, а навпаки − має реалізовуватися авторськими 
переживаннями й спостереженнями. Зокрема ідея «камер-
ної музики у драмі» та триповерхова будова Стріндберга 
паралельні з композицією «Патетичної сонати» М. Куліша. 

Складність драми у будь-якому вияві полягає у тому, що 
її творець має враховувати велику кількість нюансів. Якось 
Конгрів сказав Вольтеру, що він не так драматург, як дворя-
нин. Враховуючи, що Конгрів стоїть біля витоків комедії мо-
ралі, ця думка яскраво демонструє, що авторові комедій слід 
підходити як комедіографу насамперед до себе. Те ж стосу-
ється трагедії та власне драми. «Нова драма» fin de siècle ж 
реалізує прагнення правдивого зображення нового внутріш-
нього світу, соціальних та побутових характеристик, відкриває 
своєрідні принципи художнього драматичного мистецтва. 
Зосібна, з’являється феномен «четвертої сцени», що дозволяє 
актору (за К. Станіславським) почати жити власне життям 
п’єси. Така драматургія розвиває та реалізує також соціальну, 
психологічну й інтелектуальну «драму ідей» [1].  

Феномен «нової драми» спонукає до виникнення націо-
нальних театрів у співпраці режисерів та драматургів – Андре 

Антуан (паризький «Вільний театр»), Отто Брам і Макс Рейн-
градт («Вільна сцена», «Німецький театр», «Новий театр», 
«Камерний театр»), Дж.Т. Грейн, Б. Шоу, Х. Гренвілл-Баркер 
(«Незалежний театр», «Королівський театр» в Англії), 
К. Станіславський, В.І. Немирович-Данченко (МХТ) [5]. В 
українській літературі модернова драма презентована «теат-
ром корифеїв» у діяльності трупи І. Карпенка-Карого та 
П. Сакасаганського; театром «Березіль» Леся Курбаса. У своїх 
експресіоністських спектаклях («Газ», «Джіммі Хіггінс», «На-
родний Малахій», «Маклена Граса») Лесь Курбас акцентував 
на проблемі зіставлень та протиставлень між колективістсь-
ким «ми» й особистісним «я», що вирішувалося особливо 
трагічно, виключно емоційно «вибухово». Тож, ідеї, які спові-
дували герої таких драматургічних творів і вистав не лише 
відображали соціальні проблеми, а й ставали їх внутрішньою 
«субстанційною сутністю» [10, с.310].  

Українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття 
переживає ті ж процеси, що і європейська. З’являються нові 
течії, відбувається ламання старих форм, пошук нових вира-
жальних засобів. У річищі нових пошуків європейських дра-
матургів розгортається і вітчизняна драма початку нового 
століття. Гучно заявляє про себе інтелектуальна неоромантич-
на драматургія Лесі Українки, засобами психологічної драми 
розробляє морально-етичну проблематику В. Винниченко, 
принципи «нової драми» блискуче втілює М. Куліш, символі-
стську драму творить Олександр Олесь [8].  

Перші десятиліття ХХ століття стають тлом для тво-
рення нової авторської свідомості та своєрідних модерних 
структур. На підставі цього С. Хороб у монографії «Укра-
їнська модерна драма кінця ХІХ – початку ХХ століття» 
[10] виокремлює три основних явища у модерній драматур-
гії: неоромантизм, експресіонізм, символізм.  

Літературознавець наголошує на багатогранності розви-
тку німецького неоромантизму, що поєднав у мистецтві як 
поетику, так і практику; на розвитку французької та польської 
національної неоромантичної свідомості й на філософсько-
соціальних питаннях у англійській літературі цього періоду. 
«У неоромантизмі, як і в романтизмі, земне пов’язувалося з 
небесно-містичним, полярно протилежні елементи об’єднува-
лися в душевних глибинах індивідуума, що відбиває видимий 
і невидимий світ «через призму власної індивідуальності й 
творчо оформляє культуру сприйняття, розуміння, мистецькі 
почуття і ставлення до життя або вчинків» [10, с.24]. Так вио-
кремлюється «неоромантичне покоління» Лесі Українки, Ми-
хайла Коцюбинського, Володимира Винниченка, Василя Сте-
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фаника, Ольги Кобилянської, Богдана Лепкого, Олександра 
Олеся, Миколи Вороного та ін. 

Символізм, що зародився у французькому та бельгій-
ському письменстві на філософських засадах Артура Шо-
пенгауера й Анрі Бергсона С. Хороб відмежовує від неоро-
мантизму. «П’єси Моріса Метерлінка, Гергарта Гауптмана, 
Станіслава Пшибишевського, Станіслава Виспянського, 
Люціана Риделя та інших митців слова, що сповідували 
принципи символістського типу художнього мислення 
(замість реалістично-раціонального домінуючим тут було 
ірреально-ідеалістичне), засвідчують прагнення їх авторів 
поставити своїх дійових осіб у всезагальні, сказати б, кос-
мічні простори» [10, с.126] – наголошує дослідник.  

Український символізм споріднений із західноєвропей-
ським, польським та російським, але без потужного функці-
онування натуралістичної моделі авторської художньої сві-
домості. Українська символістська драма як самоцінне яви-
ще сформувалася із «філософії серця» й романтизму. Реалі-
зувалася вона у творчості Лесі Українки, Олександра Олеся, 
Спиридона Черкасенка, Гната Хоткевича, Володимира Вин-
ниченка, а згодом символістською естетикою й поетикою 
послуговувалися Микола Куліш, Іван Кочерга, Леонід Мосе-
ндз [10, с.180]. Феномен експресіоністської драми С. Хо-
робом зазначається як імпульсований драматургічною спад-
щиною Августа Стріндберга та Георга Бюхнера.  

Свого часу доволі влучно охарактеризував загальний 
пафос експресіоністських драм Лесь Курбас: «В обривках 
програм, у вирваних цитатах, сильних, як удари стихій, в 
котрих невідомо скільки духу, а скільки безпосередньої 
інтуїтивності, в котрих картини небувалих досі об’явлень 
шпурляються з легкістю жонглера, в котрих почувається 
дике стремління до необмеженого, необнятного; людина у 
вселенній, величина у своїй трагедії, сама на ґльобі, з ру-
кою, що вп’ялася в небо і рве його до стіп своїх; міць і во-
ля – хаотична, гаряча, що ломить те, що досі звалось «сти-
льність», щоб, нічим не зв’язаній, відбити на небесах яск-
раву, небувало колірну цятку свойого силуету» [3, с. 254].  

Головним образом експресіоністської драми стає «моло-
да людина», що спрямовує свою боротьбу супроти надлюдсь-
ких сил. Ця нова особистість твориться на основі філософій 
А. Шопенгауера та Ф. Ніцше й проявляє себе як у драмах Ав-
густа Стріндберга та Станіслава Пшебишевського, так у дра-
матургічній спадщині Миколи Куліша, Володимира Винниче-
нка, Спиридона Черкасенка. Як приклад, ідейно-художній 
зміст драми «Народний Малахій» (М. Куліш) висвітлює екс-
пресіоністського героя (Малахій), що зазнає трагедійної пора-
зки у життєвій боротьбі й стає не стільки індивідуалістом, 
скільки мучеником індивідуалізму [10, с.346]. 

Англійський письменник Сомерсет Моем у своєму ро-
мані «Підводячи підсумки» викладає секрет написання мо-
дерних п’єс у двох заповідях – не відхилятися від головного 

та скорочувати всюди, де лише можна. Він пояснює це так: 
якщо автор відволікається від основної ідеї – від неї відволі-
кається й глядач, а автор втрачає єдиний шанс скеровувати 
цікавість глядача; публіка ж нетерпелива, їй іноді достатньо 
й натяку, тож потрібно «скорочувати й скорочувати допоки 
не буде досягнуто максимальної концентрації» [6, с.449].  

Окрім широких пошуків та різноаспектних напрацювань 
у структурі та ідейно-тематичній сфері власне української 
модерної драми важливе місце займають західноєвропейські 
віяння, що сприяли її розвитку та формуванню. «Нова драма», 
«драма ідей» знаходять своє місце серед модерних явищ укра-
їнської драматургії перших десятиліть ХХ століття, реалізую-
чись у спадщині таких митців, як Леся Українка, Володимир 
Винниченко, Микола Куліш тощо. Тож, драматургічні модер-
ні явища постають як результат напрацювань українських 
драматургів і їх ідейно-творчих зрушень, випливаючи одноча-
сно із розвитку європейської драми. 
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СИСТЕМА ВИДІВ ДИКТАНТІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ПРИСЛІВНИК» 

У статті автор розглянула особливості проведення диктантів та їх види при вивченні теми «Прислівник». 
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Серед багатьох почесних завдань сучасної школи ва-
жливе місце займає питання ґрунтовної мовної підготовки 
учнів. Культура усного та писемного мовлення – одна з 
основних рис освіченої людини. Добре знання мови потрі-
бне у всіх сферах суспільної діяльності. 

Наукою і шкільною практикою переконливо доведе-
но, що високих успіхів з мови досягає лише той учитель, 
що вміло поєднує вивчення теорії з практики. 

У загальній школі провідним принципом навчання ви-
ступає розвиток мовлення школярів. При цьому розвиток мо-
влення пронизує і об’єднує усі сторони мовленнєвої діяльності 
учнів. Основним напрямком розвитку мовлення є формування 
його зв’язності. Зв’язне мовлення – це процес, діяльність мов-

ця, послідовний усний чи письмовий виклад думок, знань. 
Щоб сформувати у дітей певні елементарні рівні монологічно-
го та діалогічного мовлення, передбачається проводити значну 
роботу спочатку над умінням дітей відповідати на запитання і 
ставити їх перед однокласниками, учителем, правильно, емо-
ційно сприймати мовлення дорослих і однолітків. Робота з 
розвитку мовлення школярів включає в себе такі основні на-
прямки: вимовний (фонетико-орфоепічний), лексичний, мор-
фологічний, синтаксичний і рівень зв’язного мовлення – текс-
ту. На уроках розвитку зв’язного мовлення необхідна попере-
дня робота по з’ясуванню змісту тексту, аналізу запропонова-
ного зразка, розбору словосполучень і речень, які входять в 
текст, конструювання словосполучень і речень. Важливим 
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засобом розвитку зв’язного мовлення є вивчення теми «При-
слівник». Учні ознайомлюються з такими основними ознака-
ми прислівника: поняття про прислівник як частину мови 
(значення, питання, роль у реченні, зв’язок з дієсловами); при-
слівники, близькі і протилежні за значенням, поширення ре-
чень (тексту) прислівниками, побудова речень з однорідними 
членами, вираженими прислівниками; спостереження за ро-
ллю прислівників у тексті; вибір з поданих прислівників тих, 
які найбільше відповідають меті та типу висловлювання; вжи-
вання прислівників під час побудови текстів. В результаті 
вивчення прислівника в учнів повинні сформуватися практич-
ні уміння розрізняти серед поданих слів прислівники, ставити 
до них питання; будувати сполучення слів з прислівниками. 

Завдання вчителя під час формування поняття «При-
слівник» полягає в тому, щоб досягти практичного усвідом-
лення прислівника як лексико-граматичної групи слів; на-
вчити розпізнавати прислівники серед відомих дітям частин 
мови; сформувати вміння вживати цю групу слів у практиці 
усного та писемного мовлення; домогтися, щоб учні практи-
чно оволоділи навичками правопису найпоширеніших груп 
прислівників, передбачених програмою. Під час формування 
граматичного поняття прислівника слід учити школярів абс-
трагуватися від лексичного значення конкретних слів, узага-
льнювати те спільне, що властиве певній мовній категорії. 
Кінцевою метою є формування уміння застосовувати набуті 
граматичні знання безпосередньо з метою спілкування. Для 
цього проводиться робота з розвитку мовлення, спрямована 
на формування у учнів умінь вживати прислівники в усному 
і писемному мовленні. 

Для успішної реалізації навчальних завдань у процесі 
вивчення теми «Прислівник» потрібно запроваджувати 
наявні активні методи навчання, що стимулюють позитив-
ну мотивацію роботи та забезпечують розумову і мовлен-
нєву активність. Оптимальними з цього погляду є навчаль-
ні вправи чотирьох типів: на збагачення й активізацію сло-
вникового запасу; на засвоєння граматичної категорії при-
слівника; на визначення синтаксичної ролі прислівника; 
вправи і завдання трансформаційного характеру.  

Одним з видів розвитку мовлення та закріплення на-
бутих навичок є різні види диктантів. 

«Диктант – одна з найважливіших письмових грамати-
ко-орфографічних аналітично-синтетичних вправ, що полягає 
у відтворенні почутого, тобто сприйнятого на слух тексту чи 
окремих його елементів (слухові диктанти), а також сприйня-
того зором, який на відміну від списування, фіксується з 
пам’яті» [1, с.36]. Для диктанту добираються тексти, максима-
льно насичені вивченими орфограмами й пунктограмами. За 
метою висловлювання це можуть бути тексти-розповіді, описи 
чи міркування. Проте частіше це тексти комбінованого типу, у 
яких органічно поєднуються елементи всіх типів з монологіч-
ною і діалогічною формою викладу. Методика проведення 
диктанту охоплює такі обов’язкові етапи:  

 читання вчителем тексту диктанту загалом; 
 проведення лексико-семантичної роботи; 
 виразне читання кожного речення зокрема (учні повин-

ні на слух сприйняти його інтонаційний малюнок); 
 читання речення логічно виділеними частинами (двічі 

кожну); 

 перечитування вчителем речення загалом (учні остато-
чно визначають у пунктуації речення) ; 

 роботи здаються одразу після перевірки за вчителем. 

Важливе значення для успішного написання контро-
льного диктанту має рівень оперативної пам’яті учня – 
уміння утримувати і відповідно відтворювати на письмі по 
ходу диктування фрази, логічні частини тексту. Нерозви-
нена оперативна пам’ять збиває з колективного ритму пи-
сьма, спонукає до перепитування, заглядання у увсебіч і 
врешті спричинює відставання. 

Залежно від мети виконуваної роботи диктанти бува-
ють навчальними або контрольними. Оскільки навчальні 
диктанти допомагають виявити також рівень знань слуха-
чів, а контрольні мають і навчальне значення, межа між 
ними до певної міри умовна. Текст, що диктується, може 
бути зв'язним або складатися з окремих речень, словоспо-
лучень або слів, так званий словниковий диктант. 

Отже, існують чотири основних типи диктантів: 

1. Текстуальний.  
2. Вибірковий.  
3. Вільний.  
4. Творчий. 

Кожен з них залежно від мети проведення може бути 
навчальним або контрольним, а навчальний залежно від спо-
собу опрацювання текст попереджувальним або пояснюваль-
ним (перед написанням чи після здійснюємо орфографічний 
чи стилістичний розбір, пояснення тексту). Попереджувальні 
диктанти бувають слуховими або зоро-слуховими, а поясню-
вальні – слуховими або слухо-зоровими. 

У практиці спостерігаємо вибіркові диктанти у поєд-
нанні з творчим завданням. Наприклад, слухачі одержали 
завдання з продиктованих речень вибрати прислівники, що 
пишуться через дефіс, записати їх у рядок, потім з кожним 
із прислівників скласти речення. Продиктовано такий 
текст: Ніч була тиха і по-осінньому прохолодна і непрогля-
дна. У тиху погоду в лісі анішелесне: тихо-тихо, тільки 
коли-не-коли флейтою іволга заграє. Ось один з варіантів 
виконаного завдання: По-осінньому, тихо-тихо, коли-не-
коли. Ночі вже були по – осінньому холодні. По небу тихо-
тихо пливли хмарки. Лише коли-не-коли щебетали птахи. 

Таким чином, різні види вибіркових диктантів дають 
можливість враховувати вікові особливості та ступінь підго-
товки слухачів, обирати ефективні завдання, прийоми опра-
цювання мовою матеріалу, виходячи з конкретних умов. Цей 
вид роботи сприяє розвиткові уваги й аналітичного мислення.  
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У статті схарактеризовані діалектні слова, які належать до різних лексико-граматичних класів, а також описані сема-
нтичні групи діалектизмів, що передають колоритність гірської місцевості. Матеріалом для дослідження послугував ро-
ман «Світован. Штудії під небесним шатром» М. Дочинця. 
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Проблема взаємодії української літературної мови та 
її діалектів залишається актуальною для сучасного мовоз-
навства. Діалектна лексика виявляє себе як в усній, так і в 
писемній формах, які «складають те єдине ціле, що звуть 
загальнонародною національною мовою» [1, с.3]. 

Популярним напрямком лінгвістики стали дослідження 
мови творчості письменників – уживання діалектної лексики в 
художньому творі. Відомий діалектолог П. Гриценко наголо-
шує: діалектизм у художньому творі – це один із виявів бага-
тогранного процесу взаємодії діалектів і літературної мови: 
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вплив літературної мови прискорює стирання відмінностей 
говорів, перебудову їхньої структури, зміну функцій їхніх 
елементів; окрім того, літературна мова живиться діалектиз-
мами як засобом реалізації художнього задуму [2, с.36]. 

Діалектні одиниці можуть слугувати засобом відтво-
рення місцевого колориту, розуміння світогляду персонажу, 
його характеристики. Про свідоме використання письменни-
ками діалектизмів у художніх творах «як стилістичного засобу 
для реалістичного змалювання місцевого життя і персонажів з 
діалектного середовища» зазначає і Б. Кобилянський [4, с.33]. 

 Уживання говіркового мовлення насичує та збагачує 
мовно-емоційний простір та мовно-художнє зображення тво-
ру. Український лінгвіст Т. Ткаченко зауважує: «доречно ви-
користаний діалектизм у художньому творі є потужним засо-
бом експресії; у художніх текстах діалектним словам відво-
дять не тільки стилістичну, але й власне номінативну роль, 
зокрема в тих випадках, коли вони є єдино можливим засобом 
позначення відповідних реалій, створення етнокультурного 
тла оповіді» [5, с.232]. Проте надмірне насичення творів говір-
кою може мати і негативний результат. Тому Б. Кобилянський 
пропонує вживати діалектизми в художніх творах лише тоді, 
коли «вони необхідні для кращої(повнішої) характеристики 
зображуваних осіб, сцен, подій; з контексту зрозумілі для ши-
роких читацьких мас; кількісно і якісно не порушують худож-
ньо-естетичних вимог твору» [4, с.38]. 

Отже, діалектна лексика поряд із літературною мо-
вою в художньому творі виконує важливі функції: номіна-
тивну, стилістичну, експресивну та інші. 

Мета статті – описати діалектну лексику в романі 
«Світован» Мирослава Дочинця; простежити її різні семан-
тичні групи. 

Мова художніх творів видатного прозаїка кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. М. Дочинця є предметом різнопланових 
наукових лінгвістичних досліджень. Вивченням прози пи-
сьменника займалося чимало вчених, зокрема О. Талько, 
А. Вегеш, В. Базилевський, Є. Баран, Л. Єршова, С. Жила, 
О. Капленко, В. Нитка, М. Яцьків та інші.  

Письменник народився в місті Хуст, на Закарпатті. 
Ще з дитинства виявив хист до «майстерності слова», тому 
брав участь у конкурсах юних літераторів, а також друку-
вався у виданнях для дітей. Упродовж навчання на факуль-
теті журналістики Львівського університету мав обов’язки 
дописувача в університетській газеті «За радянську науку», 
а пізніше став редактором «Джерела». Проте справжня 
професійна діяльність розпочалася в газеті «Молодь Закар-
паття». 1990 року заснував у Мукачеві газету «Новини 
Мукачева», а через вісім років – видавництво «Карпатська 
вежа», в якому підготував і видав власні твори: «Гірчичне 
зерно» (1989), «Оскал собаки» (1991), «Вічник. Сповідь на 
перевалі духу» (2012), «Криничар» (2012), «Світован. 
Штудії під небесним шатром» (2014) та інші. 

Безперечно, місцева говірка мала безпосередній вплив 
на літературну спадщину М. Дочинця. Український діалекто-
лог Ф. Жилко поділяв закарпатські говірки на марамороські, 
боржавські, ужанські та верховинські [3, с.212]. За критерієм 
локалізації ми визначили, що у творах письменника перева-
жають марамороські та боржавські говірки.  

У мові роману М. Дочинця засвідчуємо діалектизми 
різних лексико-граматичних класів, а саме: 

1) іменники: празник ‘свято’, свайба ‘весілля’, пчолі ‘бджо-
ли’, муравлі ‘мурахи’, штудія ‘студія’, сильветка ‘силу-
ет’, одробина ‘частина’, шамотня ‘метушня, шелест’, 
згага ‘спрага’, ровта ‘загін війська’, лайбик ‘лапка’, ра-
мено ‘плече’, стос ‘пачка’, пломінь ‘полум’я’, габа ‘сму-
га, хвиля’, вільга ‘вологість’, плішка ‘верхівка’, пішник 
‘стежка’, плай ‘луг’, поточина ‘струмок’, фльора ‘розмо-
ва’, марниця ‘дрібниця, дурниця’, збруя ‘зброя’, звізда 
‘зірка’, огень ‘вогонь’, поступ ‘крок’, триб ‘спосіб, хід, 
порядок’, вервечка ‘ряд’, любасок ‘коханець’, онучка ‘га-
нчірка, тканина, якою обмивають ноги перед взуванням’, 
нурт ‘велика кількість’, вид ‘обличчя’, ґазда ‘господар’, 
мливо ‘помел, борошно’, зелейник ‘знахар, людина, котра 
лікує травами’, дітвацтво ‘дитинство’, зарінок ‘рівне мі-
сце біля річки, поросле травою’, позір ‘погляд’, паніко 
‘пані’, гoразд ‘щастя, благополуччя’; 

2) прикметники: кукібна ‘гарна’, послідній ‘останній’, гой-
ний ’щедрий, цілющий’, доброє ‘добре’, файна ‘красива’, 
цибатий ‘довгоногий’, охлялий ‘знесилений’, хтивий 
‘ненаситний’, опасистий ‘товстий’, тинькований ‘шту-
катурений’, добра ‘смачна’, обвиклий ‘призвичаєний’, 
найкрасніша ‘найгарніша’, перістий ‘пернатий’; 

3) дієслова: самувати ‘нудьгувати’, дишеться ‘дихається’, 
вергати ‘кидати’, вивергати ‘викидати’, ряхтіти ‘виб-
лискувати’, глотити ‘тіснити’, жебонити ‘дзюркотіти’, 
заціпнути ‘перестати говорити’, видіти ‘бачити’, тяти 
‘косити’, зачинати ‘починати’, пахтiти ‘пахнути’, цебе-
ніти ‘литися’, чалувати ‘впізнавати’, шамкотіти ‘шеле-
стіти’, заживати ‘запивати’, мачулити ‘дрібнити’, цуб-
рити ‘збирати, мотати’, прохромити ‘проколювати’, на-
пудитися ‘налякатися’, раяти ‘радити’, цюкати ‘вдаря-
ти, стукати’, дзуміти ‘дзижчати’, загріти ‘зігріти’, запі-
яти ‘заспівати’, ізслизитись ‘пропасти’; 

4) прислівники: не варт ‘не варто’, наполи ‘наполовину’, 
направду ‘насправді’, доста ‘досить’, лежма ‘лежачи’, 
сторожко ‘обережно’, спровокла ‘не поспішаючи’, зо-
кола ‘навколо’, хосенно ‘корисно’, тутки ‘тут’, росно 
‘росяно’, тілько би ‘тільки би’, ниньки ‘тепер, зараз’, 
согірше ‘гірше’, попервах ‘спочатку’, посполу ‘разом’, 
невідь-звідки ‘невідомо звідки’, перегодом ‘згодом’, 
красно ‘гарно’, стілько ‘стільки’, полегша ‘краще’, ве-
льми ‘дуже’, ачей ‘можливо’; 

5) займенники: се ‘це’, сим ‘цим’, сеї ‘цієї’, сього ‘цього’, 
сей ‘цей’, сю ‘цю’, сьому ‘цьому’, оте ‘те’; 

6) вигуки: ба, айбо, айно, ай, овва, бігме, оно, супісь, кедь. 

Варто зазначити, що художній текст насичений різнома-
ніттям груп діалектних слів. Серед них виділяємо саме такі: 

1) назви рослин: лепех ‘аїр’, центорія ‘центурія’, зело ‘трави’, 
оріх ‘горіх’, просвирник / красні жінчовки ‘алтей’, божі 
батіжки / баранячі язички / бук-трава ‘буквиця лікарсь-
ка’, бородавник / ластівчина трава / прозорник ‘чистотіл’, 
руминчик ‘ромашка лікарська’, борщівник, портулак, дрок 
‘дрік’, чорна чага ‘астрагал’, частуха / жабина травичка / 
сушениця болотна / жабник ‘алісма’, припутник ‘подоро-
жник’, кошача лапка ‘котячі лапки’, півники ‘дикий ірис’, 
синильник ‘вайда красильна’, усьма, шоломник ‘шоломни-
ця байкальська’, таволга ‘гадючник’; 

2) назви спорідненості: дітвак ‘дитина’, дівойка ‘дівчина’, 
вуй, вуйко ‘дядько по матері, брат матері, про старшого 
віком чоловіка’, няньо ‘батько’, жінчовка ‘жінка’, бра-
тко/ братьо ‘брат’; 

3) власні назви: Юлина, Митро, Влена, Йван, Штефан, 
Ілько, Федьо; 

4) назви тварин, птахів, комах: шашель ‘точильний жук’, 
червець ‘комашка, якою барвили нитки для вишиван-
ня’, ґедзь ‘велика муха’, когут ‘півень’, сіряк/ бобальок/ 
зайчук ‘заєць’; 

5) назви захворювань: сверб ‘короста’, дихавиця ‘астма’, 
кольки ‘гострий біль у животі’, дрижаки ‘тремтіння’, 
болість ‘біль’, хворощі ‘хвороби’, пал ‘жар’, донна бо-
лість ‘подагра’, чечуйна болість ‘геморой’, трясучка 
‘малярія’, златяниця ‘жовтуха’, камчуг ‘артрит’; 

6) назви страв: мелайний токан ‘мамалига’, кисляк ‘загу-
сле кисле молоко’, солонина ‘сало’, зеленина ‘зелень’, 
сушениця ‘сушені фрукти, ягоди’, мнясце ‘м'ясо’, само-
киш ‘закваска’, потрухи ‘нутрощі’, праники ‘печиво’; 

7) назви кухонного начиння: гальба ‘півлітровий кухоль’, 
деца ‘чарка на 100 мл’, жбан ‘глек’, тайстра, саква ‘тор-
бина, яку носять через плече’, кендир ‘кувшин’, макітра 
‘глиняна посудина’, варішка ‘ополоник, велика ложка’; 

8) назви господарських прибудов і предметів: рундучок 
‘ґанок’, верета ‘рядно, килим’, джерга ‘покривало’, 
капура ‘хвіртка’, глиця ‘місток, кладка, поперечна пла-
нка, яка що-небудь з'єднує’, дараб ‘пліт із дерев’яних 
кругляків’, ворина ‘жердина’; 

9) назви одягу та взуття: крисаня ‘капелюх, бриль’, бокан-
чі ‘взуття’, постоли ‘личак, плетене взуття з лику’, 
шкарбуни ‘старе, стоптане, рване взуття’; 

10) назви тимчасового житла, споруд: криївка ‘схованка’, 
примодок ‘прихисток’, вийма ‘прихисток’, шопа ‘покрі-
вля, сарай’, осідок ‘притулок’. 



Секція Української філології та журналістики 

159 

Ми простежили також цікаві граматичні форми, на-
приклад: якби’сьте ‘якби ви’; час до часу (прийменник до на 
місці від); а також словосполучення: заднім часом ‘останнім 
часом’; в першу голову ‘насамперед’, спадь на Бога ‘бійся 
Бога’(Спадь на Бога, так вимордувати животину) та питальні 
речення: яки дзвоном? ‘яким дзвоном?’; за кого маєш себе 
ти? ‘хто ти?’; як ся чує? ‘як себе почуває?’ та інші. 

Цікаві з семантичного погляду словосполучення: му-
читися печінкою, нагла кров, біль в черевах. 

Отже, монолого-діалогічне мовлення роману «Світо-
ван. Штудії під небесним шатром» Мирослава Дочинця 
стилістично навантажене лексикою закарпатської говірки. 
Діалектизми поділено на тематичні групи, що дає можли-
вість дослідити їх комплексно. На нашу думку, одиниці 
говіркового мовлення не є «зайвими елементами» у творі, 
оскільки за їх допомоги досягається відчуття місцевого 
колориту, недоторканої гірської природи, глибини людсь-
кого духу, а також особливого авторського стилю, відчуття 
живого народного слова. 
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Сучасна людина, аби почувати себе у світі комфортно, 
має вчитися постійно, а навчання для неї має стати природною 
й цікавою справою. Загальноосвітня школа має формувати 
здібності в учня діяти й бути успішним у ситуаціях відкритого 
сучасного суспільства, що динамічно розвивається, формувати 
цілісну систему універсальних знань, умінь, навичок, а також 
особистої відповідальності учнів, формувати ключові компе-
тентності, що визначають сучасну якість освіти. Тому метою 
державної Національної програми «Освіта» («Україна 
ХХІ ст.») [3] є виведення освіти в Україні на рівень розвину-
тих країн світу, що можливо лише за умов відходу від автори-
тарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних тех-
нологій. Саме цим зумовлена увага педагогів, методистів до 
модерну в освіті. Термін модерн запозичений із французької 
мови із буквальним перекладом moderne – сучасний [4, с.649]. 
Утворене від цього іменника дієслово модернізувати позначає 
процес «удосконалювати, змінювати згідно з вимогами сучас-
них технологій» [4, с.649]. 

Аби модернізувати процес викладання української 
мови, необхідно його оновлювати, тобто, уводити іннова-
ції. Запозичення цього терміна пов’язане із бажанням виді-
лити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від черго-
вих «переможних методик», які за короткий час повинні 
дати максимальний ефект незалежно від особливостей кла-
су та окремих учнів, їхніх бажань, здібностей тощо. 

Як засвідчує аналіз науково-методичних джерел, про-
блема використання інноваційних технологій у вивченні укра-
їнської мови у шкільному курсі ще недостатньо розроблена, це 
процес творчий, тому не може бути зведеним до обмеженого 
кола понять, описаний остаточно, що підкреслює актуаль-
ність обраної теми. Існує суперечність між потребами прак-
тики і науковим обґрунтуванням їхньої реалізації.  

Мета дослідження: розкриття сутність використання 
інноваційних технологій при вивченні української мови у 
школі для компетентнісного навчання. 

Ми дотримуємося поглядів тих учених-педагогів і ме-
тодистів, котрі підкреслюють, що «нині одним із завдань 
навчання української мови в основній школі є вироблення 
у школярів компетентності комунікативно виправдано ко-
ристуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, 
самостійно здобувати знання [5], уважають, що для досяг-
нення цілей саме «компетентнісна мовна освіта дає можли-
вість учневі самому здобувати знання: знання не переда-
ються в готовому вигляді, школяр їх здобуває, конструює, 

ґенерує у власній діяльності, тобто він стає активним спів-
творцем навчально-виховного процесу. Кожен учень в 
означеній парадигмі (на противагу традиційній) виступає 
індивідуальністю, яка має ґенетично закладену сутність і 
відповідну програму розвитку» [2, с.11]. 

Питання про особливості використання інтерактивних 
методів навчання української мови порушує О. Горошкіна, 
зокрема з’ясовує їх основні ознаки. Автором запропоновано 
варіанти класифікації зазначених методів: в основу класифі-
кації покласти технологічний критерій, що співвідносить 
метод із відповідною інтерактивною технологією. На думку 
автора, «ефективною є взаємодія традиційних та інтерактив-
них методів і прийомів навчання, що допомагає підвищити 
мотивацію школярів до навчання, сприяє досягненню висо-
кого ступеня включення їх у навчально-виховний процес, 
активізує комунікативну домінанту уроку» [2, с.9-10]. 

Пошук інновацій у формах навчання привів до появи не-
стандартних уроків. Серед найбільш розповсюджених типів 
нестандартних уроків виступають ділові ігри, прес-конфе-
ренції, урок типу КВК, урок-конкурс, уроки-концерти, рольові 
ігри, конференції, семінари, екскурсії, урок-подорож, урок-
«кафе» тощо. 

Більшість занять нестандартної форми передбачає гру-
пове навчання, що сприяє реалізації комплексних його цілей 
засвоєння знань: формує навички самоконтролю, почуття 
обов’язку й відповідальності за результати навчання. 

Класифікація нестандартних уроків ще не склалася 
остаточно, але добірка їх уже досить різноманітна. Аналіз 
робіт науковців (Т. Байбара, Н. Вакарчук, Л. Варзацька, 
Т. Гусак, О. Кузьменко, Е. Печерська, О. Савченко, Н. Стя-
глик, Г. Тарасенко, В. Шпак), методистів (В. Аверʼянова, 
Д. Вельбрехт, В. Заворотнюк, Г. Лисенко, Л. Лухтай, Н. То-
кар, В. Лекіна), ознайомлення із досвідом роботи педагогів-
практиків, дають підстави заявити, що форми уроків, які 
застосовуються в сучасній школі, можна згрупувати насту-
пним чином: 

 бінарні уроки; 
 віршовані (римовані) уроки; 
 інтегровані (міжпредметні) уроки; 
 уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і 

відповідей, урок-засідання, урок – круглий стіл, урок-кон-
грес, урок-практикум, урок – прес-конференція, урок – 
проблемний стіл, урок-семінар, урок-суд, урок-телеміст); 
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 уроки-дослідження (урок-знайомство, урок – панорама 
ідей, урок пошук, урок-самопізнання, урок «Слідство 
ведуть знатоки», урок «Що? Де? Коли?»); 

 уроки-звіти (урок-аукціон, урок-залік, урок-захист, 
урок-інтерв'ю, урок-екзамен, урок-ерудит, урок-
композиція, урок-концерт, урок – огляд знань, урок-
презентація, урок-ярмарок); 

 уроки-змагання (урок – брейнг-ринг, урок-вікторина, 
урок-КВД – конкурс винахідливих та допитливих, 
урок-КВК – конкурс веселих та кмітливих, урок-
конкурс, урок – мозкова атака, урок-турнір); 

 уроки-мандрівки (урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-
марафон, урок-подорож); 

 уроки – сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-
вечорниці, урок-драматизація, урок-казка, урок – кар-
тинна галерея, урок-ранок, урок-спектакль, урок-
фестиваль, урок – усний журнал). 

У запропонованій нами класифікації бінарні, віршо-
вані та інтегровані уроки виділені окремо. Інші ж види 
уроків зібрані за групами, що відрізняються характером 
реалізації творчого потенціалу вчителя й учнів. 

Застосовуючи нетрадиційні методи потрібно пам’ятати: 

 на сучасному етапі роботи школи в основу педагогічної 
практики слід покласти творчий підхід; 

 новації мислення мають бути педагогічно впровадже-
ними та відповідати основним вимогам навчання й ви-
ховання; 

 на уроці необхідно досягти поєднання ігрової та нав-
чальної форм діяльності; 

 нетрадиційні заняття дають змогу урізноманітнювати 
форми і методи роботи на уроці, позбавлятися шабло-
нів, виховують цілісну, творчу особистість; 

 використання нетрадиційних форм навчання сприяє 
формуванню пізнавальних інтересів школярів, їхніх 
життєвих компетенцій; 

 уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм 
роботи забезпечує високу ефективність нестандартних 
уроків, бажання дітей навчитися, належний рівень нав-
чальних досягнень школярів. 

Пошук нових форм і прийомів організації уроку у 
наш час – явище не тільки закономірне, але і необхідне. 
Інноваційні форми і методи – один з важливих засобів нав-
чання, оскільки вони формують в учнів стійкий інтерес до 
навчання, знімають напругу, допомагають формувати на-
вички професійної і навчальної діяльності, емоційно впли-
вають на учнів, завдяки чому у них формуються більш міц-
ні і глибокі знання, а відсутність однозначного переліку їх 
форм і методики проведення указує на перспективність 
вивчення у наступних дослідженнях. 
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Постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із 
науковими завданнями. Інтенсивна інформатизація сучасно-
го суспільства веде до того, що на планеті все більше стають 
популярними та перспективними фахівцями програмісти, IT-
фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій 
тощо. Можна передбачити, що в недалекому майбутньому 
з’являться професії, які будуть пов’язані з високо технологіч-
ним виробництвом на стику з природничими науками.  

Актуальність та перспективність дослідження 
проблеми інтегрованого навчання зумовлюється завдання-
ми, визначеними проектом Концепції STEM-освіти в Укра-
їні, затвердженої робочою групою з питань впровадження 
STEM-освіти в Україні [8]. Ідея інтегрованого навчання 
передбачає досягнення мети якісної освіти, тобто освіти 
конкурентоспроможної особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вперше 
поняття «інтеграція» було використано в ХVII столітті Я. Ко-
менським у праці «Велика дидактика», який сказав що все, що 
знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у такому ж 
взаємозв'язку. Протягом наступних століть ідея пошуку ефек-
тивних шляхів інтегрованого навчання розглядалася у працях 
Ш. Амонашвілі, Д. Ковалевського, В. Сухомлинського, 
К. Ушинського, П. Атаманчука, Н. Гончарова та багатьох 
інших вчених [3-8]. 

Метою нашої наукової статті є ґрунтовний аналіз ефе-
ктивності використання інноваційної STEM-освіти в процесах 
забезпечення результативності та якості навчання фізики. 

Фізика – це наука, яка активно розвивається і донині. 
Тому особлива увага приділяється дослідженням фізики 
для подальшого наукового відкриття та досягнень. Остан-
нім часом багато в навчальному процесі було змінено. Ци-
фрове обладнання, мобільні гаджети, персональні комп’ю-
тери значно спростили методику викладання предмету та 
навчання в навчальних закладах. Сьогодні прийшов час 
вивчати предмети природничо-математичного циклу по 
новому. Відкривати на заняттях реальний світ, а не тільки 
сторінку підручника – мета сучасної нової української 
школи. Сучасні діти неохоче сприймають готову інформа-
цію. Чи то література, чи математика, а тим більше фізика. 
Вони хочуть здобувати знання самі. Вивчення фізики не 
повинно бути засвоєнням фрагментів знань, а стати захоп-
люючим процесом пізнання оточуючого світу та науки. 

STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки», 
«перевернутою освітою». І все тому, що шлях «від теорії до 
практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку практика 
(придумування та конструювання пристроїв і механізмів), а 
вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і 
нових знань. Цей метод «навчання навпаки» досить часто у 
своїй роботі використовують викладачі природничих дис-
циплін. Фізика та інші науки стають прикладними, адже 
отримані на уроках знання стають у нагоді і в професійній 
діяльності, і в повсякденному житті. Але STEM-освіта – це 
не тільки «навчання навпаки». Найбільша цінність STEM-

освіти у тому, що вона допомагає опанувати їх не відокре-
млено, а за допомогою інтеграції всіх чотирьох дисциплін у 
єдину систему навчання [1]. 

 

Рис. 1. 
Особливою формою STEM-освіти є інтегровані уроки, 

які можна проводити двома шляхами: через об’єднання схо-
жої тематики кількох навчальних предметів; через формуван-
ня інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єд-
нання навчальних програм таких курсів. Наприклад, досить 
поширене явище в навчальних закладах, коли вчителі інфор-
матики та фізики розробляють та проводять бінарні уроки, у 
ході яких учні створюють певні продукти (презентації, тексто-
ві документи тощо), закріплюють знання загальних принципів 
роботи з програмами, розвивають фізичну компетентність, 
спостережливість, викликають інтерес до навчального предме-
та та експериментування, виховують світогляд, культуру пове-
дінки, позитивні людські якості, сприяють формуванню в уч-
нів продуктивної творчої діяльності. Отже, міжпредметні 
зв’язки та інтегровані курси скорочують час на засвоєння ма-
теріалу, дають необхідні знання і більш якісну підготовку мо-
лоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти [5].  

Задля залучення учнів до практичної діяльності доціль-

но: розширити діапазон організаційних форм та методів нав-

чання, способів навчальної взаємодії, надати пріоритет засво-

єнню навчального матеріалу в процесі екскурсій, квестів, кон-

курсів, фестивалів, практикумів тощо. Не менш ефективним 

засобом STEM-освіти є дослідно-проектна діяльність учнів. 

Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану до-

слідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання 

самостійних результатів під керівництвом учителя. У процесі 

вивчення різних тем окремі учні або групи впродовж певного 

часу розробляють навчальні проекти. Учитель здійснює уп-

равління такою діяльністю і спонукає до пошукової діяльності 

вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань навчального 

проекту, орієнтовних методів або прийомів дослідницької 

діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих 

навчально-пізнавальних завдань. Під час виконання навчаль-

них проектів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та 

розвивальні завдання: учні набувають нових знань, умінь і 

навичок, які знадобляться в житті; розвиваються мотивація та 

пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнту-
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ватися в інформаційному просторі, висловлювати власні су-

дження, виявляти компетентність [2].  
Основні ключові компетентності концепції «Нової ук-

раїнської школи», а саме: спілкування державною та інозем-
ними мовами, математична грамотність, компетентності в 
природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова 
грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й 
громадянські компетентності, підприємливість, загальноку-
льтурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно 
вписуються у систему STEM-освіти, створюючи основу для 
успішної підготовки учнів до самореалізації і як особистості, 
і як майбутнього фахівця, і як громадянина [3]. Як зазнача-
ється у «Методичних рекомендаціях», у рамках реформи 
децентралізації оновлення матеріально-технічної бази нав-
чальних закладів відбувається переважно коштом Державної 
субвенції на рівні місцевих органів влади, тому створення 
належних умов навчання безпосередньо залежить від ініціа-
тивності, професійної компетентності педагогів і керівників 
навчального закладу. З найбільш поширених засобів навчан-
ня для здійснення STEM-навчання є конструктори, робото-
технічні системи, моделі, вимірювальні комплекси та датчи-
ки, лабораторні прилади, електронні пристрої (3D-принтери, 
комп’ютери, цифрові проектори, проекційні екрани, різно-
манітні моделі, інтерактивні дошки, проекційні столики то-
що). Потужним засобом заохочувального відбору учнівської 
молоді, яка зможе реалізувати себе в науково-технічній сфе-
рі, є участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, 
наукових пікніках, фестивалях та інших інтелектуальних 
змаганнях. Міністерство освіти і науки України, Інститут 
модернізації змісту освіти рекомендують закладам освіти, 
що працюють за напрямом STEM, включити у плани на-
вчально-виховної роботи в 2017-18 навчальному році прове-
дення науково-просвітницьких акцій, STEM-тижнів, органі-
зацію літніх та зимових таборів, Днів науки, фестивалів, 
виставок науково-технічної творчості тощо [6].  

Висновок. Основна мета учителя в даній діяльності – 
створити ситуацію успіху в засвоєні фізики, дати дитині мож-
ливість відчути радість досягнення результату, оцінити свої 
можливості і повірити в себе це підвищує мотивацію, розвиває 
пізнавальний інтерес, а також дозволяє учню відчути задово-
лення від навчання і рухатися далі – вперед. Важливим є те, 
що під час інтерактивних демонстрацій учні спостерігають і 
приймають участь в експериментах по всіх розділах шкільно-
го курсу фізики, отримуючи можливість самостійно висувати 
гіпотези і робити висновки. Впровадження STEM освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах дає принципово нову 

модель природничо-математичної освіти з новими можливос-
тями і результатами, як для вчителів, так і для учнів. 
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ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

У статті проаналізовано значення формування професійної компетентності у майбутніх фахівців при вивченні дисци-
плін безпекового циклу (безпека життєдіяльності, цивільний захист та охорона праці). Проведені практичні дослідження 
їх ефективності. Проаналізовані різні підходи до організації навчань з аналізу ризику та розглядаються практичні аспекти 
підготовки майбутніх фахівців до вирішення проблем, які пов’язані з безпекою життєдіяльності та цивільного захисту в 
сучасних умовах української освіти.  

Ключові слова: професійна освіта, компетентність, безпека життєдіяльності, охорона праці, безпека життєдіяльнос-
ті, цивільний захист, професійна компетентність. 

Сучасне виробництво висуває високі вимоги до робо-
чих кадрів і системи підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації в умовах ринкових відносин. В умовах 
науково-технічного прогресу одні професії відмирають, 
інші з'являються, треті модифікуються. Ущільнюється тру-
довий ритм, міняються технічні засоби. Усе це породжує 
необхідність нових форм підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації робочих кадрів.  

Варто зазначити, що висока кваліфікація працівника – це 
запорука не лише належної якості його роботи, а і безпеки 
його професійної діяльності. Низька кваліфікація, недостатня 
обізнаність працівників із питаннями охорони праці та без-
печними методами роботи стали причинами значної кількості 
нещасних випадків. Зменшення їх кількості можна досягти за 

рахунок удосконалення системи професійно-технічної та ви-
щої освіти, завданням якої є формування у працівників профе-
сійних компетенцій щодо дотримання безпечних умов праці 
впродовж усієї трудової діяльності [5]. 

На якості професійного навчання персоналу підпри-
ємств, його результативності, мотивації працівників до участі 
у навчальних програмах негативно позначається відсутність 
системи безперервної професійної освіти працівників упро-
довж життя, адже навчання у професійно-технічних навчаль-
них закладах і підвищення кваліфікації працівників, які мають 
значний життєвий і професійний досвід, здійснюється практи-
чно за одними навчальними планами та програмами і перева-
жно за шкільною системою. Не позбавлене цього недоліку і 
навчання з охорони праці. Прийнятим законом визначені ос-
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новні напрями діяльності роботодавців у сфері професійного 
розвитку працівників, серед яких вперше на законодавчому 
рівні закріплено зобов’язання роботодавця щодо забезпечення 
підвищення кваліфікації працівників безпосередньо у робото-
давця або в навчальних закладах, як правило, не рідше, ніж 
один раз на п’ять років. Зазначена норма не погоджена з вимо-
гами Закону України «Про охорону праці» № 229-IV від 
21 листопада 2002 р., яким передбачено проведення навчання 
та перевірки знань не рідше 1 разу за 3 роки [2]. 

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності де-
далі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-
виховного процесу різноманітних навчальних закладів, адже 
дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з 
найважливіших складових ефективної діяльності навчально-
го закладу. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов 
під час проведення навчально-виховних занять, вживанні 
конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх 
учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що ро-
бота навчального закладу не може бути високоефективною, 
якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов 
та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збере-
ження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так 
і життя та здоров’я дітей. Кожен досвідчений педагог розу-
міє, що сьогодні слід докладати максимум зусиль, аби на-
самперед через систему освіти впливати на умови збережен-
ня, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Для цього 
у кожному навчальному закладі, в першу чергу, повинні 
бути створені умови, належна матеріально-технічна база, 
чого, на превеликий жаль, бракує [1-4]. 

У зв’язку з потребою формування у майбутніх фахів-
ців професійних компетенцій зі створення безпечних умов 
праці у вищих навчальних закладах здійснюється вивчення 
дисциплін безпекового циклу. Формування у студентів 
компетентності з безпеки життя та діяльності людини від-
бувається за умови використання принципів наступності та 
неперервності навчання. 

Розроблений у 2011 р. Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України комплекс типових навчальних 
програм із нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльно-
сті», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та 
«Цивільний захист» передбачав формування у майбутніх 
фахівців загальнокультурних і професійних компетенцій із 
безпечної життєдіяльності [3].  

На превеликий жаль в Україні останніми роками, на 
противагу світовим традиціям, спостерігається зворотня 
тенденція. З подачі Кабінету міністрів України, наше Мініс-
терство освіти і науки України ініціювало внесення змін до 
галузевих стандартів вищої освіти, відповідно до яких скасо-
вується вивчення дисциплін безпека життєдіяльності, циві-
льний захист та охорона праці (як нормативних) у вищих 
навчальних закладах. А в загальноосвітніх навчальних за-
кладах вивчення дисципліни ОБЖД скасовано ще декілька 
років тому. Практичним наслідком скасування зазначеного 
наказу і передача права вищим навчальним закладам само-
стійно встановлювати структуру і обсяги підготовки з дис-
циплін охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний 
захист призвело до того що більшість навчальних закладів в 
умовах дефіциту фінансування, скорочення викладацьких 
кадрів вирішило взагалі відмовитись від вивчення цих дис-
циплін або звести цей процес до формального рівня [5]. 

Світовий досвід переконує, що з кожним роком збільшу-
ється кількість факторів, що негативно впливають на життя і 
здоров’я людини, на безпеку її життєдіяльності. Технічний 

прогрес постійно, мов тінь, супроводжують техногенні аварії 
та нещасні випадки. В більшості випадків вони створюються 
самою людиною: її діяльністю, негативним впливом на при-
роду, науково-технічним прогресом. Біді ж краще запобігти, 
ніж боротися з її наслідками, часто трагічними. У зв’язку з 
бурхливим розвитком цивілізації зростає кількість комуніка-
цій, транспорту, виникає небезпека антропогенних катастроф, 
аварій, а останнім часом й тероризму. Багато шкоди людям 
завдають небезпеки пов’язані з: електричним струмом, газо-
вими та водопровідними комунікаціями, радіоактивними та 
електромагнітними джерелами випромінювань та ін.  

Можемо констатувати, що останніми роками у всіх 
країнах з розвиненою економікою (США, Країни ЄС) особ-
лива увага звертається на забезпечення підготовки фахівців 
в галузі аналізу ризику і управління безпекою. Складовими 
цієї галузі є різноманітні науки про безпеку. У всьому світі 
пріоритетна увага приділяється вивченню дисциплін, 
пов’язаних з питаннями безпеки [2].  

Вважаємо за потрібне наполягати на вивченні у вищих 
навчальних закладах України дисциплін: Цивільний захист, 
Безпека життєдіяльності, Основи охорони праці, Охорона 
праці в галузі. Їх вивчення залишити на рівні, запропоновано-
му у кваліфіковано розроблених і затверджених ще у 2011 ро-
ці МОН України відповідних навчальних програмах. Ці дис-
ципліни мають входити до переліку нормативних навчальних. 
Навчання має мати обов’язково практичне спрямування. Ос-
новна частина навчального часу повинна відводитись на прак-
тично-лабораторні заняття та індивідуальні дослідження. Вив-
ченням дисциплін повинно завершуватись складанням іспиту 
або диференційованого заліку, а не носити формальний харак-
тер. Питання цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та 
охорони праці мають обов’язково включатись до всіх видів 
наукових досліджень, які проводяться у ВНЗ. 
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The article analyzes the importance of forming the profes-
sional competence of future specialists in the study of disciplines 
of the security cycle (life safety, civil protection and labor protec-
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lyzed and practical aspects of preparation of future specialists for 
solving problems connected with life safety and civil protection in 
modern conditions of Ukrainian education are considered. 
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ОН-ЛАЙН СЕРВІСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕСТУВАНЬ 

Здійснено аналіз он-лайн сервісів для створення тестів із можливістю їх подання на мобільних пристроях. Визначено 
переваги і недоліки таких систем тестування. 
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Тест – (Від слова англ. Test – «випробування», «пере-
вірка») або випробування – спосіб вивчення глибинних 
процесів діяльності системи, за допомогою приміщення 

системи в різні ситуації і відстеження доступних спостере-
женню змін в ній. В навчанні – система формалізованих 
завдань, призначених для встановлення освітнього (квалі-



Секція Фізико-математичних наук 

164 

фікаційного) рівня особи. Педагогічне тестування – форма 
оцінювання знань учнів, студентів (абітурієнтів), основана 
на застосуванні педагогічних тестів. 

На сьогоднішній день тестування стало невід’ємною ча-
стиною встановлення освітнього рівня особи. Існує безліч 
нюансів щодо створення досить якісного тесту, який би най-
краще відображавав вимірюваний тестом рівень тої чи іншої 
якості. Проте не менш важливим є середовище виконання 
тесту, адже на відповіді індивіда також вливають зовнішні 
фактори, що в свою чергу вплине на кінцевий результат, та 
похибку при встановленні вимірюваного рівня. Одним з цих 
факторів є представлення тесту індивіду. Тест може бути 
представлений на комп’ютері в програмному середовищі, 
може на роздрукованому аркуші, може озвучуватись суб’єк-
том, може відображатись на єдиному екрані(проекторі), і т.д.. 
Способів є безліч, в кожного свої плюси та мінуси. Під час 
пошуків в мережі інтернет, я зрозумів що на сьогодні акцент 
проведення тестування робиться на програмному забезпечен-
ні, і це правильно, технології рухаються вперед, наприклад з 
осені 2016 року в школах Фінляндії скасували обов’язкове 
навчання написанню прописом, тому що на думку фінського 
міністерства освіти, школярі повинні більше часу проводити 
не над зошитами, а за комп'ютером, набираючи текст за допо-
могою клавіатури. Переваги такого типу тестування перед 
писаним такі: насамперед точні відповіді, в кожної людини 
індивідуальний стиль написання, і написана відповідь індиві-
дом може не правильно сприйнятись суб’єктом. Не менш ва-
жливою перевагою є аналіз тесту комп’ютером, адже викладач 
може помилитись, що властиво всім особам не залежно від 
рівня освіченості. Приводимо аналіз он-лайн сервісів для ор-
ганізації тестування. 

GOOGLE ФОРМИ. Google Форми – частина офісного 
інструментарію Google Drive. Мабуть, це один з найшвид-
ших і простих способів створити своє опитування або тест: 
пишемо завдання, вибираємо тип відповіді (вибір з кількох 
варіантів, написання власного). Одержаний тест можна 
провести на уроці в комп’ютерному класі, відправити по 
електронній пошті або вбудувати на свій сайт за допомо-
гою спеціального коду. Для прискорення роботи рекомен-
дуємо додати плагін Flubaroo – він автоматично перевіряє 
відповіді учнів і ставить оцінки за заданими критеріями. 
Форми абсолютно безкоштовні – для використання ресурсу 
потрібно тільки мати акаунт Google. 

АЙРЕН. Додаток, за допомогою якого можна створю-
вати тести для перевірки учнівських знань і проводити 
тестування на шкільних комп’ютерах. Завдання різних 
типів: з вибором одного або декількох вірних відповідей, з 
введенням відповіді з клавіатури, на встановлення відпо-
відності, на впорядкування і на класифікацію. Вчитель 
зможе побачити результати на своєму комп’ютері – відо-
бразяться відомості про успіхи кожного з учнів. 

MYTEST. Повністю безкоштовний сервіс зі зручним ре-
дактором тестів, яка вміє працювати з сімома типами завдань: 
одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку 
проходження, встановлення відповідності, ручне введення 
числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні. Па-
раметри тестування, завдання і зображення до завдань – все 
зберігається в одному файлі, що зручно для вчителя. 

QUIZLET. За допомогою цього сервісу можна створю-
вати тести, де учні будуть вибирати правильні відповіді із 
запропонованих, зіставляти зображення і інформацію або 
вписувати власні варіанти. Користуватися дуже легко – в інте-
рфейсі можна розібратися буквально за пару хвилин, до того 
ж, Quizlet працює на Android та iOS. Безкоштовний, але буває і 
підписка Plus за $ 10 – вона дозволить завантажувати власні 
картинки і створювати необмежену кількість навчальних груп. 

МАЙСТЕР-ТЕСТ. Інтернет-сервіс, що дозволяє ство-
рювати он-лайн тести, які можна скачати і проходити тест 
без підключення до інтернету. Зручно, що не потрібно 
встановлювати на комп’ютер додаткові програми. 

PROPROFS. Proprofs готує тести на будь-який смак – 
можна запропонувати на вибір один або кілька варіантів, 
попросити заповнити пропущене слово або написати роз-
горнуту відповідь. Сервіс дозволяє вставляти в завдання 
текстові документи та презентації, файли PDF, а також 
зображення, аудіо- та відеофайли. Завершивши роботу над 
тестом, можна залишити його в загальному доступі на сайті 

Proprofs або вбудувати на свою сторінку. Сервіс безкошто-
вний, але є платні розширення. 

KAHOOT. Дозволяє подавати в форматі опитувань і 
тестів мало не весь навчальний матеріал. Щоб налагодити 
зворотний зв’язок з учнями, можна обіграти нові теми у 
формі простих питань і відповідей, а закріпити знання за 
допомогою більш докладного тестування. Kahoot! розрахо-
ваний на застосування в класі – викладач показує матеріал 
на головному екрані, а в цей час школярі відповідають на 
питання і обговорюють інформацію, використовуючи спе-
ціальний сервіс для комп’ютерів або браузер на смартфо-
нах (Android, iOS, Windows Phone). Для того щоб увійти в 
віртуальну класну кімнату, учні повинні ввести спеціаль-
ний код, який надішле викладач. Сервіс дозволяє дізнатися, 
як відповідав на питання кожен студент, або будувати діаг-
рами успішності всього класу. Самі ж учні можуть стежити 
за своїми результатами в спеціальних таблицях. Kahoot! 
безкоштовний і повністю доступний після реєстрації. 

EASYQUIZZY. Комерційний сервіс для створення те-
стів. Створені тести можуть запускатись як окремі файли 
на будь-якому комп’ютері без додаткових програм. Має 
велику кількість можливостей і налаштувань, гнучке нала-
штування оцінювання за будь якою системою. 

CLASSMARKER. У ClassMarker можна робити опи-
тування з різними форматами відповідей – крім звичних 
варіантів, є навіть есе. Для початку роботи викладачеві 
потрібно створити віртуальний клас і розіслати запрошення 
коди учням. ClassMarker зберігає результати всіх проведе-
них тестів, ведучи статистику успішності. Якщо у виклада-
ча є власна веб-сторінка, він може вбудовувати тестові 
завдання на неї. В безкоштовному варіанті ClassMarker 
дозволяє створити не більше 100 тестів. 

Але в тестуванні на комп’ютері також є свої мінуси. 
Найперше це забезпечення навчальних закладів комп’ютера-
ми, для деяких країн світу це не є проблемою, проте в Украї-
ні це важливий нюанс. Але припустимо в нас є комп’ютери, 
наступне з чим ми зіткнемось це обмеження доступу індиві-
дів до сторонніх ресурсів комп’ютера, звісно це можливо, 
але потрібні знання, якими деякі викладачі можуть не воло-
діти. Далі, це компактність та автономність проведення тес-
тування. У разі виникнення необхідності зміни приміщення 
проведення тестування, виникне багато проблем, так само 
якщо вимкнути мережеве живлення, в більшості випадків 
проведення тестування буде неможливим. Виникає питання, 
як досягнути оптимального методу проведення тестування? 
Для цього потрібний пристрій який би був не дорогим, ком-
пактним, та автономним. Компонентами пристрою були: сам 
пристрій та картки з отворами з питаннями тесту. Конструк-
ція пристрою була проста: на ньому розташовано дві лампи 
червоного та зеленого кольору, та кнопки з варіантами від-
повідей, для щоб відповісти на конкретне питання, потрібно 
було вставити картку з відповідним питанням в пристрій, та 
натиснути на одну з кнопок, відображаючу відповідь, якщо 
загорялась зелена лампа, відповідь правильна, якщо горіла 
червона – відповідь не правильна. Цей пристрій вже тоді 
позбавляв мінусів при писаному тесті, і в свою чергу позбав-
ляв мінусів теперішнього тестування на комп’ютері, але і 
сам мав недоліки, такі як: друкування нового тесту, немож-
ливість поміняти варіанти відповідей та ін.. 

Таким чином, використання он-лайн сервісів для 
створення тестів та їх наступне використання стає доступ-
ним при використанні сучасних мобільних гаджетів (ай-
фон, смартфон, планшент) і забезпечує ефективний конт-
роль навчальних здобутків учнів. 
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ІНСТРУКТАЖІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ 

Стаття присвячена аналізу стану виробничого травматизму в умовах розвитку економічних відносин в Україні як ак-
туальної проблеми сучасності. Здійснено аналіз основних причин та особливостей виробничого травматизму, на основі 
яких подані раціональні шляхи запобігання даного явища.  

Ключові слова: виробнича травма, організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні причини виробни-
чого травматизму. 

У нестримний час розвитку глобалізаційної економіки та 
досягнень НТР створення безпечних умов праці неодмінно 
продовжує залишатися невід’ємною частиною соціально-
економічного розвитку держави та складовою державної полі-
тики. Так, згідно з ст. 3 Конституції України і Закону України 
«Про охорону праці», основним принципом державної полі-
тики є пріоритет життя і здоров’я працівників відносно будь-
яких результатів виробничої діяльності [1]. 

Варто зазначити, що глибокий вплив на трудове життя 
та умови праці загалом має глобалізація. Ми вважаємо, що 
сьогодні тиск світової конкуренції змушує роботодавця роз-
глядати профілактику травматизму й охорону праці праців-
ників не як інтегральну компоненту управління якістю, а як 
додаткову перепону на шляху до збуту продукції. Саме тому 
дослідження проблеми виробничого травматизму в ХХІ ст. 
набуває вагомої актуальності, особливо на теренах нашої 
держави, адже вітчизняні підприємства на сьогодні не в змо-
зі одночасно підвищувати рівень випуску продукції та суттє-
во поліпшити стан умов та безпеки праці [3]. 

Проблема виробничого травматизму неодноразово 
висвітлювалася у працях вітчизняних та закордонних нау-
ковців. Зокрема серед них варто зазначити: В.М. Ярошевсь-
ку, В.С. Венедіктова, М.І. Іншина, Модеста Халімовського, 
Г.Г. Гогіташвілі, Я.В. Крушельницьку та ін. Проте багато 
аспектів даної проблеми все ж таки іще потребують чима-
лого дослідження та практичного застосування. 

Загалом проблема зниження виробничого травматиз-
му віднесена Президентом України до категорії особливої 
державної і суспільної значущості, а її розв'язання – до 
пріоритетних завдань національної безпеки. Таким чином, 
метою даної статті є аналіз виробничого травматизму, його 
причин та особливостей в Україні та виявлення основних 
шляхів його запобігання на перспективу. 

Проблема охорони праці є загальносвітовою: за даними 
МОП, в світі щороку реєструється 270 млн. випадків виробни-
чого травматизму, у зв’язку з виробничою діяльністю помирає 
щороку 2 млн. осіб, щорічно, за оцінками Міжнародного бюро 
праці, нещасні випадки на виробництві і професійні захворю-
вання забирають життя приблизно 2 млн. працівників і обходя-
ться глобальній економіці в 1,25 трильйони доларів США [5]. 

Проблема створення безпечних і нешкідливих умов пра-
ці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика не-
щасних випадків: ще понад 20 років тому на виробництві що-
річно травмувалося 125 000 працівників, з них гинуло майже 
3000. Проте, справжній стан охорони праці та рівень виробни-
чого травматизму на той час замовчувались. З цих причин 
багато важливих невідкладних наукових і виробничих завдань 
з питань умов праці зовсім не вирішувалось. 

А сьогодні наслідками такого минулого для незалеж-
ної України стали: відставання від світових досягнень на 
15-20 років вітчизняної науки з питань охорони праці; зро-

стання в 5-8 разів рівня виробничого травматизму порівня-
но з такими же показниками в інших промислово-розвине-
них країнах; перевищення майже в 2 рази в розрахунку на 
одного працюючого виплат на пільги і компенсації за робо-
ту в шкідливих умовах над витратами на профілактику 
нещасних випадків і професійних захворювань [4]. 

Сьогодні як результат проведеного дослідження ми про-
понуємо застосовувати наступні заходи з охорони праці, що 
сприяють запобіганню випадкам виробничого травматизму: 

а) організаційні: проведення навчання та інструктаж з охо-
рони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки; засто-
сування комп’ютерних методів прикладного та інструмен-
тального забезпечення, що значно підвищують якість нав-
чального процесу, використовуючи необхідну інформацію 
з ресурсів мережі Internet, правові системи «Ліга» та ін.; 

б) технічні: модернізація технологічного обладнання, переп-
ланування його розміщення; впровадження автоматичного 
та дистанційного керування виробничими обладнаннями; 

в) санітарно-виробничі: придбання або виготовлення при-
строїв, що захищають працівників від електромагнітних 
випромінювань, пилу, газів, шуму; влаштування нових і 
реконструкція діючих вентиляційних систем, систем 
опалення, кондиціонування; 

г) медико-профілактичні: придбання молока, засобів мит-
тя та знешкодження; організація лікувально-профілак-
тичного харчування. 
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The article is devoted to the analysis of the condition of occu-
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ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ 

Стаття присвячена обґрунтуванню та ілюстрації можливостей реалізації альтернативної ідеології організації зовніш-
нього незалежного оцінювання знань учнів з фізики. Вона вибудовується, перш за все, на тих засадах, що фізика є наукою 
світоглядною, коли сутнісними виступають не тільки знанієвий аспект компетентнісної обізнаності суб’єкта, але й аспек-
ти світогляду (переконань) суб’єкта його впевненості в істинності конкретного знання (в рамках дії механізму діалектич-
ного сумніву: якщо здобуті нові наукові факти спростовують попередню точку зору, то від попередньої точки зору відмо-
вляються) та філософського осмислення (причинно-наслідкові зв’язки, закони діалектики) категорії «Знання», користую-
чись формулою (В.Г. Разумовський): фізика = експеримент + філософія. 

Ключові слова: фізика, світогляд, діалектика, компетентність, обізнаність, експеримент, філософія. 

Проблема «бездефектного» навчання, з часів Яна 
Амоса Коменського, була і залишається актуальною: адже 
й досі якісний показник навчання школярів чи студентів з 
більшості навчальних предметів далеко не завжди сягає 
50%. На жаль, результати вступних кампаній ВНЗ вказують 
на те (рівень домагань абітурієнтів в обранні майбутніх 
спеціальностей), що в групі ризиків сьогодні знаходяться 
пріоритетні (світогляд, діалектичне мислення, наукова кар-
тина світу, науково-технічний прогрес, нанотехнології та 
ін.) дисципліни фізико-математичного, фізико-технічного 
та фізико-технологічного блоків [1]. 

Важливим засобом організаційно-методичної підтримки 
активного і результативного навчання виступає освітнє сере-
довище [8; 9]. Проте, необхідно визнати, що на сучасному 
етапі розвитку національної школи, особливо в умовах його 
детермінації вимогами Закону України «Про вищу освіту», 
освітнє середовище виокремлюється як емпірична основа в 
логічному ланцюгові компонент освітньої моделі (прогнозу) 
та освітнього стандарту [12]. Не ефективними, скажімо, бу-
дуть і прогноз, і стандарт фізичної освіти (для середньої чи 
вищої школи), якщо у відповідних навчальних програмах не 
існуватиме вказівок про те, на формування яких компетентніс-
них та світоглядних якостей індивіда орієнтує ця фундамента-
льна дисципліна. Нездійсненними стануть також наші най-
кращі наміри, якщо у навчальних планах щодо кількості годин 
на вивчення фізики дотримуватися принципу довільності, а не 
науково обґрунтованої доцільності. Своєрідним педагогічним 
лицемірством виступає кожен той факт, коли не забезпечуєть-
ся відповідність вимог державної навчальної програми з мате-
ріально-технічними, ідейно-технологічними та кадровими 
можливостями конкретного навчального закладу. 

Фізика (від грец. φυσικός природний, φύσις приро-
да) – природнича наука, яка досліджує загальні властивості 
матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які 
керують цими явищами. Це наука про закономірності. 
Природи в широкому сенсі цього слова. 

Питання формування сучасної фізичної картини світу 
складне і різностороннє. В його основі лежать певні філософ-
ські уявлення й ідеї, зокрема гносеологічні аспекти науки. 
Фізична картина світу є найважливішою складовою природ-
ничо-наукової картини світу, яка в свою чергу є складовою 
загальної наукової картини світу. Разом з тим, фізична картина 
світу визначає загальний напрямок курсу фізики на форму-
вання світогляду студентів (учнів) при формуванні сучасного 
наукового способу мислення. Отже, узагальнення наукових 
відомостей не є кінцевою межею знань, тобто фізична картина 
світу має суттєвий еволюційний характер [1]. 

Фізика є науковою дисципліною, яка одночасно охоп-
лює методологічні знання і володіє характерними особливос-
тями сучасних природничо-наукових теорій, охоплює науко-
вий, технічний і гуманітарний аспекти, що дозволяє сформу-
вати широкі уявлення про сучасну фізичну картину світу [4]. 

Фізика відноситься до числа природних наук, завданням 
яких є вивчення природи з метою її підпорядкування людині. 

Ми вирішили скласти альтернативний варіант зовні-
шнього незалежного оцінювання, щоб показати, що задачі з 
фізики можуть бути не тільки стандартизованими, але й не 
стандартними, цікавими та нескладними. 

У альтернативному варіанті зовнішнього незалежного 
оцінювання використовуються цікаві задачі фізики шкільно-
го курсу, приклади розв’язування задач різних типів, зразки 
завдань подібних до зовнішнього незалежного оцінювання. 

Перевірити свої знання учні зможуть за допомогою 
тестів, а проконтролювати – за допомогою ключів-відпові-
дей, наведених в кінці варіанту зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

Задачі альтернативного варіанту ЗНО варійовані за 
рівнями знань: заучування, наслідування, розуміння голов-
ного, повне володіння знаннями, навички, уміння та пере-
конання. В умовах рівневої диференціації альтернативний 
варіант ЗНО допоможе вчителеві фізики цілеспрямовано 
орієнтувати навчально-пізнавальну діяльність учнів на 
прогнозовані результати навчання. 

Таблиця 1 

Компетентнісно-світоглядні характеристики особистості 

Ріве-
нь 

Означен-
ня компе- 
тентності 

Поз-
на-

чення 

Діяльнісно-особистісна сутність 
компетентності; 

ціннісні новоутворення 

Ниж-
чий 

Завчені 
Знання ЗЗ 

учень механічно відтворює зміст 
пізнавальної задачі в обсязі і струк-
турі її засвоєння; 

Насліду-
вання НС 

учень копіює головні дії, пов'язані з 
засвоєнням пізнавальної задачі, під 
впливом певних мотивів (внутрішніх 
або зовнішніх); 

Розуміння 
головного РГ 

учень свідомо відтворює головну ідею 
в постановці і вирішенні пізнавальної 
задачі (первинний ефект в контексті 
доцільної діяльності); 

Опти-
маль-
ний 

Повне 
володіння 
знаннями 

ПВЗ 

учень не тільки розуміє головну суть 
пізнавальної задачі, але й здатний від-
творити весь її зміст в будь-якій струк-
турі викладу (імплікативній, опе-
раціональній або класифікаційній); 

Ви-
щий 

Навичка Н 

учень здатний використовувати зміст 
конкретної пізнавальної задачі на підс-
відомому рівні, як автоматично вико-
нувану операцію (єдина якість знань 
учня, на виявлення якої необхідно на-
кладати жорсткий часовий регламент); 

Уміння 
застосо-
вувати 
знання 

УЗЗ 
здатність свідомо використовувати 
набуті знання в нестандартних навча-
льних ситуаціях (творче перенесення); 

Переко-
нання П 

це знання, незаперечні для учня, які він 
свідомо долучає до своєї життєдіяльно-
сті, в істинності яких він впевнений і 
готовий їх відстоювати і захищати; 

Звичка Зв. 

це процес, коли індивідуальні досяг-
нення учня, крім інших якостей, набу-
вають поведінкового відтінку. Загалом 
впровадження стандартів контролю 
(рівнів компетентності) в навчальний 
процес дозволяє більш точно проекту-
вати пізнавальні цілі навчання. 

Для вчителя фізики цей тест буде гарним методичним 
посібником щоб підготувати учня до справжнього зовніш-
нього незалежного оцінювання. Для учня ж цей тест буде 
нагодою підготуватися до тесту та можливих труднощів 
при його проходженні, а також змога перевірити свої набу-
ті знання для пояснення явищ природи. 

Досвід і апробація впровадження технології, яка оріє-
нтована на креативну та продуктивну діяльність суб’єкта, 
відображає рівень його компетентнісного та світоглядного 
досвіду, тому такі посібники (тестові завдання) можуть 
бути корисними для забезпечення об’єктивного контролю 
результативності та якості суб’єкта. 
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Тестові завдання: 

1. (ЗЗ). Під чиїм керівництвом вперше був сконструйо-
ваний і виведений на орбіту перший штучний супутник Землі? 

а) Корольова С. П.; б)Гагаріна Ю. О.   
в) Курчатова І. В.; г) Ціолковського К. Е. 

2. (РГ). Сталева та дерев’яна суцільні кульки однакового 
радіуса підвішені на однакових довгих легких не розтяжних 
нитках. Їх відводять у бік на однакову відстань і відпускають. 
Яке з наведених тверджень щодо коливань кульок правильне? 

а) У сталевої кульки період коливань більший.  
б) У дерев’яної кульки період коливань більший. 
в) У сталевої кульки коливання затухають швидше.  
г) У дерев’яної кульки коливання затухають швидше. 

3. (ПВЗ). Катер перепливає річку, рухаючись відносно 
води з швидкістю 5м/с перпендикулярно до берегів. Шири-
на річки 300 м, швидкість течії 0,3 м/с. На яку відстань 
течія знесе катер вниз? 

а) 60 м;  б) 10 м; 

в) 50 м;  г) 18 м. 

4. (ПВЗ). Знайдіть силу F, яка діє на тіло масою m, що 
рухається прямолінійно за законом x(t) = 2t3 – t2, при t = 2. 

а) 20;  б) 12; 

в) 22;  г) 24. 

5. (ПВЗ). Тіло вільно падає з висоти 490 м. Визначити 
переміщення тіла за останню секунду падіння. 

а) 49 м;  б) 93,1 м; 

в) 59,8 м;  г) 102,9 м. 

6. (Н). Гепард, нападаючи на жертву, розганяється на 
відстані 100 м до швидкості 144 км/год. Знайти час, протя-
гом якого він пробігає цю віддаль і його прискорення. По-
рівняти це прискорення з максимальним прискоренням 
автомобіля «Жигулі», якщо він розганяється до швидкості 
100 км/год за 16 с. 

а) 5,3 с; 7,5 м/с2; в 4,3 раза більше, ніж в автомобіля;  
б) 4,7 с; 8,5 м/с2; в 4,9 раза більше, ніж в автомобіля;  
в) 5 с; 8 м/с2; в 4,6 раза більше, ніж в автомобіля; 
г) 5 с; 103 км/год2; в 16,5 раза більше, ніж в автомобіля. 

7. (ЗЗ). Маса срібної ложки становить 30 г. Яка кіль-
кість атомів срібла міститься у цьому виробі? 

а) 30 * 1023г;  б) 3.14 ∗ 10−19г;  
в) 2.5 ∗ 10−9г;  г) 1.67 ∗ 1023г. 

8. (РГ). У скільки разів збільшиться тиск газу в балоні 
електричної лампочки, якщо в робочому стані температура 
газу в ній підвищилась від 15℃ до 300℃? 

а) 1.5;  б) 3; 

в) 0,5;  г) 2. 

9. (ПВЗ). Визначити температуру, при якій знахо-
диться газ, якщо маса однієї молекули газу 5,3*10-26 кг, а 
середня квадратична її швидкість 540 м/с. 

а) 100℃;  б) 90℃; 

в) 80℃;  г) 50℃. 

10. (ПВЗ). Використовуючи число Авогадро, підраху-
вати число молекул, які потрапляють в наші легені з тих, 
котрі брали участь в одному із наших попередніх вдихів, 
якщо вважати, що вони рівномірно розподілені в атмосфері 
Землі. Об’єм легенів 2 л. 

а) 24;  б) 31; 

в) 28;  г) 35. 

11. (ПВЗ). Балон об’ємом 4 л містить газ під тиском 4 
атм, а другий, з вдвічі більшим об’ємом той же газ при 
атмосферному тиску. Який тиск встановиться при сполу-
ченні балонів один з одним? Температура газу стала. 

а) 2*105 Па;   б) 6*105 Па;  

в) 8*104 Па;   г) 6*104 Па. 

12. (УЗЗ) Тонкостінна гумова куля з власною вагою 0,6 Н 
наповнена неоном і занурена в озеро на глибину 120 м. Знайти 

масу неону, якщо куля знаходиться в положенні рівноваги. Ат-
мосферний тиск 1,03*105 Па, температура на глибині озера 4°С. 
Натягом гуми знехтувати. 

а) 1,47*10-4кг;  б) 6,94*10-4 кг; 
в) 1,85*10-4кг;  г) 7*10-4 кг. 

13. (ПЕР) Чому дорівнює середня квадратична швид-
кість молекул азоту, які знаходяться в об’ємі 8,0 м3 під 
тиском 2,1 атм, якщо кількість речовини в даному випадку 
становить 1300 молів? 

а) 350 м/с;  б) 341,25 м/с; 

в) 370 м/с;  г) 360 м/с. 

14. (НС) Яка сила діє на провідник завдовжки 10 см в 
однорідному магнітному полі з індукцією 2,6 Тл, якщо 
струм у провіднику дорівнює 12 А, а кут між напрямом 
струму та лініями індукції 90°? 

а) 31 Н;  б) 62 Н; 

в) 3,1 Н;  г) 6,2 Н. 

15. (РГ) Як будуть поводити себе провідники у випа-
дку зображеному на рисунку 

а) притягуватись;  
в) обертатись; 
б) не змінювати свого положення; 
г) відштовхуватись. 

 

Рис. 1. 
16. (РГ) Які сили врівноважуються після відхилення 

стрілки амперметра на певний кут? 

а) сила земного тяжіння і сила магнітного поля;  
б) сила пружності і сила земного тяжіння; 
в) сила пружності і сила магнітного поля;  
г) правильної відповіді немає. 

17. (РГ) Який ККД мають більшість гучномовців?  

а) 1-80%;  б) 100%; 

в) 60-63%;  г) 1-3%. 

18. (ПВЗ) Як виміряти величину невідомого опору, 
маючи вольтметр, амперметр і джерела ЕРС з невідомими 
внутрішніми опорами (рис. 2.) 

а) неможливо;    
б) провівши два виміри за схемами 1 і 2;  
в) достатньо зібрати схему 1; 
г) достатньо зібрати схему 2. 

 

Рис. 2. 
19. (ПВЗ) Скільки акамуляторів з ЕРС 2 В і внутріш-

нім опором 2 Ом треба з’єднати послідовно, щоб одержати 
в зовнішньому колі І = 5 А при різниці потенціалів на по-
люсах батареї U = 110 B? 

а) 10;  б) 150; 

в) 23;  г) 110. 

20. (ПВЗ) Визначити індуктивність одиниці довжини 
двопровідної стрічкової лінії (рис. 3), якщо відстань між стріч-
ками h значно менша від їх ширини b, точніше, b / h = 50. 

а) 40 нГн/м;  б) 25 Тл/м; 
в) 25 нГн/м;  г) 16 Гн/м. 
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Рис. 3. 
21. (ПВЗ). Якщо обертати магніт (рис. 4), то замкну-

тий виток дроту, шо закріплений на осі, почне обертатись. 
Пояснити явище і визначити напрям обертання витка. 

а) збігається із напрямком обертання магніту; 
б) проти руху магніту; 
в) рухатись не буде; 
г) правильної відповіді немає. 

 

Рис. 4. 
22. (ПВЗ). Який з варіантів відображає характер ліній 

індукції котушки зі струмом рис. 5)? 

 

 

Рис. 5. 
23. (ПВЗ) Знайти індукцію магнітного поля, якщо на 

провідник струмом 25 А, діє сила 50 мН. Поле і струм взаємо-
перпендикулярні. Довжина активної частини провідника 5 см. 

а) 40 мТл;  б) 4 мТл; 

в) 0,4 мТл;  г) 80 мТл. 

24. (Н) Дві кульки однакових мас і радіусів, з однакови-
ми зарядами, підвішені в одній точці на нитках однакової до-
вжини в рідкий діелектрик, проникність якого ε і густина ρ0. 
Якою повинна бути густина речовини кульок, щоб кут розхо-
дження ниток в повітрі і в діелектрику був один і той самий? 

25. (УЗЗ) Скільки енергії споживає електрична плитка 
щосекунди при напрузі 120 В, якщо сила струму в спіралі 5 А? 

а) 450 Дж;  б) 600 Дж; 

в) 720 Дж;  г) 680 Дж. 

26. (ПЕР) Два точкові електричні заряди Q1 = 1 нКл і 
Q2 = –2 нКл знаходяться у повітрі на відстані 10 см. один 
від одного. Визначити напруженість і потенціал поля, 
створюваного цими зарядами у точці А, віддаленої від за-
ряду Q1 на відстань 9 см. і від заряду Q2 на 7 см. 

а) 4,85 кВ/м і -147 В; б) 3,85 кВ/м і -157 В; 

в) 2,85 кВ/м і -167 В; г) Визначити не можливо 

27. (ЗЗ). Чи буде мати місце фотоефект у літію, якщо 
він освітлюється монохроматичним світлом з довжиною 
хвилі 589 нм? 

28. (НС). Знайти довжину хвилі світла, яким опроміню-
ється металева поверхня даху будинку, якщо максимальна 
кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 4,5*10-20 Дж, а 
робота виходу електрона з металу – 7,5*1019 Дж. 

а) 0,38*10-7 м; б) 0,6*10-7 м; 

в) 0,37*10-7 м; г) 0,4*10-7 м. 

29. (НС) Знайти максимальну швидкість електронів, 
які вивільняються при фотоефекті світлом з довжиною 
хвилі 4*107 м з поверхні матеріалу з виходу 1,9 еВ. 

а) 6,5*105 м/с;  б) 6,4*105 м/с; 

в) 7,6*105 м/с;  г) 5,9*105 м/с 

30. (РГ). Металева пластинка під дією рентгенівських 
променів зарядилася. Який знак має заряд? 

а) додатній знак; 
б) від’ємний знак; 
в) нейтральний знак; 
г) правильної відповіді немає. 

31. (ПВЗ) Яку максимальну швидкість мають вирвані 
з літію електрони при опромінюванні світлом з частотою 
1015Гц? 

а) 3*105 м/с;   б) 0,8*106 м/с; 
в) 9*107м/с;  г) правильної відповіді немає, 

32. (ПВЗ) На рисунку приведено графік залежності 
струму від напруга в газовому проміжку, що опромінюєть-
ся іонізуючими частками. Які ділянки використовують для 
реєстрації часток пропорційними приладами? 

а) ділянка 0-1; б) ділянка 1-2; 
в) ділянка 2-3;  г) ділянка 3-4. 

 

Рис. 6. 
33. (ПВЗ) Треноване око, яке довго перебуває у тем-

ноті, сприймає світло з довжиною хвилі 0,5 мкм при поту-
жності випромінювача Р=2,1*10-17 Вт. Скільки фотонів 
попаде в цьому випадку на сітчатку ока за 1 с? 

а) 50 фотонів; б) 500 фотонів;  
в) 103 фотонів; г) 10 фотонів. 

34. (ПЕР) Чи може фотон при зіткнені з іншою части-
нкою віддати їй більше енергії та імпульсу, ніж він має? 

а) енергії – так; імпульсу – так;  
б) енергії – так; імпульсу – ні;  
в) енергії – ні; імпульсу – так;  
г) енергії – ні; імпульсу – ні. 

Правильні відповіді та методичні поради  
щодо розв’язків завдань: 

1 а; 2 г; 3 г; 4 в; 5 б; 6 в; 7 г; 8 г; 9 а; 10 в; 11 а; 12 б; 13 
в; 14 в; 15 а; 16 в; 17 г; 18 б; 19 г; 20 в; 21 а; 22 в; 23 а; 24 
Робота виконується на адіабатичних відрізках (1-2) та (3-4); 
25 б; 26 б; 27 ні; 28 в; 29 а; 30 а; 31 б; 32 в; 33 а; 34 в. 

23. Розв’язування 
Дано: 
L = 5 см. = 0,05 м F = I × B × L × sin α 
F = 50 мН = 0,05 Н 

0,05H
0,04 Тл 40мТ л

sin 25A 0,05м 1

F
B

I L 
   

   
  

I = 25 А 
α = 90o 

25. Розв’язування 

Дано: 

I = 5A A = U × I × t = 120 B × 5 A × 1 c = 600 Дж 
U = 120 B 
t = 1 c 
A – ? 
26. Розв’язування 
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Рис. 7. 

Дано: 

Q1 = 1 нКл = 10-9 Кл E = E1 + E2 

Q2 = -2 нКл = -2 × 10-9 Кл 
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28.Розв’язування  

Дано: 

А = 7,5 × 10 –9 Дж 
hc


 = Emax + A 

Еmax = 4,5 × 10 –20Дж 
hc


 = 7,5 × 10 –19 + 4,5 × 10 –20 

С = 3 × 108 
hc


 = 0,75 × 10 –20 + 4.5 × 10 –20 

h = 6,63 × 10 –34 
hc


 = 5,25 × 10 –20 

d – ? 
34 8

7
20

6,63 10 3 10
0,37 10

5,25 10
Y






  
  


 

29. Розв’язування  

Дано: 

d = 4 × 10 –7 м 
2

2

mU
E  

A = 1,9 eB 
hc


 = E + A 

319,1 10m 
   

34 8 2

7

6,63 10 3 10
1,9

24 10

mU



  
 


  

h = 6,63 × 10 –34  4,97 × 10 –19– 3,044 × 10 –19 = 
2

2

mU
 

С = 3 × 108  
31 2

19 9,1 10
1,926 10

2

U
  

   

Umax – ? 3,85 × 10 –19 = 9,1 × 10 –31 × U2 
19

2 12
31

3,85 10
0,425 10

9,1 10
U






  


 

U = 6,5 × 105 

28. Розв’язування  

А = 7,5 × 10 –19 Дж 
Еmax = 4,5 × 10 –20 Дж 
С = 3 × 108 
h = 6,63 × 10 –34 

hc


 =Emax + A 

 = 7,5 × 10 –19 + 4,5 × 10 –20 

 = 0,75 × 10 –20 + 4,5 × 10 –20 

hc


 = 5,25 × 10 –20 

34 8

20

7

6,63 10 3 10

5, 25 10

0,37 10

Y






  
 



 

 

d – ? 

 

29. Розв’язування 

d = 4 × 10 –7 м 
A = 1.9 eB 
m = 9.1 × 10 –31  
h = 6,63 × 10 –31 

С = 3 × 108 

2

2

mv
E  

hc
E A


   

34 8 2

7

6,63 10 3 10
1,9

24 10

mv



  
 


 

2
19 194,97 10 3,044 10

2

mv 
      

31 2
19 9,1 10

1,926 10
2

v
  

    

19 31 23,85 10 9,1 10 v 
     

19
2 12

31

3,85 10
0, 425 10

9,1 10
v






  


 

56,5 10v    

Umax – ? 

30. Розв’язування: 

 = 0.25 мкм 
u min = 0.96 B 

hc


 = A + Tmax,де Tmax – максимальна кіне-

тична енергія фотоелектронів 
Потік припиняється при такій мінімальній 
затримуючій різниці потенціалів, що 
Tmax = e × umin, p – заряд електрона. 
Отримаємо: 
hc


 = A + umin. 

Звідси робота виходу електронів із металу 
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The article is devoted to the substantiation and illustration 
of the possibilities of realization of the alternative ideology of 
organization of external independent assessment of students' 
knowledge in physics. First of all, it is based on the principles 
that physics is a world-view science, when not only the 
knowledge aspect of the competence competence of the sub-
ject acts, but also aspects of the world's (beliefs) of the subject 
of his confidence in the truth of specific knowledge (in the 
framework of action the mechanism of dialectical doubt: if the 
new scientific facts obtained refute the previous point of view, 
they refuse from the previous point of view) and philosophical 
comprehension (causal relationships, laws of dialectics) of the 
category «Knowledge», using formula (V.G. Razumovsky): 
physics = experiment + philosophy. 

Key words: physics, philosophy, dialectics, competence, 
awareness, experiment, philosophy. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  
У КАБІНЕТАХ ФІЗИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У статті розглянуто умови створення безпечних умов навчання у кабінетах фізики закладів загальної середньої освіти. 

Ключові слова: заняття, безпека, кабінет фізики, обладнання, нормативні документи. 

Постановка проблеми, її актуальність та зв’язок із 
науковими завданнями. Кабінет фізики – навчальний 
підрозділ закладу освіти, що оснащений наочними посіб-
никами, навчальним обладнанням, меблями і пристроями. 
У ньому проводяться уроки, позакласні факультативні за-
няття, виховна робота з учнями, систематичне підвищення 
наукової і методичної кваліфікації вчителів. Уся робота 
здійснюється за допомогою комплексного використання 
засобів навчання, демонстрування дослідів, проведення 
самостійних експериментальних, лабораторних, практич-
них робіт, роботи з книгою, довідковим і роздавальним 
матеріалом. Питання створення безпечних умов на уроках 
фізики все серйозніше та частіше звучать сьогодні під час 
організації освітнього процесу у закладах загальної серед-
ньої освіти. Сьогодні акцентується увага на вживанні конк-
ретних заходів щодо збереження здоров’я та життя учнів. 

Дирекція навчального закладу, вчителі повинні забез-
печити: здорові та безпечні умови перебування в кабінетах, 
безпечну експлуатацію обладнання і технічних засобів 
навчання, оптимальний режим роботи і навчання. 

Метою наукової статті є з’ясування особливостей 
організації безпечного проведення занять у кабінетах фізи-
ки відповідно до зазначених нормативних документів. 

Відповідно до Положення про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освіт-
нього процесу в установах і закладах освіти [4] завідувачі 
кабінетів фізики, учителі, керівники фізичних гуртків не-
суть відповідальність за безпечний стан робочих місць, 
обладнання, приладів, інвентарю тощо. Вони здійснюють 
заходи для створення здорових і безпечних умов навчаль-
но-виховного процесу, забезпечують виконання чинних 
правил і норм з безпеки і гігієни праці та навчання. 

Перед початком нового навчального року кабінети 
(лабораторії) навчального закладу приймає комісія, створе-
на за наказом керівника навчального закладу, про що скла-
дається акт-дозвіл на проведення занять. 

Вимоги до приміщення кабінету фізики, затверджені 
наказом Держохорони праці України від 16.11.98 р. №220. 
У даних вимогах зазначено: загальні положення; вимоги до 
розміщення кабінетів фізики, їх обладнання; вимоги щодо 
освітлення; вимоги щодо електричної мережі; вимоги до 
опалення і вентиляції та пожежної безпеки; вимоги безпеки 
під час проведення занять у кабінетах фізики; вимоги без-
пеки під час проведення практичних занять; правила пове-
дінки у кабінеті фізики. 

Під час проведення занять з використанням засобів 
інформаційних та комунікаційних технологій вимоги без-
пеки визначаються Правилами безпеки під час навчання в 
кабінетах інформатики. Сучасні технічні засоби навчання, 
до яких належать комп’ютер, мультимедійний проектор, 
проекційний екран та інтерактивна дошка, повинні бути 
заземлені за схемами, які розміщені в технічних описах та 
інструкціях, що додаються до пристроїв. 

Учитель, який проводить навчання в кабінеті фізики 
повинен перевіряти комплектність протипожежного облад-
нання, засобів надання першої допомоги та стежити за їх 
справним станом.  

Ручні вогнегасники повинні навішуватися на верти-
кальні конструкції на висоті не більше як 1,5 м від рівня 
підлоги до нижнього торця вогнегасника на видних і лег-
кодоступних місцях. Поряд повинна бути інструкція з пра-
вилами пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної 
охорони та прізвища посадових осіб, відповідальних за 
пожежну безпеку.  

Кабінети фізики обладнуються аптечкою з набором ме-
дикаментів, перев’язувальних засобів і приладь. У разі нещас-
ного випадку, що трапився з учнем під час проведення на-
вчально-виховного процесу в кабінеті (лабораторії) учитель 
повинен терміново організувати надання першої допомоги 
потерпілому відповідно до нормативних документів.  

Під час навчально-виховного процесу вчитель прово-
дить з учнями інструктажі з безпеки життєдіяльності. Програ-
ми їх проведення повинні містити питання особистої безпеки 
та безпеки оточуючих відповідно до напряму проведення за-
ходів. Такі інструктажі проводяться з наступною перевіркою 
знань та навичок, ігрових тренінгів тощо. На початку навчаль-
ного року перед початком занять у кожному кабінеті фізики 
проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. 
Мета такого інструктажу – формування відповідального став-
лення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто їх 
оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження 
свого власного здоров’я, дотримання правил безпечної пове-
дінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій, у тому 
числі аварій, і уміння надати першу допомогу і самодопомогу 
у разі нещасних випадків. 

Шкільні меблі у кабінеті фізики повинні відповідати 
Державним санітарним правилам і нормам влаштування, ут-
римання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу, а їх розміщення здійснюватися 
відповідно до вимог Державних будівельних норм України 
ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів [1]. 
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На кожний кабінет фізики складається паспорт кабі-
нету, у якому визначають основні параметри: освітлення, 
площа, наявність інженерних мереж (водопостачання, ка-
налізація, вентиляція, тепломережа, електромережа), забез-
печення меблями, обладнанням, підручниками, посібника-
ми, приладдям тощо. 

Забороняється у кабінетах фізики використовувати 
пристрої та прилади, що не відповідають вимогам безпеки 
праці; використовувати електричне обладнання, що не від-
повідає вимогам державних стандартів. Для вимірювання 
напруги і сили струму вимірювальні прилади треба з’єдну-
вати провідниками з надійною ізоляцією. Не дозволяється 
залишати без нагляду прилади. 

Перебування учнів в кабінеті фізики і лаборантській 
дозволяється лише в присутності вчителя. 

Отже, організація освітнього процесу у закладі загальної 
середньої освіти повинна відповідати вимогам безпеки відпо-
відно до затверджених нормативних документів [1-3; 5; 6-8]. 

Ці правила встановлюють вимоги безпечного про-
ведення занять в кабінетах та лабораторіях фізики. Дані 
вимоги є обов’язковими для усіх навчальних закладів.  

Висновки. Правила безпечного проведення занять у 
кабінетах фізики закладів загальної середньої освіти поши-
рюються на всіх учасників навчально-виховного процесу 
під час організації та проведення занять, незалежно від 
форм власності.  

Створюючи безпечні умови під час проведення занять 
в кабінетах фізики, адміністрація і вчитель фізики, зокрема, 
забезпечують здорові і безпечні умови перебування учнів у 
кабінетах, безпечну експлуатацію обладнання і технічних 
засобів навчання, створюють оптимальний режим роботи і 
навчання, що загалом сприяє зменшенню травматизму се-
ред учасників навчально-виховного процесу. 
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У статті розглядаються особливості існуючих електронних інформаційних журнальних систем, їх можливості, вимо-
ги до розробки та тестування електронних журнальних систем.  
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Сьогодні усвідомлені головні передумови і реальні 
шляхи формування і розвитку інформаційного суспільства в 
Україні. Цей процес має глобальний характер і неминуче 
входження нашої країни в інформаційну спільноту. Україна 
повинна ввійти в сім’ю технологічно та економічно розвину-
тих країн на правах повноцінного учасника світового цивілі-
заційного розвитку із збереженням політичної незалежності, 
національної самобутності і культурних традицій, із розви-
нутим громадянським суспільством і правовою державою.  

Постановка проблеми. Необхідність переходу до ін-
формаційного суспільства тісно пов’язана із зміною характе-
ру впливу науково-технічного прогресу на життя людей. При 
цьому кардинально змінюється спосіб життя більшої части-
ни населення, соціально-психологічна модель поведінки 
людей і суспільства в цілому. Одним із найважливіших пока-
зників зміни способу життя є розвиток та використання но-
вих інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 
соціального життя і діяльності, рівень виробництва і спожи-
вання суспільством інформаційних продуктів і послуг. Тому 
очевидним є відношення до інформації і розширення мож-
ливостей отримання і застосування інформації для посилен-
ня людського потенціалу і його розвитку у багатьох напрям-
ках. Все вищеперераховане визначає виникнення і необхід-
ність розв’язання суспільно значущої задачі – створення 
соціально-психологічної моделі поведінки члена інформа-

ційного суспільства, виявлення «точок» і методів впливів, 
які забезпечують нормальну адаптацію і комфортне існуван-
ня людини в умовах інформаційного суспільства. 

В Україні за останні десять років сформувалися фак-
тори соціально-економічного, науково-технічного і культу-
рного розвитку, які слід розглядати як передумови перехо-
ду до інформаційного суспільства.  

Разом з тим процес впровадження новітніх інформа-
ційних технологій у різноманітних сферах діяльності в 
Україні є досить консервативним. Цей процес без викорис-
тання інформаційних технологій характеризується високи-
ми витратами часу, що в свою чергу, приводить до збіль-
шення часу робіт та їх собівартості.  

Цю проблему можна розв’язати за рахунок впрова-
дження інформаційних технологій у процес впровадження 
електронних відкритих журнальних систем для наукових 
видань з освітніх досліджень.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є проведення порівняльного аналізу можливос-
тей та послуг програмних продуктів для розробки моделі да-
них, правил їх опрацювання та інтерфейсу користувача елект-
ронних журнальних систем, та їх можливостей. 

Виклад основного матеріалу. Проведемо аналіз мо-
жливостей та послуг, які надають існуючі електронні жур-
нальні системи. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
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Аналіз наукових джерел свідчить про відсутність уз-
годженої позиції щодо усталеної назви технологій для під-
тримки редакційно-видавничого процесу електронних нау-
кових журналів. Узагальнюючи існуючі трактування, мо-
жемо дати таке означення [2-4]. 

Електронна журнальна система (ЕЖС) – це програмне 
забезпечення, що дозволяє автоматизувати управління та 
поточне обслуговування редакційно-видавничим процесом 
наукових журналів та збірників статей [1]. 

Зразки електронних журнальних систем, що мають най-
більший рейтинг використання у науковому середовищі: 

GAPworks розроблена German Academic Publishers 
(GAP) Project. Останнє оновлення проекту було здійснено в 
червні 2006 р., однак не містило супровідної документації 
та інструкцій щодо інсталяції [6]. 

Topaz створена на замовлення та для підтримки публіч-
ної наукової бібліотеки Public Library of Science (PLoS) [7]. 

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) створена у 
2000 р. Центром електронного видавництва Упсальського 
університету (Швеція) з метою підтримки он-лайн сховища 
локальних наукових матеріалів, у першу чергу, електрон-
них дисертацій [8]. 

Open Journal Systems (OJS) створена ініціативною 
групою Public Knowledge Project (PKP) Університету Бри-
танської Колумбії спільно з Університетом Саймона Фрай-
зера (2002 р.) [9]. 

Використання цієї системи має наступні переваги: 
спрощене налаштування, більш потужні функціональні мож-
ливості та скорочення витрат на публікацію наукового проду-
кту [5]. З іншого боку, для функціонування всіх вищезазначе-
них електронних журнальних систем необхідною умовою є 
наявність бази даних, розташованої на веб-сервері, з постій-
ним безперебійним доступом до мережі Інтернет, що вимагає 
від наукової установи придбання або оренди веб-сервера й 
замовлення послуг компетентного системного адміністратора. 

Розглянемо одну із цих систем, а саме Open Journal 
Systems. 

Open Journal Systems (OJS) – програмна платформа 
для підтримки видавництва й управління електронними 
науковими журналами (рис. 1); розроблена в межах проек-
ту Public Knowledge Project з метою надання відкритого 
доступу до результатів наукових досліджень та їх поши-
рення в мережі Інтернет. 

 
Рис. 1. Open Journal Systems  

В Open Journal Systems представлено комплекс функ-
ціональних можливостей і потужний інструментарій уп-
равління редакційно-видавничим процесом на всіх його 
етапах – від завантаження рукопису на сайт до публікації 
готових випусків журналу он-лайн. 

Проведений аналіз дає змогу визначити такі можливос-
ті ЕЖС: оперативність процесу підготовки і рецензування 
статей; публікацію статей і випусків, необмежених за розмі-
ром (в сторінках або в Мб); якісний багаторівневий пошук 
необхідних матеріалів за допомогою низки пошукових ін-
струментів; необмежений безперебійний доступ до контенту 
для мільйонів користувачів в будь-який час, з будь-якого 
робочого місця; налагодження безпосереднього контакту 
користувачів з автором статті через електронну пошту; 

отримання необхідного матеріалу в електронному вигляді, 
зручному для подальшої обробки, копіювання та ін. 

Спираючись на вищевикладене, можна визначити набір 
основних критеріїв та показників якості електронних журна-
льних систем з розподілом на чотири групи: 1) управління 
контентом, 2) сервіси адміністрування, 3) користувацький 
інтерфейс, 4) підтримка та супровід (рис. 2). 

 
Рис. 2. Напрямки оцінювання якості ЕЖС 

Дані критерії можуть бути застосовані як керівництво 
для розробників у проектуванні/тестуванні нових ЕЖС. 

Висновки. Спираючись на результати дослідження 
інформаційних систем для підтримки електронних науко-
вих журналів вдалося встановити, що переведення редак-
ційно-видавничого процесу в он-лайн формат за допомо-
гою електронних журнальних систем є важливим кроком у 
напрямку впровадження інформаційного суспільства в 
Україні та надає наступні переваги: 

 скорочення часу на розгляд рукописів та їх пересилання 
між авторами, рецензентами і редакторами; 

 підвищення продуктивності роботи завдяки централізо-
ваному архівуванню історії редакційних дій, рецензій 
експертів, контактних даних та всіх версій документів; 

 економію фінансового забезпечення на утримання штату, 
друк та розсилку опублікованих випусків журналу; 

 необмежений постійний відкритий доступ до результа-
тів наукових досліджень одночасно великої кількості 
користувачів; 

 інформаційно-аналітичну підтримку педагогічних дос-
ліджень шляхом індексування опублікованих статей в 
наукометричних базах даних. 
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Ю. Г. Павленкова, магістрантка фізико-математичного факультету  

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ФІЗИКИ: АСПЕКТ АНАЛІТИКИ 

Починаючи з 2008 року учні, які планують вступати в вищі навчальні заклади України повинні скласти зовнішнє не-
залежне оцінювання. Одним з предметів є фізика. Чимало охочих проходить дане випробування, проте не всі отримують 
бажаний результат. 

Матеріал статті присвячений проблемам, які можуть виникати в ході зовнішнього незалежного оцінювання з фізики. 
В ньому наведені статистичні дані, приклади завдань в яких учні зробили найбільше помилок, та теми з навчальної про-
грами, з яких було дібрано завдання. Здійснено також аналіз помилок, які учні допускають при складанні тестування та 
рекомендації, як покращити результати.  

Ключові слова: фізика, ЗНО, рекомендації, тестування, аналіз, статистика, освіта, світогляд, науково-пізнавальна  
діяльність. 

Постановка проблеми. Суспільство, в якому ми живе-
мо, має чітко сформовані цінності та поставлену мету: удо-
сконалюватись з кожним днем. В основі будь якого прогресу 
стоїть інформація та знання, яких ми набуваємо протягом 
життя, та все ж головна база знань засвоюється учнями в шко-
лі, і в залежності від успіхів в конкретних напрямах розпочи-
нається розвиток учня як особистості. Формуванням індивіда 
як фахівця власної справи займаються вищі навчальні заклади. 
Та щоб перейти від однієї ланки освіти до іншої необхідно 
подолати щабель, який носить назву «ЗОВНІШНЄ НЕЗА-
ЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ») (ЗНО).  

На сьогоднішній день ЗНО є необхідним при вступі в 
вищі навчальні заклади України. З його допомогою оціню-
ються знання школяра набуті під час навчання в школі, а та-
кож можливість навчатись на певній спеціальності в подаль-
шому. На жаль, результати вступних кампаній ВНЗ вказують 
на те (рівень домагань абітурієнтів в обранні майбутніх спеці-
альностей), що в групі ризиків сьогодні знаходяться пріорите-
тні (світогляд, діалектичне мислення, наукова картина світу, 
науково-технічний прогрес, нанотехнології та ін.) дисципліни 
фізико-математичного, фізико-технічного та фізико-техноло-
гічного блоків.[1]. Причини та шляхи подолання даної про-
блеми досліджуються в даній статті. 

Розв’язання проблеми. За останні роки складання тесту-
вання з фізики картина значно погіршилась. Неозброєним оком 
можна побачити, що після 2013 року відбувся значний спад 
бажаючих вивчати таку дисципліну як «Фізика». Для того щоб 
переконатись в цьому в таблиці подано статистичні дані. 

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Кількість 
учасників 
тестування 32

14
2 

32
14

2 

46
43

9 

46
24

0 

59
93

8 

61
40

3 

48
78

9 

40
46

4 

27
77

1 

23
59

7 

Максима-
льно мож-
ливий бал 

51 51 53 55 54 56 56 54 56 56 

Максима-
льно на-
браний бал 

50 51 53 55 54 56 56 54 56 56 

Середній 
набраний 
бал 

18,3 13,49 17,40 16,39 17,26 17,46 15,41 12,91 18,98 16,81 

Стандарт-
не відхи-
лення 

8,78 7,43 9,92 7,41 8,62 8,75 9,20 7,83 9,88 10,17 

Для того щоб зробити висновки щодо низьких набра-
них балів учнів, необхідно спершу дослідити завдання зов-
нішнього незалежного оцінювання. Оперуючи завданнями 
ЗНО з 2008 по 2017 рік в дану статтю відібрано завдання, в 
яких великий відсоток учнів зробили свій вибір на користь 
неправильної відповіді.  

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

1. Установіть, який із графіків залежності прискорен-
ня тіла від часу, що рухається прямолінійно, відповідає 
рівноприскореному руху. 

А Б В Г 

  
 

 

Відповіді учасників 
(%) 

Не вико-
нали зав-
дання (%) 

Складність 
(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) 

А* 
Б В Г     

37,68 5,50 49,73 6,93 0,16 37,68 27,18 0,22 

2. Тепловою рівновагою називають такий стан систе-
ми, при якому: 

А робота, яку виконує система, дорівнює отриманій 
кількості теплоти; 

Б усі параметри системи за відсутності зовнішніх 
впливів залишаються незмінними; 

В система здійснює роботу, а її внутрішня енергія за-
лишається без змін; 

Г система отримує певну кількість теплоти, але не 
виконує роботу; 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А Б* 

В Г 

54,95 25,43 14,33 5,14 0,15 25,43 21,59 0,18 

3. Електромагнітна хвиля поширюється у просторі. 
Виберіть правильне твердження. 

А Швидкість електромагнітних хвиль у вакуумі зале-
жить від довжини хвилі. 

Б Вектор магнітної індукції поля хвилі напрямлений 
у бік її поширення. 

В Електромагнітна хвиля є поперечною хвилею. 
Г Для поширення електромагнітних хвиль потрібне 

пружне середовище. 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А Б В* Г 

26,65 36,89 25,51 10,57 0,39 25,51 28,42 0,25 

4. Відомо, що трансформатор під навантаженням гу-
де. Причиною виникнення звуку є: 

А зміна довжини дроту при нагріванні; 
Б коливання витків обмоток унаслідок магнітної вза-

ємодії; 
В коливання пластинок осердя при перемагнічуванні; 
Г розширення повітря при нагріванні. 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А Б В* Г 

5,44 44,56 39,32 10,34 0,33 39,32 19,05 0,10 

5. Світловий промінь переходить із середовища 1 в сере-
довище 2 (див. рисунок). Виберіть правильне твердження. 

 

Рис. 1. 
А Промінь переходить із середовища 1 у середовище 

2, не заломлюючись. 
Б Кут падіння променя більший від кута заломлення. 
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В Швидкість світла в середовищі 1 менша, ніж у се-
редовищі 2. 

Г Довжина світлової хвилі в середовищі 2 менша від 
довжини хвилі в середовищі 1 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А Б В* Г 

4,22 43,79 29,25 22,58 0,17 29,25 22,07 0,17 
6. Дві однакові пластилінові кульки підвішено на нероз-

тяжних, невагомих нитках однакової довжини L, які закріпле-
но в одній точці. Одну з кульок відхилили на кут 900 від вер-
тикалі (див. рисунок) і відпустили. На яку висоту піднімуться 
кульки після непружної взаємодії? Розміром кульок знехтуйте. 

 

 

  
- 

- 

 

Рис. 2. 
А Б В Г 

L–2 L–4 —3L 4 L 
 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали зав-
дання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А Б* В Г 

43,97 24,03 16,88 14,93 0,18 24,03 17,04 0,10 

7. Укажіть правильний запис одиниці індуктивності 
провідника, вираженої через основні одиниці SІ. 

А Б В Г 

—
кг · м2 

A2 · c2 
—

кг · м2 

A · c2 
—

кг · м 

A · c2 
—

кг · м2 

A · c3 
 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали зав-
дання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А* Б В Г 

16,68 47,32 27,28 8,55 0,17 16,68 15,02 0,25 

8. Під час вільних незгасаючих електромагнітних ко-
ливань у коливальному контурі максимальна сила струму 
дорівнює 5 мА, а максимальна напруга на конденсаторі – 
10 В. Визначте модуль напруги на конденсаторі в момент, 
коли сила струму в котушці дорівнює 3 мА. 

А Б В Г 
2 В 4 В 6 В 8 В 

 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А Б В Г* 

8,86 7,78 72,37 10,78 0,20 10,78 1,22 0,07 

9. На дзеркало в точку О падає промінь під кутом 600, 
як показано на рисунку. На який кут потрібно повернути 
дзеркало проти годинникової стрілки, щоб відбитий про-
мінь попав у точку А? Вісь обертання проходить через точ-
ку О перпендикулярно до площини рисунка. 

 

" 

30P 

60P 

0  

Рис. 2. 
А Б В Г 

15o 30o 90o 120o 
Відповіді учасників (%) Не вико-

нали за-
вдання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) А* Б В Г 

23,35 50,44 16,88 9,23 0,08 23,35 33,31 0,33 

10. Трубку, запаяну з одного кінця, занурюють відк-
ритим кінцем у воду (ρ – густина води, g – прискорення 
вільного падіння, а і b – див. позначення на схематичному 
рисунку). Яка з формул відображає правильне співвідно-

шення між атмосферним тиском pатм і тиском повітря все-

редині трубки pтр? 

А pтр = pатм + ρga 
Б pтр = pатм + ρgb 
В pтр  = pатм + ρg(a + b) 
Г pтр = pатм – ρg(a + b) 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали зав-
дання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) А* Б В Г 

22,7 24,0 35,7 17,4 0,2 22,7 23,4 0,2 

10. Тепловою рівновагою називають стан системи, за 
якого 

  

Q¹ËÅ 

B 
C 

QË

É 

 

Рис. 3. 
А робота, яку виконує система, дорівнює отриманій 

кількості теплоти 
Б усі макроскопічні параметри системи як завгодно 

довго залишаються незмінними.  
В система здійснює роботу, а зміна внутрішньої енер-

гії дорівнює нулю 
Г система отримує певну кількість теплоти, але не 

виконує роботу.  
Відповіді учасників (%) Не вико-

нали за-
вдання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) А Б* В Г 

55,2 19,2 19,7 5,7 0,2 19,2 21,5 0,3 

11. На відстані 10 см. від точкового заряду модуль 
напруженості електричного поля дорівнює Е. Чому дорів-
нює модуль напруженості електричного поля в точці, що 
знаходиться на відстані 5 см від цього заряду? 

А Б В Г 
2E 4E 6E 8E 

 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) А Б* В Г 

57,7 34,9 5,3 1,9 0,2 34,9 56,7 0,5 

12. Напруга в мережі підвищилася з 200 до 240 В. У 
скільки разів збільшилася потужність струму в лампах, 
увімкнених у мережу? Залежність опору ламп від розжа-
рення не враховуйте. 

А Б В Г 
0,64 0,8 1,2 1,44 

 

Відповіді учасників (%) Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) А Б В Г* 

9,2 16,8 54,7 19,2 0,1 19,2 31,4 0,4 
 

13. На рисунку схематично зображено частинку, яка 
рухається в магнітному полі. Вектор магнітної індукції 
напрямлений перпендикулярно до площини рисунка від 
вас, Л – вектор сили Лоренца, – вектор швидкості руху 
частинки. Укажіть правильне твердження. 

 

   

 

Рис. 4. 
А частинка заряджена позитивно 
Б частинка не заряджена 
В знак заряду частинки визначити неможливо 
Г частинка заряджена негативно 
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Відповіді учасників 
(%) 

Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) А Б В Г* 

39,6 11,0 12,8 36,4 0,2 36,4 39,1 0,3 

14. Амплітуда коливань тіла на пружині дорівнює 0,5 
м. Визначте шлях, який пройшло це тіло за п’ять періодів 
коливань. 

А Б В Г 
10 м 5 м 2,5 м 0,5 м 

 

Відповіді учасників 
(%) 

Не вико-
нали за-

вдання (%) 

Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) А* Б В Г 

18,4 34,1 43,4 3,8 0,3 18,4 41,9 0,5 
 

Завдання на встановлення відповідності 

1. Установіть відповідність між назвами приладів для 
реєстрації радіоактивного випромінювання та фізичними 
процесами, на яких ґрунтується робота цих приладів: 
1. Лічильник Гейгера-
Мюллера; 

А іонізація молекул рідини; 

2. Бульбашкова камера;  Б випромінювання квантів світла люмі-
нофором, на який потрапляють частинки; 

3. Камера Вільсона; В іонізація молекул фотоемульсії; 
4. Фотоемульсійний 
лічильник. 

Г утворення центрів конденсації за 
рахунок іонізації молекул газу; 

 Д газовий розряд унаслідок іонізації 
молекул газу.  

 

Відповіді учасників (%) Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) Ключ 0 1 2 3 4 

1Д, 2А, 
3Г,4В 16,49 37,17 25,94 14,99 5,41 38,92 26,83 0,28 

2. Установіть відповідність між типом процесу (1-4), що 
відбувається з ідеальним газом певної маси, і характером пе-
ретворення енергії (А–Д), яка відповідає цьому процесу.  
1. Ізотерміч-
ний 

А кількість теплоти, що отримує газ, повністю витра-
чається на збільшення його внутрішньої енергії 

2. Адіабат-
ний 

Б тепло, що передається газу, частково витрача-
ється на збільшення внутрішньої енергії газу 

3. Ізохорний В під час розширення газу в теплоізольованій 
посудині відбувається його охолодження 

4. Ізобарний Г усе тепло, що отримує газ, витрачається на вико-
нання ним роботи 

 Д під час розширення газу він віддає тепло, а його 
внутрішня енергія збільшується 

 

 
Ключ 

Розподіл учасників (%) 
за кількістю набраних балів 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rit) 0 1 2 3 4 

ГВАБ 32,2 32,2 17,0 7,8 10,9 33,3 48,5 0,6 

3. Установіть відповідність між назвою процесу (1-4), 
що відбувається з ідеаль- ним газом незмінної маси, та 
записом першого закону термодинаміки для цього процесу 
(А-Д), де Q – кількість теплоти, надана газу, А – робота над 
газом, ΔU – зміна внутрішньої енергії. 
Назва процесу Запис першого закону термодинаміки 
1. Ізотермічний А Q = A + ΔU 
2. Ізобарний Б Q = A 
3. Ізохорний В A = ΔU  
4. Адіабатний Г ΔU + A = 0  
 Д ΔU = Q  

Пра-
вильна 
відпо-
відь 

Розподіл учасників (%) 
за кількістю  

набраних балів 

Склад-
ність  

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) 0 1 2 3 4 

БАДГ 23,75 35,07 22,91 7,78 10,49 36,55 38,20 0,47 

4. На рисунку зображено графік залежнсті механічної 
напруги в мідному дроті від відносного видовження дроту 
Установіть відповідність між точками K, L, M, N на графі-
ку і характером деформації дроту. 

 

Рис. 5. 

1. Точка K А Деформація непружна, спостерігається текучість 
2. Точка L Б Деформація пружна, закон Гука не виконується.  
3. Точка M В Деформація непружна, закон Гука виконується. 
4. Точка N Г Деформація пружна, закон Гука виконується. 
 Д Деформація непружна, відповідає границі міцності 

Відповіді учасників (%) Склад-
ність 

(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) Ключ 0 1 2 3 4 

ГБАД 36,30 33,89 19,10 5,78 4,93 27,29 29,18 0,33 

5. Установіть відповідність між указаними діями та 
результатами (можливими змінами опору провідника 
1. Неізольований металевий дріт склали удвоє. А Опір провідника 

не змінився. 
2. Неізольований металевий дріт протягли 
через волочильний верстат: довжина дроту 
збільшилася у 2 рази, а маса не змінилася. 

Б Опір провідника 
збільшився в 4 рази.  

3. На неізольованому металевому дроті 
нарізали різьбу, у результаті цього площа 
його поперечного перерізу зменшилася 
вдвічі по всій довжині. 

В Опір провідника 
збільшився в 2 рази. 
 

4. Неізольований металевий дріт вкрили 
ізоляцією. 

Г Опір провідника 
зменшився в 4 рази. 

 Д Опір провідника 
зменшився до нуля 

Завдання з відкритою відповіддю 

1. Два конденсатори з’єднані послідовно. На одному з 
них написано «1 мкФ, 6 В», на дру- гому написано «2 мкФ, 
6 В». Визначте (у вольтах), яку максимально допустиму 
напругу можна прикласти до цієї ділянки кола. 

Відповіді учасників (%) 
Складність 

(P-value) 

Дискримі-
нація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) Ключ 0 2 

9 95,05 4,95 4,95 11,88 0,24 
2. Визначте кількість теплоти, яку отримав ідеальний 

газ під час процесу, зображеного на графіку. Урахуйте, що 
внутрішня енергія ідеального газу залежить тільки від його 
температури. Відповідь запишіть у джоулях. 

 

Рис. 6. 
Відповіді учасників (%) Склад-

ність 
(P-value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) Ключ 0 2 

200 96,33 3,67 3,67 12,07 0,32 

3. Об’єктив проекційного апарату має оптичну силу 
5,25 дптр. Екран розташовано на відстані 4 м від об’єктиву. 
Визначте мінімальну висоту екрана, на якому має помісти-
тися зображення предмета. Висота предмета дорівнює 6 см. 
Відповідь запишіть у метрах. 

Відповіді абітурієнтів (%) 
Складність 

(P-value) 

Дискримі-
нація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) Ключ 0 2 

1,2 93,18 6,82 6,82 22,17 0,47 

4. Визначте швидкість (км/с) руху електрона, за якої йо-
го імпульс дорівнює імпульсу фотона з довжиною хвилі 
0,66 мкм. Уважайте, що стала Планка дорівнює 6,6 · 10–34 Дж · с, 
маса електрона – 9 · 10–31 кг. Відповідь округліть до десятих. 

Пра-
виль-

на 
відпо-
відь 

Розподіл учасників (%) 
за кількістю набраних 

балів 
Склад-

ність (P-
value) 

Дискри-
мінація 

(D-index) 

Коре-
ляція 
(Rir) 0 2 

1,1 93,65 6,35 6,35 22,33 0,56 
Дослідивши результати учнів та помилки, яких вони 

допускаються під час проходження ЗНО з фізики можна 
виділити основні причини невдачі. 

1. Знання учнів. При підготовці варто звернути особливу 
увагу на наступні теми: «Рівноприскорений рух», «Пер-
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шим законом термодинаміки», «Електромагнітна індук-
ція», «Струми Фуко», «Закони відбивання», «Момент си-
ли», «Механічні та електромагнітні хвилі», «Напруженість 
електричного поля», «Механічні хвилі. Гармонійні коли-
вання», «Сила Лоренса і магнітна індукція», «Потужність» 
«Ізопроцеси», «Деформація тіл», «Опір провідника». Саме 
у них в учнів виявлено найбільше прогалин. 

2. Практика. Залучення суб’єкта до активної пізнавальної 
діяльності є основою переходу на пошуково-креативні 
технології навчання фізики.  

3. Смисловий бар’єр. Досить часто в учнів виникають про-
блеми під час розуміння завдання. Якщо ця проблема ви-
никла у більшості учнів, тоді можна звинувачувати розро-
бників даного завдання, оскільки воно не є коректним.  

4. Одиниці вимірювання та математична підготовка. При 
виконанні завдань, в яких присутні обчислення, учні 
часто допускають помилки через недостатню або неза-
довільну математичну підготовку. Як для прикладу, всі 
завдання вищого рівня складності з відкритою відпо-
віддю, які оцінюються в максимальний бал, потребують 
розрахунків. Навіть при знанні матеріалу та формул 
важко виконати завдання правильно, якщо не володіти 
математичними операціями. Помилок можна допусти-
тись також ігноруючи одиниці вимірювання, що, здебі-
льшого, призводить до хибної відповіді 

5. Неправильне трактування зображень. Як відомо графі-
ки, зображення та інші наочні матеріали зазвичай до-
помагають учням під час розв’язання певних завдань, 
проте інколи учні їх ігнорують або розуміють не прави-
льно що призводить до невірного розв’язання. 

6. Психологічні фактори. Сюди можна віднести як невпе-
вненість, хвилювання, стрес, напруженість. Під час під-
готовки своїх учнів вчителі здебільшого звертають ува-
гу на знання суб`єкта, і рідше на психологічні фактори, 
що є не менш важливим чинником. Учень повинен вмі-
ти зібратись у відповідальний момент та проявити всі 
свої найкращі якості наскільки це можливо.  

Висновки. За словами відомого педагога В.Г. Разу-
мовського: «Фізика = Експеримент + Філософія» Не можна 
керуватись тільки сухою теорією пізнання законів цієї ма-
сштабної науки. Для того щоб удосконалити свої знання 
необхідна практика, яка полягає в експерименті та пізнан-
ня, яке ховається у нашому світогляді.  

Завдання вчителя підготувати учня до зовнішнього 
незалежного оцінювання. В процесі підготовки варто звер-
нути увагу на наступні аспекти: 

1. Приділяти основну увагу на теми, які виносяться на ЗНО.  
2. Переконатись в тому, що учні достовірно володіють 

одиницями вимірювання.  
3. Приділити увагу основним математичним операціям.  
4. Сконцентрувати роботу на вдосконаленні практичних 

навиків учнів.  
5. Готувати учнів не тільки теоретично, а й психологічно.  
6. Розширювати світогляд учнів, та розвиватись разом із 

ними.  

З тлумачення поняття освітнього середовища як сфе-
ри життєдіяльності школяра, – що постійно розширюю-
чись, вбирає у себе все багатство її, опосередкованих куль-
турою, зв’язків з оточуючим світом, – випливає, що освітнє 
середовище легко інтерпретується двома складовими: ма-
теріально-ресурсною та інформаційно-технологічною. Лег-
ко бачити, що матеріально-ресурсна складова освітнього 
середовища визначається якістю матеріально-технічної 
бази та кадрового забезпечення навчання; інформаційно-
технологічна складова освітнього середовища характеризу-
ється вагомістю складно опосередкованих зв’язків з реаль-
ним світом, які виникають в процесі життєдіяльності.  

Опираючись на дану статтю можна стверджувати, що 
тестування в Україні повинно удосконалюватись з кожним 
роком, а учні та вчителі повинні прагнути до того щоб ре-
зультати покращувались. 
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Starting from 2008, students who plan to enter higher ed-
ucation institutions in Ukraine should make an external inde-
pendent assessment. One of the subjects is physics. Many will-
ing to pass this test, but not everyone gets the desired result. 

The article is devoted to the problems that may arise dur-
ing the external independent evaluation of physics. It provides 
statistics, examples of tasks in which students made the most 
mistakes, and topics from the curriculum from which the task 
was identified. The analysis of mistakes that students are al-
lowed to take during testing and recommendations on how to 
improve results is also carried out. 

Key words: physics, external testing, recommendations, 
testing, analysis, statistics, education, worldview, scientific 
and cognitive activity. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ 

Розглядаючи проблему впровадження тестування як основної форми контролю використанням засобів інформаційно-
телекомунікаційних технологій є ключовим в реалізації пропонованого підходу. На основі проведеного системного аналіз 
організаційних форм пропонується процедура оптимізації розробки і застосування тестів і для контролю знань студентів. 

Ключові слова: тест, інформаційно-телекомунікаційні технології, комп’ютерне тестування. 

Тест сьогодні є основним засобом контролю знань, 
визначення відповідності предмета випробування заданим 
специфікаціям. Тестування застосовується в техніці, меди-
цині, психіатрії, освіті для визначення придатності об'єкта 
тестування для виконання тих чи інших функцій. Якість 
тестування і достовірність його результатів значною мірою 
залежить від методів тестування та складу тестів. 

Питаннями застосування тестів в освіті досліджували 
Б.С. Гершунський, М.І. Жалдак, Л.В. Забродська, Н.В. Мо-
рзе, Ю.І. Машбиць, Ю.С. Рамський, Д.В. Чернілевський, 
М.Н. Мойсеєва та ін. 

Мета статті – обґрунтування процедури тестування як 
засобу вимірювань якості навчальних досягнень студентів із 
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень та виклад 
основного матеріалу. Аналіз літератури, присвячений 
питанням тестового контролю знань, показує, що існують 
різні підходи до розробки й класифікації тестів, кожен з 
яких має під собою певні підстави.  

Необхідним ресурсом для цілей тестування є простір 
тестових завдань. Формування тестового простору може 
вироблятися всіма учасниками освітнього процесу: учени-
ми, викладачами ВНЗ, учителями, при наявності педагогіч-
ної моделі знань даної предметної галузі й структури тес-
тового простору. 

Застосування комп’ютерних технологій у навчально-
му процесі є цілком закономірним явищем в епоху інфор-
матизації суспільства. Однак ефективність їх використання 
в навчанні залежить від чіткого поняття про місце, що вони 
повинні займати в комплексі взаємозв’язків, що виникають 
у системі взаємодії викладач студент. 

Роль контролю в процесі навчання має пріоритетне зна-
чення, тому запропонований підхід до впровадження інфор-
маційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ) у процес нав-
чання, сприяє їх проникненню у процес контролю, як важли-
вого й невід’ємного елемента процесу навчання. 

Використання ІТКТ сприяє зміні цілей, змісту навчання, 
у тому числі й контролю, що спричиняє появі нових методів, 
засобів і організаційних форм навчання й контролю. 

У роботі Д.В. Чернілевського відзначається, що для 
вищої школи, для якої характерна пізнавальна активність і 
самостійність студентів, поряд із традиційним контролем 
необхідна організація нових способів контролю, максима-
льно економічних за часом. Також відзначається важли-
вість регулярного оцінювання на молодших курсах, оскіль-
ки надійшовши у ВНЗ, учорашній школяр зіштовхується з 
тим, що за його навчальною діяльністю практично ніхто не 
стежить, що у свою чергу, позначається на ефективності 
процесу навчання в цілому. [4]. 

Проблему тестового комп’ютерного контролю теоре-
тичних знань у процесі підготовки майбутнього вчителя 
предметника досліджували Р.С. Гуревич, Б.С. Гершунский, 
А.М. Коломієць, С.В. Подолянчук, Б.Ф. Скіннер, Н.Т. Тве-
резовська та інші. 

Уже перший досвід застосування ПК у навчальному 
процесі показав, що використання інформаційних технологій 
дозволяє підвищити ефективність процесу навчання, поліпши-
ти облік і оцінку знань, забезпечити можливість індивідуаль-
ної допомоги викладача кожному студенту в розв’язанні окре-
мих задач, полегшити створення і постановку нових курсів [2]. 

Комп’ютерне тестування – це автоматизоване тесту-
вання на базі спеціалізованих комп’ютерних програм. Про-
ведення контролю засвоєння навчального матеріалу з ви-
користанням різних програм тестування є однією з галузей 
інформатизації освіти й одержало широке поширення. Ком-
п’ютерне тестування студентів використовується при про-
веденні поточного, рубіжного й підсумкового контролю 

знань, при перевірці залишкових знань, при виставлянні 
екзаменаційних оцінок по відповідних дисциплінах [1]. 

Комп’ютерне тестування має ряд переваг: забезпечення 
стандартизації; забезпечення індивідуальності процедури 
контролю; підвищення об’єктивності контролю й виключен-
ня суб’єктивних факторів (утома викладача і його емоцій-
ність або поганий настрій, відсутність часу для особистого 
спілкування з студентами тощо); оперативність статистичної 
обробки результатів контролю; доступність для контролю та 
повна інформація про результати; забезпечення можливості 
викладачеві швидкої перевірки знань великої кількості сту-
дентів, за різними темами, виконанню завдань по дисципліні 
в комплексі; звільнення викладача від виконання повторю-
ваної трудомісткої й рутинної роботи з організації масового 
контролю, вивільнення часу для творчого вдосконалювання 
різних аспектів його професійної діяльності; забезпечення 
всебічної й повної перевірки; забезпечення можливості са-
моперевірки студентом освоєння матеріалу в тім режимі 
роботи як це йому зручно (мережевий режим доступу до 
контролюючих систем); доступності й рівноправності всіх 
учасників процедури тестування [3]. 

Можливості ІТКТ як інструмента діяльності людини й 
принципово нового засобу навчання призводить до появи но-
вих методів, засобів, організаційних форм контролю й більше 
інтенсивному їхньому впровадженню в навчальний процес. 

Впровадження інформаційних технологій в освіту надає 
можливість створювати системи автоматизованого контролю 
знань студентів за будь-якими дисциплінами їх підготовки. 

Процес тестування включає: 

 подачу тестового набору; 
 визначення реакції об'єкта тестування на тестовий набір; 
 оцінку реакції і висновки. 

Тестовий набір складається з окремих тестів і розроб-
ляється таким чином, щоб забезпечити повне або значне 
покриття множини ймовірних впливів на об'єкт тестування. 
Цим, також, визначається складність розробки як окремих 
тестів, так і тестових наборів. 

У технічній діагностиці застосовуються формалізова-
ні методи розробки мінімальних, необхідних і достатніх 
тестів перевірки працездатності (відповідності специфіка-
ціям). Наприклад, в електронній промисловості, формалі-
зовані методи розробки тестів цифрових пристроїв можуть 
базуватись на моделях статичних несправностей (розрив, 
коротке замикання, тощо) та статистичних даних про не-
справності в аналогічних пристроях. 

В педагогічній діагностиці отримали поширення ме-
тоди тестування, що не погіршують якості отриманих об'є-
ктом тестування (учнем) знань. Ця специфіка пов'язана з 
тим, що процес тестування є частиною навчального проце-
су і під час тестування учень не повинен отримувати або 
закріплювати хибних знань. Ця проблема є досить гострою 
в автоматизованих системах перевірки знань. 

Загальна інструкція до тесту може пред'являтися учневі 
як на окремому аркуші паперу, так і в словесній формі. Крім 
того, перед виконанням кожного субтесту учнів інструктують 
про типи тестових задач, на прикладах пояснюють спосіб роз-
в'язання. Достовірність результатів тестового обстеження ба-
гато в чому залежить від чіткого дотримування інструкції, 
точного контролю часу виконання окремих субтестів. 

Загальна інструкція: «Зараз вам будуть запропоновані 
завдання, які дозволять з'ясувати, наскільки добре ви роз-
мірковуєте, думаєте, порівнюєте предмети і явища навко-
лишньої дійсності. 

Ви будете виконувати різні набори тестових задач, 
так звані субтести. Їх шість. Подані вони на окремих арку-
шах. Два перших субтести визначають вашу загальну обіз-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96
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наність, світоглядну поінформованість, третій – здатність 
встановлювати аналогії між предметами і явищами, четвер-
тий – уміння класифікувати, п'ятий – узагальнювати і шос-
тий субтест – рівень розвитку математичного мислення. 

Перед початком виконання кожного субтесту наво-
диться інструкція, яка також подається на окремому арку-
ші. В ній описується тип тестових завдань та наводяться 
приклади, що наочно пояснюють спосіб їх рішення. 

На виконання кожного субтесту відводиться обмеже-
на кількість часу. Розпочинати і припиняти роботу над 
тестовими задачами необхідно за нашою командою. Арку-
ші, на яких подаються інструкції та набори завдань, ні в 
якому разі самостійно не перегортати. 

Всі завдання необхідно розв'язувати послідовно. На-
магайтеся працювати швидко і без помилок. Успіху вам!» 

Тестове завдання – складова частина педагогічного 
тесту, що відповідає вимогам технологічності, форми, зміс-
ту і, крім цього, статистичним вимогам: 

 означеної складності; 
 достатньої роздільної здатності. 

Тестові завдання можна розділити на дві групи: 

 закриті: 

 завдання з множиною варіантів; 
 завдання альтернативних відповідей; 
 завдання множинного вибору; 
 завдання на встановлення відповідності; 
 завдання на встановлення правильної послідовності. 

 відкриті: 

 завдання вільного викладу; 
 задання-доповнення. 

Переваги тестування. 

 Тестування є якіснішим і об'єктивнішим способом оці-
нювання, його об'єктивність досягається шляхом стан-
дартизації процедури проведення, перевірки показників 
якості завдань і тестів у цілому. 

 Тестування – справедливіший метод, який ставить усіх 
учнів в однакові умови, як у процесі контролю, так і в 
процесі оцінювання, практично усуваючи суб'єктивізм 
викладача. За даними англійської асоціації NEAB, що 
займається підсумковою атестацією учнів Великої Бри-
танії, тестування дозволяє знизити число апеляцій біль-
ше ніж у три рази, зробити процедуру оцінювання одна-
ковою для всіх учнів незалежно від місця проживання, 
типу і виду навчального закладу, де навчаються учні. 

 Тести – це об'ємніший інструмент, оскільки тестування 
може включати в себе завдання по усіх темах курсу, то-
ді як на усний екзамен зазвичай виноситься 2-4 теми, а 
на письмовий – 3-5. Це дозволяє діагностувати знання 
учня по усьому курсу, виключаючи елемент випадково-
сті при витягування екзаменаційного білета. За допомо-
гою тестування можна встановити рівень знань учня по 
дисципліні у цілому і по окремих її розділах. 

 Тест є точнішим інструментом, так, наприклад, шкала 
оцінювання тесту з 20 запитань містить 20 поділок, у 
той же час як звична шкала оцінювання знань – лише 4. 

 Тестування є ефективнішим з економічних міркувань. 
Основні затрати при тестування припадають на розроб-
ку якісного інструментарію, тобто мають одноразовий 
характер. Затрати ж на проведення тесту значно нижчі, 
ніж при письмовому чи усному контролі. Проведення 
тестування і контроль результатів в групі з 30 осіб за-
бирає півтори-дві години, усний або письмовий екза-
мен – не менше чотирьох годин. 

 Тестування – це найбільш м'який інструмент, вони став-
лять всіх учнів в однакові умови, використовуючи єдину 
процедуру і єдині критерії оцінки, що приводить до зни-
ження передекзаменаційних нервових напружень. 

Недоліки тестування 

 Розробка якісного тестового інструментарію – трива-
лий, трудомісткий і затратний процес. Стандартні на-
бори тестів для більшості дисциплін ще не розроблені, 
а розроблені зазвичай мають низьку якість. 

 Дані, що отримує викладач в результаті тестування, 
хоча і включають інформацію про недостатність підго-
товки по конкретних розділах, але не дозволяють суди-
ти про причини цих недоліків. 

 Тест не дозволяє перевіряти і оцінювати високі, проду-
ктивні рівні знань, пов'язані з творчістю, тобто імовір-
нісні, абстрактні і методологічні знання. 

 Широта охоплення тем у тестуванні має і зворотний 
бік. Учень при тестуванні, на відміну від усного або пи-
сьмового іспиту, не має достатньо часу для скільки-
небудь глибокого аналізу теми. 

 Забезпечення об'єктивності і справедливості тесту ви-
магає прийняття спеціальних заходів по забезпеченню 
конфіденційності тестових завдань. При повторному 
застосуванні тесту бажано внесення змін до завдань. 

 У тестуванні присутній елемент випадковості. Напри-
клад, учень, що не відповів на просте запитання, може 
дати правильну відповідь на складніше. Причиною цьо-
го може бути, як випадкова помилка у першому випад-
ку, так і вгадування відповіді у другому. Це спотворює 
результати тесту і призводить до необхідності враху-
вання ймовірнісної складової при їх аналізі. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКІВ З ФІЗИКИ В ПОЄДНАННІ З МИСТЕЦТВОМ 

У статті розглядається фізика, використання фізичних законів та явищ з точки зору мистецтва. Запропоновано альте-
рнативні форми проведення уроків, показано роль фізики у створені творів мистецтва, вихованні почуття прекрасного і 
вміння насолоджуватися красою фізики як науки. 

Ключові слова: мистецтво, світогляд, майбутнє, уява, цікавість. 

Світ – мінливий, різнобарвний та багатогранний. Кожен 
малює його так, як бачить та відчуває. Щодо науки, то кожен 
пропускає її через свою призму світобачення. Будь-яка наука 
сама по собі представляє перш за все певну систему ідей, по-
нять, категорій та законів, які більш чи менш адекватно відо-
бражають дійсність, дають достовірні дані про існування світу. 

Наука і мистецтво – нерозривно пов’язані одне з одним, завжди 
за кожним великим науковим відкриттям стоїть натхнення, 
інтуїція та осяяння.  

Наразі актуальною є проблема входити у світ фізики, 
відчути його красу, подих його таємниць [1]. Виникнення 
інтересу до цієї науки залежить більшою мірою від мето-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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дики її викладання, від того, наскільки вміло буде побудо-
вана технологія навчання фізики. Головне, зараз – озброю-
ючись знаннями, виховати інтелектуально-розвинену осо-
бистість, яка прагне до пізнання. У зв’язку з цим сучасні 
вимоги до уроку ставлять перед вчителем завдання плано-
мірного розвитку особистості шляхом включення в активну 
навчально-пізнавальну діяльність [2]. 

Фізика займає особливе місце серед шкільних дисцип-
лін. Як навчальний предмет вона спрямована на формування в 
учнів наукової картини світу. Фізика формує творчі здібності 
учнів, їх світогляд і переконання, сприяє вихованню високо-
моральної особистості. Ця основна мета навчання може бути 
досягнута тільки тоді, коли в процесі навчання буде сформо-
ваний інтерес до знань. Протягом всього курсу фізики, при 
вивчені кожного фізичного явища або закону необхідно пока-
зати, як ці закони або явища використовуються на практиці. 

Мета статті полягає у розробці методичних засад фор-
мування потреб і вмінь учнів організовувати свою діяльність у 
навколишньому світі з використанням фізики як мистецтва. У 
формуванні пізнавального інтересу учнів можна виділити 
кілька етапів. Спочатку він проявляється у вигляді цікавості – 
природної реакції людини на все несподіване, інтригуюче, 
воно приковує увагу учнів до матеріалу даного уроку. Більш 
високою стадією інтересу є допитливість, коли учень виявляє 
бажання глибше розібратись, зрозуміти досліджуване явище, 
він активний на уроці, задає питання вчителю. Тому завдання 
педагога полягає у тому, щоб підтримувати допитливість і 
прагнути сформувати в учнів стійкий інтерес, при якому учень 
розуміє структуру, логіку курсу, а в навчанні його захоплює 
сам процес розуміння нових знань. 

Педагогічні дослідження дають підстави виділяти на-
ступну систему організації проведення нетрадиційних уроків: 

Вивчення навчальних можливостей учнів. 
Діти одного і того ж класу відрізняються одне від од-

ного своїми інтересами, здібностями, темпом мислення, 
підготовці, відношенню до навчання, складом характеру. 

Інтерес до навчання. 
Рівні розвитку пізнавального інтересу різні: у значної 

частини підлітків пізнавальний інтерес має широку локалі-
зацію, для них характерні внутрішні спонукання, відкри-
тість до багатьох галузей знань. Вони активно шукають 
знання, витягуючи їх із різних джерел і за межами уроку. 
Психологічний стан дітей – важливий аспект уваги в на-
вчально-виховному процесі [1]. 

Форми і методи роботи. 
У наш час найбільш важливі і цікаві відкриття здійсню-

ються на стику наук, більшість з яких має комплексний харак-
тер. Тому особливо важливою стає організація міжпредметної 
діяльності учнів. Міжпредметні зв’язки, викликають інтерес 
до пізнання, активізують розумову діяльність учня. Включен-
ня учнів в активну роботу, використання при цьому різномані-
тних форм, методів пізнавальної діяльності значно розширює 
навчально-виховні можливості уроку, що виступає провідною 
формою організації навчальної діяльності. Якщо викликає 
інтерес до навчання на уроці, то вдома в учня виникає потреба 
в розширенні, поглибленні, закріпленні отриманих знань, ба-
жання пояснити спостережуване явище з точки зору фізики. 

Ігрова діяльність. 
Гра можлива тільки за умов зацікавленості в ній і учнів, і 

вчителя. Ні в одну гру формально грати неможливо. Результа-
том ділової гри стає колективне рішення задачі, а проблемна 
ситуація, необхідна для активізації діяльності школярів, вини-
кає як би мимоволі: вона зумовлена правилами і умовами про-
тікання самої гри. Це фантазія і реальність [3]. 

 Розглянемо особливості практичної інтерпретації фізи-
ки. У різних прикладах цікавість – це початковий поштовх до 
поглибленої пізнавальної діяльності учнів. Інший прийом, що 
сприяє розвитку пізнавального інтересу учнів, є робота з ребу-
сами і кросвордами. Такі завдання сприяють засвоєнню визна-
чень, законів, запам’ятовування імен вчених, назв приладів. Їх 
можна використовувати для закріплення і повторення на уза-
гальнюючих уроках. Дуже цікавими є для учнів кросворди, 
коли їх форма пов’язана з темою повторення. Після розгаду-
вання ребуса, дітям можна запропонувати описати, спираю-
чись на свої знання з теми, дане слово [3]. 

Демонстраційний експеримент і лабораторні роботи. 

Включення демонстраційного експерименту в ході уро-
ку необхідно, але досліди повинні проводитися з певною ме-
тою і активізувати пізнавальну діяльність учнів. За допомогою 
дослідів можна або створити проблемну ситуацію, або підтве-
рдити (відкинути) якісь теоретичні висновки. Прикладом мо-
же служити наступне: при вивчені явища повного відбиття 
світла, учні прийдуть у повний захват і здивування, якщо по-
казати їм дослід, коли абсолютно чорну кульку опустити у 
воду і вона стає срібною, діти будуть враженні. 

Дидактичні ігри. 
Гра, навчання, праця – ось три основних види діяльності 

людини. Гра готує дитину і до навчання, і до праці, при цьому 
сама гра завжди – трохи вчення і трохи праця. Для вчителя гра 
є засобом вивчення дітей. Я вважаю, що дидактичні ігри за 
змістом і методикою їх проведення, повинні розроблятись 
вчителем і використовуватись на уроках фізики з метою роз-
витку пізнавальних інтересів учнів і підвищення ефективності 
навчання. В процесі повторення пройденого, ряд ігор, які пе-
реслідують цю мету, може складатись на одному і тому ж 
фактичному матеріалі – одні і ті ж фізичні явища, закони, фо-
рмули змушують учня згадати, порівняти, встановити подіб-
ність і відмінність і тим самим сприяють активному, а не ме-
ханічному закріпленню знань [3]. 

Використання художньої літератури. 
Фізику, як і математику, прийнято відносити до точних 

наук. І вже якщо продзвенів дзвінок на цей урок, але не тільки 
учні, а й багато вчителів вважають, що все стороннє – літера-
тура, мистецтво, поезія – має поступитись місцем точному 
експерименту, строгого доказу і формулами. Залишаючи, при-
родно, за останніми вирішальну роль, слід, однак, визнати що 
це помилкова думка про несумісність науки і мистецтва на 
уроках фізики. Як підтвердження цьому, досить згадати мис-
лителів Стародавньої Греції, які успішно поєднували поезію і 
науку. Вміле і своєчасне використання художньої літератури 
на уроках фізики пробуджує в учнів інтерес до досліджувано-
го матеріалу, допомагає їм усвідомити і краще запам’ятати 
пройдене, а вчителю надається ще одна можливість для есте-
тичного виховання школярів [4]. 

Таким чином, активізувати розумову діяльність учнів 
потрібно на різних етапах уроку і різними методами. При 
цьому слід пам’ятати, що активізація розумової діяльності 
учнів не повинна зводитись до простого збільшення числа 
виконуваних ними самостійних робіт – важлива якраз методи-
ка включення всіх учнів у навчальний процес, роботи повинні 
максимальним чином розвивати розумову активність учнів. 

Формування наукового світогляду, активізація розу-
мової діяльності – справа складна. Необхідно використову-
вати всі можливості для того, щоб у свідомості учнів скла-
далось правильне загальне уявлення про світ і його пізнан-
ня методами фізичної науки. Для цього, перш за все, слід 
формувати у свідомості учнів єдину фізичну карту світу, 
інтерес до філософського осмислення дійсності і пробуди-
ти в учнів радісне почуття спілкування з процесом науко-
вих пошуків і з людьми, які в цих пошуках бачили сенс 
свого життя – саме головне, заради чого ми і вчимо фізику. 
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ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ 

Стаття присвячена проблемі контролю досягнень учнів з фізики за допомогою технології онлайн-тестування. Визна-
чено потужності систем онлайн-тестування й розроблено покрокову інструкцію для створення тестів на прикладі сервісу 
«Майстер-Тест». 

Ключові слова: контроль досягнень учнів, технологія онлайн-тестування, Майстер-Тест сервіс. 

Тестовий спосіб перевірки знань – напрямок, що розви-
вається на перетині таких галузей, як теорія вимірювань, ма-
тематичне моделювання, статистика, педагогіка. Варто відзна-
чити, що у навчанні фізики дедалі більше зростає роль тесто-
вого контролю, адже останній є засобом діагностики доступ-
ності навчального матеріалу, мірилом визначення рівня знань 
учня, способом прогнозування успішності чи неуспішності 
навчання в цілому [4]. У цьому контексті видається слушним 
зауваження Л. Дрібної, яка твердить, що тестування – серед ін-
ших сучасних форм контролю – забезпечує оптимальну ефек-
тивність і надійність оцінки навчальних досягнень учнів [2]. 

З розвитком сучасних технологій, поширенням і доступ-
ністю Інтернет-зв’язку відкриваються унікальні можливості 
для освіти. Інтернет – це не лише невичерпна скарбниця осві-
тньої інформації, а й джерело активної інтелектуальної діяль-
ності сучасного студента, який має необмежені можливості 
для одержання знань, удосконалення умінь, навичок. Вчителе-
ві, у свою чергу, надається можливість оптимізувати систему 
контролю, зокрема переводячи тестування в онлайн режим. 

Метою статті є визначення потужностей системи он-
лайн-тестування й опис методики створення таких тестів в 
мережі Інтернет. Для реалізації цієї мети передбачається 
розв’язання таких завдань: огляд сучасних Інтернет-
сервісів для створення педагогічних тестів і розробка тесту 
з «Механіки» на прикладі сервісу «Майстер-Тест».  

Більшість дослідників одностайні в тому, що тестування 
дозволяє об’єктивно виміряти ті характеристики педагогічно-
го процесу, що вивчаються, і є однією з найбільш точних і 
технологічних форм проведення контролю, здатних задоволь-
нити вимоги, що висуваються до його якості. Зокрема, В. Ава-
несов визначає педагогічний тест як систему завдань специфі-
чної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, 
яка дає можливість якісно виміряти рівень підготовки учнів та 
оцінити структуру їх знань. Науковець наголошує на таких 
перевагах тестового контролю, як високий ступінь стандарти-
зації, об’єктивність оцінки, швидкість здійснення контролю, 
широке охоплення матеріалу, орієнтованість на сучасні техні-
чні засоби, автоматизовані системи, універсальність та ін. [1] 
Переваги, які надають онлайнові тести, полягають у ще біль-
шій швидкості здійснення контролю, максимальній автомати-
зації цього процесу, можливості використання тестів у диста-
нційному навчанні, в самостійній роботі учня. 

Створення автоматизованих тестів – складна і кропіт-
ка робота, яка потребує навичок програмування. Проте це 
не означає, що такий засіб діагностики та контролю досту-
пний лише програмувальнику чи викладачу інформатики. 
Сьогодні існує ціла низка Інтернет-сервісів для створення 
тестів широкого призначення, а серед них такі: 

Майстер-Тест – Інтернет-сервіс створення онлайн 
тестів http://master-test.net/uk. 

Сервіс створення тесту для сайту – 
http://test.fromgomel.com.  

Ankt.ru – безкоштовні тести. Тести онлайн – http://ankt.ru. 
Банк тестов.Ру – http://www.banktestov.ru. 
Твой тест – сайт створення та проведения онлайн-

тестування – http://www.make-test.ru. 
Online Test Pad – конструктор тестів 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Main/TestMaker.aspx. 
Simpoll – зручний конструктор опитувань та форм 

зворотного зв’язку http://simpoll.ru. 

Усі перелічені сервіси є автоматизованими системами 
онлайн-тестування, метою яких є забезпечити вчителя досту-
пним інструментом для організації та проведення контролю 
знань й обробки результатів тестування. Такі системи (кожна 
відповідно до своїх потужностей) дозволяють створювати до-

вільну кількість тестів з потрібною кількістю питань, задавати 
свій алгоритм аналізу результатів тестування, переглядати 
результати кожного користувача, повторно призначати вже 
виконані учнями тести й порівнювати результати, створювати 
графічні питання, використовувати відео- та аудіоматеріал. 

Майстер-Тест – це безкоштовний освітній Інтернет-
сервіс, що дозволяє створювати педагогічні тести. На сторін-
ках сайту немає зайвої інформації, яка буде відволікати корис-
тувача від проходження тесту. Основна ідея цієї програми – 
проводити інтерактивне тестування знань студентів і учнів. 

Щоб опанувати роботу сервісом «Майстер-Тест» мо-
жна слідувати такі покрокові інструкції: 

Реєстрація в системі. 
Для того, щоб мати можливість створювати онлайн-

тести та використовувати їх, необхідно пройти процедуру 
реєстрації. Введіть в адресний рядок браузера текст 
http://master-test.net/uk та перейдіть за посиланням. Натисніть 
кнопку «Реєстрація». Заповніть необхідні для реєстрації комі-
рки відповідними даними, пам’ятаючи, що для безпеки особи-
стої інформації пароль не повинен збігатися з паролем вашої 
електронної скриньки. Натисніть – «Зареєструватися». 

Створення онлайн-тесту. 
При вході в систему перше перед вами з’явиться спи-

сок тестів. Якщо ви ще не створювали тести, то він буде 
порожній. Створення нового тесту починається з натискан-
ня кнопки «Створити новий тест», яку ви знайдете над спи-
ском з тестами. 

Натисніть кнопку «Створити перший тест зараз» або 
«Створити новий тест». Після цього ви перейдете в редактор 
тестів, де маєте змогу змінювати структуру онлайн-тесту.  

Виберіть опцію «Додати питання» (З’явиться редак-
тор питання). Визначте потрібний тип запитання і в залеж-
ності від цього заповніть необхідні пункти. Не забудьте 
позначити правильні відповіді, ранжувати питання від 1 до 
10; натисніть кнопку «Готово», коли ви сформулюєте пи-
тання та відповіді на нього, та після додавання потрібної 
кількості запитань або редагування – кнопку «Зберегти». 

Натисніть «Змінити титул» для активації редагування 
титульної частини тексту. Тут ви можете додати певні ін-
струкції щодо проходження тесту онлайн (наприклад, якою 
позначкою позначені питання, що мають більше однієї 
правильної відповіді і т.д.). 

Натисніть кнопку «Результат» для відкриття редактора 
відображення результату виконання тесту. Тут ви можете 
обрати необхідні опції для відображення результату та розміс-
тити певне повідомлення. Ви також можете задати текст, який 
відобразиться, якщо буде набрана певна кількість балів. Не 
забудьте натиснути кнопку «Зберегти» після закінчення робо-
ти з редактором відображення результату виконання тесту. 

 Натиснувши кнопку «Спробувати тест», ви активуєте 
виконання тесту, що дозволить вам спробувати пройти 
тест, як це робитиме студент. 

Активація онлайн-тесту та додавання тесту на 
свій сайт. 

Натисніть кнопки «Поновити», щоб врахувати всі 
внесені зміни до тесту, та «Активувати». 

Оберіть пункт «Опублікувати тест» та натисніть кно-
пку «Далі». 

Веб-ві́джет Майстер-Тесту – це код, який можна 
вставити на будь-яку Інтернет-сторінку. Цей код заванта-
жує тест із сайту «Майстер-Тест» та публікує його на сто-
рінці, на яку був доданий код віджету. Натисніть кнопку 
навпроти напису «Опублікувати тест на іншому сайті», 
після цього ви побачите код, який необхідно скопіювати. 

Вставте код на веб-сторінку, на якій ви бажаєте бачи-
ти свій тест (не забудьте встановити Панель HTML-кодів). 

http://master-test.net/uk
http://test.fromgomel.com/
http://ankt.ru/
http://www.banktestov.ru/
http://www.make-test.ru/
http://simpoll.ru/
http://master-test.net/uk
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Активуйте публікацію тесту, натиснувши кнопку 
«Опублікувати». 

 

Рис. 1. 
Наведемо зразок тесту з «Механіки» та результатами 

проходження його учнями. Виконавши вище запропонова-
ну інструкцію отримаємо тест з запитання різного типу. 

 

Рис. 2. 

 

Рис. 3. 
Після проходження учнями тесту вчитель отримує ре-

зультати у вигляді таблиці:  
Натиснувши в стовбці «Оцінка» можна детально 

отримати інформацію про результат того чи іншого учня. 

 

Рис. 4. 

Як проводити онлайн-тестування учнів та детальну 
інформацію про використання онлайн-сервісу «Майстер-
Тест» можна знайти на Майстер-Тест Вікі – за посилан-
ням http://wiki.master-test.net/.  

Принципи використання інших Інтернет сервісів зі 
створення тестів аналогічні, тому кожний вчитель має змо-
гу вибрати найоптимальніший варіант для удосконалення 
системи контролю знань, виявлення півня умінь та навичок 
сучнів на кожному етапі навчання. 

Таким чином, використання онлайн-тестів у процесі 
навчання фізики – це вимога інформаційного суспільства, 
ефективний шлях оптимізації системи діагностики та конт-
ролю знань, умінь та навичок з фахових дисциплін, що надає 
додаткові можливості як учневі, так і вчителеві. Кожному 
педагогу, який працює в напрямку опанування й викорис-
тання освітніх інновацій, онлайн-сервіси обов’язково ста-
нуть у пригоді як перспективна педагогічна технологія. 
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The article is devoted to the problem of controlling the 
achievements of students in physics through the technology of 
online testing. The power of online testing systems has been 
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the example of the Master-Test service has been developed. 

Key words: student achievement control, online testing 
technology, master-test service. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ  
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НЕВИДИМИХ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ 

У статті досліджується доцільність використання комп’ютерних моделей для вивчення невидимих фізичних явищ. 
Запропоновано використання ком’ютерних моделей та симуляцій для унаочнення процесі, які при цьому відбуваються. За 
допомогою PhET симуляцій розглянуто приклад покращення розуміння природи речовин. Зазначено, що при вдосконале-
ні способів виконання лабораторних робіт за допомогою комп’ютера активізується увагу учнів посилюється їх мотивація, 
розвиваються пізнавальні процеси, мислення, увага, уява і фантазія; здійснюється контроль якості знань; реалізуються 
технології дистанційного та особистісно-орієнтованого навчання. 

Ключові слова. Комп’ютерні моделі, симуляція, невидимі фізичні явища, агрегатний стан, PhET симуляція, 
комп’ютерні технології, мультимедія. 

Одним з найважливіших завдань сучасної школи є 
формування особистості, яка здатна орієнтуватися в потоці 
інформації в умовах безперервного навчання. Усвідомлен-
ня та пізнання загальнолюдських цінностей можливе лише 
при відповідному пізнавальному, моральному, етичному та 
естетичному вихованні особистості. 

В зв’язку з цим, першу ланку навчально-виховного 
процесу можна конкретизувати більш «приземленими» 
цілями: виховання у школярів в процесі діяльності позити-
вного відношення до науки в загальному та фізики зокрема. 
Збільшити інтерес учнів до вивчення фізики можливо за 
допомогою застосування науково-популярних статей, на-
ведення життєвих прикладів та проблем. Фізика є основою 
природознавства та сучасного науково-технічного прогре-
су, який в свою чергу й визначає конкретні цілі до навчан-
ня: усвідомлення учнями ролі фізики в науці та виробницт-
ві, виховання екологічної культури, розуміння проблем 
суспільного значення, пов’язаних із фізикою. 

Для покращення якості засвоєних знань потрібно опира-
тися на попередньо отримані знання. Дуже важливо, напри-
клад, при вивченні молекулярної фізики, електрики та магне-
тизму, оптики широко опиратися на закони, які описують 
явища, тому що побачити всі явища люди не в змозі. Тому, 
перед вивченням будови атома, ядерних реакцій, взаємодії 
електронів потрібно використовувати експертні моделі, які 
зможуть допомогти учням отримати візуальні знання про 
будь-які фізичні явища, які виникають в навколишньому світі. 

Особливістю змісту фізики є те, що багато процесів 
та явищ відбуваються на рівні мікросвіту, закономірностей 
якого ми побачити не можемо та, які суперечать багатьом 
уявленням класичної фізики. Від учнів для його засвоєння 
необхідний не лише високий рівень абстрактного мислен-
ня, але й діалектичне мислення. 

Для полегшення засвоєння знань з фізики, у якій вивча-
ються невидимі фізичні явища, необхідно в навчальному про-
цесі використовувати якомога більше наочностей, які б змогли 

http://wiki.master-test.net/
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продемонструвати наявність цих процесів та явищ у природі. 
Але число демонстраційних дослідів, які можна продемон-
струвати при вивченні, наприклад, молекулярної фізики в 
школі не дуже набагато. Тому, за виключенням експерименту, 
широко використовуються рисунки, креслення, фотографії, 
плакати і комп’ютерні моделі, які останнім часом стали одним 
із найбільш перспективних напрямків використання інформа-
ційних технологій в фізичній освіті. 

Комп’ютерні моделі, на сьогодні, можуть легко впи-
сатись у традиційний урок, та дадуть можливість вчителю 
продемонструвати, хоча б на екрані комп’ютера, велику 
кількість фізичних явищ. А також дозволяють організову-
вати нові, нетрадиційні види навчальної діяльності. 

Комп’ютерні моделі дозволяють користувачу керува-
ти поведінкою об’єктів на екрані монітору, вимірювати 
початкові та кінцеві умови експериментів та проводити 
різноманітні фізичні досліди. Певні моделі також дозволя-
ють спостерігати одночасно за ходом експерименту і буду-
вати графічну залежність ряду фізичних величин, які опи-
сують даний експеримент. 

Одним з найпростіших прикладів може слугувати 
вивчення теми «Вода та її агрегатні стани». Усі учні на 
елементарному рівні знають за яких умов вода може пе-
реходити із газоподібного стану в рідкий та навпаки. Але 
чи усі школярі розуміють, як це відбувається на молеку-
лярному рівні? Адже, якщо вони не зможуть пояснити 
природу води, найпростішого прикладу, то надалі їм буде 
ще важче зрозуміти природу зміни агрегатного стану 
будь-яких речовин. 

Відомо, що вода може перебувати у трьох різних станах: 
твердому, рідкому та газоподібному. Їх можна спостерігати, як 
у природі, так і просто в наших оселях. Але для того, щоб 
спостерігати, як змінюється агрегатний стан води, необхідно 
затратити певний час. За допомогою PhET-симуляції States of 
Matter (Стани речовини) можна наочно зобразити, як пово-
дять себе молекули води у різних станах та при якій темпера-
турі вони переходять в інший агрегатний стан. 

Оскільки буде розглянуто стани води, то необхідно 
обрати в меню Atoms&Molecules (Атоми і молекули) під-
меню Water (Вода) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Молекула води у твердому стані 

Бачимо, що речовина знаходиться у твердому стані (Sol-
id), при температурі 157 К (-116 ̊C). Усі молекули пов’язані 
між собою кристалічною решіткою. Почнемо нагрівати воду. 
Вода переходить з твердого агрегатного стану у рідкий при 

температурі 273 К (0 ̊C). Нагріваємо посудину до температури 

328 К (55 ̊C). Вода знаходиться у рідкому стані (рис. 2). Ми 
можемо спостерігати відсутність кристалічність зв’язків. Вода 
у рідкому стані стає текучою (Liquid). 

Продовжимо нагрівання води. Вода переходить з рід-

кого стану в газоподібний при температурі 373 К (100 ̊ С). 
Завдяки PhET-симуляції ми зможемо нагріти воду настіль-
ки, наскільки у домашніх умовах не змогли б. Нагріємо 

воду до температури 809 К (536 ̊C). Вода перейшла у газо-
подібний стан (рис. 3), характерною властивістю якого є 
хаотичний рух молекул.  

 
Рис. 2. Вигляд води у рідкому агрегатному стані 

 
Рис. 3. Молекули води у газоподібному стані 

Також у цьому експерименті ми можемо спостерігати 
за агрегатними станами атомів неону та аргону, а також 
молекул кисню. 

Ще один величезний плюс у симуляції States of Mat-
ter (Стани речовини) те, що ми можемо спостерігати за 
речовиною у стані, якого досягнути у реальних умовах 
неможливо – стан речовини при абсолютному нулі (0 К). 

Охолоджуємо нашу посудину до температури абсо-
лютного нуля (рис. 4). 

 
Рис. 4. Вигляд молекул води при абсолютному нулю 

Ми можемо спостерігати, що при 0 К у нас зупиня-
ється будь-який рух молекул чи атомів будь-яких речовин. 
Наочно цього побачити за допомогою фізичних приладів 
нам не вдалося б, через те, що досягнути абсолютного нуля 
на даному етапі розвитку неможливо. А у цій симуляції ми 
наочно спостерігаємо за поведінкою речовини при даній 
температурі. Також ми можемо нагрівати воду до такої 
температури, якої б досягнути у лабораторних умовах чи 
під час домашньої роботи нам не вдалося б. 
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Завдяки цьому експерименту ми можемо самостійно 
змінювати агрегатні стани речовин та спостерігати за пове-
дінкою молекул у цих станах.  

Роль комп’ютерного моделювання в навчальному про-
цесі зростає, та буде невпинно зростати в міру появи нових та 
покращення сучасних комп’ютерних програм. Однак, якісний 
стрибок в даній області буде можливим лише тоді, коли роз-
робники комп’ютерних програм будуть усвідомлювати, що 
для отримання дійсно ефективного та практичного програм-
ного забезпечення їм необхідний тісний взаємозв’язок з учи-
телями, які добре знайомі з комп’ютерними технологіями та 
активно застосовують дані технології в роботі з учнями 
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The article investigates the feasibility of using computer 
models for the study of invisible physical phenomena. It is 
suggested to use computer models and simulations to illustrate 
the process that is taking place. Using PhET simulations, an 
example of improving the understanding of the nature of sub-
stances is considered. It is noted that with improved methods 
of performing laboratory work with the help of a computer, the 
attention of students is intensified, their motivation increases, 
cognitive processes, thinking, attention, imagination and fanta-
sy develop; quality control of knowledge is carried out; tech-
nologies of distance and person-oriented learning are realized. 
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В статті розглянуто використання віртуальних засобів на уроках фізики, як засобу ефективного використання шкіль-
ного фізичного експерименту в навчально-виховному процесі. 
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Постановка проблеми. З огляду на те, що багато 
явищ і дослідів освітнього характеру провести в умовах 
навчального закладу дуже складно або навіть неможливо, 
має місце використання інноваційних технологій в освіт-
ньому середовищі, в тому числі віртуальних лабораторій з 
фізики, хімії, біології, екології та інших предметів [1]. 

Віртуальні лабораторні роботи застосовуються в класі 
під час лекції як доповнення до лекційних матеріалів, про-
водяться в комп'ютерному класі по мережі з подальшим 
аналізом успішності учня. Змінюючи параметри в віртуа-
льній лабораторії, користувач бачить зміни в 3D середови-
щі як результат своїх дій [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Наразі розроблено велику 
кількість віртуальних лабораторій, які візуалізують та спро-
щують сприйняття навчального матеріалу, допомагають більш 
наочно та безпечніше провести різноманітні досліди та експе-
рименти. Питаннями комп’ютеризації експериментальної 
діяльності з фізики займаються багато методистів-фізиків: 
Заболотний В.Ф., Жук Ю.О., Сосницька Н.Л., Соколюк О.М., 
Величко С.П., Гуржій А.М., Моклюк М.О., Сумський В.І., 
П’яних І.М., Клятченко В.Ф., Петриця А.Н., та ін. [2]. 

Метою даної роботи є дослідження методичних за-
сад організації віртуальних лабораторних робіт у шкільно-
му фізичному експерименті.  

Виклад основного матеріалу. Використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (ІКТ) – це 
вже не новина, а реальність сьогоднішнього дня для всього 
цивілізованого світу. В даний час ІКТ міцно увійшли в осві-
тню сферу. Вони дозволяють змінити якість освітнього про-
цесу, зробити урок сучасним, цікавим, результативним. Вір-
туальні програми – це програми або інструменти пізнання на 
уроках. Віртуальна освіта вносить і етичний компонент – 
комп'ютерна технологія ніколи не замінить зв'язок між уч-
нями. Воно тільки може підтримувати потенціал їх спільного 
прагнення до нових ресурсів і підходить для використання в 
різних навчальних ситуаціях, де навчаються, вивчаючи пре-
дмет, беруть участь в діалозі з однолітками і викладачами 
щодо досліджуваного матеріалу. Віртуальні технології – 
спосіб підготовки інформації, що включає візуальне, муль-

типрограмування різних ситуацій [3]. При проведенні уроку 
з використанням віртуальних коштів дотримується основний 
принцип дидактики – наочність, що забезпечує оптимальне 
засвоєння матеріалу учнями, підвищує емоційне сприйняття 
і розвиває всі види мислення в учнів. Віртуальні засоби нав-
чання є одним з найсучасніших засобів, використовуваних 
для навчання на уроках. Віртуальне уявлення лабораторних 
робіт – це низка яскравих образів, рух – все це дозволяє по-
бачити те, що важко уявити, спостерігати за тим, що відбу-
вається явищем, досвідом. Такий урок дозволяє отримувати 
інформацію відразу в декількох видах, таким чином викла-
дач має можливість посилити емоційний вплив на учня. Од-
ним з очевидних переваг такого уроку є посилення наочнос-
ті. Згадаймо відому фразу К.Д. Ушинського: «Дитяча приро-
да ясно вимагає наочності. Учіть дитину яким-небудь п'яти 
невідомим йому словами, і він буде довго і марно мучитися 
над ними; але зв'яжіть з картинками двадцять таких слів – і 
дитина засвоїть їх на льоту. Ви пояснюєте дитині дуже прос-
ту думку, і він вас не розуміє; ви пояснюєте тій самій дитині 
складну картину, і він вас розуміє швидко... Якщо ви входи-
те в клас, вільно...» [4]. А також експериментально встанов-
лено, що при усному викладі матеріалу учень за хвилину 
сприймає і здатний переробити до 1 тисячі умовних одиниць 
інформації, а при підключенні органів зору до 100 тисяч 
таких одиниць. Застосування віртуальних програм на уро-
ках – це потужний стимул у навчанні. Одним з віртуальних 
програм є віртуальні лабораторії, які відіграють велику роль 
в освітньому процесі. Вони не замінюють викладача і підру-
чники фізики, а створюють сучасні, нові можливості для 
засвоєння матеріалу: підвищується наочність, розширюють-
ся можливості демонстрації дослідів, які важко або немож-
ливо поставити в навчальному закладі. Віртуальна лаборато-
рія представляє собою інтерактивний програмний модуль, 
покликаний реалізувати перехід від інформаційно-ілюст-
ративної функції цифрових джерел до функції інструмента-
льно-діяльнісної і пошукової, як сприяє розвитку критичного 
мислення, вироблення навичок і умінь практичного викорис-
тання одержуваної інформації [1]. 

Класифікація лабораторних робіт, в основу яких пок-
ладено підхід до використання [2, 3]: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2016_22_66
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Якісна – явище або досвід, зазвичай складні або не-
здійсненні в умовах навчального закладу, відтворюється на 
екрані при управлінні користувачем; 

Напівкількісна – у віртуальній лабораторії моделюється 
досвід, і реалістичне зміна окремих характеристик (наприклад, 
положення повзунка реостата в електричному ланцюзі) ви-
кликає зміни в роботі установки, схеми, пристрої; 

Кількісна (параметрична) – в моделі чисельно задані 
параметри змінюють залежні від них характеристики або 
моделюють явища. 

Цілком погоджуючись із доцільністю створення робіт 
всіх трьох типів,вважати, що основний рух буде зроблений 
на реалістичні напівкількісні лабораторні роботи, що забез-
печують високу педагогічну ефективність їх застосуван-
ня. Суттєвою особливістю пропонованого підходу є можли-
вість відпрацьовувати навички експериментальної роботи в 
реалістичних напівкількісних моделях. Крім того, в них реа-
лізована варіабельність проведення дослідів і одержуваних 
значень, що збільшує ефективність використання практику-
му при мережевий роботі в комп'ютерному класі. Відмінною 
особливістю планованої розробки повинна стати висока реа-
лістичність експериментів в віртуальних лабораторіях, точ-
ність відтворення фізичних законів світу і сутності дослідів і 
явищ, а також унікально висока інтерактивність. На відміну 
від реалізованих віртуальних лабораторних робіт, в яких 
відпрацьовуються не ті вміння і навички, що в реальних 
роботах, при створенні реалістичних напівкількісних моде-
лей буде зроблений упор на формування навичок експери-
ментальної роботи, що актуально і доцільно. Крім того, в 
таких роботах буде реалізована висока варіабельність прове-
дення дослідів і одержуваних значень, що збільшить ефекти-
вність використання лабораторного практикуму при мереже-
вий роботі в комп'ютерному класі [3, 4]. 

Дослідження напівкількісної моделі (з неявній матема-
тичною основою) являє собою нетривіальну задачу, до якої 
залучаються різноманітні вміння: планувати експеримент, 
висувати або вибирати найбільш розумні гіпотези про зв'язок 
явищ, властивостей, параметрів, робити висновки на основі 
експериментальних даних, формулювати завдання. Особливо 
важливим і доцільним є вміння вказувати кордону (область, 
умови) застосовності наукових моделей, включаючи вивчення 
того, які аспекти реального явища комп'ютерна модель від-
творює вдало, а які виявляються за межею моделювання [3]. 

Урочний використання віртуальних лабораторних ро-
біт по відношенню до реальних може бути різних видів [5]: 

 демонстраційне (перед реальною роботою) використання: 
показати фронтально, з великого екрану монітора або че-
рез мультимедійний проектор послідовність дій реальної ро-
боти; переважні реалістичні якісні і напівкількісні моделі; 

 узагальнююче (після реальної роботи) використання: 
фронтальний режим (демонстрація, уточнення питань, 
формулювання висновків і закріплення розглянутого) 
або індивідуальний (математична сторона експеримен-
тів, аналіз графіків і цифрових значень, вивчення моде-
лі як способу відображення і представлення реальності; 
переважні кількісні, параметричні моделі). 

 експериментальне (замість реальної роботи) викорис-
тання: індивідуальне (в малих групах) виконання за-
вдань у віртуальній лабораторії без виконання реальної 
роботи, комп'ютерний експеримент. Може виконувати-
ся як з реалістичними напівкількісними 3D-моделями, 
так і з параметричними. 

Очікувані результати впровадження віртуальної ла-
бораторії як віртуального засоби навчання [1, 5]: 

 створення і впровадження практикумів з високою реа-
лістичністю і неявній математичною основою, що є об'-
єктом дослідження учнів, стане однією з основ для роз-
витку критичного мислення та самостійності; 

 буде досягнуто підвищення ефективності проведення 
практичних занять за рахунок оптимального поєднання 
реальних і віртуальних робіт; 

 прогнозується підвищення інтересу до процесу навчан-
ня у груп учнів, погано досягають успіху в звичайній 
системі викладання. 

Віртуальні фізичні лабораторії – простий метод викладу 
теорії та перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу. 
Програмні засоби такого типу є досить прості в користуванні. 
Варто зауважити, що число переваг перевищує число недолі-
ків. Це означає, що використання такого педагогічного про-
грамного засобу (ППЗ), як віртуальна лабораторія, є доціль-
ним для традиційного уроку. Новий метод відкриває нові го-
ризонти. Тому для вчителя з'являються не випробувані види та 
методи роботи для навчальної діяльності з учнями 

Існує велика кількість програмних засобів у вільному 
доступі. Таке широке розмаїття схиляє спробувати попрацю-
вати хоча б з одним. Тоді педагог одразу відчує переваги 
користування віртуальним практичним засобом. Можливість 
комбінувати урок, наповнювати його цікавими демонстраці-
ями, яскравими мультимедійними фрагментами, ретельно 
добирати необхідний матеріал та сортувати його, дасть про 
себе знати. Та й навіть учні відчують різницю. Те що раніше 
сприймалося на слух – зараз вони зможуть побачити, розста-
вити всі акценти та задати необхідні питання в тих місцях де 
в них виникли неточності. Під час навчання для учнів велику 
роль відіграє їхній інтерес до пізнавальної активності, вміння 
вчителя скерувати його в правильному руслі. Користуючись 
різноманітними завданнями, учень набуває навички та здіб-
ності творчого характеру в процесі їх розв’язання. На даний 
момент бурхливо розвиваються комп’ютерні технології, 
тому підібрати необхідні завдання, які розробляються з ви-
користанням гіпертекстових і мультимедійних технологій, за 
допомогою навчальних чи довідково-пошукових систем не 
складає ніяких труднощів. 

Висновки. На основі всього вище сказаного можемо 
зробити висновок, що варто наполегливо працювати та розви-
вати інформаційно-комунікативні технології, адже можливість 
використання продуктів комп’ютерного моделювання дасть у 
найближчому майбутньому очікувані результати як і в диста-
нційній освіті, так і в класно-урочній системі.  

Отже, на сучасному етапі розвитку професійно-технічної 
освіти проблема застосування віртуальних практичних засобів 
на уроках загальної фізики стає актуальною. Персональний 
комп’ютер (ПК) разом із набором певних педагогічних про-
грамних засобів у руках вчителя набуває великого значення 
для проведення уроку, стає ефективним методом навчання 
учнів. Використовуючи віртуальну лабораторію, учень може 
продивитися матеріал самостійно в позаурочний час. Це приз-
веде до того, що робота буде виконуватися без контролю вчи-
теля, а за допомогою ПК, який точно вкаже на всі допущені 
помилки при виконанні лабораторної роботи або при розв’я-
занні практичних задач. Послуговуючись заздалегідь заготов-
леними демонстраціями учень має можливість представити 
протікання фізичного процесу. Такий крок допоможе та підш-
товхне в розумінні та сприйманні матеріалу. 

Таким чином, застосування віртуальних програмних 
засобів під час навчання сприяє активній пізнавальній дія-
льності, збільшенню рівня емоційності сприймання навча-
льного матеріалу за рахунок яскравих наочностей, цікавій 
графіці, мультимедійному наповненню, розвиває творче 
мислення під час пошуку рішення задач з середнім та висо-
ким рівнем складності [4]. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ЖІНОК ТА ПІДЛІТКІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 

В статті проаналізовано законодавчі основи охорони праці жінок та неповнолітніх в Україні. Вказано граничні норми 
піднімання та переміщення вантажів жінками та підлітками. Розкрито актуальну проблему використання праці жінок та 
неповнолітніх у шкідливих і небезпечних умовах праці. 

Ключові слова: охорона праці, умови праці, законодавчий акт.  

Охорона праці жінок. Конституція України (ст. 24) на 
вищому законодавчому рівні закріпила рівність прав жінки 
і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи 
фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони 
материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що 
стосуються охорони праці та здоров'я жінок. 

Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування 
праці жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або 
небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, 
крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт з 
санітарного та побутового обслуговування). 

Забороняється також залучати жінок до підіймання і 
переміщення речей, маса яких перевищує чинні для жінок 
норми. Міністерство охорони здоров'я України 10 грудня 
1993 р. видало наказ №241, яким встановлені граничні но-
рми підіймання і переміщення важких речей жінками: 

 підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з 
іншою роботою (до двох разів на годину) – 10 кг.; 

 підіймання і переміщення вантажів постійно протягом 
робочої зміни – 7 кг. 

Сумарна маса вантажу, який переміщується протягом 
кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати: з 
робочої поверхні – 350 кг.; з підлоги – 175 кг. 

Залучення жінок до робіт у нічний час (з 22.00 до 
6.00) не допускається, за винятком тих галузей народного 
господарства, де це зумовлено необхідністю і дозволяється 
як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП). 

У законодавчих актах про охорону праці приділяється 
значна увага наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які 
мають дітей віком до трьох років. Таких жінок забороня-
ється залучати до роботи у нічний час, до надурочних робіт 
і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 
176 КЗпП). Крім цього, жінки, що мають дітей віком від 
трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть 
залучатися до надурочних робіт або направлятися у відря-
дження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам відпо-
відно до медичного висновку знижують норми виробітку, 
норми обслуговування, або їх переводять на іншу роботу, 
яка є легшою і унеможливлює вплив несприятливих виро-
бничих чинників, із збереженням середнього заробітку за 
попередньою роботою (ст. 178 КЗпП). 

Відповідно до Закону України «Про відпустки» 
(ст. 17) на підставі медичного висновку жінкам надається 
оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами 
тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 днів після 
пологів). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю 
та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та 
додаткова неоплачувана відпустка по догляду за дитиною 
до досягнення нею шести років. Час цих відпусток зарахо-
вується як у загальний, так і в безперервний стаж роботи і в 
стаж за спеціальністю (ст. 181 КЗпП). 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про відпустки» 
жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 
15 років або дитину-інваліда, за її бажанням, щорічно нада-
ється додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 кален-
дарних днів без урахування вихідних. 

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу 
і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітніс-
тю або наявністю дітей віком до трьох років. Звільняти жінок, 

які мають дітей віком до трьох (шести) років, з ініціативи вла-
сника або уповноваженого ним органу не допускається, крім 
випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, 
але з обов'язковим працевлаштуванням (ст. 184 КЗпП). 

Охорона праці неповнолітніх.  
Держава враховує певні фізичні, фізіологічні та інші 

особливості неповнолітніх і виявляє турботу про здоров'я 
молодого покоління. Законодавчо це закріплено, зокрема, в 
ст. 43 Конституції України. Законом України «Про охорону 
праці» забороняється застосування праці неповнолітніх, 
тобто осіб віком до 18 років, на важких роботах і на робо-
тах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а та-
кож на підземних роботах. 

Забороняється також залучати неповнолітніх до пі-
діймання і переміщення речей, маса яких перевищує вста-
новлені для них граничні норми. Граничні норми підійман-
ня і переміщення важких речей неповнолітніми затвердже-
ні МОЗ України (табл. 1). 

Таблиця 1 

Граничні норми підіймання та переміщення  
важких речей неповнолітніми 

Календар-
ний вік, 

років 

Граничні норми маси вантажу, кг 
Короткочасна робота Тривала робота 
Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата 

14 5,0 2,5 - - 
15 12,0 6,0 8,4 4,2 
16 14,0 7,0 11,2 5,6 
17 16,0 8,0 12,6 6,3 

 

Не допускається зараховувати на роботу осіб, молод-
ших 16 років. Однак, як виняток, можуть прийматися на 
роботу особи, які досягли 16 років, за згодою одного з ба-
тьків або особи, що його замінює. Для підготовки молоді 
до продуктивної праці допускається оформляти на роботу 
учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і серед-
ніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої 
роботи, яка не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу 
навчання, у вільний від навчання час після досягнення ни-
ми 14-річного віку, за згодою одного з батьків або особи, 
що його замінює (ст. 188 КЗпП). 

Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, на-
дурочних робіт та робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП). Усі 
особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише 
після попереднього медичного огляду і в подальшому, до 
досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому 
медичному оглядові (ст. 191 КЗпП). 

Для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років встановлений 
скорочений 36-годинний робочий тиждень, а для 15-річних – 
24-годинний. 

Заробітна плата працівникам молодше 18 років за 
скороченої тривалості щоденної роботи сплачується в та-
кому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій за 
повної тривалості щоденної роботи (ст. 194 КЗпП). 

Щорічні відпустки неповнолітнім надаються в літній час 
або, за їх бажанням, у будь-яку іншу пору року (ст. 195 КЗпП). 
Тривалість такої відпустки – один календарний місяць. 

Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або упо-
вноваженого ним органу допускається, крім додержання зага-
льного порядку звільнення, тільки за згодою районної (місь-
кої) комісії в справах неповнолітніх (ст. 198 КЗпП). 
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ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОРГАНІЗАЦІЇ  
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 

Аналіз нещасних випадків на виробництві показує, що основними їх причинами в Україні є організаційні (до 60%). 
Завдяки ІТ-технологіям всіма процесами контролю безпеки, безпеки обладнання та безпеки виробничих процесів можна 
керувати та значно спростити контроль за ними, що дозволить завчасно виявляти різні поломки на обладнанні та попере-
дити травматизм на виробництві. Надзвичайно корисним для безпеки працюючих є впровадження на виробництвах авто-
матизованих систем захисту із різних типів датчиків. Дану систему пропонуємо реалізувати за допомогою універсального 
програмованого контролера Arduino. Програма буде керувати різними датчиками за заданим алгоритмом. 

Ключові слова: СУОП, безпека, датчик, керівник, охорона праці, травматизм.  

Складні виробничі умови, пожежі, вибухи, аварії та інші 
причини призводять до того, що в світі на виробництві щоріч-
но спостерігається до 50 млн. нещасних випадків, у результаті 
яких гине більш ніж 250 тис. працездатного населення (в Ук-
раїні до 1000 чоловік за рік) та щосекунди травмуються 2 лю-
дини. В Хмельницькій області від початку 2018 року сталося 
понад 200 нещасних випадків пов’язаних з виробництвом у 
яких постраждали більше як 2000 працівників. Аналіз нещас-
них випадків на виробництві показує, що основними їх при-
чинами в Україні є організаційні (до 60%), а це, перш за все, 
зумовлено низьким рівнем управління охороною праці, відсу-
тністю необхідних знань з охорони праці на всіх ланках виро-
бництва, умінь та навичок безпечної праці, належного контро-
лю за станом виробничого середовища та недоліками право-
вого регулювання трудових відносин. 

Повністю безпечних та нешкідливих умов праці не 
буває. Виробниче середовище завжди характеризується 
наявністю певних небезпечних та шкідливих для здоров’я 
людини чинників.  

У наш час, у зв’язку з бурхливим розвитком ІТ-техноло-
гій – засобів комп’ютерної техніки, мобільного зв’язку, елект-
ронного захисту інформації різко зросла й надалі буде зроста-
ти кількість областей і сфер діяльності людини, у яких вико-
ристовуються інформаційні технології, в тому числі й у галузі 
охорони праці. Завдяки ІТ-технологіям всіма процесами конт-
ролю безпеки, безпеки обладнання та безпеки виробничих 
процесів можна керувати та значно спростити контроль за 
ними, завчасно виявляти різні поломки на обладнанні та попе-
редити травматизм на виробництві.  

Метою цієї роботи є ознайомлення з IT можливостя-
ми та впровадження їх у службах і системах управління 
охороною праці. 

У зв’язку з тим, що роботодавець несе безпосередню 
відповідальність за стан умов та безпеки праці, для офіційного 
розподілу обов'язків, прав та відповідальності в галузі охорони 
праці між усіма учасниками виробничого процесу необхідно 
призначити посадових осіб, які повинні були б відповідальні 
та забезпечували вирішення конкретних питань охорони пра-
ці. Якщо у підпорядкуванні роботодавця є інженерно-технічні 
працівники, то у їхніх посадових інструкціях повинні бути 
відображені обов'язки, права і відповідальність за виконання 
покладених на них функцій з охорони праці. 

Крім того, необхідно визначити порядок взаємодії 
всіх осіб, які беруть участь в управлінні виробництвом, а 
також порядок підготовки, прийняття та реалізації управ-
лінських рішень (накази, розпорядження, приписи тощо). 

При цьому треба врахувати, що очолює роботу з управ-
ління охороною праці та несе безпосередню відповідальність 
за її функціонування в цілому на підприємстві роботодавець 
(керівник підприємства), а у цехах, службах, на дільницях – 
керівники відповідних підрозділів і служб, відповідальні за 
стан умов та безпеку праці у підпорядкованих їм підрозділах. 

Наказом Мінпраці від 22.10. 2001 р. №432 затверджена 
Концепція управління охороною праці, яка визначає, що уп-
равління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалі-
зація правових, організаційних, науково-технічних, санітарно-
гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілак-
тичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та 
працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Відповідно до ст. 13 Закону «Про охорону праці» ро-
ботодавець повинен забезпечити функціонування системи 
управління охороною праці (СУОП). Він очолює роботу з 
управління охороною праці та несе безпосередню відпові-
дальність за її функціонування в цілому на підприємстві. 

СУОП, як підсистема загальної системи управління 
виробництвом, повинна передбачати такі функції: 

 організацію і координацію робіт (обов'язки, відповіда-
льність, повноваження керівників різного рівня, осіб, 
які виконують та перевіряють виконання роботи); 

 облік, аналіз та оцінка ризиків; 
 планування показників стану умов та безпеки праці; 
 контроль планових показників та аудит всієї системи; 
 коригування, запобігання та можливість адаптації до 

обставин, які змінюються; 
 заохочення працівників за активну участь та ініціативу 

щодо здійснення заходів з підвищення рівня безпеки та 
поліпшення умов праці. 

Завдяки цій системі повинні забезпечуватися вирі-
шення таких основних завдань: 

 професійний добір працівників, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки з урахуванням стану їхнього здо-
ров'я та психофізіологічних показників; 

 навчання та пропаганда з охорони праці; 
 безпека обладнання; 
 безпека виробничих процесів; 
 безпека будівель та споруд; 
 забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов 

праці; 
 наявність засобів індивідуального захисту (ЗІЗ); 
 оптимальні режими праці та відпочинку; 
 лікувально-профілактичне обслуговування працюючих; 
 санітарно-побутове обслуговування. 
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Проте, як показує практика, хоча на підприємствах та 
виробництві проводяться заходи з безпеки праці, відбуваєть-
ся періодичний контроль за технічним станом обладнання 
фахівцями з охорони праці, все одно ці заходи не дають 
100% захисту працюючих від нещасних випадків та погір-
шення стану здоров’я. Тому ми вважаємо, що надзвичайно 
корисним є впровадження на виробництвах автоматизованих 
систем захисту із різних типів датчиків, таких як: 

 датчики тиску (абсолютного тиску, надлишкового тис-
ку, розрідження, тиску-розрідження, різниці тиску, гід-
ростатичного тиску); 

 датчики витрати (механічні лічильники витрати, ульт-
развукові витратоміри, електромагнітні витратоміри, 
вихрові витратоміри); 

 датчики рівня (поплавкові, ємнісні, радарні, ультразвукові); 
 датчики температури (термопара, термометр опору, 

пірометр); 
 датчики концентрації (кондуктометри); 
 датчики радіоактивності, також іменуються детектора-

ми радіоактивності або випромінювань (іонізаційна ка-
мера, датчик прямого заряду); 

 датчики переміщення (абсолютний шифратор, віднос-
ний шифратор, LVDT-датчик); 

 датчики положення (контактні, безконтактні); 
 фотодатчики (фотодіод, фотосенсор); 
 датчики кутового положення (перетворювач кут-код, 

RVDT-датчик); 
 датчики вібрації (п’єзоелектричний, вихрострумовий); 
 датчики механічних величин (відносного розширення 

ротора, абсолютного розширення); 
 датчики дугового захисту. 

Дану систему ми пропонуємо реалізувати за допомо-
гою універсального програмованого контролера Arduino. У 
процесор Arduino можна завантажити програму, яка буде 
керувати всіма цими датчиками за заданим алгоритмом. 
Програми для Arduino пишуться на звичайному C++, допо-
вненим простими і зрозумілими функціями для керування 
введенням/виведенням на контактах. Дане завдання плану-
ємо вирішати в межах виконання магістерської роботи 
«Засоби інформаційних технологій у організації професій-
ної діяльності керівника служби охорони праці» 

В такому випадку, ми входимо за стандартні рамки за-
хисту, тільки від захисту ураження струмом, а й можемо відс-

лідковувати викид отруйних речовин, механічних відхилень 
на робочих приладах. Ці механічні відхилення або викид от-
руйних речовин можуть не відразу бути помічені чи почуті за 
допомогою органів відчуттів працюючих, а якщо ці недоліки 
виявить датчик майже миттєво, то це дозволить вчасно зреа-
гувати та попередити виробничий травматизм. 

Важливо відмітити, у разі наявності зазначених вище да-
тчиків, при виникненні нестандартного фактора на підприємс-
тві (задимлення, підвищення температури), про це відразу 
поступить повідомлення керівнику служби охорони праці на 
мобільний телефон, оскільки ця служба в автоматичному по-
рядку повідомить про дану ситуацію за допомогою СМС. 

Висновки. Враховуючи актуальність зазначеної пробле-
ми, ми працюємо над вдосконаленням розробленої нами сис-
теми, яка буде попереджувати неналежний стан обладнання на 
виробництві, пожежної безпеки, небезпеку від ураженням 
струмом, наявні поломки обладнання, стан вентиляції і викиду 
отруйних речовин, які людина не в змозі відчути за допомо-
гою органів чуття. Така система буде швидко і ефективно 
реагувати на ці фактори, що дозволить суттєво знизити рівень 
небезпеки і травматизму на виробництві. 
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Because there are IT technologies, all processes for con-
trolling the safety, security of equipment and safety of produc-
tion processes can be managed. This will greatly simplify the 
control over them, allow you to detect various breakdowns on 
the equipment in advance and prevent work-related injuries. 
Very useful for the safety of employees is the introduction of 
automated protection systems from different types of sensors 
at the manufactures. We offer this system with the help of a 
universal programmable controller Arduino. The program will 
manage different sensors according to the given algorithm. 
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У статті розкривається сутність розробки демонстраційних моделей та їх використання на уроках фізики. 
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Однією з актуальних проблем навчання фізики в ос-
новній школі є використання методу проектів. Реалізація 
такого методу навчання вбачаємо в конструюванні разом з 
учнями саморобних приладів та моделей. При такій поста-
новці проблеми учнями досліджується історичні аспекти 
винаходу, з’ясовується фізична суть процесів та явищ, ви-
значається практичне застосування винаходу, розробляє 
імітаційна модель. При цьому учні включаються в активну 
навчально-пізнавальну діяльність, що сприяє виникненню 
стійкого пізнавального інтересу до вивчення фізики. 

Розглянемо етапи проектно-пізнавальної діяльності 
учнів при вивченні теми «Атмосферний тиск» в 7 класі. 

Постановка завдання. Одним з цікавих винаходів 
стародавнього світу є фонтан Герона. Він служив окрасою 
храмових комплексів. Здивування відвідувачів викликала 
висота підняття струменя води без відсутності видимих 
механізмів. З’ясувати фізичну суть фонтану Герона і роз-
робити діючу модель. 

Аналіз історичних відомостей. Багато хто, вивчаючи 
фізику або історію техніки, з подивом дізнається, що деякі 
сучасні технології, предмети і знання були відкриті і ви-

найдені в далекі античні часи. Дуже багато корисних вина-
ходів було забуто.  

Дві тисячі років тому жив винахідник, що створив ре-
активний пристрій, торговельний автомат, автоматичний 
театр, гідравлічний насос і який вмів перетворювати воду у 
вино. Його ім’я – Герон Александрійський. Одним із ціка-
вих його винаходів є фонтан названий його іменем. 

Герон проживав в Єгипті в місті Александрія. Сучасні 
історики припускають, що він жив в 1-му столітті н.е. десь 
між 10-75 роками. Встановлено, що Герон викладав в Алек-
сандрійському Музеї – науковому центрі античного Єгип-
ту, до складу якого входила і знаменита Александрійська 
бібліотека. Більшість праць Герона представлена у вигляді 
коментарів і записок до навчальних курсів з різних дисци-
плін. На жаль, оригінали цих праць не збереглись.  

Головна особливість фонтану Герона полягає в тому, 
що вода з фонтану била сама, без використання, будь-якого 
зовнішнього джерела води. 

Будова та принцип дії. Фонтан Герона складається з 
закритої чаші і двох посудин розташованих під нею та підста-
вці, яка розташована посередині нижньої та середньої посуди-
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ни, для того щоб висота фонтана була більшою. З верхньої 
чаші в нижню ємність, йде повністю герметична трубка. Якщо 
налити в верхню чашу води, то вода по трубці починає стікати 
в нижню ємність, витісняючи звідти повітря. Оскільки сама 
нижня ємність повністю герметична, то повітря виштовхуєть-
ся водою, по герметичній трубці, передає повітряний тиск в 
середню чашу. Тиск повітря в середньої місткості починає 
виштовхувати воду, і фонтан починає працювати (рис. 1).  

 
Рис. 1. Будова фонтана Герона 

Підйом води у верхню чашу здійснюється за рахунок 
напору води висотою H1, при цьому воду фонтан піднімає 
на набагато більшу висоту H2, що на перший погляд зда-
ється неможливим. Адже на це має потурбуватися набагато 
більший тиск. Фонтан не повинен працювати. Але знання 
стародавніх греків виявилося настільки високими, що вони 
здогадалися передавати тиск води з нижньої посудини, в 
середню посудину, не водою, а повітрям. Оскільки вага 
повітря значно нижче ваги води, втрати тиску на цій ділян-
ці виходять дуже незначними, і фонтан б'є з чаші на висоту 
H3. Висота струменя фонтану H3, без урахування втрат 
тиску в трубках, буде дорівнює висоті на 

Таким чином, щоб вода фонтану била максимально 
високо, необхідно якомога вище зробити конструкцію фон-
тану, тим самим збільшивши відстань H1. Крім того, потрі-
бно якомога вище підняти середню посудину. Вода з сере-
дньої посудини, під дією гравітації стікає в нижню посуди-
ну. Перестане фонтан працювати тоді, коли вся вода пере-
тече в нижню посудину. пору води H1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Принцип дії фонтану 

Моделювання і проектування. Отже для побудови 
моделі фонтану Герона необхідно помістити одну посуди-
ну в іншу і забезпечити їх герметичність. Для цього скори-
стаємося пластиковими бутилками різних діаметрів. Для 
перетікання рідини використаємо систему трубок. Для за-
безпечення герметичності використаємо силіконовий клей 
(пістолет). Результат проектування відображено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Виготовлений прилад 

Практичне використання. Фонтан Герона може бу-
ти актуальним і в наші дні, хоча і був придуманий дві тися-
чі років тому. Це не просто наочне уявлення деяких фізич-
них законів, це, при бажанні, декоративне і корисне прик-
раса інтер'єру. Фонтан простий у виконанні.  

Звичайно, зараз простіше купити готовий фонтан, що 
працює за допомогою насоса. Але такий фонтан цілком і 
повністю залежить від електрики. А чудовий винахід Геро-
на може працювати нескінченно довго без жодних витрат 
електроенергії. 

Процес проектування досить простий та практичний у 
використані. Учні можуть виконати його в домашніх умо-
вах. Модель фонтану Герона цікава школярам. Про це сві-
дчать запитання учнів: як він працює, чому вода підніма-
ється вверх, які механізми підключені до моделі, тощо. Тим 
самим вони зацікавлені та здивовані. Саме так можна зао-
хотити учнів до вивчення фізики, історії техніки та інших 
предметів. 
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Актуальність проблеми. Гра – це вид діяльності в 
умовах ситуацій, спрямованих на відтворення та засвоєння 
загального досвіду, в якому складається і розвивається 
самокерування процесом. В іграх школярі не тільки відо-

бражають реальне життя, а й перебудовують його. Дидак-
тична гра, як метод навчання формує певні якості особис-
тості такі як: увага, самостійність, пам’ять, спостережли-
вість. Під час ігор розвивається мислення, виявляються 
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творчі здібності школяра. Також дидактична гра допомагає 
вивчити новий важкий матеріал, повторення і закріплення 
вивченого. Кожна гра викликає у дітей задоволення, пози-
тивні враження і розширюється уявлення про навколишній 
світ, формується певний світогляд. 

Аналіз попередніх досліджень. Над проблемою ігрової 
технології навчання та теорії гри працювали такі відомі педа-
гоги та психологи, як К.Ушинський, С. Рубінштейн, Д. Елько-
нін, а також дослідники та мислителі зарубіжжя К. Гросс, 
Ф. Шіллер, Г. Спенсер, К. Бюлер, З. Фрейд і Ж. Піаже та ін. 

Учні будуть любити предмет, вчити його, захоплюва-
тися ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити уч-
нів – це обов’язок кожного вчителя. Ще А. Ейнштейн пи-
сав, що якщо учитель поширює навколо себе подих нудьги, 
то в такому оточенні все зачахне; зуміє навчити той, хто 
навчає цікаво. Саме тому на практиці необхідно застосову-
вати ігрові форми навчальної діяльності. 

Метою роботи є проаналізувати аналіз сутності ігро-
вих технологій навчання та на конкретному прикладі показа-
ти застосування цієї технології у процесі навчання фізики. 

Виклад основного матеріалу. Ігрові технології нав-
чання на уроках фізики мають місце при здійсненні дидак-
тичної гри. Це форма організації навчання, яка здійснюєть-
ся педагогом на основі цілеспрямованої організованої дія-
льності учнів за спеціально розробленим ігровим сценарі-
єм, спираючись на максимальну самоорганізацію учнів при 
моделюванні досвіду людської діяльності. Можна викорис-
товувати різні методи при дидактичних іграх [1]: 

 моделювання реальності; 
 рольова діяльність; 
 рольове змагання у відповідності до правил гри. 

Використання ігрових прийомів та ситуацій на уроках 
повинно відповідати певним вимогам: 

 дидактична мета ставиться перед учнями у формі ігро-
вої задачі; 

 навчальна діяльність підкорюється правилам гри, а навча-
льний матеріал використовується в якості її засобу; 

 в навчальній діяльності обов’язково повинен бути еле-
мент змагання, за допомогою якого дидактична задача 
переводиться в ігрову; 

 успішне виконання завдання повинно обов’язково 
пов’язане з ігровим результатом; 

 гра повинна викликати в учнів лише позитивні емоції; 
 гра повинна ґрунтуватися на вільній творчості і само-

діяльності. 
Використання ігрових технологій на уроках фізики 

дозволяє не лише зацікавити учнів змістом предмета, але і 
сприяти їх соціальній адаптації, оволодінню дітьми нових 
соціальних ролей. 

Зауважимо, що під час застосуванні гри на уроках фі-
зики потрібно також звертати увагу на вікові особливості 
учні і класу в цілому. Чим молодші школярі, тим легше і 
швидше вони сприймають правила і вимоги гри, тим ціка-
віше результат як для дітей так і для вчителя [4]. 

Відповідно до мети можна застосувати різні ігрові 
моменти на уроках фізики. Наведемо приклади ігор, які 
дають позитивні результати навчання на уроках фізики.  

Гра «Питання – відповідь». Дві команди заздалегідь 
готуються питання суперникам і намагаються як більше 
набрати балів. Оцінюється винахідливість, кмітливість та 
оригінальність питань та відповідей. 

Гра «Суд. Користь і шкода тертя». Учні об’єднуються у 
дві команди, які виступають у ролі «захисника» та «обвинува-
ча», кожна сторона намагається довести свою точку зору [2]. 

Гра «Вчена рада». Учні витягують картки з зазначе-
ними на них ролями «автор», «критик», «експеримента-
тор», «теоретик», «промисловець» тощо. Учням пропону-
ється прочитати текст та виступити перед аудиторією у 
відповідній ролі, при цьому переслідуючи конкретну мету. 

Гра «Логічне коло». Учні об’єднуються в 4 команди, 
кожна з яких витягує конверт з завдання «Вступ», «Голов-
на думка», «Висновок», «Доповнення». Кожна команда по 
черзі розповідає по те, що вони дізналися з нового матеріа-
лу відповідно свого завдання, а команда «Доповнення» 
заробляє бали виступаючи після кожної команди [3]. 

Гра «Коло ідей». Метод який дає можливість учням 
по черзі, сидячи в колі, висловлювати свою думку або об-
ґрунтовувати свою позицію. 

Гра «Мозковий штурм». Ефективний метод колектив-
ного обговорення, пошук рішень шляхом вільного висловлю-
вання думок усіх учасників. Мозковий штурм спонукає учнів 
упродовж обмеженого часу виявляти уяву і творчість. 

Гра «Займи позицію». Допомагає вести обговорення 
дискусійного питання в класі. Учні займають певну позицію 
щодо певного питання: «так», «ні», «не визначився» [5]. 

Висновки. Ігри важливо проводити з певною метою й 
систематично на кожному занятті, починаючи з елементар-
них ігрових ситуацій і задач, поступово ускладнюючи й 
урізноманітнюючи їх у міру накопичення в учнів знань, 
розвитку логічного мислення, вироблення навичок і вмінь, 
розвитку кмітливості, самостійності, тобто таких якостей 
інтелектуальної сфери, які характеризують творчу особис-
тість учнів. Отже, гра є поштовхом для творчого пошуку 
нових навчальних технологій, що забезпечують удоскона-
лення навчально процесу. 
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Пов’язане з постарінням населення збільшення по-
ширеності хронічної патології потребує адекватного впро-
вадження ефективних механізмів профілактики хронічних 
неінфекційних захворювань, що стали основною причиною 
передчасної смертності людей [2]. 

Фізична активність, що використовується людьми по-
хилого віку з метою підвищення їх життєздатності, забез-
печує природну стимуляцію регуляторно-пристосувальних 
механізмів людини і вигідно відрізняється від лікарських 
засобів лікування. 

Біологічна природа людини не виносить бездіяльнос-
ті, оскільки без руху немає життя, тому фізична активність 
є однією з основних біологічних потреб людини протягом 
усього життя [1]. 

Метою дослідження є вивчення проблеми фізичної 
активності людей похилого та старечого віку як основної 
біологічної потреби. 

Виклад основного матеріалу. Існує кілька теорій, роз-
роблених геронтологами, які намагаються пояснити процеси, 
що відбуваються в організмі людини похилого віку: гіпотеза 
помилок, теорія вільних радикалів, теорія мозкової регуляції, 
«шлакова» теорія, теорія аутоімунного старіння [2; 3].  

На сьогоднішній день до людей похилого віку відно-
сяться особи з 61-74 років чоловіки, з 56-74 років жінки; до 
літнього віку з 75-90 років; до довгожителів – старше 90 ро-
ків [1]. В цей період життя на перше місце виходять оздо-
ровчо-відновлювальна і профілактична спрямованість фізи-
чної діяльності. 

Науковці розрізняють фізіологічне, патологічне і пе-
редчасне старіння [3]. Фізіологічне старіння характеризу-
ється певним темпом і послідовністю вікових змін, відпові-
дних біологічним, адаптаційно-регуляторним можливостям 
даної людської популяції. 

Патологічне старіння настає в результаті перенесених 
протягом життя різних захворювань, під дією несприятливих 
умов зовнішнього середовища, нераціонального способу жит-
тя, гіподинамії, шкідливих звичок і інших чинників [1]. 

Передчасне старіння, яке за статистикою зустрічаєть-
ся найчастіше, характеризується більш раннім розвитком 
вікових змін або ж більшою їх виразністю в той чи інший 
віковий період.  

Якими видами фізичної активності і в якому обсязі 
можна займатися людям похилого та старечого віку? В 
цьому відношенні осіб цього віку умовно можна розділити 
на три групи.  

До першої групи можна віднести тих, хто в молодості 
активно займався фізичною культурою і спортом і до сьогодні, 
незважаючи на вік, продовжує захоплюватися улюбленим 
видом спорту. В окремих випадках людям похилого віку, які в 
минулому займалися спортом можна навіть дозволяти брати 
участь в змаганнях, але тільки в своїй віковій групі і з особли-
во розробленими правилами, що враховує їх вік. У похилому 
віці нерідко продовжують займатися спортивними вправами, 

але з обмеженням тренувальних навантажень і змагань. Праг-
нення до «спортивного довголіття» не повинно входити в 
суперечність з інтересами збереження здоров'я. Тому змагання 
виправдані лише за умови особливо ретельного лікарського 
контролю і лише в тих видах спорту, в яких з повною упевне-
ністю можна гарантувати оздоровчий ефект, або які не нале-
жать до високоінтенсивних видів рухової діяльності (стріле-
цький спорт, виїздки в кінному спорті і т.д.) [2]. 

До другої групи належать практично здорові люди похи-
лого віку, які не захоплювалися фізичною культурою, при-
наймні, в останні роки. Вони потребують кваліфікованої пора-
ди і допомоги, без чого їх самостійні заняття можуть принести 
більше шкоди, ніж користі. До числа основних засобів збере-
ження і відновлення функцій рухового апарату в похилому 
віці відноситься гігієнічна, основна і лікувальна гімнастика. 
Спеціальні комплекси гімнастичних вправ, методично-розроб-
лені для людей цього віку, дозволяють направлено впливати 
на ослаблені м'язові групи, забезпечувати прогресивні зміни в 
опорно-руховому апараті, не допускати втрати силових якос-
тей і гнучкості, відновлювати досконалі форми координації 
рухів, підтримувати нормальну поставу. Важливо при цьому, 
що гімнастичні вправи без снарядів, з предметами, спеціаль-
ними пристроями і на снарядах можуть бути точно дозовані як 
щодо спрямованості, так і за ступенем навантаження [3]. 

Третю групу складають особи, які найбільш часто в літ-
ньому віці зустрічаються з такими захворюваннями: ішеміч-
ною і гіпертонічною хворобами, хронічним бронхітом, артри-
том та ін. Представники цієї групи мають потребу в чітко до-
зованих заняттях фізичною культурою під постійним нагля-
дом лікарів або в групах лікувальної фізкультури при лікува-
льно-профілактичних установах. У загальнооздоровчих цілях і 
для спрямованого впливу на функції серцево-судинної і диха-
льної систем широко використовується дозована ходьба, біг 
помірної інтенсивності, прогулянки на лижах, їзда на велоси-
педі, плавання та інші вправи циклічного характеру, відповід-
но регламентовані за інтенсивністю та тривалістю наванта-
ження. Застосовуються також такі ігри, як теніс, бадмінтон [4]. 

Форми організації занять фізичної активності людей 
похилого та старечого віку здійснюються різними шляха-
ми: колективні (заняття в групах здоров'я, секціях загальної 
фізичної підготовки, клубах любителів бігу та ін.); турис-
тичні походи; самостійні (індивідуальні) заняття [1].  

Емоційна «вартість» занять фізичною активністю 
зменшується, якщо групи не однорідні за рівнем фізичної 
підготовки, не враховані вагоростові параметри, оскільки 
стресові явища посилюються навіть при зменшенні візуа-
льного огляду навколишньої ситуації під час заняття, а 
також не взяті до уваги вікові відмінності і психологічна 
сумісність партнерів при виборі і виконанні вправ [3].  

Висновки. Отже, старість є заключним періодом ві-
кового розвитку. Фізична активність, адекватна фізіологіч-
ним можливостям організму, раціональний режим харчу-
вання, діяльності і відпочинку, що підтримують оптималь-
ний рівень функціонування основних систем організму, є 
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ефективним засобом по-передження передчасного старіння 
і подовження трудової активності людини.  
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Постановка проблеми. Діти молодшого віку – над-
звичайно активні та непосидючі. Допомогти дитині заспо-
коїтися і розслабитися після активних ігор, або навпаки – 
виплеснути енергію в тому випадку, коли рух з будь-яких 
причин обмежений можна за допомогою масажу. 

Масаж в ігровій формі буде ефективним лише тоді, 
коли дитина розслаблена. Це найважливіший аспект у про-
веденні масажу. Ми маємо встановити не лише фізичний, 
але й психологічний контакт з дитиною. Концетрація уваги 
є довільною, оскільки під час проведення прийомів масажу, 
ми заохочуємо дитину до розвитку уяви, називаючи їй ві-
домі слова, до прикладу: слон, ведмідь, поросятко. Це до-
помагає дорослому знайти підхід до дитини, зацікавити її 
та не допустити психологічного «бар’єру».  

В іншому випадку ми не отримаємо очікуваного ре-
зультату. 

Ігровий масаж як засіб оздоровлення дітей у різних 
формах роботи з фізичного виховання в режимі дня, як 
один із методів впливу на концентрацію уваги в поєднанні 
з розслабленням м’язів [1]. 

Аналіз останніх досліджень. Методика дитячого то-
чкового масажу розроблена професором Уманською біль-
ше десяти років тому і за минулі роки показала хороші 
результати при регулярному застосуванні. Як і будь-який 
метод оздоровлення, не дає швидких результатів, але якщо 
виявити терпіння і практикувати його послідовно і регуля-
рно, то можна забути про застуди і позбутися від хронічних 
захворювань носоглотки – гаймориту і аденоїдів. 

Методика Уманської полягає в стимуляції пальцями 
дев’яти точок на тілі, розташованих у легкодоступних міс-
цях. Впливають на точки великим, вказівним або середнім 
пальцем. Кожна зона, у відповідності з рекомендаціями, 
спочатку масажується 9 разів за годинниковою стрілкою, 
що активує зону, потім 9 разів проти годинникової стрілки 
для розслаблення і заспокоєння. Біозони масажуються в 
строгому порядку. У профілактичних цілях використову-
ють м’який вплив на точки, при захворюваннях інтенсив-
ність стимуляції посилюється [2]. 

Простота і доступність методики уможливлює її за-
стосування і в дошкільному закладі і вдома. Вона не має 
обмежень за віком: робити точковий масаж можна з пер-
ших місяців життя немовляти, а старші діти можуть робити 
його самостійно. 

Метою дослідження є висвітлити комплекс масаж-
них прийомів з використанням віршованої казки на прак-
тичному занятті з дисципліни «Масаж» як засіб розслаб-
лення та концентрації уваги дітей. 

Дитячий масаж впливає на фізичний і психічний розви-
ток дитини, стимулює ріст і розвиток м'язової маси, сприяє 
підтримці оптимального тонусу і є своєрідним подразником 

рецепторів шкіри. Зміцнюючи організм і сприяючи загально-
му розвитку, масаж допомагає попередити численні захворю-
вання. Масаж у віршах являє собою ігрову гімнастику. Вона 
ефективно розслабляє дитину та знімає напругу. Активатора-
ми розслаблення слугують точки, розташовані на спині, об-
личчі, вухах, пальцях рук і ніг, ступнях [3]. 

В результаті регулярних занять масажем здорова ди-
тина стає більш активнішою, а дитина, яка відстає в розви-
тку швидко наздоганяє своїх однолітків [4].  

На практичному занятті з дисципліни «Масаж» ми розг-
лядали тему «Використання віршів (казок) у дитячому масажі 
як засіб концентрації уваги та розслаблення дітей». Нам було 
поставлено завдання скласти вірші, які можуть використову-
ватися у масажній практиці для дітей. У поданій статті ми 
розглядаємо вірш «Ведмежа сім’я», створений та адаптований 
для дітей як засіб концентрації уваги та розслаблення. 

Перша стрічка вірша «Мама, тато, син-ведмідь» роз-
починає наш масаж повздовжнім погладжуванням тулуба 
подушечками пальців. Погладжування виконується спокій-
но, без ривків, не створюючи шкірного валика. Ми пропо-
нуємо дитині поринути з нами у казочку. 

Наступний рядок «Тупотіли до угідь» продовжує пог-
ладжування. Але погладжування тепер буде не повздовж-
нім, а поперечним. Виконується даний прийом спокійно, 
без ривків, не створюючи шкірного валика. Дитині стає все 
цікавіше, і вона все більше зосереджує свою увагу на казо-
чці, а масажні рухи, в свою чергу, розслабляють її. 

«Бо цвіркочуть горобці». Під час даного рядка стука-
ємо дрібненько кінчиками пальців по всій спинці, тим са-
мим виконуючи погладжування. 

«Що хтось з’їв усі млинці» – легенько розтираємо до-
лонями спину. Все робимо спокійно, неквапливо, адже 
наше завдання – розслабити малечу. 

«Вліз ведмідь малий у хату» – пальцями йдемо по 
спинці. Це нібито символізує тупотіння ведмедів. Продов-
жуємо погладжування. 

«Смокче лапу волохату» – погладжуємо спину граб-
леподібно, тим самим ще більше розслабляємо дитину. 

«Та не спить малий зітхає». Під час даного рядка 
продовжуємо погладжувати спину. 

Рядок «млинців хоче та не має» виконуємо рухи: роз-
тирання долонями спинки дитини, асоціюючи це з млин-
цями, адже млинець має круглу форму. 

«Тут ведмедиця мудрує» – при проговоренні даної 
фрази переходимо до розтирання. Виконуємо подушечками 
пальців прямолінійно. 

«І як сильно згаласує!» – продовжуємо розтирання 
швидко з невеликим натисканням прямолінійно. Цим са-
мим трішки підвищуємо голос, але головним завданням 
залишається не злякати дитину. 
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Наступний рядок ««Хто це лісом – перелісом заліз до 
хати...» – на даному етапі масажу проводимо розтирання 
подушечками пальців, символізуючи чиїсь кроки. 

«Щоб моїми млинцями поласувати?» – спіралеподібні 
рухи подушечками пальців з невеликим натиском. 

«А ведмідь прийшов до тями» – виконуємо легеньке 
розтирання всією долонею однієї руки, поперемінно змі-
нюючи їх. 

«Бачить – сліди, заметені хвостами» – зигзагоподібне 
розтирання подушечками пальців. Асоціюємо дані рухи із 
тваринами які мають хвостики, і нібито замітали свої сліди. 

«Думає ведмідь…» – розтирання «пиляння» (викону-
ється ребром долоні). Закінчуємо розтирання на даній фразі 
і переходимо до розминання. 

Промовляючи «Білочка любить горішки» – розми-
нання великим пальцем, роблячи такий перехід, який асо-
ціюється з прижками білочки. 

«А зайченятка не ходять пішки» – знову виконуємо 
розминання великим пальцем, роблячи такий перехід, який 
асоціюється з прижками зайчика. 

«Світлячок – не їсть млинців» – надаємо перевагу ро-
зминанню I-IV пальцями повільно, плавно, нібито пов’я-
зуємо це із повзанням жучка. 

«Кенгуру – у гаманці» – асоціація даної тварини 
пов’язана з розминанням, яке ми будемо виконувати пуч-
ками пальців, зібраними разом. 

Наступний рядок «Павучок має лапки» – розминання 
I-IV пальцями повільно, плавно, нібито пов’язуємо це із 
повзанням павучка. 

«Поросятко – не любить порядки» – виконуємо гре-
бенями кулачків, але дуже легенько, без сильного натиску 
на м’язи, щоб не завдати шкоди дитині. 

«Сліди заметені хвостами» – зигзагоподібне розми-
нання подушечками пальців. Асоціюємо дані рухи із тва-
ринами які мають хвостики, і нібито замітали свої сліди. 

«Вовченята» – промовив вустами» – виконуємо роз-
минання великим пальцем.  

«Пішов ведмідь шукать злодюжок» – пальцями йдемо 
по спинці. Це нібито символізує тупотіння ведмедя. Тут 
виконаємо погладжування, щоб трішки заспокоїти дитину, 
і перейти до виконання наступного прийому. 

«Ні млинців, ні вовченят …» – продовжуємо викону-
вати прямолінійне погладжування асоціюючи це з вовченя-
тами, почергово змінюючи його на легке погладжування 
долонями спини малечі, яке пов’язане нібито із млинцями. 

Наступний рядок «Ведмедиця – розумна мама!» – пе-
реходимо до останнього прийому – вібрації. Виконуємо 
безперервну вібрацію. 

«Щоб син – медвідь був «отаманом» – виконуємо 
«рубання». Пов’язуємо даний тип вібрації із словом «ота-
ман», підкреслюючи те, що медмідь – мужній та сильний. 

«Пекла, пекла завзято» – поплескування по спинці 
усією долонькою. 

Останній рядок вірша «І знов в родині запанувало 
свято!» – завершуємо масаж погладжуванням усієї спинки. 
При цьому заспокоюємо дитину та розслабляємо. 

Мама, тато, син-ведмідь 
Тупотіли до угідь 
Бо цвіркочуть горобці,  
що хтось з’їв усі млинці. 

Вліз ведмідь малий у хату, 
смокче лапу волохату. 
Та не спить малий зітхає, 
млинців хоче та не має. 
Тут ведмедиця мудрує, 
І як сильно згаласує! 
«Хто це лісом – перелісом заліз до хати, 
щоб моїми млинцями поласувати?» 
А ведмідь прийшов до тями, 
бачить – сліди, заметені хвостами. 
Думає ведмідь… 
Білочка любить горішки, 
а зайченятка не ходять пішки. 
Світлячок – не їсть млинців, 
кенгуру – у гаманці. 
Павучок має лапки, 
поросятко – не любить порядки. 
Сліди заметені хвостами –  
«Вовченята» – промовив вустами. 
Пішов ведмідь шукать злодюжок, 
Та все на смарку. 
Ні млинців, ні вовченят … 
Ведмедиця – розумна мама, 
щоб син – медвідь був «отаманом» 
Пекла, пекла завзято, 
І знов в родині запанувало свято! 

Висновок: масаж – це один із методів розслаблення, 
також він може слугувати засобом, який здатний сконцент-
рувати увагу (стосовно дітей). 

Він вважається універсальним, оскільки сприяє про-
філактиці і лікуванню захворювань, як фізичних, так і пси-
хічних, зміцненню опорно-рухової системи, відновлює в 
правильному режимі роботу внутрішніх органів. 

Для дітей не цікаве проведення «офіційного» масажу, 
тому їм потрібне зацікавлення.  

Підсумовуючи усю інформацію, ми прийшли до ви-
сновку, що використання віршованої казки сприяє концен-
трації уваги дітей та може бути ефективна при виконанні 
масажних прийомів у поєднанні з ЛФК та різними видами 
оздоровчих вправ. 
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ОСОБЛИВОСТІ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ПРИ ГЕМАТОМАХ 

У статті досліджено вплив кінезіотейпування на гематоми та розкриті особливості тейпування саме при цьому виді 
травм. Дослідниками в галузі тейпування зазначено, що простота та економічність застосування цього методу заслуговує 
на увагу з боку фахівців, які прагнуть застосовувати сучасні методики у своїй практиці. На основі цих даних ми переві-
рили, на скільки даний метод буде ефективний при різних гематомах.  

Ключові слова: гематома, тейп, кінезіологічне тейпування, травма, ефективність. 

Постановка проблеми. Кінезіотейпування – метод 
профілактики різноманітних м’язових та суглобових травм 
без будь-якого медикаментозного втручання за допомогою 

накладання спеціальних стрічок-тейпів на пошкоджену 
ділянку тіла. Цей метод був розроблений в 1973 році аме-
риканським лікарем японського походження Кензо Касі, 
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спеціалістом в галузі хіропрактики та акупунктури. Сього-
дні його успішно використовують в усьому світі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кожна лю-
дина незалежно від статі, віку, соціального статусу стикаєть-
ся з такою проблемою, як гематома. Причини виникнення 
гематоми відомі – це забій або сильний удар. Але засоби 
лікування ті ж самі що й 50 років назад – кріокомпреси та 
спеціальний масаж. На сьогодні спеціалісти з кінезіотейпінгу 
стверджують, що тейпування є ефективним засобом при 
гематомах. Крім того, виробники кінезіотейпів також вказу-
ють на те, що тейпи можна застосовувати при цих пошко-
дженнях. Отож на практичних заняттях з масажу ми виріши-
ли дослідити ефективність тейпування при цьому виді травм. 

Метою статті є дослідити ефективність кінезіотейпу-
вання при гематомах на основі аналізу і синтезу наукових 
джерел та практичного досвіду.  

Обговорення результатів дослідження. У медичній 
енциклопедії гематому описано як «обмежене скупчення крові 
в тканинах в результаті внутрішньої кровотечі» [1; 9]. Найпо-
ширенішими є гематоми від забоїв, як пише Головко, вони 
з’явлаються внаслідок пошкодження великих судин [4]. 

Кров, в результаті виливу змінюється, з неї випадає фіб-
рин, розпадаються форменні елементи, гемоглобін виходить із 
еритроцитів і після ряду змін перетворюється в кров’яний 
пігмент (гематин і гемосидерин). Коли гематома розташована 
поверхнево, ці зміни видно на шкірі у вигляді червоної плями, 
яка змінює свій колір на лілово-червоний, потім на зеленува-
то-жовтий і жовтий («синяк», синець). Кров, яка розщеплю-
ється, згодом розсмоктується. В лімфатичних шляхах і лімфа-
тичних вузлах з’являються спочатку еритроцити, а потім зерна 
кров’яного пігменту. Якщо гематома невелика, може бути 
повне її розщеплення, без будь-якого сліду.  

Гематома зазвичай виявляється на 2-3 день після тра-
вми. Якщо вона невелика, біль може бути повністю відсут-
ній. Чим більша площа ураження, тим сильніші болі. 

Класичне лікування гематоми проходить в два етапи. 
На першому етапі рекомендуються холодні копреси, пов’яз-
ки тощо. Для покращення відтоку крові з пошкодженої діля-
нки слід зайняти положення, при якому пошкодження час-
тина тіла знаходиться вище серця. На другому етапі, коли 
болі та набряк зменшуються, рекомендується застосування 
тепла, масажу, активних і пасивних рухів [1; 9].  

Що ж нам пропонує кінезіотейпування? Тейп сприяє 
покращенню крово- та лімфообігу, зменшенню больових 
відчуттів, усуненню застійних явищ, покращенню функції 
ураженої ділянки тіла тощо [6]. 

Розрізняють такі основні фізіологічні ефекти кінезіо-
тейпування [6]: 

 зменшення болю і внутрішньотканинного тиску; 
 підтримка м’язів; 
 усування застійних явищ;  
 коригування біомеханіки (покращення біомеханіки). 

Вплив кінезіотейпування на шкіру полягає у сенсор-
ній стимуляції механорецепторів шкіри та зменшенні запа-
лення і відповідно імпульсації з хеморецепторів.  

Вплив кінезіотейпування на роботу м’язів можна описа-
ти наступним чином: зниження втомлюваності м’язів, полег-
шення болю, збільшення амплітуди рухів, зменшення надмір-
ного розтягнення та перенапруження, розсмоктування крово-
виливів та гематом, швидке відновлення ослаблених м’язів. 

Кінезіотейпування впливає на лімфатичну систему 
так: покращує лімфо- та кровообіг, збільшує лімфодренаж 
дерми і гіподерми, знімає запалення, що супроводжується 
зниженням внутрішньотканинного тиску і больової імпуль-
сації, еластичний пластир, піднімаючи шкіру набуває хара-
ктерного хвилеподібного вигляду що оптимізує лімфо- і 
кровообіг та зменшує біль. 

Вплив кінезіотейпування на функції суглобів: випра-
вляє біомеханіку рухів, яка порушена в результаті м’язово-
го спазму чи вкорочення м’язів, нормалізує тонус м’язів і 
фасцій, збільшує амплітуду рухів і зменшує біль. 

Як уже зазначалося, на практичному занятті з «Маса-
жу» ми дослідили вплив тейпування на гематоми. Для на-
шого дослідження ми обрали декілька студентів, яким були 

поставлені по дві однакові гематоми за допомогою вакуум-
них банок. Далі на одну з них ми наклеювали аплікацію з 
тейпу, а саме: наклали аплікаційну смужку тейпу І-подібної 
форми з натягом 20-30% по центру, «якорі» наклеювались 
без натягу (рис. 1), іншу залишали без змін. Необхідно 
пам’ятати, що кінезіотейпування буде ефективним при 
правильному наклеюванні. В іншому випадку еластичний 
тейп нічим не буде відрізнятися від звичайного пластиру. 

   
Рис. 1. Накладання вакуумних банок,  

утворені гематоми, тейпування гематоми 

Через 24 години тейпи були зняті і ми отримали на-
ступні результати: гематома, на якій знаходилася аплікація 
тейпом (справа), була світлішою, на відміну від іншої (злі-
ва), та з розмитими краями, що видно на фото (рис 2).  

 
Рис. 2. Вигляд гематоми через 24 години. 

Це вказує на те, що тейп створив дренажний ефект, пок-
ращив крово- та лімфотік і, відповідно сприяв швидшому роз-
смоктуванню гематоми, в порівнянні з незатейпованою. 

Слід зауважити, що накладання кінезіотейпу викликає 
незначне підвищення температури шкірних покривів у місці 
аплікації в представників усіх вікових груп, незалежно від 
статі. Це явище пояснюється так званим «ліфтинг-ефектом», 
створюваним за рахунок еластичності кінезіотейпу. Ці зміни в 
зоні аплікації підтверджують обґрунтованість його застосу-
вання під час низки патологічних станів і захворювань, де 
однією з ланок патогенезу є порушення мікроциркуляції [8]. 

Варто зазначити, що до тейпування є також протипо-
казання, це зокрема: індивідуальна непереносимість ком-
понентів тейпу (тканини або клею), алергічна реакція на 
акрил, захворювання шкіри, відкриті рани та трофічні ви-
разки в місці аплікації, перший триместр вагітності, тром-
боз глибоких вен нижніх кінцівок, похилий вік з чутливою, 
слабкою шкірою тощо [6].  

На сьогодні вже є результати використання кінезіоло-
гічних тейпів у практиці. Так, Ольга Бас у своєму дослі-
дженні дійшла висновку, що тейпові аплікації покращують 
циркуляцію крові та лімфи і посилюють їх дренаж, тому 
кінезіотейпування є ефективним при патологіях та пору-
шеннях у роботі лімфатичної системи [3]. 

Інший дослідник, Сергій Королик в своїй статті зазначає, 
що під час ультразвукового дослідження м’язів стегна у вели-
кої кількості пацієнтів після застосування кінезіотейпінгу ста-
ло помітним значне збільшення міжфасціального простору. Це 
вказує на те, що тейп механічно зменшує тиск та тканин  

на місці аплікації. В результаті декомпресії відбува-
ється зменшення тиску на вільні нервові закінчення в тка-
нинах, які відповідають за ноціоцепцію (біль), що дозволяє 
швидко зняти больові відчуття [7]. 



Секція Фізичної культури 

194 

Схожий ефект описує в своїй книзі Дмитро Кисельов, 
що наголошує на зменшенні больового синдрому у попере-
ковому відділі хребта в результаті тейпування. Декомпресія 
сприяє покращенню циркуляції крові та лімфи в ділянці 
аплікації. Це зменшує набряк на місці травми. Автор вказує 
також на правильність накладання тейпу [5]. 

Висновок. Отож, в ході аналізу і синтезу наукових 
джерел ми ознайомились з механізмом дії кінезіотейпуван-
ня на організм людини, зокрема при порушеннях крово- та 
лімфообігу, а також вплив його на пропріорецепцію та 
зменшення больових відчуттів. В результаті проведеного 
нами дослідження ми дійшли висновків, що затейповані 
гематоми швидше розсмоктуються. Причина полягає в 
тому, що тейп сприяє швидшому розсмоктуванню гемато-
ми, внаслідок покращення мікроциркуляції крові та лімфи.  

Проте маємо зазначити також, що були результати, які 
не виявили жодних видимих змін гематоми. Наші припущен-
ня стосовно даного результату є наступними: при неправиль-
ному наклеюванні не відбулося декомпресійного ефекту, кро-
вотік та лімфотік не покращилися, тобто тейп був рівноцінний 
звичайному лейкопластиру і не дав ніякого ефекту. 

Перспективи подальшого дослідження будуть пов’я-
зані з проблемою особливостей розсмоктування гематом 
при різних способах кінезіотейпування. 

Список використаних джерел: 

1. Абрикосов А.И., Струков А.И. Патологическая анатомия. 
Москва, 1953. Ч. 1. С. 53. 

2. Бакулев А.И. Большая Медицинская Енциклопедия. 2-е 
изд. Москва : Государственное издательство медицинской 
литературы, 1958. 

3. Бас О. Кінезіологічне тейпування як засіб фізичної терапії 
при лімфостазі. Вісник Прикарпатського університету. 
Фізична культура. 2017. №27. С. 13-17. 

4. Головко О.Ф. Основи медичних знань : навчальний посіб-
ник. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. Ч. 2. 340 с. 

5. Киселев Д.А. Кинезиотейпинг в лечебной практике невро-
логии и ортопедии. Санкт-Петербург : Питер, 2015. 280 с. 

6. Клюйков А.И. Тейпирование и применение кинезиотейпа в 
спортивной практике : методическое пособие. Москва : 
РАСМИРБИ, 2009. 140 с. 

7. Королик С.В. Кинезиотейпинг как метод профилактики и 
лечения в спортивной и восстановительной медицине. Фі-
зична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 
2016. С. 45-48. 

8. Михайлюк И.Г., Сальников Е.В., Спирин Н.Н., Кузьмин 
Ф.А. Влияние кинезиотейпирования на функциональное 
состояние микроциркуляции у человека. Вестник КГУ им. 
H.A. Некрасова. 2014. Т. 20, №7. С. 50-53. 

9. Руфанов И.Г. Общая хирургия. Москва, 1957. С. 120. 

The article investigates the effect of kinesiotaping on hema-
tomas and discloses the features of taping precisely with this type 
of trauma. Researchers in the field of tapping noted that the sim-
plicity and cost-effectiveness of the application of this method de-
serves attention from professionals who seek to apply modern 
techniques in their practice. Based on this data, we checked how 
much this method would be effective for various hematomas. 
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ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ  
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У статі розглянуто ефективність застосування збільшеного обсягу ігор та ігрових вправ ефективність застосування 
збільшеного обсягу ігор та ігрових вправ. 

Ключові слова: юні легкоатлети, тренувальний процес, ігрові вправи. 
Спорт на сучасному етапі відрізняється високим рівнем 

спортивних досягнень, неймовірним ростом фізичних можли-
востей людського організму і висуває особливі вимоги до 
якості юних спортсменів. Подальше вдосконалення систем 
спортивного відбору в підготовці учнів ДЮСШ має здійсню-
ється за рахунок використання найбільш раціональних засобів 
і методів тренування і індивідуалізації тренувального процесу. 
У теорії і практиці побудова навчального тренувального про-
цесу у дітей 10-12 років є протилежні підходи в застосуванні 
ігор та ігрових вправ протягом річного макроциклу [4, 6]. 

З огляду на поліфункціональність ігрового методу в ста-
новленні рухових і особистісних здібностей юних легкоатле-
тів, на наш погляд, цей метод більш виграшних на початково-
му етапі спортивної спеціалізації. Висока психоемоційного 
рухливих ігор та ігрового методу дозволяє використовувати 
більш високі психофізіологічні навантаження, що сприяє ста-
новленню тренованості, знижує психічний «тиск» від викори-
стання монотонних легкоатлетичних вправ [1, 3]. Одні автори 
рекомендують відводити на ігри та ігрові вправи близько 50% 
загального часу в річному циклі, інші – 36%, в практичній же 
роботі з дітьми тренери дуже часто ігор і ігрових вправ приді-
ляють не більше 20% часу [2, 5]. 

Мета дослідження: експериментально перевірити 
ефективність застосування збільшеного обсягу ігор та ігро-
вих вправ (близько 70-80% в першій групі) і середнього 
обсягу (близько 40% у другій групі) ефективність застосу-
вання збільшеного обсягу ігор та ігрових вправ  

Організація і методика роботи: Дослідження проводи-
лися в НВК №13 в секції з легкої атлетики. У дослідженні 
брали участь дві групи випробовуваних (по 10 осіб). Експери-
мент проводився протягом року, навчально-тренувальні занят-
тя в кожній групі проходили 4 рази на тиждень. 

Навчально-тренувальні заняття в першій групі відріз-
нялися: 
а) на кожному тренувальному занятті застосовувалися 

ігри та ігрові вправи; 
б) протягом експерименту в тренуванні застосовувалося 

понад 80% ігор і ігрових вправ з метою розвитку швид-
кісних, швидкісно-силових, координаційних здібнос-
тей, аеробного і анаеробної витривалості; 

в) кожні 2 місяці ігрові вправи та ігри змінювалися; 
г) протягом року близько 400 годин було відведено на 

тренувальні заняття, з них протягом 300 годин викону-
валися ігри та ігрові вправи. 

У дослідженні застосовувалося педагогічне тестуван-
ня (біг 30 м, 300 м, 500 м, човниковий біг, стрибок з місця і 
потрійний стрибок з місця), вивчалися антропометричні 
дані, використовувалися математико-статистичні методи. 

Результати дослідження: У ході дослідження були 
отримані наступні результати. Анкетне опитування тренерів 
показало, що в процесі спортивного тренування юні легкоат-
лети застосовують 25-30% ігор і ігрових вправ від загального 
обсягу навантаження в річному циклі тренування. За час екс-
перименту відбулися істотні зрушення (недостовірні зміни 
при р > 0,05 і р > 0,01) як в I, так і в II групі у всіх тестованих 
показниках. Разом з тим при порівнянні двох груп було вияв-
лено, що в першій групі більшість показників були достовірно 
вище, ніж у другій групі (човниковий біг, стрибок у довжину з 
місця і потрійний стрибок, біг на 300 і 500 м). 

Висновки. 
1. Проведений нами експеримент показав ефективність 

застосування збільшеного обсягу до (70%) ігор та ігро-
вих вправ у річному тренувальному циклі у легкоатле-
тів 10-12 років. 
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2. В ході завершення експерименту в учнів підвищився 
інтерес до занять легкою атлетикою і знизився відтік 
займаються з секції. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗІВ 

Стаття присвячена розробці комплексу м’язового тестування, визначенню функціональної спроможності м’язів різ-
них частин тіла та оцінці здатності людини до активної м’язової діяльності. 

Ключові слова: фізична терапія, фізична реабілітація, м’язи, вкорочення м’язів, м’язове тестування, сила м’язів, гі-
пермобільність, тест Ловетта. 

Постановка проблеми. М’язове тестування є діагно-
стичним і контролюючим методом визначення функціона-
льного стану м’язів. Лише тіло людини може розповісти 
про наявність певних проблем. Для виявлення тих чи ін-
ших проблем зі здоров’ям використовують функціональні 
проби. Для діагностики прихованих проблем з серцем про-
водять навантажувальні проби, при дослідженні нервової 
системи застосовуються різні подразники і оцінюють реак-
цію мозку на них, а на проблеми з опорно-руховим апара-
том активно реагують м’язи, змінюючи свій тонус. 

Німецькі науковці К. Левіт, І. Захсе, В. Янде у своїй пра-
ці «Мануальна медицина» вказують на показання і протипока-
зання до мануальної терапії, а також про місце її серед інших 
методів рефлекторної терапії. Особливий інтерес для нас 
представляє опис функціональних порушень опорно-рухової 
системи і дослідження окремих груп м’язів [Помилка! Дже-
рело посилання не знайдено.]. 

Метою статті є дослідити комплекс м'язового тесту-
вання, який дозволить діагностувати функціональний стан 
м’язів, дати оцінку здатності людини до активної м’язової 
діяльності.  

М’язове тестування дає змогу не лише встановити на-
явність ослаблення м’язів, але й зрозуміти причину. 

М’язове тестування – оцінка функціональної здатнос-
ті м’яза, його здатність до адаптації при нарощуванні опору 
і руху та можливість розвивати силу. Методи м’язового 
тестування є розробленими і систематизованими рухами 
для окремих м’язів і м’язових груп. По характеру виконан-
ня тестового руху, по опору, який при цьому долається, 
роблять висновки про силу і функціональні можливості 
досліджуваних м’язів. Відповідно до тесту Ловетта, 
м’язове тестування має градацію від 0 до 5, де: 0 – повна 
відсутність напруження м'язів; 1 – сліди напруження, тобто 
напруження без руху; 2 – виразне напруження м'язів і здат-
ність виконати рух без допомоги реабілітатора, без сили 
тяжіння; 3 – повна амплітуда руху проти сили тяжіння; 4 – 
повна амплітуда руху з середнім опором за всією ампліту-
дою; 5 – повна амплітуда з максимальним опором [2]. 

У техніці тестування незамінними є такі частини: 

 вихідне положення пацієнта, що описана для всіх груп 
м'язів під час дослідження; застосовують переважно 
ізольовані позиції, наприклад, лежачи чи сидячи; 

 стабілізація відділу тіла, в межах якого розміщений цей 
м’яз: частково задовольняє стабілізацію рівна поверхня, 
така, як стіл; також регламентовано під час досліджен-
ня деяких м'язів підтримування ближнього відділу суг-
лоба рукою; 

 власне виконання руху, тесту; важливою у цьому є ам-
плітуда руху, активність, яку повинен виявити пацієнт, 

без співпраці з пацієнтом дослідження не дасть необхі-
дного результату; 

 застосування опору при дослідженні сили м'яза 4-го 
ступеня. Опір повинен застосовуватись відповідно до 
віку, статі та загального стану пацієнта. 

При фізичному навантаженні м'язовий тонус істотно збі-
льшується, також він збільшується і в стані втоми. Після ско-
рочення м'язовий тонус відновлюється не відразу, і м'яз зали-
шається в так званому вкороченому положенні. Порушення 
функцій м'язів викликають біомеханічно неправильне наван-
таження, в першу чергу на хребет і суглоби, що може привес-
ти до нестабільності або зменшення рухливості суглобів.  

Основними причинами вкорочення м'язів є: 

 недостатнє фізичне навантаження в підлітковому віці; 
 монотонні рухи; 
 травми, перенапруження опорно-рухового апарату; 
 одностороннє спортивне тренування; 
 втома, тривалий дисбаланс. 

Профілактикою вкорочення м'язів є: 

 постійний спортивно-методичний розвиток нових рухів; 
 регулярна загальнофізична підготовка; 
 проведення вправ на розтяжку до і після навантажень; 
 регулярний контроль м'язового балансу, виконання 

відповідної тренувальної програми; 
 оптимальне співвідношення оптимального навантажен-

ня і відновлення; 
 дотримання правильної постави при виконанні вправ [3].  

Дослідження м’язів нижніх кінцівок. В першу чергу 
досліджуємо розтяжність триголового м'яза гомілки, ско-
рочення якого призводить до обмеження флексії в гомілко-
востопному суглобі. Просимо пацієнта сісти навпочіпки, не 
відриваючи п'яти від підлоги. Якщо при цьому п'яти підні-
маються, значить триголовий м’яз гомілки, включаючи 
камбалоподібний та литковий, вкорочені. 

Наступні м’язи – згиначі колінного суглоба. Просимо 
пацієнта прийняти позу лежачи на спині, зігнувши колінний 
суглоб і фіксуємо ногу, над якою не проводитиметься тесту-
вання. Пацієнт вирівнює ногу і починає піднімати її, згинаючи 
тазостегновий суглоб. Здатність підняти ногу на певну висоту 
оцінюємо в 3 бали. Здійснюємо опір на ногу та оцінюємо (від 
3 до 5 балів). Підтримуючи ногу пацієнта, підіймаємо її до 
появи легкого опору і натягу в підколінній ямці, вимірюємо 
кут між піднятим стегном і кушеткою. Якщо згинання в тазос-
тегновому суглобі досягає 80°, то згиначі колінного суглоба в 
нормі, якщо більше 120°, то слід розглядати це як значну гіпе-
рмобільність. Такі ж маніпуляції проводимо і з іншою ногою. 



Секція Фізичної культури 

196 

Оцінка привідних м’язів стегна проводиться лежачи на 
спині. Просимо відвести ногу, над якою не проводитиметься 
тест, на 15о-25о і варто зафіксувати її. Гомілку нижньої кінців-
ки з п`ятою утримуємо в вигині ліктя, рука тисне спереду на 
гомілку і розгинає колінний суглоб. Стопа пацієнта впираєть-
ся в плече, щоб запобігти зовнішній ротації в тазостегновому 
суглобі. Відводимо випрямлену ногу наскільки це можливо. У 
момент, коли досягається крайнє положення, ми повільно 
згинаємо колінний суглоб і збільшуємо абдукції. Правильний 
обсяг руху: абдукція до 40о як при розігнутому, так і при зі-
гнутому коліні. Якщо обмеження обсягу руху при розігнутому 
і зігнутому коліні однаковий або майже однаковий, вкорочен-
ні односуглобові привідних м`язів. Більший за норму обсяг 
вказує на вкорочення двосуглобових привідних м`язів [4]. 

Дослідження м’язів тазостегнового суглоба. Перш 
ніж тестувати великий сідничний м'яз, ми досліджуємо 
розгинання в тазостегновому суглобі в положенні пацієнта 
лежачи на животі. Розгинання в тазостегновому суглобі 
відбувається не тільки за рахунок функції великого сіднич-
ного м'яза, а й завдяки згиначам колінного суглоба і розги-
начам спини. У розгинанні тазостегнового суглоба основ-
ними є м'язи згиначів колінного суглоба, однак скорочення 
великого сідничного м'яза має слідувати негайно за скоро-
ченням цих м'язів. При частому гальмуванні великого сід-
ничного м'язу, його скорочення явно запізнюється і відразу 
починається посилене скорочення м'язів, які випрямляють 
спину. При зігнутому колінному суглобі і зовнішньої рота-
ції стегна великий сідничний м'яз напружений, а згиначі 
колінного суглоба менш активні. Власне м'язовий тест про-
водиться в положенні пацієнта лежачи на животі з зігнутим 
коліном і фіксованим тазом. Ми чинимо опір руху, натис-
каючи на дорсальну сторону стегна і оцінюємо силу м’язів. 
При тестуванні необхідно порівнювати дані обох сторін. 

Проводимо наступний тест. Пацієнт лежить на животі 
на краю кушетки, його ноги звисають і торкають підлоги, а 
він міцно тримається обома руками за край кушетки. Ми 
просимо пацієнта в цьому положенні підняти одну ногу і 
чинимо опір, натискаючи зверху дорсально на нижню час-
тину стегна. При не координованості рухів можемо відзна-
чити відхилення ноги вбік. Додатково можна попросити 
пацієнта підняти обидві ноги одночасно і визначити, яка 
нога відстає або раніше опускається. 

При дослідженні згиначів стегна можемо визначити 
вкорочення м’язів при обмеженні розгинання кульшового суг-
лоба. Дослідження згиначів стегна на вкорочення здійснюєть-
ся в положенні лежачи на спині. Пацієнт підтягує коліна до 
грудей до згладжування поперекового лордозу, іншу (дослі-
джувану) ногу опускає так, щоб вона звисала з краю лави. Ми 
спостерігаємо, що стегно піднімається над горизонталлю або 
витягує гомілку вперед. Якщо тиснути на стегно донизу то 
гомілка випрямляється, і, навпаки, якщо зігнути коліно, то 
сильніше підводиться стегно. Це свідчить про вкорочення 
клубово-поперекового м'язу. Натиснення на стегно до низу (в 
положенні екстензії тазостегнового суглоба) викликає скоро-
чення клубово-поперекового м'язу, в той час як вкорочення 
прямого м’язу стегна може виражатися в випрямленні колін-
ного суглоба. Згинання в колінному суглобі призводить до 
скорочення прямого м’язу стегна і згинання в тазостегновому. 

Вкорочення прямого м'яза стегна можна перевірити 
ізольовано – в положенні пацієнта лежачи на животі не 
можна привести п'яту до сідниці. 

Дослідження м’язів тулуба. Спершу зупинимось на 
дослідженні м’язів живота. Вони згинають тулуб відносно 
тазу і разом з клубово-поперековим м’язом, який бере уч-
асть у згинанні тазостегнового суглоба, частково діють як 
синергісти. Так як м’язи живота схильні до розслаблення, а 
клубово-поперековий – до вкорочення, спостерігаємо тен-
денцію до заміщення, тому при дослідженні м’язів живота 
повинні виключити згинання у тазостегновому суглобі. 
Пацієнт, лежачи на спині та зігнувши ноги в колінному 

суглобі, повинен максимально плавно та без ривків підняти 
голову, шию, плечі, грудний відділ, поперековий відділ і 
таз. При такому виконані вправи спостерігаємо заміщення 
м’язів, тому фіксуємо таз та коліна пацієнта. Якщо пацієнт 
може виконати завдання, схрестивши руки за головою і 
розвівши ліктьові суглоби в боки, оцінюємо силу м’язів у 5 
балів; 4 бали – здійснює, витягнувши руки вперед; 3 бали – 
може підняти лише плечовий пояс [5]. 

М’яз, який вирівнює тулуб, схильний до вкорочення 
та спазмів. Якщо м’яз спини вкорочений, то пацієнт, зги-
наючи тулуб вперед в положенні сидячи, не може дотягну-
тись лобом до колін. Пробу можна проводити фіксуючи 
поперековий відділ хребта. 

Тестування м’язів, які вирівнюють спину, проводить-
ся лежачи на животі. Пацієнт піднімає голову і підіймає 
тулуб, ми фіксуємо таз і чинимо опір в області грудного 
відділу хребта. 

Дослідження нижніх фіксаторів плечового поясу. Ро-
мбоподібний і середній трапецієподібний м’яз тестуємо в 
положенні пацієнта лежачи на животі і поклавши руки вздовж 
тулуба. Схрещеними руками давимо на лопатки і розводимо 
їх. Пацієнт повинен розвести лопатки, долаючи опір. 

Найширший м’яз спини, великий круглий м’яз і зад-
ню частину дельтоподібного м’язу можемо перевірити у 
положенні лежачи на животі з приведенням рук і ротацією 
їх всередину. Ми здійснюємо опір на нижню 1/3 частину 
плеча, іншою рукою фіксуємо лопатку. 

Дослідження м’язів шиї. М’язи, які згинають шию 
досліджуємо в положенні лежачи на спині двома способа-
ми: глибокі згиначі – дугоподібне згинання шиї і нахил 
голови, при цьому підборіддя притягується до яремної ям-
ки, а грудино-ключично-соскоподібний – вентральне змі-
щення голови відносно шиї. Опір здійснюємо, давлячи на 
лоб у відповідному напрямку [6]. 

Висновок. У ході нашого дослідження ми розтлумачили 
та визначили причини вкорочення м’язів, склали комплекс 
м'язового тестування для м’язів нижніх кінцівок, тазостегно-
вого суглоба, м’язів тулуба, нижніх фіксаторів плечового поя-
су та шиї, який дозволить дати оцінку функціональної здатно-
сті м’яза, його здатності до адаптації при нарощуванні опору і 
руху та можливості розвивати силу, дасть змогу встановити 
наявність та причину ослаблення м’язів. 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ  

У статті проаналізовано шляхи впливу немедикаментозного лікування на організм пацієнта хворого на артеріальну 
гіпертензію. Запропоновано варіанти режиму харчування та фізичних навантажень в ході терапії. 

Ключові слова: гіпертензія, артеріальний тиск, немедикаментозне лікування. 

Постановка проблеми. Артеріальна гіпертензія (АГ) є 
найбільшою в історії людства неінфекційною пандемією. 
Особливу тривогу викликає поширення АГ серед працездат-
ного населення і як наслідок рання інвалідизація таких хворих 
і зниження тривалості життя. Підвищений артеріальний тиск 
(АТ) змінює структуру артерії. У результаті підвищений ризик 
інсульту, хвороби серця, недостатність нирок та інші захво-
рювання, що з`являються у людей з артеріальною гіпертензі-
єю. Не належне харчування, брак фізичних вправ і в результаті 
ожиріння підвищують АТ і як результат хвороби пов`язані з 
гіпертензією проявляються, але з часом. 

В усьому світі 51% інсультів і 45% випадків смертності 
від ішемічної хвороби серця пов’язані з високим рівнем АТ. У 
будь-якому випадку ризик смерті від високого кров'яного 
тиску в Україні як в країні з середнім рівнем доходу більший 
ніж подвійний, порівняно з країнами з високим рівнем доходу. 
У країнах з високим рівнем доходу лише 7% смертей викли-
кано високим рівнем АТ відбувається у віці до 60.  

І така статистика не є позитивною. Лікувальна фізич-
на культура є одним із найдієвіших методів профілактики 
та лікування гіпертензії на початкових стадіях. 

Метою статті є формування рекомендацій до занять 
лікувальною фізичною культурою та висвітлення основних 
принципів немедикаментозного лікування для лікування 
початкових стадій АГ та контролю АТ. 

Обговорення результатів дослідження. Стійка АГ – 
це поширений клінічний діагноз що з часом виснажує сер-
цево-судинну систему. Гіпертензія зазвичай починається в 
молодому віці і зустрічається в 5-10% людей у віці 20-
30 років. З віком поширеність гіпертензії збільшується; 
вона спостерігається в 20-30% людей середнього віку і в 
50-60% людей старших за 60 років [2, с.54].  

Фактори ризику поділяються на три основні групи: 

 Генетичні: сімейний анамнез, стать, раса.  
 Метаболічні: ожиріння, резистентність до інсуліну, то-

лерантність до глюкози. 

Такі клінічні стани стають причинами аномальної ре-
гуляції васкулярного об`єму, що призводить до підвищення 
АТ [3, с.35]. 

Поведінкові: стреси, надмірне вживання алкоголю, 
зловживання лікувальними препаратами включно з стиму-
ляторами (амфетамін, кокаїн, анаболічні стероїди), куріння. 

Хоча не доведено, що куріння призводить до стабіль-
ної гіпертензії, але безсумнівно воно викликає різке підви-
щення АТ.  

Немедикаментозна терапія спрямована на: зменшення 
ваги тіла за наявності ожиріння, зменшення вживання ал-
коголю, регулярне виконання динамічних фізичних вправ, 
обмеження вживання кухонної солі до 5,0 г на добу 
(1/2 чайної ложки солі), достатнє вживання калію, кальцію 
та магнію, зменшення вживання насичених жирів та холес-
терину, відмову від паління [5, с.76]. 

Немедикаментозне лікування називають також моди-
фікацією способу життя, тому що його основа – це усунен-
ня шкідливих звичок (паління, надмірного вживання алко-
голю), збільшення фізичної активності, обмеження солі в 
їжі, тощо [9, с.18].  

Збільшення маси тіла корелює з підвищенням АТ, а її 
зменшення у хворих на ожиріння має значний антигіпер-
тензивний ефект. Так, стійке зменшення маси тіла на 1 кг. 
супроводжується зниженням систолічного артеріального 
тиску (САТ) на 1,5-3 мм рт. ст., та діастолічного артеріаль-
ного тиску (ДАТ) – на 1-2 мм рт. ст. [1, с.114]. 

Фізична активність сприяє зменшенню АТ. Для досяг-
нення антигіпертензивного ефекту необхідне регулярне помі-

рне аеробне навантаження. Як правило, достатньо швидкої 
ходьби протягом 30-45 хвилин щодня або хоча б 5 разів на 
тиждень. Ізометричні навантаження, такі як підйом ваги, 
сприяють підвищенню АТ і повинні бути виключені [4, с.369]. 

Обмеження вживання солі та дотримання дієти сприяє 
зниженню АТ. Доведено, що зменшення натрію в дієті до 5,0 г 
кухонної солі (стільки солі міститься у 1/2 чайної ложки) асо-
ціюється зі зниженням САТ на 4-6 мм рт. ст. та ДАТ на 2-
3 мм рт. ст. Зниження АТ внаслідок зменшення вживання солі 
більш суттєве у людей похилого віку. Їжа повинна містити 
достатню кількість калію і магнію (щоденне вживання фруктів 
та овочів до 400-500 г) та кальцію (молочні продукти). Реко-
мендується вживати рибу тричі на тиждень. Зменшувати в 
раціоні кількість жирів, особливо тваринного походження, та 
обмежувати продукти, багаті на холестерин. Менше вживати 
цукру (60 г/добу) і продуктів, що його містять. Раціональна 
дієтотерапія дозволяє зменшити рівень АТ у хворих з м'якою 
гіпертензією тією ж або навіть більшою мірою, ніж монотера-
пія антигіпертензивними препаратами. Так, в дослідженні 
DASH дотримання хворими низькосольової дієти, що містить 
фрукти, овочі та продукти з низьким вмістом жирів, дозволило 
досягнути зниження АТ у пацієнтів з АГ на 11,4/5,5 мм рт. ст. 
[7, с.178; 10, с.263]. Нижче наводяться основні компоненти 
цієї дієти (табл. 1). 

Таблиця 1 
Харчові компоненти дієти  

Вид їжі Приклади 
Злаки та зернові 
продукти 

Цільний пшеничний хліб, хліб грубого помолу, 
крупи та рослинні волокна, вівсяна крупа 
Забезпечує енергією та рослинними волокнами 

Овочі Помідори, картопля, морква, горох, гарбуз (ка-
бачок); брокколі, ріпа, листова капуста, шпінат, 
квасоля (боби) 
Джерела калію, магнію і волокон 

Фрукти Абрикоси, банани, фініки, виноград, апельсин, 
грейпфрути, манго, диня, персики, яблука, сли-
ви (чорнослив), родзинки, суниця і мандарини 
Джерела калію, магнію та волокон 

Продукти з 
низьким вміс-
том жиру та 
знежирені мо-
лочні продукти 

Знежирене або 1 % молоко, знежирена сироват-
ка або йогурт, частково знежирений сир 
Багаті джерела кальцію та білків 

М'ясо, домашня 
птиця, риба 

Брати тільки пісне, вилучати жир, тушкувати або 
варити, але не жарити, знімати шкіру з птиці 
Багате джерело білків і магнію 

Горіхи, боби, 
насіння 

Мигдаль, фундук, арахіс, грецький горіх, насін-
ня соняшнику 
Джерело білків і волокон 

Надмірне вживання алкоголю сприяє підвищенню АТ 
та викликає резистентність до антигіпертензивної терапії. 
Вживання алкоголю не повинно перевищувати 30 мл ета-
нолу на добу для чоловіків і 15 мл – для жінок [8, с.12]. 

Важливим заходом немедикаментозної корекції є лі-
кування ожиріння та регулярне виконання динамічних фі-
зичних вправ [6, с.32]. 

Висновки. Таким чином, в будь-якому випадку неме-
дикаментозні методи в основі яких, лікування гіпертензії 
без використання спеціальних препаратів, застосовуються 
тільки на ранніх стадіях хвороби. Якщо АГ знаходиться на 
стадії, де відбулись зміни і порушення функцій в органах-
мішенях, без лікарських препаратів обійтися неможливо. 
Для точної діагностики та ефективного лікування хвороби 
необхідно звернутись до лікаря, а самолікування може бути 
шкідливим для здоров’я.  
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ПРОБЛЕМА ОЖИРІННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

У статті розглянуто результати сучасних досліджень щодо поширеності ожиріння та надмірної ваги у громадян Ук-
раїни та світу, вплив ожиріння на стан здоров’я та якість життя людей; розглянуто основні чинники, які провокують ожи-
ріння, а також основні способи профілактики надмірної ваги.  

Ключові слова: зайва вага, ожиріння, здоров’я, раціональне харчування. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що за 
останні кілька десятків років кількість людей, які стражда-
ють ожирінням, зросла у рази, водночас стали поширеними 
і хронічні захворювання, які провокує ожиріння. В Україні 
це явище ще не набуло стану епідемії, як це відбувається у 
багатьох розвинених країнах, але і в нашій державі ця про-
блема стає досить актуальною, а більшість громадян часто 
не усвідомлюють, до яких наслідків може призвести надмі-
рна вага, а тим більше – ожиріння. 

Мета дослідження: проаналізувати результати дослі-
джень щодо причин та наслідків ожиріння, впливу цієї 
хвороби на життя людей. 

Метод дослідження: загальнонауковий (аналіз, син-
тез, узагальнення). 

Завдання дослідження: 
1. Зібрати статистичні дані про поширеність ожиріння в 

Україні та світі.  
2. Дати загальні рекомендації для профілактики надмірної 

ваги та її нормалізації. 
Результати дослідження. Надмірну вагу та ожиріння 

почали досліджувати відносно недавно, тому що ще у мину-
лому столітті ця проблема не мала статусу епідемії. Дослі-
дження проводились переважно вченими таких країн як США, 
Великобританія, Німеччина та ін., в Україні такі дослідження 
проводились з метою отримання та демонстрації статистичних 
даних у науково-популярних журналах, висвітлення проблеми 
у збірниках статей медиків-науковців. Впродовж останніх 
десятиліть спостерігається збільшення кількості людей із про-
блемою зайвої ваги та ожиріння. Загальною рисою для сучас-
них людей є низька культура харчування і неправильний спо-
сіб життя. Це викликає порушення в обміні речовин, які ве-
дуть до хронічних захворювань і, зокрема, проблем зайвої 
ваги та ожиріння.  

Науковці Імперського коледжу Лондона під керівницт-
вом професора Маджіда Еззаті провели дослідження, у рам-
ках якого порівняли індекси маси тіла (ІМТ) 20 мільйонів 
жінок та чоловіків дорослого віку у період із 1975 по 
2014 роки. В результаті цього дослідження виявилось, що за 
той час кількість хворих на ожиріння людей зросла у кілька 
разів: серед жінок – більш як удвічі, серед чоловіків – утричі. 
Такі результати свідчать про епідеміальний характер ожи-
ріння. Для іншого дослідження учені використали дані меш-
канців 186 країн, загалом кількість людей, що страждають на 
ожиріння, за цей період зросла з 105 мільйонів (1975 р.) до 
641 мільйона (2014 р.). Серед чоловіків показник ожиріння 
підвищився з 3,2% до 10,8%, а серед жінок – з 6,4% до 
14,9%; у 2014 році надмірну вагу мали приблизно 266 міль-
йонів чоловіків та 375 мільйонів жінок по всьому світу. Най-

більш характерною надмірна маса тіла є для громадян Іспа-
нії, Італії, Греції, Англії, Швейцарії, Хорватії. 

Найвищим у Європі є показник ожиріння у Великоб-
ританії: він становить 28,4% серед жінок та 26,2% серед 
чоловіків. Загалом показник ожиріння у країнах Західної 
Європи коливається від 20% до 24%. 

В Україні станом на 2014 рік 22,1% дорослого насе-
лення страждали на ожиріння [1]. За результатами дослі-
дження Держстату України, більшість людей з ожирінням 
проживають у Полтавській, Запорізькій, Херсонській та 
Миколаївській областях.  

«Ожиріння – захворювання, при якому надлишковий 
накопичений жир у тілі несприятливо впливає на стан здо-
ров'я, призводячи до зменшення середньої тривалості жит-
тя та/або збільшення проблем зі здоров'ям. Людину вважа-
ють хворою на ожиріння, якщо індекс маси тіла (ІМТ), 
показник, який можна вирахувати, розділивши вагу люди-
ни у кілограмах на зведений у квадрат зріст людини в мет-
рах, перевищує 30 кг/м2» [2]. 

Надмірна маса тіла часто пов’язана з неправильною ку-
льтурою харчування, малою рухливістю та надлишком енергії, 
отриманої з продуктів харчування. Набору маси тіла сприяють 
надмірне споживання насичених жирів, а саме: жирного м’яса, 
рослинного масла, фаст-фуду тощо; а також надмірна кіль-
кість вуглеводів, які сприяють накопиченню жиру та продук-
тів із високою енергетичною цінністю: хлібобулочних виро-
бів, солодощів, солодких напоїв, цукру та ін., при цьому відсу-
тність або низька рухова активність й недостатнє споживання 
свіжих овочів та фруктів, корисних білків (молокопродукти, 
риба, нежирне м’ясо) теж сприяють утворенню надмірної 
ваги. Аналіз статистичних даних про споживання продуктів 
харчування населенням України (див. дж. №5) за останнє де-
сятиліття показує, що саме так і харчуються більшість грома-
дян. Окрім цього, на схильність до надмірної ваги теж впли-
вають генетичні фактори, стан ендокринної системи, наявність 
шкідливих звичок, перенесені захворювання тощо.  

Проблема ожиріння має серйозні наслідки для здоров’я 
та впливає на якість життя людей. Численні дослідження до-
водять, що саме ожиріння є однією із основних причин виник-
нення цукрового діабету 2 типу (44% випадків хвороби – 
спричинені ожирінням), є фактором для появи таких серцево-
судинних захворювань як ішемічна хвороба серця, артеріальна 
гіпертензія, серцева недостатність, згодом може негативно 
впливати на роботу серця і навіть викликати інфаркт міокарда; 
часто є причиною гіповентиляції легень та проблем дихальної 
системи, пов’язаних з ожирінням; гіперурикемії; стеатозу 
печінки, також є фактором підвищеного ризику виникнення 
пухлин молочної залози, матки, яєчників, товстої кишки, про-
стати, є ризик-фактором аменореї, безплідності, полікистозу 
яєчників, остеоартриту [3]. 
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Люди з проблемами зайвої ваги часто зазнають соціаль-
ної дискримінації, не можуть повноцінно жити внаслідок пос-
тійної боротьби із захворюваннями; часто хвороби, спричине-
ні ожирінням, стають причиною інвалідності. Ожиріння ви-
кликає багато психологічних проблем, основні з яких: незадо-
волення власним тілом, низька самооцінка, відчуття розпачу, 
депресивні стани, нестача енергії, втома, тривожність, про-
блеми поведінкового характеру, нервозність. Деякі із цих про-
блем раніше вважались етіологічними чинниками надмірної 
ваги, але дослідження свідчать, що саме вони, як правило, є 
наслідками ожиріння. Незадовільний емоційний стан заважає 
виконувати будь-яку роботу, люди поступово стають залеж-
ними від власних емоцій. Достовірно, що зайва вага впливає 
на психічне здоров’я та якість життя людей [4]. 

У процесі дослідження було виділено основні рекомен-
дації щодо профілактики ожиріння. По-перше, це – раціональ-
не харчування. Збалансоване харчування завжди зміцнює 
здоров’я та нормалізує обмін речовин, перешкоджає надмір-
ному накопиченню жиру в організмі. В більшості випадків 
ожиріння зумовлене нераціональним харчуванням, пропус-
канням прийомів їжі з подальшим надмірним вживанням шкі-
дливої, висококалорійної їжі, багатої на легкозасвоювані вуг-
леводи, які негативно впливають на обмін речовин, провоку-
ючи жиронакопичення, особливо, коли таку їжу вживають 
незадовго до сну. Раціональне харчування має 4 головних 
складових: споживання різноманітних, багатих на вітаміни та 
корисні речовини продуктів; кількість отриманої енергії з їжі 
повинна відповідати енергетичним потребам; необхідно оби-
рати безпечну та приємну їжу та збалансовано розподіляти її 
на 4-5 прийомів впродовж дня. Рекомендовано розподіляти 
прийоми їжі за енергетичною цінністю таким чином: перший 
сніданок – 20% від потреб на добу, другий сніданок – 15%, 
обід – 35%, полуденок – 10%, вечеря – 20%. В разі, коли пот-
рібно вилікувати ожиріння та усунути його наслідки, може 
виникнути необхідність у дієтотерапії, яку може підібрати 
лікар-дієтолог і відповідно до неї порекомендувати необхідне 
фізичне навантаження [6]. 

По-друге, необхідно надавати перевагу активному спо-
собу життя: за можливості гуляти на свіжому повітрі, ходити 
пішки замість поїздок на транспортних засобах, робити ранко-
ву зарядку чи відвідувати спортивні центри для покращення 
стану м’язів, корекції проблемних частин тіла із подальшим 
підтриманням організму у здоровій формі, тощо. 

Висновки. Ожиріння та проблеми надмірної ваги за 
останні десятиліття набули характеру епідемії, яка загро-
жує здоров’ю населення України та світу, тому необхідно 
проводити заходи щодо висвітлення проблеми зайвої ваги 
та ожиріння серед громадян, сприяти здоровому способу 
життя за допомогою різних тренінгів, виступів тощо.  

Надмірна вага може призвести до ожиріння, яке є не-
безпечною хворобою, що негативно впливає на здоров’я та 
якість життя людей. Ожиріння може впливати на психіч-
ний стан людини, негативно впливати на якість життя. 

Необхідно сприяти підвищенню рівня знань людей 
про важливість здорового харчування та фізичної активно-
сті для здоров’я. 
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У статті розглянуто особливості застосування засобів фізичної реабілітації у комплексному відновному лікуванні 
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Постановка проблеми. У структурі поширеності 
хвороб та причин смертності осіб похилого віку в Україні 
перше місце посідають хвороби системи кровообігу (52,1 
та 75,9% відповідно), при цьому найбільше медико-соціа-
льне навантаження серед кардіо-васкулярних захворювань 
належить ішемічній хворобі серця (ІХС). Комплексна фізи-
чна реабілітація є одним із найважливіших засобів немеди-
каментозної терапії хворих на ІХС, що обумовлює необ-
хідність постійного пошуку шляхів підвищення ефективно-
сті та специфічності її засобів та їх урізноманітнення. 

Проблема фізичної реабілітації осіб похилого віку з ІХС 
активно досліджується впродовж останніх років як вітчизня-
ними, так і закордонними фахівцями. Однак, не зважаючи на 
те, що фізична реабілітація рекомендується в якості невід’єм-
ного компоненту сучасного лікування пацієнтів із ІХС, вико-
ристання засобів та методів фізичної реабілітації у даної кате-
горії хворих все ще є недостатньо дослідженим напрямком. 

Метою дослідження є аналіз та виявлення особливо-
стей застосування засобів фізичної реабілітації в осіб похи-
лого віку з ІХС. 

Обговорення результатів дослідження. ІХС – це група 
захворювань до якої, окрім інфаркту міокарда, належить різ-
номанітні форми порушень коронарного кровообігу, а саме 
раптова коронарна смерть, стабільна та не стабільна стенокар-
дії, післяінфарктний кардіосклероз, порушення серцевого рит-
му, серцева недостатність. 

Основними моментами, які визначають функціональ-
ний статус хворого ІХС, є толерантність до фізичного на-
вантаження, потреба в нітратах, частота і тяжкість нападів 
стенокардії, враженість критеріїв ішемії при фізичному 
навантаженні та у спокої, а також порушення ритму і про-
відності, стадія серцевої недостатності [6, с.187]. 

Основні завдання фізичних тренувань у профілактиці 
лікуванні ІХС [4, с.158]: 

Нормалізація діяльності центральної та вегетативної 
нервової системи. 

1. Усунення м’язового дисбалансу. 
2. Стимуляція обміну речовин шляхом підвищення окис-

но-відновних реакцій і енерговитрат, нормалізації жи-
рового і вуглеводного обміну. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSD_2015_24_3-4_19
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_spog_zb.htm
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3. Покращення функціонального стану серцево-судинної 
системи шляхом покращення коронарного і перифери-
чного кровотоку, підвищення скоротливої здатності мі-
окарда; нормалізації судинного тонусу, активізації про-
тизгортанної системи крові. 

4. Підвищення функції зовнішнього дихання шляхом збі-
льшення рухливості діафрагми, грудної клітки, суглобів 
хребта, сили дихальної мускулатури, збільшення диха-
льної поверхні легенів і встановлення нормально вен-
тиляційно-перфузійних відносин. 

5. Нормалізація діяльності шлунково-кишкового тракту, 
попередження спланхноптозу, появи кардіальних гриж 
стравоходу шляхом поліпшення моторної й секреторної 
функції шлунка і кишківника, печінки і жовчного міху-
ра, зміцнення м’язів тазового дна діафрагми, черевної 
стінки, спини й ніг. 

6. Підвищення життєвих функцій організму й толерантно-
сті до фізичних навантажень. 

7. Фізична реабілітація при захворюванні ІХС поділяється 
на два періоди. 

Лікарняний період реабілітації. Основними завданнями 
лікування є стабілізація стану пацієнта, при неефективності 
медикаментозної терапії визначаються показання до електроі-
мпульсної терапії (лікування аритмій) або хірургічного ліку-
вання (ангіопластика, аортокоронарне шунтування); тренува-
ння механізмів адаптації (рухові режими, лікувальна фізична 
культура, масаж, фізіотерапія), формування адекватної психо-
логічної реакції хворого на хворобу [1, с.39; 2, с.341]. 

Післялікарняний період реабілітації. Основними за-
вданнями санаторного лікування хворих на IХС є вторинна 
профілактика IXC, розвиток компенсаторних кардіальних 
та екстракардіальних механізмів компенсації, підвищення 
та підтримання рівня фізичної працездатності [7, с.72]. 

Основні завдання диспансерно-поліклінічного етапу ре-
абілітації є попередження прогресування IXC, відновлення 
функцій серцево-судинної системи; підвищення толерантності 
до фізичних навантажень, відновлення працездатності хворих 
та повернення до професійної діяльності, раціональне працев-
лаштування хворих динамічне диспансерне спостереження за 
хворими, нормалізація психоемоційного стану організму та 
покращення якості життя [3, с.479]. 

Медична реабілітація, в першу чергу, базується на 
адекватній індивідуалізованій програмі медикаментозного 
лікування та зміні стилю життя пацієнта (раціональна діє-
тотерапія, руховий режим, психотерапія) [5, с.262]. 

В цілому доведено, що рухова активність, раціональ-
не харчування та контроль маси тіла сприяють збереженню 
нормальної функції серцево-судинної системи в похилому 
віці. З іншого боку, до цього часу остаточно не з’ясовані 
питання належних параметрів фізичних тренувань (режим, 
тривалість, інтенсивність, тощо) у комплексному віднов-
лювальному лікуванні пацієнтів літнього віку, хворих на 
ІХС. Оптимальним видом рухової активності вважають 
дозовану ходьбу, яка знижує загальну смертність серед 
людей похилого віку. Проте було з’ясовано, що для безпе-

чного повернення хворих до побутових навантажень вели-
ке значення мають резистентні тренування, спрямовані на 
збільшення сили м’язів [6, с.38]. 

Основу фізичної реабілітації для хворих похилого віку 
повинні складати тренування в аеробному режимі (ходьба) у 
поєднанні з індивідуально підібраними резистентними вправа-
ми низької або помірної інтенсивності. Застосування силових 
вправ є можливим лише за умови навчання хворих правильно-
му подоланню статичного навантаження (без затримки дихан-
ня) та обов’язкового чергування резистентних вправ із впра-
вами на розслаблення, дихальними вправами та динамічними 
навантаженнями низької або помірної інтенсивності [5, с.337]. 

Висновки. Таким чином, не зважаючи на весь обсяг 
проведених досліджень та запропонованих методик фізичної 
реабілітації для хворих на ІХС, участь пацієнтів похилого віку 
в програмах реабілітації все ще залишається недопустимо 
низьким. Окрім того, в умовах програми реабілітації можливо 
реалізувати всебічні підходи до зниження факторів ризику. 

Адекватні фізичні тренування підвищують працезда-
тність, поліпшують функцію серцево-судинної системи, 
розвивають тренувальний ефект. Робота м’язів, прискорю-
ючи руйнування адреналіну, підтримуючого емоційне на-
пруження, нормалізує функцію серцево-судинної системи й 
збудливість центральної нервової системи. 
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У статті розглянуто особливості застосування засобів фізичної реабілітації у хворих з розладами обміну речовин. 
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Постановка проблеми. За даними ВООЗ, близько 
30% населення в економічно розвинених країнах має масу 
тіла, що перевищує норму на 20% і більше. Відзначено, що 
ожиріння частіше спостерігається у жінок у вікових групах 
старше 50 років. Встановлено, що перевищення маси тіла 
порівняно з нормою на 10% збільшує смертність в серед-
ньому на 30%, тому ожиріння слід розглядати як важливу 
медико-соціальну проблему.  

Метою дослідження є вивчення та розробка концеп-
ції формування здорового способу життя, занять фізичною 
культурою, аналіз особисто-орієнтовного, компетентнісно-
рефлексивного підходу до освіти і виховання людини схи-
льної до ожиріння. 

Обговорення результатів дослідження. Ожиріння – це 
захворювання, при якому в підшкірній клітковині і інших 
тканинах накопичується надмірна кількість жиру. Воно може 
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бути самостійним захворюванням (первинне ожиріння) або 
синдромом, що розвивається при різних ураженнях централь-
ної нервової системи і залоз внутрішньої секреції (вторинне 
ожиріння). Такий поділ відповідає двом формам ожиріння: 
екзогенної та ендогенної. Екзогенне ожиріння – результат 
надмірного харчування при обмеженій рухової активності. 
Ендогенне ожиріння зумовлене або порушенням функцій 
залоз внутрішньої секреції або регуляції жирового обміну 
нервовими центрами (дисфункція гіпоталамуса) [2, с.22]. 

Ожиріння може розвинутися в результаті порушення рі-
вноваги між прийнятою їжею, і витраченою енергією, тобто 
підвищеного надходження їжі і зниження витрати енергії.  

До ожиріння можуть призводити й інші несприятливі 
фактори [6, с.35]:  

 генетичні фактори, зокрема – підвищена активність фер-
ментів ліпогенезу; зниження активності ферментів ліполі-
зу; підвищене споживання легкозасвоюваних вуглеводів; 

 деякі хвороби, зокрема ендокринні захворювання; 
 порушення харчування, порушенням харчової поведін-

ки – психологічний розлад, що призводить до підвище-
ного прийому їжі; 

 схильність до стресів; 
 недосипання; 
 психотропні препарати. 

При ожирінні відбувається порушення балансу енергії, 
підвищується здатність до утворення жиру, відкладання його в 
жирових депо і утруднення виведення жирів з тканинних 
структур. При надлишковому надходженні харчових продук-
тів ліпогенез перевищує ліполіз, це призводить до відкладання 
тригліцеридів в жирових клітинах, що в свою чергу призво-
дить до збільшення розмірів ліпоцитів. Гіпертрофія ліпоцитів 
є головним чинником ожиріння, так як обсяг ліпоцитів тісно 
корелює з показниками маси тіла і в результаті маса жиру в 
організмі збільшується в кілька разів [1, с.5]. 

Хворі ожирінням скаржаться на погане самопочуття, 
мінливість настрою, швидку стомлюваність, сонливість, 
біль в ділянці серця, задишку, набряки. 

Важливе значення при лікуванні ожиріння має лікуваль-
на фізична культура (ЛФК). Метод ЛФК є патогенетично об-
ґрунтованим, так як фізичні навантаження стимулюють обмін 
речовин за рахунок підвищення швидкості окисно-відновних 
процесів і збільшення енерговитрат. Фізичні навантаження, 
правильно дозовані з урахуванням стану хворого будуть спри-
яти поліпшенню порушеного функціонального стану серцево-
судинної системи і дихання, підвищенню працездатності паці-
єнтів [3, с.104; 5, с.48]. 

Під впливом тривалих помірних навантажень можна 
досягти більш сприятливих зрушень з боку жирового обмі-
ну, ніж при короткочасних інтенсивних навантаженнях. 

Завдання фізичної реабілітації (ФР) при ожирінні [7, 
с.274]: 

 поліпшення обміну речовин; 
 активізація окислювальних процесів; 
 посилення процесів розщеплення жиру; 
 зменшення надлишкової маси тіла; 
 усунення порушень в організмі, обумовлених ожирінням. 

ФР хворих ожирінням здійснюється при всіх її ступе-
нях, з урахуванням стану хворого, характеру клінічних 
проявів хвороби, стану кардіо-респіраторної системи, віку і 
тренованості хворого. 

Ефективним засобом для схуднення є дозована ходьба, 
темп якої залежить від ступеня ожиріння і стану хворих. Так, 

дуже повільна ходьба (60-70 крок/хв) рекомендується при 
ожирінні III ступеня без відхилень у стані здоров’я; ходьба в 
середньому темпі (80-90 крок/хв) – при ожирінні I-II ступеня 
з відхиленнями у стані здоров’я; швидка ходьба (100-
120 крок/хв) при ожирінні без відхилень у стані здоров’я. 
При ходьбі необхідно звертати увагу на дихання. Дихати 
потрібно спокійно, глибоко, вдих повинен припадати на 1-
2 кроки, видих 2-4 кроки, особливо це важливо на початку 
тренувань, щоб створити навички правильного чергування 
дихання з навантаженням [8, с.193]. 

З метою посилення обмінних процесів застосовують фі-
зіотерапію, як тонізуючий та загартовуючий засіб при екзо-
генному ожирінні у вигляді гідропроцедур: обливання, душі, 
підводний душ масаж. При екзогенному ожирінні без серцево-
судинних порушень показані теплові процедури: загальні 
гарячі ванни та гарячі сухоповітряні ванни. Ефективна в цих 
випадках також фінська та російська лазні. Під впливом 10-
хвилинного перебування в парній лазні при температурі 57-
72ºС вага тіла знижується в середньому на 0,51 кг [4, с.187]. 

Висновки. Отже, однією з основних причин виник-
нення ожиріння поряд з порушенням режиму харчування є 
зниження фізичної активності людини, тому проведення 
реабілітації з використанням фізичних вправ при даному 
захворюванні є досить аргументованим. Важлива роль при 
цьому, крім раціонального харчування з обмеженням жирів 
і вуглеводів, відводиться методиці проведення занять фізи-
чними вправами при ожирінні відповідно до стану хворого.  

В якості найбільш ефективного підходу, пропонуєть-
ся комплекс занять лікувальною фізкультурою у вигляді 
макроциклів, при цьому доцільно використовувати фізичні 
навантаження середньої інтенсивності, що сприяють поси-
ленню витрат вуглеводів і активізації енергетичного забез-
печення за рахунок розщеплення жирів.  
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ВЕГЕТАТИВНИЙ ДИСБАЛАНС, ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК  
ІНІЦІАЦІЇ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ РІЗНИХ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 

У статті розглянуто ланки вегетативної нервової системи. Проаналізовано ефекти симпатичної та парасимпатичної 
систем, особливості дисфункції вегетативної нервової системи. Охарактеризовано дисбаланс вегетативної нервової сис-
теми, як чинника виникнення та прогресування різних хвороб. 

Ключові слова: вегетативна нервова система, дисфункція, дисбаланс, ризик, хворби. 

Постановка проблеми. Зрівноважене, гармонійне фун-
кціонування систем організму визначає здоров’я людини. Це 
твердження особливо стосується збалансованої роботи обох 
ланок вегетативної нервової системи (ВНС): симпатичної та 
парасимпатичної. Якщо одна з них починає переважати або 
знижує свою активність, формується дисбаланс, який може 
виявлятися цілою низкою захворювань. Зокрема, це розлади 
функції серцево-судинної системи на будь-якому її рівні, по-
чинаючи з порушення частоти серцевих скорочень (ЧСС), 
ритму серця, формування синдрому підвищеного артеріально-
го тиску і закінчуючи розвитком фатальних, загрозливих для 
життя станів. Навіть за умови поступового наростання дисба-
лансу ВНС не можна повністю виключити загрози розвитку 
серцевої недостатності (СН), порушення коронарного крово-
току та ритму серця. Такий стан речей спонукає оцінити роль 
вегетативного дисбалансу, який може бути важливим факто-
ром ризику серцево-судинних катастроф. 

Метою статті є аналіз та оцінка ланок ВНС, ефектів 
симпатичної та парасимпатичної систем, особливостей 
дисфункції ВНС, дисбалансу ВНС, як чинника виникнення 
та прогресування різних хвороб. 

Обговорення результатів дослідження. Основна 
функція ВНС полягає в підтримці функціонування життєво 
важливих органів, складається з двох основних ланок: па-
расимпатичної і симпатичної, які утворені, в свою чергу, 
різними відділами спинного мозку, гіпоталамусу, лімбічної 
системи, основи і кори головного мозку. Функціонування 
ВНС також включає цілу низку вісцеральних (органних) 
рефлексів. Інформаційні сигнали від рецепторів внутрішніх 
органів надходять в автономні ганглії, основу головного 
мозку чи гіпоталамус, які реагують через чітко визначену 
рефлекторну дугу, яка замикається на певному органі, що 
дозволяє широко контролювати його функцію, практично 
не втручаючись в роботу інших органів [3, с.104]. 

Ефекти симпатичної та парасимпатичної систем у бі-
льшості випадків антагоністичні, чим забезпечується дося-
гнення необхідного рівня її гармонізації. Більшість органів 
мають подвійну регуляцію. Саме збалансованість тонусу 
симпатичної й парасимпатичної систем, який контролюєть-
ся роботою гіпоталамусу, і дає необхідний зрівноважуючий 
ефект. Коли гіпоталамус активує симпатичну нервову сис-
тему, він одночасно пригнічує, інгібує парасимпатичний 
відділ, і навпаки [6, с.175].  

Крім того, обидва відділи ВНС в тих чи інших ситуаціях 
можуть працювати цілком по-різному. Це досягається вивіль-
ненням їхніми нейронами різних медіаторів. Водночас кожен 
орган володіє тільки певною конфігурацією різних адренергі-
чних (симпатичний відділ) і холінергічних (парасимпатичний 
відділ) рецепторів, що до певної міри обмежує його реакцію 
на сигнали, які надходять з центральних структур ВНС і, по-
ряд з цим, індивідуалізує його, даючи можливість прицільно 
регулювати основні функції [1, с.358]. 

На противагу симпатичному відділу ВНС, який готує ті-
ло до відповіді на подразник в умовах гострого стресу, пара-
симпатичний відділ контролює роботу внутрішніх органів у 
стані спокою. Основним елементом парасимпатичної нервової 
системи вважається десятий черепний нерв (блукаючий нерв, 
або nervus vagus), який підтримує базові функції організму і 
збереження енергії в період спокою й відновлення [8, с.419].  

У стані спокою парасимпатичні імпульси, які пряму-
ють до травних залоз і гладкої мускулатури шлунково-
кишкового тракту, переважають симпатичні. Відповідно, 
парасимпатична система, активуючи в основному енерго-
утворюючі та енергозберігаючі системи, пригнічує функції 
систем, які контролюють фізичну активність [4, с.76]. 

Хронотропна (частота серцевих скорочень) та інотро-
пна (сила серцевих скорочень) функції серця в основному 
залежать від роботи автономної нервової системи цього 
органа, хоч впливи симпатичного та парасимпатичного її 
відділів визначаються реалізацією різних механізмів. ЧСС 
залежить від процесів, які відбуваються в клітинних мем-
бранах синусового вузла, і залежать як від симпатичної, так 
і парасимпатичної нервової систем [2, с.41].  

Дисфункція ВНС часто асоціюється з розвитком і про-
гресуванням хронічних неінфекційних захворювань людини і 
є ключовим механізмом їх виникнення і прогресування. 

На даний час доведено, що вегетативний дисбаланс є 
вагомим фактором розвитку хронічної СН, яка належить до 
найбільш інвалідизуючих патологічних станів [1, с. 295].  

Поряд з цим дисбаланс ВНС є важливим чинником іні-
ціації та прогресування ішемічної хвороби серця (ІХС). Безпо-
середньою її причиною є атеросклероз – прогресуюче дегене-
ративне ураження артерій, яке проявляється формуванням 
атеросклеротичної бляшки та тромбуванням просвіту артерій 
з розвитком невідповідності між потребою й постачанням 
тканинам кисню. У свою чергу, погіршення кровопостачання 
тканин приводить до порушення балансу симпатичного та 
парасимпатичного відділів ВНС. На перших етапах такі по-
рушення мають адаптаційний характер, та з часом, по мірі 
наростання незворотніх змін в ішемізованих тканинах та про-
гресування власне ішемічної хвороби, пристосувальні механі-
зми тільки ще більше ускладнюють її перебіг і неминуче при-
водять до розвитку фатальних ускладнень [6, с.83]. 

Дисфункція автономної нервової системи асоціюється 
з високим ризиком смертності хворих на цукровий діабет. 
Це особливо стосується тих, хто переніс інфаркт міокарда, 
а також осіб похилого віку. Цей факт пояснюють схильніс-
тю хворих таких груп ризику до виникнення серцевих ари-
тмій. Існує й інший бік цієї проблеми. Особи з діагностова-
ним цукровим діабетом мають високий ризик виникнення 
дисфункції ВНС [7, с.210].  

Все частіше з’являються публікації про вагомий вклад 
вегетативної дисфункції в патогенез формування метаболічно-
го синдрому – патології, яка розповсюджується в сучасному 
суспільстві із загрозливою швидкістю [5, с.328].  

Дисбаланс ВНС також має значення і при розвитку 
інших патологічних станів аж до тієї міри, що можна з упе-
вненістю констатувати, що неузгодженість симпатичного 
та парасимпатичного відділів ВНС, зважаючи на їх багато-
гранну роль у підтримці внутрішнього гомеостазу організ-
му, відіграє роль практично при будь-якій патології. 

Висновки. Таким чином, основна функція ВНС полягає 
в підтримці функціонування життєво важливих органів. Ефек-
ти симпатичної та парасимпатичної систем у більшості випад-
ків антагоністичні, чим забезпечується досягнення необхідно-
го рівня її гармонізації. Дисфункція ВНС часто асоціюється з 
розвитком і прогресуванням хронічних неінфекційних захво-
рювань людини і є ключовим механізмом їх виникнення і 
прогресування. Дисбаланс ВНС є важливим чинником ініціа-
ції та прогресування ІХС та інших патологічних станів. 
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In the article the links of the autonomic nervous system 
are considered. The effects of sympathetic and parasympathet-
ic systems, features of autonomic dysfunction of the autonom-
ic nervous system are analyzed. The disequilibrium of the au-
tonomic nervous system, as a factor in the emergence and pro-
gression of various diseases, has been characterized. 

Key words: autonomic nervous system, dysfunction, im-
balance, risk, wheezing. 

Отримано: 25.04.2018 

 
 

УДК 796.433.2  

О. М. Пінтак, студент 4 курсу факультету фізичної культури 
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МЕТАЛЬНИКІВ СПИСА НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ 

У статті розглянуті методичні особливості розвитку та існуючі методичні підходи швидкісно-силових якостей мета-
льників списа. На підставі наукової і науково-методичної літератури обґрунтувано можливість розвитку швидкісно-
силових якостей метальників списа в навчально-тренувальному  

Ключові слова: метальники списа, швидкісно-силова підготовка, техніка метання списа.  

Одним з основних компонентів технічної підготовки 
метальників списа є миттєвий перехід від швидкого розбігу 
до кидка, що вимагає від спортсмена високого рівня розви-
тку швидкісно-силових якостей [3, с.4]. 

При цьому ключовою проблемою фізичної підготовки 
юних спортсменів в метанні списами є пошук ефективних за-
собів і методів розвитку швидкісно-силової підготовки. Це 
обумовлено недоліками системи підготовки спортивного резер-
ву, пов'язаними з відставанням науково-методичного забезпе-
чення навчально-тренувального процесу від сучасних вимог. 

Предмет дослідження: методичні особливості розви-
тку швидкісно-силових якостей метальників списа. 

Мета дослідження: виявити методичні особливості 
розвитку швидкісно-силових якостей метальників списа. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити теоретичні аспекти та існуючі методичні під-

ходи швидкісно-силових якостей метальників списа. 
2. На підставі наукової і науково-методичної літератури 

обґрунтувати можливість розвитку швидкісно-силових 
якостей метальників списа в навчально-тренувальному 
процесі. 

При розвитку швидкісно-силових якостей слід схиля-
тися до наступного педагогічному впливу: на самому поча-
тку навчально-тренувальної діяльності прийнято розвивати 
такі якості як швидкість, гнучкість, спритність. Потім ви-
користовуються вправи на розвиток швидкісних, силових і 
швидкісно-силових якостей: стрибкові вправи (стрибки з 
місця і з розбігу, в довжину і у висоту, многоскоки, потрій-
ний, на скакалці, в глибину, вистрибування), метання, при-
скорення з обтяженнями, тренажѐрние пристрої – все це є 
засобами розвитку швидкісно-силових якостей. У сучасно-
му спорті спортсмени широко використовують виконання в 
тренуванні вправи з високою інтенсивністю. Долаючи опір, 
спортсмени намагаються проявити найбільшу силу за ко-
роткий проміжок часу. Заключна частина швидкісно-
силової підготовки присвячена розвитку витривалості. За-
собами заключній частині навчально-тренувального занят-
тя служать різноманітні фізичні вправи: після анаеробних 
навантажень – вправи аеробного характеру (повільний біг, 
дихальні вправи), після значних фізичних і психоемоцій-
них навантажень – вправи, пов'язані з розслабленням м'язів 
і психогігієнічною саморегуляцією [4, с.316-323]. обов'яз-
ковою умовою розвитку швидкісно-силових якостей є ба-
гаторічна, цілорічна, систематичне тренування [5, с.27-30]. 

Одним з ефективних методів розвитку швидкісно-
силових якостей є метод вправи (спосіб виконання засобів 
фізичної підготовки спортсмена, який визначає переважну 
швидкісно-силову спрямованість їх тренує впливу на орга-
нізм). Згідно з дослідженнями Ю.В. Верхошанского (1988), 
виділяють ряд методів [1, с.120-124]: метод повторних мак-
симальних зусиль (передбачає виконання вправи з високим 

рівнем якісної характеристики руху; характерний вправами з 
великими обтяженнями і обмеженим числом повторень), 
повторно-серійний метод (в якості основного фактора ви-
ступає не велику вагу обтяження, а тривалість роботи з оп-
тимальною вагою), ударний метод (заснований на ударному 
напрузі м'язових груп шляхом використання падаючого ван-
тажу або ваги власного тіла; полягає в попередньому розтя-
гуванні м'язів за рахунок зворотнього руху, попереднього 
основного), комплексний метод (передбачає послідовне уз-
годжене і збалансоване за обсягом поєднання засобів швид-
кісно-силової спрямованості), метод багаторазових легких і 
середніх напружень (серійні навантаження методу не приз-
водять до тимчасового виснаження нервово-м'язової систе-
ми; виконуючи серії з максимальною швидкістю, спортсмен 
повторює рух стільки разів, скільки це необхідно для забез-
печення початкової зв'язку тканин з нервовою системою), 
метод контрасту (призначений для прямого перетворення 
максимальної сили в швидкість; після раптового зменшення 
опору відбувається руховий вибух, і подальша динамічна 
фаза може бути виконана з високою швидкістю), варіатив-
ний метод (ефективний метод розвитку швидкісно-силових 
якостей, що передбачає чергування швидкісно-силових 
вправ в ускладнених, звичайних і полегшених умовах.). 

Найбільш ефективним способом контролю за ходом 
тренувального процесу і ростом спортивних результатів є 
тести (число підтягувань, віджимань, дальність метань, 
стрибків) і показники, що дозволяють оцінити рівень роз-
витку швидкісно-силових якостей метальників списа [2, 
с.183-184] (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Тести, що визначають рівень  

швидкісно-силових якостей метальників списа 
№ Тест Качества 

1. Стрибок у довжину з місця, м Вибухова сила 
2. Стрибки на одній нозі, 30 м Швидкісно-силові показник 

м'язів ніг. 
3. Біг 60 м з ходу, с Максимальна швидкість бігу 
4. Кидок ядра (4 кг) двома рука-

ми знизу вперед, м 
Швидкісно-силовий показник 
м'язів ніг, тулуба, таза. 

5. Біг 30 м по сигналу, с Стартова сила, максимальна 
швидкість біга зі старту. 

Висновки. В останні роки в метанні списа застосо-
вуються різноманітні технічні засоби, створені на основі 
сучасної технології, для навчання, тренування, реабілітації 
та діагностики. 

У процесі вивчення науково-методичної літератури з 
проблеми дослідження можна сказати, що найбільш ефек-
тивним засобом системи швидкісно-силовий підготовки є 
виконання вправ з максимальною інтенсивністю і високою 
швидкістю. 

При цьому, розвиток швидкісно-силової підготовки 
повинно бути найбільш оптимальним, щоб різке підвищен-
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ня швидкісно-силових якостей не привело до зниження 
результату [5, с.201-203]. 
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In this article the methodical peculiarities of development and 
existing methodical approaches of speed-strength qualities of 
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Key words: spillway throwers, speed-strength training, 
spit throwing technique. 

Отримано: 27.04.2018 

 
 

УДК 378.016:796 

В. О. Поліщук, студентка 3 курсу факультету фізичної культури 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ОЗДОРОВЧОЇ  
РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ 

Визначено перспективний напрям розв’язання проблеми залучення студентів до оздоровчої рухової активності, що 
передбачає врахування у процесі фізичного виховання студентів положень теорії самовизначення. Процес необхідно 
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і 
публікацій. На сучасному етапі усвідомлюється виключне 
значення здоров’я студентської молоді як одного з найважли-
віших чинників успішного розвитку суспільства у різних сфе-
рах життєдіяльності. Ефективне вирішення цього завдання 
неможливе без належного організаційного та змістового за-
безпечення, як навчального процесу у вишах (ВНЗ), так і до-
звілля студентів у позанавчальний час. Мова ведеться, насам-
перед, про систематичну фізичну активність студентів з опти-
мальними параметрами, оскільки саме вона є найдієвішим 
засобом успішного вирішення означеного завдання [2; 6].  

Фізична активність студентів сьогодні забезпечуєть-
ся, передусім обов’язковими заняттями з фізичного вихо-
вання у ВНЗ. Проте така кількість навіть при оптимальних 
параметрах фізичних навантажень на кожному занятті не 
забезпечує досягнення оздоровчого, а тим більше розвива-
льного ефектів [4].  

Інший напрям фізичного виховання у ВНЗ, реалізація 
якого дозволяє усунути дефіцит фізичної активності студен-
тів, – заняття фізичними вправами у позанавчальний час, пе-
редусім у секціях з видів спорту, що функціонують в навчаль-
ному закладі [6]. Необхідно зазначити, що відвідування таких 
занять є добровільним, а значить передбачає наявність у сту-
дентів відповідного бажання, так само як і використання ними 
у позанавчальний час інших форм занять фізичними вправа-
ми, – самостійних або групових самодіяльних. Беручи до ува-
ги пріоритети студентів – виконання домашніх завдань, різно-
манітні інтереси, що не пов’язані з фізичною активністю оздо-
ровчого спрямування, – реальність її систематичної реалізації 
студентами визначатиметься виключно відповідною мотива-
цією. Тому посилення у студентів такої мотивації є актуаль-
ним завданням сьогодення. Проте такі дослідження є пооди-
нокими [8; 10], а спрямовані на вирішення означеного завдан-
ня в процесі фізичного виховання студентів першого-другого 
років навчання, враховуючи специфіку навчального процесу у 
вітчизняних ВНЗ, взагалі відсутні.  

Мета дослідження полягала у визначенні стану сфо-
рмованості мотивації студентів до фізичної активності 
оздоровчого спрямування та узагальненні сучасних конце-
птуальний ідей і положень щодо її посилення.  

Дослідження проводили, використовуючи загальнонау-
кові методи, а саме аналіз, систематизацію, узагальнення до-
кументальних матеріалів і даних наукової літератури. Викори-
стовували також метод анкетного опитування: за розробленою 
нами анкетою у 120 дівчат і 120 хлопців, які розпочали нав-
чання у ВНЗ, вивчали стан сформованості у них мотивації до 
фізичної активності оздоровчого спрямування. Опрацьовували 
одержані дані методами математичної статистики.  

Результати дослідження та їх обговорення. На сучас-
ному етапі накопичено значну кількість емпіричних даних 
щодо норми та оптимальних параметрів фізичної активності 
учнівської молоді для досягнення оздоровчого ефекту. Необ-
хідно зазначити, що цьому питанню вітчизняна наука приді-
ляла увагу ще наприкінці ХІХ століття. Зокрема видатний 
вітчизняний дослідник О.Д. Бутовський [2] зазначав, що акти-
вність, яка передбачає використання фізичних вправ, повинна 
тривати щонайменше 1,5 години щоденно, а пріоритет (особ-
ливо при знижених кондиціях) необхідно надавати кількості 
повторень, а не інтенсивності виконання вправ. Конкретизу-
ють ці параметри останні результати вітчизняних дослідни-
ків [3; 4; 6]: оптимальними для учнівської молоді є 3-4 заняття 
фізичними вправами на тиждень, кожне тривалістю щонайме-
нше 30-45 хв., з інтенсивністю виконання вправ на рівні, що 
забезпечує споживання кисню у межах 55-60% від максима-
льного, яке відповідає частоті пульсу 140-160 ск./хв-1.  

За даними Р.С. Паффенбаргера [3] добова норма фі-
зичної активності дівчат 17-22 років становить 3,6-4,8 го-
дин, хлопців – 4,8-5,8, а тижнева – 7-12 при добових енер-
говитратах на рівні відповідно 3000 і 3500-4300 ккал/на 
добу або кількості локомоцій у межах 20-25 і 25-30 тисяч. 

Наведені параметри є оптимальними для фізичної ак-
тивності підтримуючої і рекреативної спрямованості. Для 
досягнення розвивального ефекту вони будуть, передусім 
тривалішими, а також з переважним використанням фізич-
них навантажень, що сприяють розвитку анаеробних мож-
ливостей організму [1]. У зв’язку із зазначеним нормування 
параметрів фізичної активності дівчат і юнаків повинно 
передбачати декілька рівнів: І рівень (збереження здо-
ров’я) – рухово-гігієнічний мінімум фізичної активності – 
передбачає щоденну ранкову гімнастику, загартовування і 
прогулянку перед сном; ІІ (гармонійного розвитку) – рухо-
во-загальнопідготовчий мінімум – передбачає заходи І рів-
ня та 30-60 хв. активного відпочинку з використанням фі-
зичних вправ; ІІІ (спортивної діяльності) – загальнопідго-
товчий оптимум – передбачає заходи ІІ рівня та 3-6 години 
занять фізичними вправами на тиждень [6]. 

Дещо інший висновок робить О. Бар-Ор і Т. Роуланд 
[1]: кількість занять фізичними вправами на тиждень по-
винна становити від 2-3 до щоденних, кожне тривалістю 
35-45 хв.; інтенсивність навантажень – 60-70% від макси-
мального споживання кисню, що відповідає частоті пульсу 
на рівні 150-170 ск./хв-1; тривалість такої підтримуючо-
тренувальної програми – 6-8 тижнів. 

Отже на сучасному етапі досить точно визначено па-
раметри фізичної активності для учнівської молоді, систе-
матичне використання яких дозволяє покращити і підтри-
мувати функціональні можливості організму на рівні, що 
забезпечує високі показники здоров’я. 
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Водночас результати проведеного нами дослідження, 
що було спрямоване на вивчення стану фізичної активності 
студентів, засвідчили таке. За даними анкетного опитуван-
ня систематично здійснює таку активність у повсякденно-
му житті тільки 33% студентів першого-четвертого років 
навчання, епізодично – 25% при тижневій тривалості у 
перший-другий роки навчання на рівні 1,3 години, у третій-
четвертий роки – лише 0,54 години [5]. Головна причина 
такого результату в першій із зазначених груп – відсутність 
необхідних умов (22-26% респондентів) та фінансові труд-
нощі (24-26%), у другій групі – відсутність інтересу (23-
33%) та фінансові труднощі (21%). 

Отже тижневий обсяг фізичної активності оздоровчо-
го спрямування у більшості сучасних студентів (дівчат і 
хлопців) вітчизняних ВНЗ значно менший від мінімально 
необхідного, причому на фоні послаблення з роками нав-
чання їхнього інтересу до такої активності.  

У зв’язку з таким висновком систематизували дані про 
стан фізичної активності учнівської молоді розвинутих країн 
Європи і США на сучасному етапі. Необхідність такого дослі-
дження пов’язували з дуже активною позицією і практичними 
діями цих країн у залученні молоді до фізичної активності 
оздоровчого спрямування, результатом яких може бути вища 
мотивація до її здійснення. Одержані дані засвідчили, що сис-
тематично, з параметрами не менше 30 хв п’ять або більше 
разів на тиждень, означену активність здійснює лише 15-20% 
студентської молоді [8; 10], епізодично без дотримання оздо-
ровчих параметрів – 50-55%, а решта 30% взагалі не приділя-
ють їй жодної уваги. Водночас виникає додаткова проблема: з 
тих, хто розпочав систематичні заняття фізичними вправами, 
більшість припиняє їх уже в перший рік [10].  

Отже наведені дані дозволяють зробити декілька ви-
сновків. По-перше, дії держави з посилення мотивації молоді 
до занять фізичними вправами лише частково сприяють 
вирішенню цього завдання, але відзначаються практично 
нульовим ефектом у її підтриманні на такому рівні тривалий 
час. По-друге, проблема недостатньої фізичної активності 
значної частини молоді має глобальний характер, а один з 
реальних шляхів її розв’язання – формування у них відпові-
дної мотивації і забезпечення її вияву якомога довше протя-
гом індивідуального життя.  

У зв’язку із зазначеним за доступними літературними 
джерелами проаналізували інформацію, пов’язану із сучасни-
ми концептуальними ідеями та положеннями щодо форму-
вання (посилення) мотивації учнівської молоді до фізичної 
активності оздоровчого спрямування. Спеціальним дослі-
дженням [6] виявлено, що більшість вітчизняних дослідників 
надають перевагу відповідній освіті студентів, а значить пев-
ною мірою й актуалізації мотивів, пов’язаних з реалізацією 
фізичної активності оздоровчої спрямованості. До недавнього 
часу аналогічною була позиція більшості іноземних фахівців, 
а основу їхніх досліджень становили положення концепції 
суспільної освіти з питань фізично активного способу жит-
тя [10; 11]. Проте недостатня ефективність таких заходів у 
США [10] та Європі [9] зумовила пошук інших шляхів 
розв’язання означеної проблеми. У зв’язку з цим у сучасній 
психології мотивації фізичної активності провідних позицій 
набули положення теорії самовизначення, що в найбільш за-
гальному вигляді полягають у такому.  

Практичні заняття фізичними вправами та адекватні 
дії педагога (з організації занять, взаємодії учня з іншими 
членами групи) є визначальними у задоволенні психологі-
чних потреб тих, хто займається, що є основою актуалізації 
їхньої мотивації до найвищого рівня, – за визначенням 
автора теорії самовизначення E.L. Deci [8] – «самостійної 
поведінки індивіда». Досягнення такої поведінки відбува-
ється поетапно, а кожному етапу притаманний певний тип 
мотивації: від амотивації (відсутності мотивації), через 
зовнішню мотивацію до внутрішньої. Остання передбачає 
активність учня у зв’язку з причинами, що виходять зсере-
дини (безпосередньо від учня) або пов’язані із самою дія-
льністю, тоді як зовнішній тип – активність учня у зв’язку з 
причинами, що надходять ззовні (від учителя, обставин).  

Експериментально доведено [6] залежність рівня акту-
альної мотивації від ступеня реалізації психологічних пот-

реб, – збільшення останніх посилює, тоді як зменшення, 
навпаки – послаблює внутрішню і посилює зовнішню моти-
вації аж до можливої амотивації. Психологічними потреба-
ми, задоволення яких забезпечує найвищий рівень самовиз-
начення учня (тобто внутрішню мотивацію), є: незалежність, 
компетентність, взаємодія з іншими учасниками певної ко-
лективної діяльності. Спонукальними у випадку зовнішньої 
мотивації будуть дії педагога, що, залежно від рівня самови-
значення учня, передбачають застосування певного типу 
регулювання його активності: зовнішнього, інтроертованого, 
визначеного і комплексного [9]. Останній тип регулювання 
активності учня зустрічається рідко, а зміст інших полягає у 
такому: зовнішнє регулювання – педагог пропонує учням 
різні стимули для їх досягнення; інтроертоване і визначене 
регулювання – педагог акцентує увагу учнів відповідно на 
відчутті провини і важливості (необхідності) здійснення 
пропонованої фізичної активності. 

На сучасному етапі виявлено три види внутрішньої 
мотивації учнів до фізичної активності оздоровчої спрямо-
ваності, що пов’язані з розумінням необхідності (подоба-
ється займатися фізичними вправами), бажанням досягнень 
(задоволення від підвищення результатів) та відтворенням 
стимулювального ефекту (задоволення від емоційного під-
йому, що виникає під час діяльності) [11].  

Іншим дослідженням [8] виявлено зв’язок між розумін-
ням значення фізичного виховання та силою мотивації дітей 
підліткового віку до відповідної фізичної активності: педагогі-
чні дії необхідно спрямовувати на задоволення їхніх психоло-
гічних потреб, що сприятиме посиленню внутрішньої мотива-
ції, тобто досягненню самовизначеності щодо фізичної актив-
ності оздоровчого спрямування. Дії вчителя тут можуть бути 
такими: для задоволення потреби у незалежності – надавати 
учням право вибору видів фізичних вправ, стимулювати до 
участі в процесі виконання таких вправ (оцінкою, похвалою) і 
до вдосконалення свого тіла, враховувати думку учнів у пев-
них питаннях організації заняття, давати завдання для підго-
товки до заняття [9]. Для задоволення потреби учнів у компе-
тентності дії вчителя повинні забезпечувати: відсутність акце-
нту на порівнянні їхніх досягнень; помірні за складністю інди-
відуальні завдання; усвідомлення спроможності досягти мети, 
але тільки завдяки докладеним зусиллям [6].  

Сприяти задоволенню потреби у взаємодії з іншими 
членами групи (учнями класу) під час спільної діяльності 
можуть пропозиції вчителя щодо завдань, виконання яких 
потребує колективних зусиль, та стимулювання такого 
прагнення учнів [5]. 

Отже, залучення учнів до фізичної активності оздоров-
чого спрямування і закріплення відповідної мотивації у пода-
льшому повинно здійснюватися діями вчителя (викладача), 
передусім у процесі фізичного виховання, враховуючи поло-
ження теорії самовизначення та бути спрямованими на досяг-
нення внутрішньої мотивації учня до фізичної активності.  

Висновки:  
1. Нерозв’язаною на сучасному етапі залишається проблема 

посилення мотивації студентів до фізичної активності 
оздоровчого спрямування, що значною мірою зумовлено її 
несформованістю під час навчання у школі.  

2. Сформованість мотивації до фізичної активності оздоров-
чого спрямування відзначається комплексом актуалізова-
них мотивів і ситуативних чинників, що спонукають інди-
віда до її здійснення та є відповідно відносно сталими і мі-
нливими утвореннями, а вирішення цього завдання – од-
ним з головних для фізичного виховання у ВНЗ.  

3. Перспективним у вирішенні завдання з формування і 
посилення мотивації учнівської молоді до фізичної ак-
тивності оздоровчого спрямування є теорія самовизна-
чення, що передбачає досягненні ними відповідної вну-
трішньої мотивації завдяки адекватним діям викладача 
в процесі фізичного виховання у напрямі задоволення 
психологічних потреб, – незалежності, компетентності, 
взаємодії у колективі. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати на роз-
роблення технології посилення мотивації студентів до сис-
тематичної фізичної активності у позанавчальний час, що 
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враховує положення теорії самовизначення і реалізується в 
процесі фізичного виховання у ВНЗ.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ШКОЛЯРІВ 6-7 КЛАСІВ ЗНЗ 

У статті розглянути характерні для середнього шкільного віку фізіологічні та психічні особливості розвитку дітей 11-
13 років; залежність фізичного розвитку організму від стадії статевого дозрівання; сучасні процеси прискореного фізич-
ного розвитку школярів. 

Ключові слова: учні, фізичне виховання, здоров'я, розвиток, підлітковий вік. 

Актуальність дослідження. Середній шкільний вік 
називають підлітковим, перехідним від дитинства до юнос-
ті. Цей вік є дуже визначальним в фізичному розвитку ді-
тей. В організмі відбуваються значні перебудови.  

Він співпадає з стрічкою бурхливого зростання організ-
му. Для цього віку характерні нерівномірне дозрівання. Про-
тягом цих років з'являються ознаки статевого дозрівання, від-
бувається перетворення хлопчика в юнака, дівчинки в дівчину. 
Зростання тіла в довжину переважає над зростанням у шири-
ну; кінцівки ростуть швидше, ніж тулуб. Зберігається велика 
рухливість хребта, а отже, не виключаються і можливості його 
скривлення при неправильних положеннях тіла, однобічних і 
надмірних напруженнях. Розвиток м'язів відстає від загально-
го росту тіла, під цим розуміють швидку стомлюваність підлі-
тків при фізичній роботі. 

Відомі дитячі фізіологи (Бисярина В.П., Леонтьева Н.Н., 
Сапин М.Р., Панина З.А.) визначають, що характерним для 
середнього шкільного віку є загальна перебудова органів і 
систем, значна інтенсифікація росту і розвитку організму. 
Перебудова організму спричинює збільшену загальну чутли-
вість, змінюється динамічна рівновага між першою і другою 
сигнальними системами, відбувається ослаблення вищого 
функціонального рівня кіркової діяльності другої сигнальної 
системи. Особливістю розвитку серцево-судинної системи є 
його відставання від росту тіла. Це зумовлює підвищення 
втомлюваності організму. Також особливістю цього віку є 
статеве дозрівання, яке характеризується лабільністю психіки, 
вегетативної нервової системи, відхиленнями у функціях сер-
цево-судинної системи. У цей період інтенсифікуються проце-
си кіркової діяльності, скостеніння, розвитку скелетних м'язів. 
Ріст легень призводить до збільшення об'єму кожного вдиху, а 
також хвилинного об'єму дихання та життєвої ємкості легень.  

Фізичний розвиток під впливом різних захворювань 
може змінюватися. За наявності розладів ендокринної сис-
теми спостерігаються суттєві зміни у фізичному розвитку – 
гігантизм, карликовість, нерівномірний розвиток окремих 
частин тіла. У дітей, які часто і тривало хворіють, особливо 

хронічними захворюваннями, спостерігається сповільнення 
росту, зниження надбавок маси тіла, ослаблення тонусу 
м'язів, порушення статури, плоскостопість. 

Вивчення питання фізичного розвитку дітей серед-
нього шкільного віку є актуальним і ми детально зупини-
мось в даній роботі на його основних аспектах. 

Мета роботи: проаналізувати стан фізичного розвит-
ку дітей середнього шкільного віку (11-13 років). 

Завдання роботи:  
1. Вивчити вікові особливості фізичного розвитку серед-

ніх школярів. 
2. Дослідити рівень фізичного розвитку підлітків 11-13 років. 

Об’єкт дослідження: вікові особливості учнів зага-
льноосвітніх шкіл. 

Предмет дослідження: стан фізичного розвитку 
школярів. 

Методи дослідження: метод визначення та аналіз на-
уково-методичної літератури. 

Фізичний розвиток – це закономірний процес станов-
лення і зміни форм і функцій організму людини, який здійс-
нюється під впливом умов життя, зокрема фізичного вихован-
ня. Фізичний розвиток залежить не лише від фізичного вихо-
вання, а й від цілої сукупності різних факторів і умов, суспіль-
них і природних у тому числі і генетичних [7, с.15]. 

Під фізичним розвитком розуміють розміри і форму 
тіла, співвідношення їх віковій нормі. З фізичним розвит-
ком тісно пов’язані моторний розвиток і статеве дозріван-
ня. Фізичний розвиток можна розглядати як зовнішню про-
яву адекватності процесів росту і розвитку умовам існу-
вання організму [3, с.12-13]. 

Підлітковий вік – це період особливого біологічного 
розвитку, статевого дозрівання, активізації гормональної 
функції статевих залоз, період найбільш активних змін у 
структурі всього розвиваючого організму [1, с.167]. 

Вік 11-13 років характеризується інтенсивним зростан-
ням всього організму. Дане явище пов'язане зі статевим дозрі-
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ванням, чим і відрізняється від фізичного розвитку молодших 
і старших школярів. Довжина тіла підлітків збільшується на 5-
8 см. на рік, маса – на 4-8 кг.; зростає сила м'язів, розвивається 
серцево-судинна система, завершують розвиток чуттєві і ру-
хові закінчення нервово-м'язового апарата, збільшується обсяг 
серця і легенів. Швидкі зміни, що відбуваються в організмі, 
ведуть до того, що підлітки недостатньо координовані, у них 
багато зайвих «кутастих» рухів. У той же час вони здатні ус-
пішно опановувати технікою складних рухів. 

У віці 11-13 років швидко розвивається м'язова система. 
М'язи складають близько 29% усієї маси тіла. Одночасно зі 
збільшенням м'язової маси збільшується і сила м'язів. Най-
більш інтенсивний приріст сили м'язів у дівчаток відзначаєть-
ся в 12 років, а у хлопчиків – в 13 років [4, с.69]. 

В середньому шкільному віці завершується форму-
вання у підлітка властивого йому морфотипа [12, с.113]. 

Має свої особливості розвитку серцево-судинна сис-
тема підлітків. Частота серцевих скорочень складає в сере-
дньому 70-80 ударів за хвилину, збільшується товщина 
стінок, обсяг і маса серця, особливо лівого шлуночку. Тем-
пи зростання і розвитку серця не однакові у хлопчиків і 
дівчаток. Якщо найбільше щорічне збільшення зростання 
серця в дівчаток спостерігається у віці 12-13 років, а у хло-
пчиків – у віці 13-14 років.  

В середньому шкільному віці повністю формується 
система кровообігу, інтенсивно іде процес розвитку диха-
льної системи.  

Рівень фізичного розвитку організму і якостей рухової 
діяльності залежить від стадії статевого дозрівання. Чим вища 
стадія статевого дозрівання у підлітка, тим вище його фізичні 
можливості і спортивні досягнення [12, с.130-141]. 

Підлітковий вік збігається з пубертатним стрибком зрос-
тання і фізичного розвитку. Початок цього процесу прихо-
диться у дівчаток на 11-12 років, а у хлопчиків на 13-14 років.  

Процес статевого дозрівання зачіпає всі органи і системи 
організму. У цей період відбувається формування індивідуа-
льної морфотипа людини із специфічними особливостям і 
форми і розмірів тіла, співвідношення м'язової і жирової тка-
нини. Завершуються процеси становлення типологічних особ-
ливостей поведінкових реакцій, характеристик особи підлітка. 
До специфічних особливостей перехідного періоду відносить-
ся формування первинних статевих ознак (розвиток статевих 
залоз і статевих органів) і вторинних статевих ознак. 

У підлітковому віці особливо яскраво виявляється ак-
селерація. Акселерація – це процес прискореного фізично-
го розвитку дітей. 

За даними досліджень, за останні 50-60 років середній 
зріст підлітків збільшився на 10 см.; маса – на 10 кг.; на 5 
см. – окружність грудної клітки. У 60-70-х роках найвищий 
стрибок росту, наприклад, приходився в дівчаток на період 
між 11-12 роками, а у хлопчиків між 13-15,5 роками. Приб-
лизно на цей же час приходився стрибок у масі тіла.  

Найбільш яскраво акселерація виявляється в збіль-
шенні багатьох антропометричних показників (зріст, маса 
тіла, коло грудної клітки та ін.). Діти стали вищого зросту, 
мають більшу масу тіла, ніж їх однолітки минулих десяти-
річ. За останні 100 років зріст підлітків в середньому збі-
льшився на 12-20 см. Наголошується також більш раннє 
припинення зросту [8, с.257]. 

В цей час зібрана ще недостатня кількість наукових да-
них, що повністю розкривають вплив акселерації на рівень 
здоров'я. У ряді спостережень встановлений позитивний вплив 
акселерації на фізичний розвиток, більш легкий перебіг різних 
захворювань, поліпшення деяких психологічних якостей. 

Не менш важливий і психологічний аспект підлітко-
вого періоду. Розвиток психіки підлітка характеризується 
підвищеною емоційністю. 

Методи визначення показників фізичного розвитку 
підлітків називають антропометричними дослідженнями, 
які становлять сукупність методів вимірювання морфоно-

логічних особливостей людського тіла, і включають в себе 
вивчення таких ознак: 

 соматоскопічних, до яких належать стан кістково-
м’язового апарату, шкірних покривів, слизових оболо-
нок, форма хребта, грудної клітки, ніг, статури, розви-
ток м’язів, ступінь жировідкладення, оцінка стану зу-
бів, ступінь статевого розвитку та ін.; 

 соматометричних, зокрема довжини тіла або зріст, маса 
тіла, обвід грудної клітки, обвід голови тощо; 

 фізіометричних, а саме життєва ємкість легень, м’язова 
сила рук, станова сила, рівень артеріального тиску, час-
тота пульсу [3, c.12]. 

Висновки. Підлітковий вік характеризується інтенси-
вним зростанням всього організму. Дане явище пов'язане зі 
статевим дозріванням, чим і відрізняється від фізичного 
розвитку молодших і старших школярів. Довжина тіла під-
літків збільшується на 5-8 см. на рік, маса – на 4-8 кг.; зро-
стає сила м'язів, розвивається серцево-судинна система, 
завершують розвиток чуттєві і рухові закінчення нервово-
м'язового апарата, збільшується обсяг серця і легенів. 

Характерним для середнього шкільного віку є загаль-
на перебудова органів і систем, значна інтенсифікація рос-
ту і розвитку організму. Перебудова організму спричинює 
збільшену загальну чутливість, змінюється динамічна рів-
новага між першою і другою сигнальними системами, від-
бувається ослаблення вищого функціонального рівня кір-
кової діяльності другої сигнальної системи. Індивідуальна 
оцінка фізичного розвитку ґрунтується на антропометрич-
них і описових ознаках, на урахуванні особливостей стату-
ри (конституціональних) школяра і на результатах лікар-
ського дослідження в цілому.  
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ПСИХОФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ  

ОЗДОРОВЧОЮ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ 
Дана праця висвітлює питання корисної дії занять загальною фізичною підготовкою студентів у вищих навчальних 

закладах; досліджується вплив цих занять на психологічний та фізичний стан майбутнього фахівця. 

Ключові слова: загальна фізична підготовка, здоровий спосіб життя, студентська молодь. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах високого 
технологічного прогресу здоров’я молодого фахівця є од-
ним з головних факторів при подальшому влаштуванні 
його на роботу. 

Погіршення здоров’я студентської молоді, а надалі і мо-
лодого фахівця, з кожним роком має явну тенденцію до збі-
льшення цього показника. Цьому негативному явищу сприяє 
багато різноманітних факторів, однак, самий значний фактор, 
це неправильний спосіб життя, негативне відношення до свого 
здоров’я, до навколишнього середовища, до занять фізичною 
культурою. В результаті чого у студентів знижується працез-
датність і продуктивність навчання, збільшується розумове і 
нервово-емоційне навантаження, погіршується психофізичний 
стан, що у тій чи іншій формі приводить до погіршення стану 
здоров’я людини або до захворювання організму в цілому. Ми 
згадуємо про наше здоров’я тільки у лікаря, коли вже маємо 
відхилення у здоров’ї або певне захворювання. Про те, як збе-
регти здоров’я, працездатність і активність, для повноцінного 
життя, запобігти виникненню хвороб, необхідно думати, по-
чинаючи зі школи і до глибокої старості протягом усього жит-
тя. Одним з головних засобів зміцнення і збереження здоров’я, 
фізичної активності, оптимального психофізичного стану, є 
заняття по загальній фізичній підготовці (ЗФП) або учбово-
спортивні відділення (УСВ), тому що саме ЗФП найбільш 
позитивно впливає на моральний і психофізичний стан люди-
ни. З огляду на вище викладене, особливе значення в нашому 
вузі на заняттях по фізичному вихованню приділяється саме 
програмі ЗФП [1; 3; 4; 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
ЗФП в країні і за її межами займалися багато відомих віт-
чизняних і закордонних фахівців у галузі фізичної культу-
ри і спорту: Л.П. Матвєєв, А.Д. Новиков, В.А. Головін, 
В.А. Маслякова, А.В. Коробок, В.А. Кабачків, С.А. Полієв-
ський, А.А. Александров, Р.Т. Раєвський, В.І. Філінков, 
В.М. Заціорський, А.М. Максименко, В.Д. Мазниченко, 
А.М. Шлеміна, Н.І. Шарабакіна та ін. 

Ці та інші автори розглядають безліч питань, 
пов’язаних з ЗФП. Розкривають особливості методики про-
ведення навчальних занять по фізичному вихованню, за-
нять ЗФП студентів вузів та велику увагу приділяють про-
фесійно-прикладній фізичній підготовці. 

Особливу увагу на навчальних заняттях по ЗФП віт-
чизняні і закордонні автори приділяють формуванню моти-
ваційних передумов до самостійних систематичних занять 
фізкультурою, формуванню в студентів глибоких знань по 
теорії і методиці фізичного виховання. Ці заняття сприяють 
зміцненню й удосконаленню в студентів психофізичної 
підготовки, розвитку базових фізичних якостей, практич-
них умінь і навичок, необхідних для подальшої продуктив-
ної роботи протягом усього періоду трудової діяльності [2]. 

Мета роботи – визначити вплив занять загальної фі-
зичної підготовки на психофізичний стан студентів вищих 
навчальних закладів. 

Відповідно до мети нами були поставити такі завдання:  

1. Показати ефективність організаційно-педагогічних 
основ занять ЗФП на студентах нашого вузу. 

2. Розкрити позитивний вплив занять по ЗФП на психофі-
зичний стан студентів.  

Для реалізації поставлених задач нами були викорис-
тані такі методи: огляд літературних джерел, тестування, 
педагогічні спостереження. 

Організація дослідження. Фізична культура у вищому 
навчальному закладі – частина національної програми по фо-

рмуванню загальної і професійної культури особистості су-
часного фахівця. Як навчальна дисципліна, обов’язкова для 
всіх спеціальностей, вона забезпечує профільну фізичну гото-
вність, виховання усвідомленої потреби ведення здорового 
способу життя, є одним із засобів формування всебічно розви-
нутої особистості. Фізична культура є фактором зміцнення 
здоров’я, підвищує фізичний і психофізичний стан студентів у 
процесі професійної підготовки. 

Основним цільовим завданням фізичної підготовки ос-
новного контингенту студентів є ЗФП. З ЗФП пов’язане дося-
гнення фізичної досконалості – рівня здоров’я і всебічного 
розвитку фізичних здібностей, що відповідають вимогам люд-
ської діяльності у історично сформованих умовах виробницт-
ва, військової справи та інших сфер громадського життя. При 
цьому варто пам’ятати, що навіть досить висока загальна фі-
зична підготовленість найчастіше не може забезпечити успіху 
в конкретній спортивній дисципліні або в різних видах профе-
сійної праці. Це значить, що в одних випадках потрібен під-
вищений розвиток витривалості, а в інших – сили і т.д., тобто 
необхідна спеціальна підготовка [1; 2]. 

Програма ЗФП у вузах нашої країни, розроблена для за-
нять студентської молоді і спрямована на підвищення функці-
ональних можливостей, загальної працездатності, є основною 
базою для спеціальної підготовки і досягнення високих ре-
зультатів в обраній сфері діяльності або виду спорту. Реаліза-
ція цієї програми буде проходити більш ефективно при побу-
дові методично правильних організаційно-педагогічних основ 
занять ЗФП. Процес якісного вирішення цього напряму зале-
жить від організаційно-педагогічних основ ЗФП, що спрямо-
вані на вирішення наступних завдань: досягнення гармонійно-
го розвитку м’язової системи тіла і відповідної сили м’язів; 
вдосконалення загальної витривалості; підвищення швидкості 
виконання різних рухів, загальних швидкісних здібностей; 
збільшення рухливості основних суглобів, еластичності 
м’язів; покращення спритності в найрізноманітніших (побуто-
вих, трудових, спортивних) діях, уміння координувати прості і 
складні рухи; навчитися виконувати рухи без зайвих напру-
жень, опанувати вміння розслаблюватися [1; 3]. 

Для організації планомірної роботи з ЗФП у нашому вузі 
(Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 
Огієнка), кафедрою фізичного виховання створені спеціальні 
секції і групи, проводяться спортивні змагання. 

При побудові занять по ЗФП дотримуються загальні ме-
тодичні принципи фізичного виховання: свідомості й активно-
сті, наочності, індивідуалізації, систематичності, динамічності. 
Усі ці принципи відображають окремі сторони і закономірно-
сті виховного процесу. Жоден із зазначених принципів не 
може бути реалізований повною мірою, якщо ігноруються 
інші. І лише на основі єдності всіх принципів досягається най-
більший ефект і доцільність занять ЗФП [1-3; 5]. 

Організаційно-педагогічна основа проведення занять 
ЗФП вказує на позитивний фізичний, функціональний і 
оздоровчий ефект. Це спостерігається, насамперед, зрос-
танням фізичних якостей студентів, їх позитивних відносин 
до систематичних занять фізичними вправами, зібраністю в 
навчанні і підвищенню успішності, а також поліпшенням 
стану здоров’я в цілому. 

Обговорення результатів дослідження. Дослідження 
ряду вітчизняних і закордонних авторів, а також спостере-
ження й анкетування студентів нашого університету показа-
ли, що регулярні заняття ЗФП відіграють немаловажну роль 
у профілактиці серцево-судинних захворювань, у нормаліза-
ції систолічного артеріального тиску, зникненню болю у 
ділянці серця й ішемічних проявів на ЗКГ. Заняття ЗФП по-
ліпшують скорочувальну здатність міокарда, збільшують 
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мережу коллатералій, підвищують вміст глікогену, білкових 
з’єднань і активність ферментів, необхідних для інтенсивної 
і тривалої роботи серця. На думку ряду авторів, фізичні 
вправи, особливо спрямовані на розвиток загальної витрива-
лості, мають істотне значення в профілактиці атеросклерозу, 
сприяють зменшенню частоти розвитку коронарної хвороби. 
Основні фізіологічні показники в стані спокою в тренованих 
осіб знаходяться на більш «ощадливому» рівні, а максима-
льні можливості при м’язовій роботі більш високі, ніж у 
нетренованих людей [2-4; 6-7; 9]. 

При систематичних заняттях ЗФП істотно змінюються 
морфофункційні характеристики дихальної системи: розвива-
ються дихальні м’язи, збільшується загальна ємкість легень, 
відбувається фізіологічно доцільний розвиток капілярної ме-
режі. Аналіз захворюваності осіб, що займаються масово-
оздоровчими формами фізичної культури показав, що частота 
розвитку захворювання дихальної системи та частота загост-
рень хронічних захворювань в них значно нижча, ніж у тих, 
які не займаються фізичними вправами [1; 2; 5]. 

При регулярних заняттях ЗФП сприятливі зміни спосте-
рігаються і з боку опорно-рухового апарату: удосконалюються 
кровопостачання і нервова регуляція, у м’язах підвищується 
активність ферментів, що прискорюють аеробні й анаеробні 
реакції, покращується функціональна здатність суглобів. 

Раціональні фізичні навантаження впливають на фун-
кціональний стан нервової, ендокринної системи. У тих 
людей, які займаються ЗФП, збільшується рухливість і 
підвищується урівноваженість нервових процесів, покра-
щуються функціональні можливості щитовидної залози і 
коркової речовини нирок. 

Слід зазначити, що досягнення необхідного оздоровчого 
ефекту при заняттях фізичними вправами зв’язано з рішенням 
ряду найважливіших питань, а саме: адекватністю фізичних 
навантажень на організм згідно з індивідуальними можливос-
тями організму, підтримання упродовж всього життя належ-
ного рівня всебічної фізичної підготовленості, збереження 
міцного здоров’я та трудової активності. 

Отримані спостереження викладачів, тестування, 
огляд літературних джерел дають нам право зробити на-
ступні висновки: 

1. Організаційно-педагогічні основи проведення занять 
ЗФП і отримані дослідження ряду авторів дають нам 
можливість вказати на позитивний фізичний, функціо-
нальний і оздоровчий ефект цих занять. 

2. ЗФП відіграє важливу роль у зміцненні здоров’я, під-
вищенні рівня фізичної працездатності, здорового спо-
собу життя, впливає на позитивний психофізичний стан 
студентів у їхньому повсякденному житті. 
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У статті розглянуто компоненти комплексної програми реабілітації, фізіологічні види фізичних навантажень. Про-
аналізовано переваги ступінчасто-зростаючого тренувального навантаження та застосування фізичної реабілітації в до-
машніх умовах. Охарактеризовано головну мету програм фізичних тренувань в домашніх умовах, фактори що впливають 
на процес реабілітації. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на сучасні досяг-
нення у лiкуваннi та удосконаленні технологій діагностики, 
вирішення проблеми попередження або мінімізації виникнен-
ня ускладнень у результаті перенесеного гострого інфаркту 
міокарда (ІМ), покращення якості життя хворих вимагає по-
шуку нових науково-обґрунтованих, безпечних і доступних 
реабілітаційних програм та методів оцінки їх ефективності. 

Ефективне проведення реабілітаційних заходів із за-
стосуванням фізичної реабілітації на різних етапах приско-
рює відновлення хворих, знижує захворюваність та смерт-
ність після ІМ, підвищує працездатність та соціально-
побутову активність хворих внаслідок застосування фізич-
них вправ різної інтенсивності.  

Метою статті є аналіз та оцінка компонентів комплекс-
ної програми реабілітації, фізіологічних видів фізичних наван-
тажень, переваг ступінчасто-зростаючого тренувального нава-
нтаження та застосування фізичної реабілітації в домашніх 

умовах, головної мети програм фізичних тренувань в домаш-
ніх умовах, факторів що впливають на процес реабілітації. 

Обговорення результатів дослідження. Донедавна 
обов’язковим для пацієнтів після ІМ за необхідне вважали 
створення максимально щадного режиму. Тільки в останнє 
десятиліття ці погляди зазнали докорінних змін.  

У доповіді експертів ВООЗ, присвяченій реабілітації 
хворих кардіологічного профілю, подані рекомендації щодо 
вдосконалення реабілітаційних програм. Комплексна програ-
ма реабілітації повинна складатися з трьох компонентів:  
1) програми фізичних тренувань;  
2) необхідної побутової рухової активності;  
3) оцінки психосоціального професійного статусу хворого 

і надання йому консультативної допомоги за наявності 
певних проблем [1, с.448-450]. 

Загальновизнано, що перші тижні після виписки піс-
ляінфарктного хворого є досить важливими для виконання 
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реабілітаційних заходів, а також модифікації факторів ри-
зику розвитку ускладнень серцево-судинної патології.  

В організації фізичної реабілітації хворих після ІМ 
існує безліч спірних питань. Ряд авторів найбільш фізіоло-
гічним видом фізичних навантажень вважають дозовану 
ходьбу, особливо в домашніх умовах [3, с.56; 6, с.79]; інші 
надають перевагу тренуванню на велоергометрі, теренкуру, 
бігу, плаванню, гімнастиці у воді, ходьбі на лижах та ін-
шим видам фізичної активності [2, с.113; 5, с.8].  

Перевагу слід надавати реабілітаційним програмам з 
тривалим періодом спостереження, які включають навчан-
ня пацієнтів самоконтролю, консультування, психотерапе-
втичну допомогу, корекцію факторів ризику [9, с.303]. 

Доведено, що обов’язковою умовою успіху реабіліта-
ції хворих кардіологічного профілю є регулярне виконання 
фізичного навантаження [4, с.5]. 

Разом з тим, добір і дозування фізичних вправ для хво-
рих після ІМ може викликати багато складнощів у зв’язку зі 
зміненою толерантністю організму хворого до фізичного на-
вантаження. При цьому слід враховувати, що обсяг фізичного 
навантаження, з одного боку, повинен бути достатнім для 
досягнення тренувального ефекту, а з іншого, – одночасно 
безпечним для хворого, особливо в домашніх умовах. 

Протягом останніх років публікуються результати нау-
кових спостережень щодо переваги ступінчасто-зростаючого 
тренувального навантаження порівняно з рівномірно розподі-
леним, що є особливо актуальним для фізичних тренувань в 
домашніх умовах. Такий вид навантаження спричиняє стійку 
адаптацію серцевого м’яза до кризових станів [8, с.123]. 

Одним із перспективних напрямів розвитку фізичної ре-
абілітації є її застосування в домашніх умовах, оскільки це 
безпечний, ефективний, дешевий і доступний вид реабілітації, 
що відповідає сучасним вимогам реабілітаційних програм.  

Існують різні тренувальні програми дозованої ходьби 
для самостійних занять в домашніх умовах. Головною метою 
програм фізичних тренувань в домашніх умовах є збереження 
досягнутих результатів на попередніх етапах реабілітації, по-
дальше покращення фізичного стану пацієнтів, а також акцен-
тування уваги на модифікації факторів ризику [7, с.91].  

Для об’єктивної оцінки фізичного стану хворих зі се-
рцево-судинною патологією, визначення толерантності до 
фізичного навантаження використовують велоергометрич-
не тестування, тредміл, стептест.  

Важливим фактором, що впливає на процес реабілі-
тації хворих після ІМ є не тільки правильно підібране фізи-
чне навантаження, але й використання ефективних засобів 
контролю за станом адаптації на різних етапах реабілітації, 
що дозволяє не лише покращити адаптаційні резерви, за-
безпечити оптимальні умови для відновних процесів, але й 
запобігти виникненню ускладнень. 

Висновки. Таким чином, для післяінфарктних паціє-
нтів потрібно застосовувати такі види фізичних наванта-
жень, які є найбільш ефективними і одночасно безпечними 

для пацієнтів саме цієї категорії, щоб отримати оптимальні 
результати швидшого і повноцінного відновлення функці-
ональних можливостей серцево-судинної системи, покра-
щення працездатності і повернення до трудової діяльності 
осіб з цією патологією у стислі терміни.  

Принципово важливо акцентувати увагу на вдоскона-
ленні реабілітаційних програм у домашніх умовах після 
виписки пацієнтів зі стаціонару.  

Позитивний адаптаційний вплив на організм післяін-
фарктного пацієнта дають лише індивідуально підібрані за 
видом, обсягом, інтенсивністю, тривалістю фізичні наван-
таження, з урахуванням рухових режимів, функціональної 
класифікації за результатами проби з дозованим фізичним 
навантаженням.  
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In the article the components of the complex rehabilitation 
program, physiological types of physical activity are considered. 
The advantages of step-by-step training load and application of 
physical rehabilitation at home are analyzed. The main goal of the 
programs of physical training in home conditions, factors that in-
fluence the process of rehabilitation are described. 
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ЩОСЬ ІЗ ПАМ’ЯТТЮ МОЄЮ СТАЛОСЬ. ПРИЙОМИ УСПІШНОГО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ 

У статті проведений аналіз літературних джерел, які дають пояснення щодо причин погіршення пам’яті та методів її 
покращення. Розглянуто основні прийоми успішного запам’ятовування. 

Ключові слова: пам’ять, причини погіршення, запам’ятовування, методи покращення, молодь. 

Актуальність дослідження. Проблема пам'яті є од-
нією з традиційних проблем класичної та сучасної психо-
логії та педагогіки. У різних наукових концепціях було 
здійснено спробу розкриття загально-психологічних та 
фізіологічних закономірностей пам'яті, яка вивчалася в 
різних аспектах. Наразі виникає необхідність актуалізації 
досліджень мнемічних процесів у студентської молоді, 
оскільки проблема погіршення пам’яті стає все більш 
розповсюдженою [1]. 

Мета дослідження – виявлення причин погіршення 
пам’яті сучасної людини та виокремлення методів покра-
щення запам’ятовування.  

Результати дослідження. Більшість пересічних грома-
дян вважає, що проблеми із пам’яттю притаманні лише людям 
в похилому віці. Проте в нашому сучасному світі часто вини-
кають проблеми з пам’яттю у молодих людей. Причини мо-
жуть бути найрізноманітнішими, наведемо основні: часті не-
досипання, хронічна втома, приймання антидепресантів, зне-
болювальних засобів, авітаміноз, черепно-мозкові травми, 
стрес, нервове виснаження, особисті проблеми [1].  

Одна з основних причин проблем з пам'яттю полягає в 
зловживанні снодійними, оскільки ними користуються часті-
ше і регулярніше, ніж іншими засобами. Снодійні викликають 
сонливість і загальмованість, притупляючи пильність і увагу. 
Аналогічний ефект зумовлюють деякі серцеві препарати [2]. 
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Порушення пам'яті помітно у алкоголіків будь-якого ві-
ку: алкоголь знижує здатність до навчання і уповільнює розу-
мові процеси, в результаті чого запис і зберігання інформації 
здійснюється неякісно. Наслідки алкогольного сп'яніння вель-
ми довго позначаються на роботі головного мозку [3]. 

У курців ослаблена функція короткочасної пам'яті. У 
тих, хто викурюють більше однієї пачки цигарок в день 
вражені і візуальна, і вербальна види пам'яті [1].  

Окремі гіпотензивні засоби здатні провокувати де-
пресію і, отже, згубно позначаються на роботі пам'яті. Як-
що вам раптом почала відмовляти пам'ять, перевірте споча-
тку, які лікарські препарати ви приймаєте [3]. 

Також існує багато фізичних розладів, які погано позна-
чаються на функції пам'яті. Підвищений артеріальний тиск, 
цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, наслідки 
анестезії, зниження слуху і зору, отруєння пестицидами, аві-
таміноз. Проблеми з пам'яттю виникають при різних пухлинах 
мозку, хоча останні провокують в основному епілепсію і по-
рушення моторної функції організму та ін. [2]. 

Методи покращення пам’яті.  

1. Перемикач пам’яті – використовують будь-який жест 
або рух, наприклад, з'єднання разом великого і вказівного 
пальців або підняття вверх великого пальця. Який би певний 
знак ви не вибрали, він створений для нагадування про те, що 
зараз треба бути особливо уважним і пильним. Завдяки цьому 
ви зможете запам'ятати усе, що необхідно [2].  

2. Асоціації – це ключовий момент при відновленні в 
пам'яті якої-небудь події – коли вам треба якомога яскравіше 
уявити себе в ситуації, яку ви хочете згадати. Необхідно звер-
тати увагу на обстановку, будівлі, людей навколо вас в цей 
момент. Щоб згадати забуте ім'я, уявіть собі і детальніше від-
новите першу зустріч з цією людиною. Згадайте, хто ще при 
цьому знаходився, де це відбувалося. Подумки привітайтесь з 
цією людиною, як при першій зустрічі, і уважно слухайте, як 
він говорить вам своє ім'я [1].  

3. Рух для пам’яті. Більше рухайтесь, бо життя – це 
рух. Рух покращує кровообіг в головному мозку, та активі-
зує психічні процеси, що забезпечують процеси опрацю-
вання інформації. Тож танцюйте, займайтесь спортом або 
ж просто більше ходіть пішки. Займайтесь рукоділлям: 
вишивання хрестиком, бісером, плетіння, квілінгом. Такі 
вправи активізують пам’ять і роботу головного мозку в 
цілому. Оточуйте себе ароматами ефірних масел, які сти-
мулюють процес запам’ятовування, наприклад, лимонним, 
м’ятним або розмариновим тощо [3].  

4. Корисні продукти на вашому столі – це запорука ва-
шого здоров'я. Наведений список корисних продуктів рекоме-
ндований для поліпшення пам'яті і ясності розуму [1-3].  

 цільнозернові – для поліпшення пам'яті обов'язково 
включайте в свій раціон крупу, пшеничні висівки пше-
ничні паростки;  

 горіхи – вітамін Е, який міститься в горіхах, запобігає 
погіршенню пам'яті; відмінне джерело вітаміну Е – зе-
лені листові овочі, насіння, яйця, коричневий рис і ці-
льнозернові;  

 чорниця – екстракт чорниці допомагає від тимчасової 
втрати пам'яті;  

 жирна риба – в рибі, олії з волоських горіхів і лляних 
насіннячок містяться кислоти омега-3, необхідні для 

здоров'я нервової системи; у рибі міститься йод, який 
покращує ясність розуму;  

 помідори – лікопен, потужний антиоксидант, що знаходи-
ться в помідорах, допомагає позбутися від вільних радика-
лів, що ушкоджують клітини і призводять до недоумства;  

 чорна смородина – вітамін С покращує жвавість розуму; 
один з кращих джерел вітаміну С – чорна смородина;  

 шавлія – добре покращує пам'ять; в ній міститься пот-
рібна олія, тому її теж бажано додати в свій раціон;  

 брокколі – відмінне джерело вітаміну К, який покращує 
пізнавальну функцію і покращує роботу мозку;  

 гарбузове насіння – жменя насіння в день – це рекоме-
ндована доза цинку, необхідного для поліпшення пам'-
яті і навички мислення.  

5. Потрібно вивчати іноземні мови. Наприклад китай-

ською весна буде 春天 (Chūntiān), а пам’ять 記憶 Jìyì. 
6. Кофеїн. Так-так, ця речовина теж відноситься до сти-

муляторів пам'яті. Таким чином, чашка натуральної кави вра-
нці – це не тільки смачно, але й корисно. Але кофеїн, і це до-
ведено, покращує короткочасну пам'ять, перешкоджає погір-
шення процесу запам'ятовування в середньому і старшому 
віці. Крім того, кофеїн може навіть бути одним із засобів бо-
ротьби з втратою пам'яті при хворобі Альцгеймера [3]. 

7. Денний сон. Так, медики стверджують, що денний 
сон поліпшує загальне самопочуття організму, включаючи 
нормалізацію роботи мозку. Крім того, денний сон здатний 
поліпшити психічний стан – тобто вплив стресів все ж ні-
велюється. Але, звичайно, далеко не всім це вдається [3]. 

8. Кожного разу по дорозі до вишу чи роботи, реко-
мендовано вигадувати новий маршрут для себе, яким потім 
і повертатися додому. 

9. Використовуйте телефонні ігри для розвитку пам’яті. 
10. Виконуйте щоденну рутину слабшою рукою. 
11. Вимовляйте слова навпаки. 
12. Робіть усі обчислення в голові. 
13. Приймайте душ/ванну в темряві [3]. 

Висновки: Отже доведено, що розвиток пам´яті зале-
жить від того, як забезпечено управління цим процесом. Осо-
бистість тільки тоді матиме вагомі успіхи, коли буде достат-
ньо наполегливо докладати зусиль до запам´ятовування необ-
хідного якнайбільше, загалом і в деталях. Адже пам´ять погі-
ршується від неповного її використання. 
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The article analyzes literary sources, which give an expla-
nation of the reasons for the deterioration of memory and the 
methods of its improvement. The main techniques of success-
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У статті подано аналіз техніко-тактичних дій кваліфікованих борців та фактори, що вплинули на їх вдосконалення. 
Охарактеризовано особливості зміни змагальної діяльності які вплинули покращення видовищності та інтенсивності про-
ведення поєдинків. Наведено статистичні дані щодо зміни техніко-тактичних дій та проаналізовано їх ефективність.  
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Постановка проблеми. Принцип первинності змагань і 
вторинності тренування знаходить все більше підтвердження і 
безпосереднє застосування в практичній роботі тренерів. Ре-
зультати аналізу змагальної діяльності вдається ефективно 

використовувати при розробці методичних рекомендацій з 
підготовки спортсменів і керуванні тренувальним процесом. 
На основі аналізу змагань високого рівня оптимізуються пра-
вила, регламент і умови проведення самих змагань [1; 2]. 
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Дослідження змагальної діяльності кваліфікованих 
борців дозволяють виявити основні тенденції розвитку 
боротьби, визначити значимість, результативність, надій-
ність, ефективність і популярність різних ТТД, накреслити 
напрямки й завдання подальших досліджень, дати рекоме-
ндації для керування тренувальним процесом.  

З проблеми аналізу змагальної діяльності виконано 
ряд системних досліджень. Завданням даної частини огля-
ду є виявлення найбільш значимих характеристик ефектив-
ності змагального двобою борців.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з пе-
рших робіт цього напрямку є дослідження Н. Галковського, 
А. Новікова і Б. Шустина (1976). Автори при вивченні моде-
льних характеристик найсильніших борців, починаючи з 1962 р. 
по 1974 р., аналізували результати виступів борців вільного 
стилю на першостях СРСР і міжнародних змаганнях [3].  

Приблизно за цей же період часу (до зміни правил зма-
гань у 1975 році) В. Шуміліним і А. Морозовим був викона-
ний аналіз складу ТТД ведучих борців вільного стилю під час 
проведення ряду відповідальних змагань. Зокрема, фіксувала-
ся кількість оцінених ТТД як у стійці, так і в партері окремо. 
Виявилося, що в 1000 сутичках було проведено 3081 ТТД, у 
тому числі 774 (24,8%) у партері і 2317 (75,2%) у стійці. Спів-
відношення різних ТТД у стійці таке: збиванням з різними 
захопленнями – 1560 (67,3%); кидки нахилом, «млином», че-
рез спину, прогином, переводом – 754 (32,7%). З 1560 ТТД 
збиванням 1170 (75%) приходилося на захоплення супротив-
ника за ногу (ноги). Ці прийоми виявилися найбільш ефектив-
ними. Автори роблять висновок, що прийоми збиванням захо-
пленням ніг (ноги) в даний час найбільш ефективні. 

Мета дослідження полягала в ретроспективному 
аналізі техніко-технічних дій кваліфікованих борців і па-
раметрів змагальної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз результатів ан-
кетування 100 найсильніших борців, показав, що. найчас-
тіше вони використовують такі ТТД: збивання з захоплен-
ням ніг – 90 борців; збивання з захопленням ноги і голови 
зсередини – 92; збивання з захопленням голови зовні – 91; 
кидки «млином» – 37; різні перевороти – 28; збивання за-
чепом зовні з захопленням тулуба чи тулуба і голови – 24; 
кидки через спину – 14; кидки прогином – 13; відхвати й 
відбиви – 9. З відповідей можна побачити, що найчастіше 
борці вдаються до збивань захопленням за ногу (ноги). При 
цьому як тактичні дії, найчастіше борці використовують 
різні прийоми виведення з рівноваги. 

У 1974 році в Ленінграді за дорученням ФІЛА були про-
ведені експериментальні змагання з метою корекції правил 
боротьби. Оцінювалися такі середні, в розрахунку на одну 
сутичку, параметри змагань: кількість ТТД, одержані бали, 
попередження, виконані складні ТТД, перемоги на туше, пе-
ремоги з явною перевагою за балами, перемоги за дискваліфі-
кацією, оцінка (окремо) прийомів на 1, 2, 3 бали і складних. 
Виявилося, що боротьба за експериментальними правилами 
стала більш видовищною; за всіма важливими показниками 
змагань спостерігався приріст значень: збільшилася кількість 
прийомів у сутичці, кількість складних прийомів, туше та ін.  

У 1975 році Міжнародна федерація боротьби затвер-
дила нові правила. Це значно вплинуло на склад і структу-
ру двобоїв, збільшилася кількість прийомів, які застосову-
валися, підвищилася видовищність боротьби.  

У 1981 році ФІЛА знову змінила правила проведення 
змагань з регламентом борцівського двобою 2 періоди по 
3 хвилини з однохвилинною перервою. При боротьбі за 
цими правилами ще більше проявилася тенденція змен-
шення розмаїтості ТТД у партері.  

Тактико-технічні особливості використання атакуючих 
дій у змагальних сутичках з вільної боротьби спортсменів 

високого класу були проаналізовані З. Чочараєм. Провідні 
спортсмени здебільшого використовували тактику атакуючого 
ведення боротьби. Двобої, що мали явно виражений атакую-
чий характер, склали 41,7%. Найбільш результативними є 
перші хвилини зустрічі, а основною атакуючою дією – «кидок 
із захопленням за ногу». Показано, що в структурі атакуючих 
дій вільної боротьби переважають складні технічні дії, що 
вимагають спеціальної підготовки. У той же час у літературі 
відсутні рекомендації з тактичних варіантів застосування 
складних атакуючих дій і оптимальних тактичних планів.  

У 1983 році правила, запропоновані в 1981 році, були 
остаточно затверджені. При рівному рахунку за цими прави-
лами перемога присуджувалася тому, хто вигравав останній 
бал чи виконував складну ТТД. Однак у 1988 році регламент 
сутички було переглянуто. Тривалість сутички складала вже 
5 хвилин без перерви; додатковий час у 3 хвилини давався у 
випадку, якщо рахунок не перевищував 3 балів, а сутичка в 
цьому випадку продовжувалася до першого виграного бала. У 
1999 році регламент сутички знову був переглянутий: він ви-
значався в два періоди по 3 хвилини з 30 секундною перер-
вою; додатковий час у 3 хвилини давався у випадку нічиєї або 
при рахунку, який не перевищує 3 бали.  

Висновок. Поданий аналіз показує, що змагальна ді-
яльність – це складна багатофакторна система, що характе-
ризується великою кількістю параметрів, які вимірюються 
й розраховуються. Узагальнюючи досвід аналізу характе-
ристик змагальної сутички, у роботах [4; 5] запропоновано 
методичний прийом, що дозволяє розчленувати сутичку на 
окремі дії і виділити епізоди активності, підпорядковані 
реалізації конкретної мети спортсмена. Виявилося, що за 
кількістю дій, які виконуються в усі три періоди сутички 
переможці й переможені практично не відрізняються; при 
цьому відсоток реалізованих дій (44-45%) у переможених 
не змінюється протягом усього двобою, у той час як у пе-
реможців він наростає від періоду до періоду (від 59 до 
66%). Дані результати автор пов'язує зі структурою такти-
чних дій в атаці і двобою в цілому. 
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The analysis of technical and tactical actions of skilled 
fighters and factors that influenced on their perfection are giv-
en in the article. The features of change of contention activity 
are described that influenced improvement of spectacle and in-
tensity of realization of duels. Statistical data over are brought 
in relation to the change of technical and tactical actions and 
their efficiency is analysed.  

Key words: fight, contention activity, technical and tacti-
cal actions. 
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ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ CAMELLIA SINENSIS L 

У статі досліджується застосування чаю не лише як звичайний харчовий напій, а його вплив на спосіб життя, і вжи-
вання його з лікувальною метою. Чай застосовується для зменшення запалення, поліпшення кровообігу, лікування інфек-
цій, «очищення» організму і забезпечення розумової діяльності та психічної рівноваги. 

Ключові слова: чай, ферментація, кофеїн, катехіни, спосіб життя, фармакологічні властивості. 

Постановка проблеми. Археологічні дослідження 
виявили, що настої і відвари листя різних рослин (можливо 
і чаю) люди могли вживати понад 500 тис. років тому. Ки-
тайська легенда свідчить, що вживання чаю започаткував у 
2737 р. до н. е. імператор Шен Нунг, відкривши для себе 
напій із приємним ароматом і освіжаючим смаком, коли 
сухе листя випадково потрапило у киплячу воду. 

Мета роботи – висвітлити основні фармакологічні 
властивості Сamellia sinensis L. 

Виклад основного матеріалу. Листки camellia sinensis 
скручують і висушують відразу після зривання, при цьому 
інактивується ензим поліфенолоксидаза, який зумовлює окис-
лення катехінів, до полі- і олігомерних похідних – теафлавінів 
і теарубігінів. З одного чайного куща отримують декілька 
сортів чаю, це залежить від способу його обробки, і чим мен-
ша обробка, тим більше корисних речовин зберігається [2]. 

Відповідно вміст катехінів (флаван-3-олів) у зеленому 
чаї найвищий – до 30% сухого залишку екстракту. До інших 
складників чаю належать флавоноли (кверцитин, рутин і кем-
пферол), кофеїн, фенолові кислоти, теанін. Чорний чай підда-
ють ферментації, вміст катехінів у ньому багато менший (3-
12% сухого залишку екстракту), натомість теафлавіни і теару-
бігіни становлять 2-6% і 10-20% сухого залишку екстракту, 
саме вони визначають колір і аромат чорного чаю. Горнятко 
зеленого чаю (1 г сухого листя на 100 мл води із запарюван-
ням упродовж 3 хв.) містить: 250-350 мг сухого залишку екст-
ракту чаю, 30-42% катехінів і 3-6% кофеїну [1; 2].  

Чай містить більше ніж 200 біологічно активних ком-
понентів, які в комплексі позитивно впливають на організм 
людини. У деяких сортах чорного чаю (Riston, Lipton, 
Heritage Quality) вміст кофеїну сягає 8-11%, що відповідає 
40 мг кофеїну у стандартній чашці. 

Найліпше вивченою властивістю поліфенолів чаю є їх 
антиоксидантна активність – у зеленого чаю вона сильні-
ша, ніж вітамінів С і Е. Поліфеноли зв’язують активні ра-
дикали кисню й азоту, зменшуючи їх шкідливий вплив на 
ліпідні мембрани, білки і нуклеїнові кислоти [3]. 

Властивості зеленого чаю: зелений чай може запобі-
гати метастазуванню пухлин і шляхом взаємодії з іншими 
ензимами; підвищує стійкість зубів до пошкодження каріо-
генними бактеріями, пригнічує утворення нерозчинних у 
воді глюканової і молочної кислот, які сприяють адгезії 
цих бактерій до емалі та утворенню зубного нальоту і ка-
меню; зменшує запах з рота завдяки пригніченню росту 
відповідних бактерій; одним із можливих механізмів про-
тективної дії чаю на серцево-судинну систему вважають 
пригнічення поліфенолами чаю окислення ліпопротеїдів 
низької густини, яке бере участь у розвитку атеросклерозу; 
має захисний вплив на слизову оболонку травного каналу; 
пригнічує ріст Helicobacter pylori. У Японії вживання жін-
ками понад 2 л зеленого чаю на добу супроводжувалося 
зниженням захворюваності на всі види раку [2; 3]. 

У чашці чаю міститься 40 мг кофеїну, для порівняння: у 
філіжанці кави 75-100 мг. Деякі вважають, що кофеїн призво-
дить до гіпертензії, дегідратації, тривоги, безсоння та вад роз-
витку плоду, натомість інші відзначають його позитивний 

вплив на когнітивну спроможність, фізичну витривалість, вто-
му – при вживанні в добовій дозі 60-400 мг. на добу [1]. 

Під час споживання чаю виявлено зниження удвічі 
частоти серцевих нападів серед осіб, які пили хоча б горня-
тко чорного чаю на день, порівняно з тими, хто не пив чаю 
взагалі, натомість у дослідженні серед чоловіків, що пили 
чорний чай, виявлено підвищену частоту ІХС [3]. 

Припускали, що молоко (яке зазвичай додають до 
чаю у Великобританії) порушує абсорбцію катехінів. Од-
нак наступні дослідження не виявили зниження рівня кате-
хінів у плазмі при додаванні молока до чаю. І все ж таки 
вважають, що молоко знижує антиоксидантну активність 
чаю. Дослідження, проведене у північній Італії, засвідчило 
захисний вплив чаю щодо раку ротової порожнини, глотки 
і гортані. Загалом досліджень щодо частоти раку при вжи-
ванні чорного чаю небагато, відзначають, що споживачі 
чорного чаю здебільшого живляться типовою «західною» 
дієтою, яка несприятлива щодо раку травного каналу. Чор-
ний чай є незалежним протективним фактором щодо пере-
лому стегна в чоловіків, вживання 4 і більше горняток чаю 
на добу супроводжувалося суттєвим підвищенням мінера-
льної щільності кісток у жінок похилого віку [1; 3]. 

Висновки. Чай, кава, червоне вино – усі ці напої супро-
воджують людство тисячоліттями. І, якщо шкідливість таких 
давніх «супутників» цивілізації як тютюн чи опій уже давно 
перестала бути питанням принципових дискусій (ідеться лише 
про обсяг медичних і соціальних збитків), то названі напої є 
предметом для розмови не лише за столом чи у рекламі, а й на 
дуже серйозному рівні серед вузьких фахівців. 

Однак, якщо раніше аргументами були лише досліджен-
ня хімічного складу та результати експериментів, то в епоху 
доказової медицини «важкою артилерією» стали дані проду-
маних епідеміологічних досліджень з урахуванням різних 
спотворюючих чинників (віку, фонової патології, інших зви-
чок), кількості випитого напою тощо. Мірилом стали захворю-
ваність, насамперед, на фатальну в масовому масштабі патоло-
гію – серцево-судинні ураження, онкозахворювання та, відпо-
відно, смертність від них. То все-таки – що пити і скільки? 
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The article investigates the use of tea not only as a regular 
food drink, but its effect on lifestyle and its use for therapeutic 
purposes. Tea is used to reduce inflammation, improve blood 
circulation, treat infections, «cleanse» the body and ensure 
mental activity and mental balance. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІД СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
У даній статті досліджується стан фізичного виховання та здорового способу життя сучасної студентської молоді. 

Вивчається рівень фізичної підготовленості студентів, їх думку про фізичну культуру в університеті та власному житті.  

Ключові слова: фізичне виховання, здоровий спосіб життя, фізичний розвиток, фізична підготовленість, студенти. 

Постановка проблеми. Стан екології, стреси, мало-
рухомий спосіб життя призводять до значного погіршення 
здоров’я та, як наслідок, фізичного стану молоді. За останні 
10 років в світі спостерігається стійка тенденція до зни-
ження рівня фізичної підготовленості населення. Понад 
50% всієї студентської молоді, згідно з результатами тесту-
вання, мають незадовільну фізичну підготовку. Ці факти 
свідчать про необхідність змін у системі фізичного вихо-
вання студентської та учнівської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До списку 
країн, в яких фізичний розвиток молоді знаходиться на доволі 
низькому рівні, потрапили, насамперед, США, Канада, Англія, 
Фінляндія та ін. (H. Lerch, 1991; Beer, 1991) [6]. 

Не краща ситуація спостерігається і в Україні. Як зазна-
чено в цільовій комплексній програмі «Фізичне виховання – 
здоров’я нації», 90% дітей, учнів та студентів мають відхилен-
ня у стані здоров’я. Протягом останніх 7 років на 41% збіль-
шилась кількість студентів, віднесених за станом здоров’я до 
навчальних секцій фізичної реабілітації [3]. 

З початку 90-х років майже на 700 тисяч скоротилась 
кількість підлітків, що займаються оздоровчою руховою 
активністю в спортивних секціях та клубах [6]. Результати 
тестування, проведеного за останні 8 років показали, що з 
загальної кількості студентів мінімальні вимоги виконало 
лише 21,5% чоловіків і 27,1% жінок, а на початку навчаль-
ного року всі вимоги тестування виконує 25,2% усіх чоло-
віків основного відділення та 39,6% жінок [1]. Причина 
цього полягає в: одно-дворазовому занятті на тиждень; 
зменшенні до мінімуму рухових можливостей студентів під 
час сесії; недостатній інтенсивності та стандартності нава-
нтажень; великій чисельності (30 і більше студентів) нав-
чальних груп; недостатньому матеріально-технічному за-
безпеченні навчального процесу та ін. (Соломонко В.В., 
Пацевко А.Й., Приставський Т.Г., Стахів М.М., 2001). 

Слід пам’ятати, що молодь потрапляє до вищих нав-
чальних закладів із певною фізичною підготовленістю (на 
жаль, незадовільною). Понад 50% школярів не можуть 
скласти нормативних вимог. «Сприяють» цьому соціаль-
ний, генетичний, екологічний фактори; шкідливі звички; 
недостатня рухова активність; непідготовленість школярів 
дбати про свій фізичний стан; недостатній професіоналізм 
вчителів, розбіжність програм з фізичного виховання у 
школах та ВНЗ та недостатній рівень фізичного виховання 
у школах (Зварищук О.М., 2002). 

В тих умовах, що склались сьогодні, викладач фізич-
ного виховання повинен враховувати сучасні технології, 
знання та використовувати навіть мінімальні шанси для 
покращення фізичного стану генофонду України [4]. 

Оскільки у 60 % студентів інтерес до занять фізичною 
культурою формується до навчання у ВНЗ, у 22% – на І курсі, 
а у 18% всього студентства цей інтерес так і лишається несфо-
рмованим до кінця навчання (Фалькова Н.І., 2002 р.). 

На підставі досліджень встановлено, що факторами 
підвищення рівня фізичної підготовленості студента є: 

 систематичні заняття оздоровчою руховою активністю; 
 профілактика захворювань; 
 загартування організму; 
 раціональне харчування; 
 боротьба із шкідливими звичками; 
 активний відпочинок (Дутчак М.В., 2010; Поташ-

нюк Р.З., 2011; Юрчишин Ю.В., 2012). 

Беручи до уваги соціально-психологічний портрет 
молоді України, необхідно (Драчук А.І., 2001): 

 посилити гуманістичну спрямованість фізичного вихо-
вання, звертати увагу на мотивацію занять ФК і С; 

 активно залучати студентів до здорового способу життя 
(оскільки сучасне студентство є терпимим до паління, 
вживання алкоголю та наркотиків); 

 обмежити використання в процесі занять фізичними 
вправами, які прищеплюють агресивність поведінки та 
привчають до культу насилля. 

І, зважаючи на те, що значна кількість фахівців (Бод-
нар І.Р., 2000; Шупейко М.Н., Сисоєв Н. В. та ін.) вказують на 
погіршення стану здоров’я студентів під час навчання у ВНЗ, 
сама програма з фізичного виховання потребує значних змін. 

Мета роботи: дослідити рівень фізичного розвитку 
студентів Кам’янець-Подільського національного універ-
ситету імені Івана Огієнка та на підставі отриманих даних 
виявити шляхи оптимізації процесу фізичного виховання. 

Організація досліджень. З метою визначення рівня за-
цікавленості студентів фізичною культурою і спортом та ви-
явлення шляхів вдосконалення процесу фізичного виховання 
молоді, студентам Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка була запропонована анкета, 
яка включала в себе 26 питань, пов’язаних з процесом їх фізи-
чного виховання. В дослідженнях взяло участь 150 хлопців та 
дівчат I-IV курсів факультетів університету. Анкетування 
проводилось анонімно та в позанавчальний час. 

Для контролю за динамікою фізичної підготовленості 
студенти складали низку нормативних тестів. В кінці нав-
чального року (травень) в рівних умовах студенти складали 
8 контрольних нормативі, які дають можливість об’єктивно 
оцінити рівень фізичної підготовленості. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дослі-
дження показали, що 89% хлопців прагнуть підвищити 
рівень своєї фізичної підготовленості, а у дівчат цей показ-
ник складає 16%. Більша частина дівчат (64%) відвідує 
заняття через бажання отримати високу оцінку з фізичного 
виховання. Такі закономірності пояснюються тим, що до 
вступу в університет в спортивних секціях займались 
19,5% дівчат, а у хлопців ця цифра складає 54%. 

Слід зазначити, що в останні роки збільшується кіль-
кість студентів, які хотіли б на заняттях з фізичного вихо-
вання займатись конкретними видами спорту. Дане твер-
дження ми дізналися у студентів, котрим було поставлено 
це питання. Було встановлено, що 73% хлопців мають ба-
жання займатися футболом, баскетболом, волейболом та 
бойовими мистецтвами, відповідно 50% дівчат обрали для 
себе заняття різновидами фітнесу. 

Вкрай тривожним є те, що майже 66% студенток оці-
нюють свій рівень фізичної підготовленості як середній, а 
25,9% дівчат визначили його низьким. У хлопців 27% вва-
жають свій рівень фізичної підготовленості, як високий, а 
64,9% – як середній. 

Також заслуговує на підвищену увагу той факт, що 
більше 18,9% хлопців і 14,8% дівчат впевнені, що вони 
ведуть здоровий спосіб життя, а 48,6% і 39,2% відповідно 
дали відповідь «швидше так, ніж ні». Важливим є те, що 
тільки 54,1% хлопців та 3,7% дівчат стверджують, що вони 
мають достатню кількість знань для самостійних занять 
фізичними вправами. У зв’язку з тим, що у більшості ВНЗ 
заняття з фізичного виховання проходять один-два рази на 
тиждень, самостійні заняття становлять основу фізичного 
виховання студентської молоді. Тим більше, що 91,8% 
хлопців та 81,5% дівчат намагаються займатися фізичними 
вправами самостійно хоча би 1-2 рази на тиждень. 

Результати наших досліджень показали, що 59,3% ді-
вчат та 59,4% хлопців відмічають покращення свого само-
почуття в результаті занять фізичною культурою. 

Також дослідження продемонстрували, що студент-
ська молодь виявляє високу зацікавленість до покращення 
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свого фізичного розвитку, який в цілому при вступі до уні-
верситету невисокий. 

Шляхи вдосконалення системи фізичного виховання, які 
можна виявити на підставі результатів анкетування, поляга-
ють у наступному: вдосконалення самої системи занять фізи-
чною культурою (розподіл матеріалу з урахуванням потреб 
фізичного розвитку студентів), створення груп за зацікавлені-
стю з відповідними програмами занять, підвищення ролі тео-
ретичних знань студентів для самостійних занять. 

Для багатьох представників учнівської молоді, на преве-
ликий жаль, уроки фізичної культури лишають не тільки не-
приємні спогади, а і стають причиною підсвідомої відмови від 
будь-яких видів фізичних занять. Якщо врахувати, наскільки 
застаріли такі уроки, це не дивно. Дуже часто заняття з фізич-
ного виховання у школах та ВНЗ в новому тисячоріччі лиша-
ються такими ж, як у 50 роках XX ст. 

Уроки фізичної культури розроблялися на основі Со-
кольської гімнастики, яка була створена ще раніше – на межі 
XIX-XX ст., коли після тривалого забуття почався новий 
сплеск популярності фітнесу. В той час з’являються найрізно-
манітніші гімнастичні системи: німецька, шведська, дихальна 
гімнастика Мюллера, атлетична гімнастика Сандова. 

З’являються нові технології, наукові видання не встига-
ють за науковими відкриттями. Нововведення необхідно ши-
роко використовувати в галузі фізичного виховання у ВНЗ. 

Відсутність творчого підходу та креативного мислення 
викладачів з фізичного виховання приводить до такої небажа-
ної «стабільності». Заняття подібні одне на друге із року в рік. 
В кращому випадку – студенти ввічливо сумують на таких 
уроках (позитив дорівнює нулю), в гіршому – ігнорують їх. 

Для того, щоб заняття приносили студентам позитив-
ні емоції – спробуйте скористуватись «правилом трьох». 
На кожному занятті студенти повинні отримати порцію: 
зацікавленості → задоволення → здоров’я. 

Отож, щоб фізичне виховання приносило студентам 
користь та емоційне задоволення, вони мають самі обрати 
для себе вид занять. 

Заняття з фізичного виховання в Кам’янець-Подільсько-
му національному університеті імені Івана Огієнка проводять-
ся з ІІІ по ІV семестри. Ми мали можливість спостерігати на-
ступні зміни в динаміці фізичного розвитку. В дівчат протягом 
навчання відбувався рівномірний, стійкий, проте незначний 
приріст результату: стрибок в довжину з місця на 1,1%, вис на 
зігнутих руках на 1,4%, човниковий біг 4х9 м на 2,6%, підні-
мання в сід за 1 хвилину – на 15,5%. 

У хлопців спостерігалася дещо інша картина. У ІІІ се-
местрі нами було зафіксоване погіршення результатів тесту-
вання фізичного розвитку студентів в середньому на 3-4%. Це 
можна пояснити збільшенням кількості пропущених ними 

занять з фізичного виховання. У ІV семестрі відбулося покра-
щення результатів: підтягування на 1,3%, стрибок в довжину з 
місця на 2,9%, піднімання в сід за 1 хвилину на 2,2%. 

Висновки. Анкетування студентів Кам’янець-Подільсь-
кого національного університету імені Івана Огієнка виявило, 
що 87,6% з них позитивно ставляться до фізичної культури 
загалом і до занять з фізичного виховання зокрема. Проте, 
займатися студенти бажають з обраної спеціалізації (близько 
65% хлопців обрали ігрові види спорту, приблизно 50% дівчат 
бажають відвідувати заняття з фітнесом). 

Дослідження показали, що суттєвого покращення фі-
зичного розвитку студентів Кам’янець-Подільського наці-
онального університету імені Івана Огієнка під час навчан-
ня в університеті не спостерігається. Середній приріст ре-
зультатів складання тестів дорівнює 2,5±0,5%. 

Встановлено, що навантаження на заняттях із фізичного 
виховання мають стандартний характер, спрямований перева-
жно на розвиток якоїсь одної фізичної якості. Внаслідок цього 
необхідно перебудувати зміст занять таким чином, щоб розви-
ток фізичних якостей відбувався у комплексі. 
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In the present article is investigated the state of physical 
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their views on the physical culture in university and own life.  
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