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OFFSHORE ZONES AS A PROBLEM FOR THE UKRAINIAN ECONOMY 

 

Today, offshore companies are a problem for the whole world. Ukrainian 

businessmen first got the opportunity to open offshore companies in 1991, when the 

Swiss company Riggs Walmet Group announced that it was entering the Ukrainian 

market. 

Offshore zones are quite attractive, first of all, offshore companies offer 

secrecy. It is quite difficult to find out who is the owner of a particular company and 

where the money came from. Secondly, the offshore zone has low or no taxation at 

all. In the west, companies have started using offshore companies to avoid double 

taxation. In fact, offshore schemes allow you to avoid not just double taxation, but 

any taxation. Third, offshore zones have simple or even primitive legislation [1]. 

Of course, there are also disadvantages to such a business. First, representatives 

of international law pay great attention to offshore companies. Secondly, there are 

considerable risks. To avoid this, you need to pay special attention to choosing an 

offshore zone, because you can lose your business and all your savings. Third, it will 

lead to a negative image. There is an opinion that illegal and shadow businesses are 

registered in offshore companies. That is why many businesses do not want to 

cooperate with offshore firms. And in the end, it is impossible to get large loans. 

There are many countries or islands in the world that have the status of 

offshore zones. These include Cyprus, Belize, the Bahamas, Seychelles, The Marshall 

Islands, Mauritius, Liechtenstein, Luxembourg, Hong Kong, Singapore, and many 

others. The exact number of such zones is not known. 

Today, the British Virgin Islands has the largest number of registered 

companies; Bermuda is the leader of the offshore insurance market, and is widely 

used for registering ships; Singapore is an international asset management center. 

Bahamas - has a huge number of registered vessels. Previously, the Bahamas was the 

dominant force in the offshore financial market, but since gaining independence in 

the 1970s, it has lost this position. The Panama offshore zone is a significant 

international maritime center. Today, it is the second largest center after the British 

Virgin Islands in terms of the number of registered companies. 

The world loses between 7 trillion and 20 trillion annually due to offshore 

companies. And this is about 10% of the entire economy. And Ukraine, in turn, loses 

about half of the budget on trade operations [2]. 

Among all offshore companies, Cyprus has become particularly important for 

Ukrainian capital. For 2020, according to official data of the state statistics service of 
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Ukraine, the total accumulated investment of enterprises registered in Cyprus 

amounted to 10368,9 million dollars, this represents 26,6% of the total investment 

amount [3]. 

From 1970 to 2018, the real amount of capital that flowed into offshore zones 

already far exceeded 20 trillion dollars. If this money had not been withdrawn to 

offshore companies, most countries would have already been able to pay off their 

external debts and accelerate their development. And residents of developing 

countries (85% of the world's population) could live very differently if money 

remained inside their economies. But, unfortunately, the withdrawn assets belong to a 

small group of people, while the government's debts lie on the shoulders of all 

citizens of the country [4]. In addition, today terrorism is actively financed through 

offshore companies. 

Today, the policy of most countries is aimed at combating offshore companies. 

After all, today the global trend of doing business is transparency, legality and 

payment of taxes. 
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PRINCIPLES AND FEATURES FOR THE FORMATION OF AN OPTIMAL 

INSURANCE PORTFOLIO. 

 

One of the most important tasks of the functioning of the insurance 

organization is to find the best way to create a balanced insurance portfolio, as well 

as to substantiate proposals for new directions for increasing the stability of the 

insurance portfolio, whose practical application of which in the activities of insurance 

organizations will contribute to the performance of insurers. By type, different 

classifications of the portfolio are identified: by degree of risk; profitability and 

sustainability; timing; region; timing; ratio of occurrence; ratio of insured risks, etc. 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/academic+adviser
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The classification of types is necessary in the formation of the insurance 

portfolio, and it is necessary to combine skilfully the weight of the type of insurance 

with the risk and profitability on which the type and type of insurance portfolio 

depends. There is also such a concept as the «optimal insurance portfolio». It is the 

portfolio that most closely matches the composition and strategy of the insurance 

company. Insurance theory lays down the basic principles for the formation of an 

optimal insurance portfolio[1; 2, p. 68]: 

1. The principle of rational sufficiency. The value of the insurance portfolio 

depends on the number of insurance contracts and facilities insured, as well as on the 

total amount insured. Sufficiency here refers to the following: the greater the number 

of insured homogeneous objects in the portfolio, the more accurate the probability 

data the insurance organization is likely to have. 

2. The principle of homogeneity. The amount of the insurance and the amount 

of risk are the criteria for assessing the homogeneity of an insurance portfolio. To 

assess uniformity, an insurance-theoretically known measure of the dispersion of an 

insurance sum, reflecting the proportion of contracts with maximal and minimal 

insurance sum.  

3. The principle of equilibrium. The equilibrium of the insurance portfolio is 

considered to be the ratio of newly concluded contracts to those that are about to 

expire. It is important for the insurer to achieve  such a state of the portfolio in which 

the inflow of new contracts at least compensates for those that are ending, and 

compensation should extend not only to the number of contracts and the amount of 

their contributions, but also to the amount of insurance, the duration of the insurance 

and the amount of risk. 

4. Principle of stability. The stability of the insurance portfolio is characterized 

by the proportion of contracts that will be insured until the end of their validity. This 

indicator is necessary because the client has the right to terminate the contract before 

the expiry of the insurance period.As a rule, the fact of premature termination of the 

contract is a consequence of the further intention of the insured, as well as the fact 

that the tariff policy of the insurer and its risk coverage do not fully correspond to the 

needs of the insured. This in turn points to the need for changes in marketing policies 

and strategiesof the insurance organization.  

5. Principle of diversification. Compliance with this principle will avoid the 

«risk cumulation effect" that results from an incomplete territorial layout of the 

damage, as well as the predominance of one type of insurance in the insurance 

portfolio 

Compliance with these principles will enable the insurer to form a rational, 

balanced and optimal insurance portfolio for its strategy. 

The objective of the portfolio optimization is to determine what portion of the 

portfolio should be reserved for each type of insurance to ensure that the expected 

return and the level of risk are best suited to the objectives of the insurance 

organization. However, there is no single optimal portfolio structure that satisfies [3, 

p. 59]. 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%8B.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5:%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5,%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%25B
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https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%BC,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%92%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%20%D1%83%25D
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=RU&sourcetext=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%82%D0%BE%D0%BC,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.%20%D0%92%20%D1%82%D0%BE%20%D0%B6%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D1%8B%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BB%D0%BE%20%D1%83%25D
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Optimization can be used in two stages: during the creation of the insurer and 

during its activity. For the first time, the concept of optimization was justified in 

capital market theory by the American economist G. Markowitz.The Markowitz 

model can also be used in insurance and insurance. This involves not only the 

investment activity of the insurance company, but also directly the insurance activity, 

namely the optimization of the insurance portfolio. 

 

REFERENCES 

 

1. Sydorov, А.G. Osnovnye pryntsypy formirovaniya optymalnogo strakhovogo 

portfelya. The basic principles of the formation of an optimal insurance 

portfolio].URL: F/U/http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/edoc/29244/1/ 

Sidorov_A._G.._s._311_312.pdf. (date of access 05.04.2021). 

2. Shishpanova, N. О.,Serdechna, Y. S. (2017). Teoretychni osnovy formyvannya 

strakhovogo portfelya [Theoretical basis of formation of the insurance 

portfolio].  Naukovi pratsi Mykolayivskogo agrarnogo аграрного 

університету. Еkonomika. Is. 290. Vol. 302.  P. 6771. [in Ukrainian]. 

3. Tereshchenko,T., Shutova,D. (2018) Formyvannya optymalnogo strakhovogo 

portfelya strakhovoyi organizatsii [For ming the optimal in surance portfolio of 

insurance company]. Mizhnarodny naychnyi zhurnal «Internauka». 

Ekonomicheskye nauki.No. 2(42).  P. 5764.[in Ukrainian]. 

 

Безнос Яна 

студентка 4 курсу, економічного фак-ту 

Наук. кер.: канд. екон. наук, доц., проф. каф. Рибалко О.М. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Необхідність підвищення якості та достовірності бюджетного обліку, 

прозорості державних фінансів та забезпечення повного відображення 

нагромаджених даних у звітності, створення умов для їх ефективного аналізу є 

головною метою реформування бухгалтерського обліку у бюджетних 

організаціях.  

Проблеми, які виникають при веденні і організації бухгалтерського 

обліку в установах державного сектору [1]: 

- відсутність систематизованої нормативно-методологічної бази 

регулювання бухгалтерського обліку; 

- недосконала меморіально-оредерна форма обліку; 

- застарілі інформаційні технології та фізично і морально зношена 

техніка, сувора економіка бюджетних коштів; 

- низький рівень заробітної плати бухгалтера бюджетної установи. 
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Удосконалення бухгалтерського обліку у державному секторі повинно 

гармонізувати зі статистикою державних фінансів та створенням системи 

національних рахунків України. Це дасть змогу: 

- ефективно керувати наявними ресурсами та оперативно 

задовольняти першочергові та інші потреби розпорядників бюджетних коштів 

згідно з прийнятим законом України «Про державний бюджет України»; 

- забезпечити прозорість і контроль за цільовим спрямуванням 

бюджетних коштів; 

- своєчасно здійснювати перерахування коштів усім рівням бюджетів 

для подальшого їх спрямування на виконання соціальних програм органів 

місцевого самоврядування. 

До специфічних особливостей організації бюджетного обліку необхідно 

віднести [2]: 

- контроль виконання кошторису видатків; 

- роздільний облік касових та фактичних видатків; 

- організацію обліку в розрізі статей бюджетної класифікації; 

- сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних 

документів; 

- галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, 

управління. 

Метою модернізації обліку є вдосконалення проблеми бухгалтерського 

обліку в державному секторі. На сьогоднішній день бухгалтерський облік у 

бюджетній сфері України складається з обліку виконання державного та 

місцевого бюджетів та бухгалтерського обліку бюджетних установ, що 

потребує удосконалення методології та переходу на єдині методологічні засади 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності, створення уніфікованого підходу 

щодо організаційно-інформаційного забезпечення обліку дасть змогу 

модернізувати систему обліку та звітності у бюджетній сфері. 
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ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Відмінності в міжнародній орієнтації і підході до міжнародних ринків, на 

яких ведуть діяльність компанії міжнародного бізнесу, можуть бути описані 

однією з трьох концепцій міжнародного маркетингового управління: 

1. концепцією розширення внутрішнього ринку, 

2. концепцією мульти-внутрішнього ринку, 

3. концепцією глобального маркетингу. 

Концепція розширення внутрішнього ринку. 

Орієнтація фірми на міжнародний маркетинг спостерігається в тому 

випадку, коли фірма з метою розширення продажів своєї продукції виходить на 

іноземні ринки. Згідно з концепцією розширення внутрішнього ринку фірма 

розглядає свої міжнародні операції як другорядні, призначені для розширення 

внутрішніх операцій на внутрішньому вітчизняному ринку. Первинним 

мотивом розширення внутрішнього ринку є реалізація надлишкового 

продукування. Бізнес навнутрішньому ринку є пріоритетним, а продажу за 

кордоном розглядаються як прибуткове розширення операцій на внутрішньому 

(вітчизняному) ринку. У зв'язку з цим компанії шукають ринки, де попит на 

продукцію подібний попиту на внутрішньому ринку і продукція, призначена 

для внутрішнього ринку, також буде прийнятна. Ця ринкова стратегія 

розширення може виявитися дуже прибутковою і багато компаній включаються 

в міжнародний маркетинг завдяки цієї стратегії. 

Концепціямульти-внутрішнього ринку. 

У тому випадку, коли компанія надає значення розбіжностям зарубіжних 

ринків і вважає за необхідне видозмінювати іноземний бізнес в організаційному 

сенсі, тоді в міжнародному бізнесі ця компанія дотримується стратегіїмульти-

внутрішнього ринку. Компанія, яка керується цією концепцією, дотримується 

думки, що ринки різних зарубіжних країн мають великі відмінності, і що для 

досягнення ринкового успіху на кожному окремому ринку потрібно своя 

індивідуальна програма. Для цих фірм характерно те, що вони формують 

окремімаркетингові стратегії для кожного окремого ринку зарубіжної країни. 

Концепція глобального маркетингу. 

Компанія, яка керується цією концепцією чи філософією, зазвичай 

іменується глобальної компанією, а її маркетингова діяльність - глобальним 

маркетингом, і ринок цієї компанії охоплює весь світ. Компанія, яка застосовує 

глобальну тактику маркетингу, прагне до ефективних шкалами розробляється 

стандартизованої продукції, надійного якості і яка повинна продаватися по 

прийнятною розумною ціною на глобальному ринку. Таким чином, глобальний 

ринок - це те ж саме, що внутрішній ринок країни, але встановлений в усьому 
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світі. Головний постулат глобальної маркетингової концепції передбачає 

орієнтацію світового ринку до народу, до покупця, для задоволення їх потреб і 

бажань. Таким чином, покупці становлять значні ринкові сегментипокупців з 

аналогічним попитом на певний продукт у всьому світі. З цією орієнтацією 

компанія намагається стандартизувати чимало своїх методики (підходи), і 

надати їм практичну спрямованість у всьому світі (на світової основі). Певні 

рішення стають прикладними і застосовуються у всіх країнах, поки іншим 

фірмам потрібно дослідження і розгляд локальних особливостей ринків кожної 

зарубіжної країни. Глобальна компанія розглядає світ в цілому як єдиний ринок 

і розробляє глобальну стратегію маркетингу. Хоча світ не став однорідним 

ринком, але тим не менше існує вагома підтвердження наявності 

ідентифікованих груп інтернаціональних споживачів (сегментів) з 

аналогічними потребами, бажаннями, чином поведінки. Ці сегменти 

утворюються з споживачів різних країн і "пронизують" у відомому сенсі 

державні кордони. Важливим є те, що незалежно від ступеня існування 

глобальних ринків, компанія може отримати користь із глобальної орієнтації 

свого бізнесу і маркетингу. 

Таким чином, освоєння нового закордонного ринку - це кожен раз 

компроміс між використанням рішень, вже випробуваних на внутрішніх 

ринках, і необхідним рівнем адаптації до нових ринків. Стандартизація 

забезпечує безумовний виграш в продуктивності праці, алеадаптація досить 

часто виступає тією неминучою ціною, яку доводиться платити фірмі за 

закріплення своїх позицій на знову освоюваних зарубіжних ринках. 
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ НА СВІТОВОМУ РИНКУ:СТАН, 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 

 

Харчова промисловість вважається однією із широких сфер національної 

економіки. Її головна мета – задоволення потреб суспільства у високоякісних 

продуктах харчування. Вирішення цієї проблеми виконується за підтримки 

високої продуктивності виробництва, форсування науково-технічного процесу, 

підвищення продуктивності праці, а також збільшення вартості сировини при 
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достатній роботі та виробництві. Наявність численних виробничих продуктів 

відіграє важливу роль у науково-технічному процесі [1]. 

Сама харчова промисловість повинна підтримуватися високоякісним 

обладнанням, технологією виробництва та необхідним обладнанням, що 

покращить продукцію, яка виробляється. Необхідно звернути увагу на 

підвищення якості сировини та розширення її асортименту. 

У харчовій промисловості виділяють такі найбільші галузі: кондитерська, 

консервна, м’ясопереробна, борошняна, макаронна, вершкова та сирна, рибна, 

цукрова, винна, алкогольна, тютюнова, пивоварна та інші. 

Харчова промисловість включає: 

 сільське господарство; 

 маркетинг (просування нових харчових продуктів); 

 оптовий продаж та розподіл продуктів харчування (логістика, 

транспорт, зберігання); 

 продовольчі товари, фермерські ринки, державні ринки та інша 

роздрібна торгівля; 

 дослідження та розробки (харчова технологія); 

 регулювання (місцеві, регіональні, національні та міжнародні норми та 

правила виробництва, продажу продуктів харчування); 

 фінансові послуги (кредит, страхування) [2]. 

Світовий попит на харчові продукти оцінюється приблизно у 10 трлн дол. 

США – до цієї суми входять як харчові продукти, так і послуги харчування. Під 

продажем харчових продуктів слід розуміти роздрібну торгівлю, а послуги 

харчування охоплюють кейтеринг для компаній та приватних споживачів 

(ресторани, заклади швидкого харчування, готелі, авіакомпанії та державний 

сектор). Найбільшими ринками для сектору харчової та переробної 

промисловості є Північна Америка (США, Канада та Мексика), Європейський 

Союз та Азіатсько–Тихоокеанський регіон (включно з Індією, Японією та 

Австралією). Кожен з цих ринків оцінюється приблизно у 1,9 трлн дол. США. 

Відповідно, разом ці ринки становлять близько 60% світового попиту. 

Важливим ринком також є Китай – він оцінюється приблизно в 1 трлн дол. 

США, що відповідає 10% світових продажів харчових продуктів [3]. 

З одного боку, харчова промисловість безпосередньо пов’язана із сільським 

господарством (постачання сировини), з іншого – залежить від власного 

формування з серйозною галуззю, гарантує сучасні технології, бензин, 

електроенергію, упаковку, хімікати тощо. З цієї причини державні проекти, 

спрямовані на підтримку вітчизняних виробників, не зможуть бути 

ефективними, якщо не буде передбачено сукупне виробництво продуктів 

харчування в харчовій промисловості. 

Сучасний етап розвиту харчової промисловості характеризується 

наявністю невирішених проблем, зумовлених негативними політичними і 

соціально-економічними процесами та глобальними викликами економічної 
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реальності, що стримують її розвиток, а саме: 

 проблема відсутності системного підходу в державній політиці до 

забезпечення стабільного та ефективного розвитку харчових підприємств; 

 низький рівень технічного оснащення; 

 майже відсутність інноваційної діяльності, низький рівень забезпечення 

сировинною базою та купівельної спроможності населення, недостатність 

інвестицій; 

 відсутність взаємозв’язку між постачальниками сировини та 

підприємствами-переробниками для виготовлення продукції із високою 

доданою вартістю [4]. 

Таким чином, у всьому світі харчова промисловість розглядається як 

потенційна сфера зростання та соціально-економічного впливу. Це приносить 

дохід, а також допомагає зменшити витрати, заробити в іноземній валюті та 

збільшити додану вартість за рахунок підвищення конкурентоспроможності 

виробництва. На сучасному світовому ринку якість та безпека продуктів 

харчування стали конкурентними перевагами для підприємств харчування та 

сфери послуг. 

Все це дає поштовх для подальших наукових досліджень пошуку 

альтернативних варіантів підвищення ефективності державного регулювання 

розвитку харчової промисловості, адже її розвиток є одним із найважливіших 

факторів, що впливає на зростання світової економіки у середньостроковій 

перспективі. 
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СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ТОВАР» 

 

Поняття «товар» вивчалося багатьма економістами з багатьох країн світу. 

В певних моментах їх погляди співпадали, в інших – ні, але наразі існують 

основні твердження, які є безсумнівними та підтверджені багатьма вченими-

економістами.  

По-перше, складовою частиною ціни будь-якого товару є витрати. Наразі 

всі економісти підтверджують це, прийнявши дане твердження за теорему, яка 

не потребує доказів. Вислів «витрати» - складова частина товару» досить чітко 

простежується в роботах Франсуа Кене, Нассау Вільяма Сеніора, А. Сміта, 

П’єра де Буагільбера,  

Товар є головним компонентом процесу виробництва. Адже будь-яка 

діяльність призводить до виробництва товару, призводить до появи прибутку і 

неминуче веде до появи витрат.  

П’єр де Бунагільбер, вивчаючи поняття «товар» орієнтувався на поняття, 

що всі економічні зв’язки в суспільстві ґрунтуються на обміні продуктами 

праці. Цей обмін торкається безпосередньо кожної людини, яка не може 

виготовляти всі необхідні блага самостійно і вимушена, таким чином, йти на 

обмін. Ця думка має ключове значення і є одним із тверджень, яке прийнято 

більшістю вченими того часу і домінує в економічній науці по сьогоднішній 

день.  

В наукових публікаціях Франсуа Кене багато поглядів співпадало з 

поглядами згаданого вище Буагільбера. Наприклад, він також вважав, що товар 

є продуктом праці або певним благом, яке здатне задовільнити певні потреби 

людини і призначені для обміну (продажу або купівлі). 

Нассау Вільям Сеніор стверджував, що товаром є будь-який предмет 

комерції або торгівлі. Трохи відрізнялось його трактування поняття «товар» від 

інших дослідників. Він розглядає споживчу вартість (корисність) продукту і 

відокремлює його від поняття «товар». Так, товаром стає лише та корисність, 

яку можна обміняти на іншу корисність. Споживча вартість товару цікавить 

його виробника лише тому, що шляхом обміну на іншу споживчу вартість він 

через останню зможе задовільнити якусь свою потребу. Тут споживча вартість 

тісно пов’язується з іншою властивістю товару – йог здатністю обмінюватися 

на інший товар з міновою вартістю.  

Теорія граничної корисності на сьогоднішній день являється однією з 

базових теорій вартості. Вона виникла як розвиток деяких ідей Ж.Б. Сея про 

корисність товару. Ця теорія була сформована в області неокласичного 

напрямку в економіці. В своїй спрощеній інтерпретації теорія граничної 

корисності виходить із такого розуміння вартості: вартість являється 

споживчою або суб’єктивною оцінкою відносного корисного ефекту 
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економічного блага певного виду його цінності. Іншими словами, вартість 

товару визначається мірою корисності блага, його корисного ефекту для 

кінцевого споживача.  

Карл Менгер, засновник австрійської школи економічної теорії, в свою 

чергу, наводить опис основних властивостей товарів як економічної категорії: 

наявність меж здатності товарів до збуту, ступеня здатності до збуту і здатності 

товару до обороту. Наведені хактеристики мають значення під час поділу 

товарів на продукцію, послуги й роботи, основні речі та їх складники, споживчі 

і неспоживчі речі, визначені умови обороту товарів на ринку.  

Варто також згадати, що споживча вартість і вартість товару є 

взаємозалежними характеристиками товару, які виявляються в певній мірі лише 

в процесі обороту товарів на ринку та зіставлення з іншими однорідними 

товарами. 

Отже, розглянувши основні концептуальні поняття терміну «товар» 

можемо зробити узагальнений висновок, що товаром є не будь-який актив, але 

будь-який продукт, що бере участь у вільному обміні на інші речі, продукт, 

який виготовляється з метою його продажу. Продукти, що вироблені не для 

продажу, а задля забезпечення інших соціальних функцій товарами не 

являються. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ СТРАХОВИКА 

 

У сучасних умовах ринкових відносин підвищуються вимоги до 

фінансової стійкості страхової компанії. Фінансова стійкість є однією з 

найважливіших характеристик страхової організації, та визначає ії поведінку  

щодо зовнішніх і внутрішніх змін. Тому від правильності визначення факторів 
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фінансової стійкості залежить точність визначення кількісних і якісних 

показників діяльності. Фактори впливу на фінансову стійксть розділяються на 

внутрішні та зовнішні [1]: 

 До зовнішніх належать фактори, обумовлені впливом зовнішнього 

середовища,  тобто ті фактори, які визначають стан фінансового ринку, 

національної й світової економіки, політичний клімат в країні, а також форс-

мажорні обставини. Якщо ж дія зовнішнього середовища відносно стабільна, то 

остаточне положення страхової організації визначається лише внутрішніми 

факторами. 

В свою чергу, до внутрішніх належать фактори, обумовлені професійним 

рівнем персоналу, якістю менеджменту, стратегією розвитку страхової 

організації, забезпеченістю власним капіталом,  а також внутрішня політика 

страховика. Крім того, можна віднести  до внутрішніх факторів фінансову 

звітність, її якість, склад акціонерів, розмір та масштаби діяльності страхової 

організації, консервативність, прозорість і публічна активність. Узагальнимо 

перелік зовнішніх та внутрішніх факторів у таблиці 1 [2]: 

 

Таблиця 1 – Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії  

Керовані Некеровані Змішані 

Якість страхового портфеля Кон'юнктура 

ринку 

Страхові резерви 

Склад і структура витрат, 

стратегія компанії стосовно 

витрат 

Інфляція, час, 

тривалість 

звітного 

періоду 

Статутний фонд, його 

розмір, структура і склад 

Склад і структура тарифної 

ставки 

 Система перестрахування 

Гарантійні фонди страховика, 

участь у централізованих 

резервних фондах і 

добровільних фондах страхових 

гарантій 

 Ступінь залучення 

страхової організації в 

інвестиційну діяльність 

Стратегія страхової організації 

стосовно чистого прибутку 

 Мобільність компанії 

Маркетингова політика і 

менеджмент страхової компанії 

 Оптимальна структура 

страхової організації 

 

У зарубіжному страховому менеджменті активно використовується 

класифікація чинників за можливістю управління ними. З цих позицій чинники 

стійкості можуть бути такими, що піддаються і не піддаються управлінню, 

тобто керовані та некеровані, а також змішаними(табл.2) [3]: 

Таблиця 2–Поділ факторів фінансової стійкості страховика за 

можливістю управління. 
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Керовані Некеровані Змішані 

Якість страхового портфеля Кон'юнктура 

ринку 

Страхові резерви 

Склад і структура витрат, 

стратегія компанії стосовно 

витрат 

Інфляція, час, 

тривалість 

звітного 

періоду 

Статутний фонд, його 

розмір, структура і склад 

Склад і структура тарифної 

ставки 

 Система перестрахування 

Гарантійні фонди страховика, 

участь у централізованих 

резервних фондах і 

добровільних фондах страхових 

гарантій 

 Ступінь залучення 

страхової організації в 

інвестиційну діяльність 

Стратегія страхової організації 

стосовно чистого прибутку 

 Мобільність компанії 

Маркетингова політика і 

менеджмент страхової компанії 

 Оптимальна структура 

страхової організації 

 

Таким чином, можна зазначити, що проблема забезпечення фінансової 

стійкості страхової компанії є багатофакторним завданням і тому вимагає 

комплексного підходу. 

Але, слід зауважити, що на сьогодні у вітчизняній  страховій науці  і 

практиці не існує єдиного підходу до  формування системи показників та 

методик оцінки фінансової стійкості страхових компаній. У більшості методик 

пропонується оцінювати фінансову стійкість страхових організацій на основі 

системи показників фінансової стійкості інших суб’єктів господарювання з 

адаптацією їх до галузевих особливостей даної сфери. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В 

УМОВАХ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ 

 

Бухгалтерський облік відіграє важливу роль у наданні інформації про 

собівартість продукції та використання матеріалів, трудових та фінансових 

ресурсів. 

Перспектива розвитку обліку витрат, підвищення надійності та 

аналітичної інформації про фактичну собівартість продукції, визначення 

величини відхилень від прогресивних норм, виявлення причин та місць їх 

виникнення багато в чому пов’язана із запровадженням нормативного методу 

обліку витрат та калькулюваня собівартості продукції.  

З появою теорії нормативного методу та його практичним 

впровадженням, українські економісти зробили багато для його розвитку. 

Вагомий внесок зробили Б. Юровський [1], О. Целуйко [2]та інші.    

Нормативний метод обліку витрат є системою обліку та контролю витрат 

та призначений для вирішення двох основних завдань: по-перше, для 

здійснення поточного контролю виробничих витрат; по-друге, надійний 

розрахунок фактичної собівартості продукції.  Цей метод обліку та обчислення 

продукції вважається найбільш прогресивним, особливо у галузях, де вироби 

виготовляються шляхом різання, механічної обробки та складання деталей, 

вузлів та напівфабрикатів [2].  

Основними принципами організації нормативного обліку виробничих 

витрат є:  

− підготовка нормативних розрахунків на основі технічно обґрунтованих 

чинних стандартів витрат на основні статті виробничих витрат у натуральному 

та грошовому вираженні;  

−врахування змін чинного законодавства під впливом науково-технічного 

прогресу та визначення їх впливу на собівартість продукції;  

−виявлення фактичних відхилень витрат  від діючих стандартів місць, 

причин та винуватців їх виникнення;  

−облік виробничих витрат здійснюється з розподілом витрат відповідно 

до стандартів, змінами стандартів та відхиленнями від стандартів [1].   

Нормативний метод калькуляції заснований на алгебраїчному 

підсумовуванні витрат, змінах та відхиленнях від норм для отримання 

фактичних витрат, а тако ж на повсякденному контролі витрат.   

Цей метод характеризується взаємозв’язком між нормуванням витрат та 

розрахунком фактичних витрат. Перед розрахунками передує документальне 

оформлення або розрахунок відхилень від певних стандартів, систематизація 

цих відхилень та реєстрація змін щодо вихідних стандартів.  
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Відмінною рисою нормативного методу є організація зведеного обліку 

виробничих витрат. Нормативний метод розрахунку не слід застосовувати на 

переробних підприємствах, що забезпечують достовірне і обґрунтоване 

калькулювання собівартості продукції. Цей облік ведеться не по замовленнях 

або переділах, а в розрізі цехів по видам продукції.   

При нормативному методі обліку виробничих витрат основою для 

розрахунку фактичної собівартості виробленої продукції є їх нормативна 

вартість, яка визначається на основі чинних нормативних актів.  При складанні 

нормативних розрахунків на вироби або деталі враховуються лише прямі 

витрати (основні матеріали, придбані комплектуючі та послуги стороніх 

підприємств, основна заробітна плата виробничих робітників). Нормативні 

розрахунки проводяться на основі стандартів, розроблених підприємствами, що 

діяли на початок місяця. Усі поточні зміни до стандартів вносяться в 

нормативні розрахунки після їх затвердження.  

Початковим етапом розрахунку витрат за нормативним методом обліку та 

розрахунку є визначення незавершеного виробництва. Якщо собівартість 

товарної продукції визначається між запасами шляхом складання нормативної 

собівартості цієї продукції з урахуванням щомісячних відхилень від стандартів 

та змін у стандартах, то вартість незавершеного виробництва може бути 

визначена за формулою:  вартість незавершеного виробництва на початок 

місяця плюс витрати за місяць мінус повернення і списання мінус собівартість 

товарної продукції.  

Фактична вартість кожного виробу обчислюється шляхом алгебраїчного 

додавання стандартної вартості та суми відхилень та варіацій, включених до 

цього виробу в контексті статей витрат.   

Застосування нормативного методу обліку та розрахунку продукції 

дозволяє врахувати основні фактори, що визначають вплив на відхилення 

фактичної собівартості від норми. Перевагою цього методу є його ефективність, 

а також виявлення причин та винуватців перевищення витрат за окремими 

статтями калькуляції. Однак впровадження цього методу об'єктивно вимагає 

високого рівня нормування прямих витрат на виробництво та реалізацію 

продукції з урахуванням науково-технічного прогресу у зміні системи 

нормування.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стратегічний управлінський облік являє собою процес підготовки 

інформації про минулий, поточний та майбутній стан зовнішнього і 

внутрішнього середовища підприємства для прийняття обґрунтованих 

стратегічних і оперативних управлінських рішень.  

Організація стратегічного управлінського обліку на основі процесного 

підходу має такі переваги: 

- на сьогоднішній день процесний підхід є одним з основних інструментів 

підвищення ефективності управлінської діяльності;  

- наявність послідовних і прогнозованих +виходів (результатів) процесу; 

- виділення ключових процесів з метою акумулювання ресурсів; 

- прийняття управлінських рішень, заснованих на фактах; 

- формування системи показників, що дозволяють відслідковувати 

результативність і ефективність процесу на кожній стадії. 

Стратегічний управлінський облік покликаний формувати та надавати 

керівництву підприємства інформацію, необхідну в довгостроковій 

перспективі, його прийоми повинні бути спрямовані на підтримку спільної 

конкурентоспроможної стратегії організації. Завдання стратегічного 

управлінського обліку перебувають в залежності від рівня прийнятої стратегії 

підприємства. Необхідною умовою успішної реалізації корпоративної стратегії 

є скоординованість і взаємодоповнюваність всіх стратегій підприємства, в 

зв'язку з чим важливе значення має єдина обліково-аналітична, прогнозна і 

контрольна інформація, яка формується в процесі стратегічного управлінського 

обліку. Споживачами цієї інформації є менеджери вищої ланки (топ-

менеджери). Завданнями стратегічного управлінського обліку на цьому рівні є: 

- надання інформації для вибору пріоритетних напрямків діяльності 

підприємства; 

- забезпечення інформацією для ефективного розподілу ресурсів за всіма 

видам діяльності підприємства;  

- контроль та аналіз ключових показників діяльності підприємства;  

- формування стратегічної управлінської звітності[1, c. 163-167]. 

При організації та здійсненні стратегічного управлінського обліку 

важливе значення мають питання його ефективності, що виражаються в 

перевищенні прибутку від кінцевого результату стратегічного управлінського 

обліку над витратами на його організацію та проведення. 

Для організації на підприємстві стратегічного управлінського обліку 

потрібно використовувати широке коло різних концепцій та показників 
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фінансового та нефінансового характеру. Інформація, яка формується підпроцесами 

стратегічного управлінського обліку, являє собою систему показників, що 

відображають стан підприємства в конкретний момент часу, його бажаний стан в 

майбутньому і відповідність прийнятих управлінських рішень стратегії розвитку 

підприємства для досягнення поставлених цілей [2, c. 156]. 

У табл. 1наведемо мережу підпроцесів стратегічного управлінського обліку. 

Таблиця 1 

Під процеси стратегічного управлінського обліку 

Підпроцес  Сутність підпроцесу Результат  

Стратегічне 

планування 

Постановка завдань і розробка планів 

довгострокового характеру, які 

призначені для досягнення стратегічних 

цілей підприємства 

Корпоративна 

стратегія розвитку 

підприємства  

Управлінський 

облік 

Збір, реєстрація і вимір інформації про 

господарську діяльності підприємства 
Управлінська звітність  

Стратегічний 

аналіз 

Визначення стану діяльності 

підприємства в конкретний момент 

часу: зовнішній і внутрішній 

стратегічний аналіз 

Інформація про оцінку 

ясності і 

реалістичності 

стратегічних цілей 

підприємства 

Стратегічний 

контроль  

Відслідковування  та оцінка досягнення 

поставлених стратегічних цілей і 

забезпечення повернення до стадії 

прийняття рішень 

Інформація про 

відповідність або 

невідповідність ходу 

діяльності 

підприємства його 

стратегії 

Зазначимо, що система показників характеризується ієрархічною 

структурою, на вершині якої знаходиться зведена оцінка діяльності 

підприємства, деталізована на нижніх рівнях ієрархії у вигляді приватних 

показників. Ця система дозволяє оцінити якість прийнятих управлінських 

рішень на основі планових, облікових, контрольних та аналітичних даних, 

зібраних і оброблених в процесі стратегічного управлінського обліку [3]. 
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ЩЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Заробітна плата займає основну частину в структурі стимулів 

працівників сільськогосподарських підприємств.  Посилення мотивації і 

вдосконалення оплати праці працівників є важливим фактором підвищення 

ефективності та сталого розвитку сільського господарства. Незважаючи на 

позитивну динаміку основних показників розвитку, рівень заробітної плати 

в сільському господарстві залишається одним з найнижчих в порівнянні з 

іншими галузями економіки країни. У зв'язку з цим основним завданням 

сучасної аграрної політики є підвищення заробітної плати в сільському 

господарстві до рівня, необхідного для розширеного відтворення робочої 

сили і подолання бідності на селі. 

Наявна в сільськогосподарських підприємствах оплата праці 

поділяється на види : 

Основна – винагорода, що являє собою заробіток, який нараховується 

за тарифними ставками, посадовими окладами, з урахуванням виробленої 

продукції, її кількості та якості. 

Додаткова – винагорода за працю понад установлені норми, за 

одержання зверх планового врожаю, за винахідливість, трудові успіхи 

(доплати, надбавки, компенсаційні виплати, премії) 

Мінімальний гарантований розмір тарифної ставки робітника, який 

виконує просту роботу, що не вимагає кваліфікації, за повністю виконану 

місячну норму праці (обсяг робіт) у розмірі не меншому від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України  

Можна визначити, що заробітна плата працівника сільського 

господарства  це винагорода за працю, пов'язану з об'ємом і якістю 

виробленої конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, 

виробництво якої пов'язане зі значними ризиками природно-кліматичних 

характеру. Розбіжність робочого періоду з часом виробництва продукції 

призводить до того, що результати витраченого праці визначаються значно 

пізніше закінчення трудового процесу. Така особливість не може не 

позначитися на формуванні фонду оплати праці. Циклічність і сезонність 

сільськогосподарської праці, викликані біологією розвитку рослин і тварин, 

призводять до того, що напруженість праці в певні періоди різко зростає. Це 

викликає необхідність застосування в такі періоди спеціальних систем і 

форм оплати праці, які повинні стимулювати високоякісне і своєчасне 

проведення сільськогосподарських робіт і розведення тварин.  
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Найважливішим показником за запропонованою нами методикою 

розрахунків є обсяг реалізованої продукції і прибуток. Чим більше обсяг 

реалізованої продукції, тим більший обсяг робіт припадає на керівників і 

фахівців, отже, і заробітна плата коригується залежно від обсягу 

виробництва і прибутку. 

З метою поліпшення нової системи оплати праці ми пропонуємо 

встановити єдині підвищувальні коефіцієнти по всіх професійно-

кваліфікаційних групах. У цьому випадку заробітна плата буде 

нараховуватися по кожним професійно-кваліфікаційних групах в залежності 

від встановленої мінімальної ставки і підвищувальних коефіцієнтів.  

Наприклад, для того щоб застосувати нову систему оплати праці на 

сільськогосподарських підприємствах, можна виділити наступні 

професійно-кваліфікаційні групи:  

тваринники, 

працівники ручної праці,  

водії,  

трактористи-машиністи,  

керівники і спеціалісти господарства,  

керівники і фахівці підрозділів підприємства,  

працівники ремонтно-механічних майстерень,  

молодший обслуговуючий і допоміжний персонал.  

Для кожної професійно-кваліфікаційної групи встановлюються 

мінімальна місячна ставка оплати і однакові підвищувальні коефіцієнти по 

всіх кваліфікаційними рівнями. 

Отже, на кожному сільськогосподарському підприємстві пропонуємо 

розробляти Положення про преміювання працівників на підприємстві, що 

спонукає до покращення розрахунків з оплати праці. Обов’язково необхідно 

враховувати стаж працівника, його внесок у діяльність підприємства.  
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ФЮЧЕРСИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ В 

УКРАЇНІ 

 

У зв’язку зі значними коливаннями курсу гривні по відношенню до 

основних іноземних валют в період фінансової кризи та розширення 

зовнішньоекономічних операцій для суб’єктів господарювання, особливої 

актуальності набувають проблеми управління фінансовими ризиками. 

Найбільш популярним методом управління ціновими та валютними 

ризиками є хеджування. Економічна сутність хеджування у більшості випадків 

зводиться до використання ф’ючерсів і опціонів для зниження цінових ризиків 

на спотовому ринку. 

Отже, хеджери обов’язково купуючи чи продають ф’ючерсні чи опціонні 

контракти на активи, які вони хочуть захеджувати на спотовому ринку. При 

цьому, ф’ючерсні позиції будуть тривати до кінця купівлі чи продажу реальних 

активів. [1, с. 340-341]: 

У світовій практиці для хеджування валютних ризиків використовують 

валютний ф’ючерс – це стандартизована угода, що засвідчує зобов’язання 

особи обміняти одну валюту на іншу у визначений угодою час та на визначених 

умовах у майбутньому [2].  

Хеджування валютного ризику спрямоване на захист коштів від 

несприятливого руху курсу валют, що полягає у фіксуванням теперішньої 

вартості цих коштів шляхом укладення ф'ючерсних угод. Кожна компанія, 

фінансовий результат якої залежить від коливань валютного курсу, зацікавлена 

в інструментах нейтралізації фінансових ризиків. Основними хеджерами на 

ринку є [3]: 

- імпортери елементарної бази іноземного виробництва, які регулярно 

купують електронне обладнання іноземного виробництва; їх інтерес полягає у 

захисті від можливого підвищення цін на імпортні товари; 

- компанії, які мають на балансі валюту як дохід від продажу товарів 

(робіт чи послуг); їх інтерес полягає в тому, щоб захиститися від ймовірного 

зниження курсу валюти, якою вони володіють; 

- компанії, які залучали валютні позики з плаваючою або фіксованою 

процентною ставкою; їх інтерес полягає в тому, щоб захиститися від 

ймовірного збільшення вартості валюти, що підлягає поверненню кредитору 

За допомогою хеджування на підприємстві зникає ризик курсових 

коливань. Це дає змогу планувати господарську діяльність та фінансові 

результати, а також заздалегідь встановлювати ціни на товари, роботи, послуги 

підприємства.  
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Торгівля на ф'ючерсному ринку Української фондової біржі розпочалась 

у 2010 році, але у 2018 році була припинена через заборону Радою національної 

безпеки та оборони України на використання програмним забезпеченням 

торгівельної системи. Новий етап у розвитку ф’ючерсного ринку в Україні 

почався у серпні 2020 року, коли було розпочато відновлення строкового ринку 

в Україні з розрахункового контракту на курс долара США. Перша угода по 

ф'ючерсним контрактам на курс долар США-українська гривня укладена 

Dragon Capital і Фрідом Фінанс Україна [4]. Специфікація контракту наведена в 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Специфікація ф’ючерсу на курс долар США – українська гривня - 

DX 

Код контракту DX<місяць виконання><рік виконання> 

Базовий актив курс долара США по відношенню до української 

гривні 

Обсяг контракту 1000 (одна тисяча) доларів США 

Вид контракту розрахунковий 

Ціна контракту вказується в українських гривнях за 1 (один) 

долар США 

Мінімальний крок ціни 0,005 (одну тисячну) української гривні 

Вартість кроку ціни 5,00 українських гривень 

Мінімальне гарантійне 

забезпечення 

20% 

Збір за угоду (реєстрація 

угоди / скальперська 

операція) 

2,00 грн / 2,00 грн 

Джерело: складено авторами за даними [5] 

 

Отже, створення та активізація власного ф’ючерсного ринку, який 

відповідав би потребам та можливостям вітчизняних виробників, є найбільш 

реалістичним та найперспективнішим напрямком розвитку фінансових 

деривативів в Україні. Ф'ючерс гривня-долар наразі виступає достатнім 

інструментом для валютного хеджу від ризиків коливання курсу USD/UAH. 

Приватним українським інвесторам цей похідний інструмент цікавий як 

заробіток на коливанні валютного курсу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯК ГОЛОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

З переходом економіки України до ринкових відносин господарювання 

виникають відповідні інструменти та формується інфраструктура ринку. За 

таких умов перед бухгалтерським обліком постає завдання в налагоджені та 

відпрацюванні процедур обліку відносно нових об’єктів. До таких об’єктів 

належать і цінні папери. 

Питанню дослідження ринку цінних паперів та удосконалення 

методології обліку в акціонерних товариствах приділяється значна увага в 

роботах Задихайло Д. В., Мамутова В. К., Пашкова В. М., Вишневський В. П. 

Метою роботи є оцінка стану ринку цінних паперів та дослідити їх 

вагомість на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. 

Ринок цінних паперів формує особливий сектор господарювання, який 

пов’язаний із забезпеченням підприємств фінансовими ресурсами, стимулює 

мобілізацію капіталів, забезпечує перерозподіл коштів між різними галузями 

економіки. 

Фінансові інвестиції – це активи, що утримуються на підприємстві з 

метою отримання або збільшення вже наявного прибутку, а також для 

зростання вартості капіталу. Фінансова інвестиція для реципієнта та донора має 

різу форму: для отримувача– майно або кошти, для інвестора – корпоративні 

права або фінансові інструменти (облігації, акції ощадні сертифікати, векселі). 

Розвиток світового ринку інвестицій сприяє розробці загальних 

принципів обліку і звітності, тобто провадженню міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). У міжнародних стандартах регламентуються 

основні моменти бухгалтерського обліку, які розглядається в певному стандарті 

http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/18_18.pdf
https://ffin.ua/upload/file/7859d23840d03025044934de198532f848c299b5.pdf
https://ffin.ua/upload/file/7859d23840d03025044934de198532f848c299b5.pdf
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та які використовуються при розробці національних стандартів. Саме тому 

П(с)БО 12 «Фінансові інвестиції» має ряд спільних моментів з МСФЗ 25 «Облік 

інвестицій». 

Цінні папери поділяють на імені та на пред’явника. Відмінність полягає у 

тому, що перші передаються з «передатним написом», який означає, що права 

переходять за цим документом до іншої особи, а другі в обігу перебувають 

вільно. Головна особливість цінних паперів у тому, що їх можна 

використовувати для розрахунків між суб’єктами господарювання. 

Придбані цінні папери в залежності від мети інвестування, терміну їх 

перебування на підприємстві та ліквідності  можна поділити на довгострокові 

та поточні. Таке розмежування інвестицій на сьогодні важливе, тому що вони 

по різному відображаються в обліку і звітності. 

Управління фінансовими інвестиціями містить у собі: 

1) Аналіз стану фінансового інвестування в попередньому періоді 

2) Визначення обсягу фінансового інвестування в майбутньому періоді й вибір 

форм фінансового інвестування. 

3) Оцінка ефективності окремих видів цінних паперів 

4) Управління інвестиційним портфелем підприємства. 

Інвестиційний портфель є сукупністю вхідних в нього інвестиційних 

проектів і цінних паперів. Він може складатися з паперів одного виду, а також 

змінювати свій вклад і структуру шляхом заміщення одних цінних паперів 

іншими. З урахуванням характеристик видів цінних паперів інвестор формує 

свій фондовий портфель, дотримуючи певний баланс між існуючим ризиком і 

прибутковістю за кожен період часу. 

Засоби, отримані підприємствами з фондового ринку, підвищують їх 

фінансову стійкість, покращують ліквідність балансу і платоспроможність 

господарюючих суб’єктів.  

Державне регулювання повинно забезпечувати захист суспільних 

інтересів, справедливість, а також рівноправність ринку з доступною та 

відкритою інформацією. Функції щодо регулювання та контролю за ринком 

цінних паперів держава здійснює за допомогою формування спеціальних 

структур; специфікою засобів регулювання, що пов’язані з контролем за 

наданням великого об’єму інформації; необхідністю постійної адаптації 

законодавства та підзаконних норм фондового ринку, який швидко 

розвивається і змінюється; необхідністю для широкого загалу інвесторів 

створення органу, здатного захистити їхні інтереси. 

Отже, цінні папери є невід’ємним елементом в господарській діяльності 

підприємств та альтернативним джерелом залучення інвестиційних ресурсів. І 

тому підвищення функціонування економіки не може відбутися без 

покращення управління інвестиційною діяльністю. Вона може проводитись під 

впливом державної політики, на основі якої можна впровадити структурну 

перебудову економіки країни. 
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ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВА СИСТЕМИ ОПЛАТИ І 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 

 

Заробітна плата –основна частина системи оплати і стимулювання праці, 

один з механізмів впливу на ефективність діяльності працівника, персоналу. 

Функція заробітної плати проявляється в її спонукує вплив на особистість. З 

чого випливає, заробітна плата виконує подвійну значущість: на перший 

погляд, це винагорода за результат діяльності, на другий–імпульс до діяльності. 

Мета роботи полягає у дослідженні проблемних питань організації 

бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці та стимулювання труда. 

Теоретичним і практичним питанням розгляду проблем бухгалтерського 

обліку операцій з оплати праці та їх удосконаленню присвячені праці багатьох 

вітчизняних учених. Значний внесок у дослідження цих проблем зробили: Л.С. 

Герасимчук, О.В. Кантаєва, О.В. Покатаєва, Г.О. Кошулинська, Н.В. 

Потриваєва, І.В. Савченко та інші. Проте зауважимо, що в результаті змін, які 

регулярно вносяться до нормативно-правового регулювання, питання 

облікового відображення операцій з оплати праці потребують подальшого 

удосконалення[1]. 

Система мотивації повинна бути досить різноманітною з позиції взятих 

на озброєння методів. Це створює значний вплив, результатом якого є 

збільшення ефективності праці, зменшення витрат і, як підсумок, приріст 

вирученого доходу, поліпшення рівня матеріального добробуту кадрів. 

Вірно обраний і класифікований перелік обґрунтованих факторів 

дозволяє не тільки значно помножити ефект роботи організації, а й 

удосконалити емоційну атмосферу в команді, домогтися доцільного поєднання 

поведінки розвитку організації і потреб співробітників. 

Стимул є зовнішнім спонукальним, а часто примусовим підставою, що 

змушує співробітника виконувати свої обов’язки. Характерним стимулом 

виявляється заробітна плата і матеріальне заохочення. 
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Мотиваційний чинник прийнято розділяти на дві групи: монетарні 

(грошові) і немонетарні (негрошові). Монетарної групі присвоюють такі 

основоположні поняття: заробітна плата, участь в прибутку, премія і участь в 

капіталі. 

Виділяють наступні види заробітньої плати: основна, додаткова, 

заохочувальні та компенсційні виплати.  

Заробітна плата є свого роду винагородою за виконання роботи, 

відповідно до положень організації праці.  

Додаткова заробітна плата – винагорода за успіхи в роботі, особливі 

умови праці, за понаднормову працю.  

До заохочувальних виплат відносяться премії, винагороди за підсумками 

річної роботи.  

Заробітна плата виконує наступні функції: відтворювальну, стимулюючу, 

регулюючу, соціальну.  

Відтворювальна функція – забезпечення працівників необхідніми 

життєвими благами, які потрібні для відновлення робочої сили. У реалізації 

даної функції найбільш зацікавленими є наймані працівники. 

Стимулююча – розмір плати визначається залежно до якості зробленої 

праці та кількості часу кожного працівника. Реалізація цієї функції допомагає 

роботодавцям отримати збільшений прибуток.  

Регулююча функція полягає в оптимізації розміщення робочої сили у 

різного роду галузях регіонах, господарствах. При цьому враховується 

кон’юктура ринку праці. 

Соціальна функція відображає міру живої праці при розподілі фонду 

споживання між найманими працівниками та працедавцями. У реалізації даної 

функції зацікавленими сторонами є держава та наймані працівники. 

Таким чином, заробітна плата задовільняє різноманітні потреби усіх 

працюючих, і тому являється головним фактором стимулювання. 

На сьогоднішній момент на недержавних підприємствах по суті відсутні 

поняття заробітної плати як регулярної виплати. Так чи інакше передбачається, 

що існують її постійна і змінна частини. Основна оплата показує ринкову 

вартість співробітника відповідно до його знаннями і досвідом, змінна ж 

частина націлена на акцентування зусиль для підвищення якості роботи. 

Змінені базові оклади містять вид відрядної, бальної системи. Змінна частина 

обумовлюється від зміни якості і кількості виконання роботи співробітником, 

виходу його виробничих старань за межі обов’язкового обсягу. 

До решти видів фінансового заохочення відносяться комісійні виплати і 

премії. Порядок виплати може будуватися двома способами: будуватися за 

принципом співвідношення, або комбінувати його з постійним окладом. Як би 

там не було даний метод грошового заохочення говорить про прямий зв’язок 

між доходом компанії і заробітком окремого співробітника [2]. 

Отже, можна зазначити, що правильно організований бухгалтерський 

облік нарахування заробітної плати може сприяти зростанню продуктивності 
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праці та контролювати використання робочого часу. Правильна організація 

обліку заробітної плати допомагає раціонально оцінювати ефективність труда 

та підвищувати його продуктивність. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 

ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

В сучасних умовах швидкоплинних змін на ринку страхування одним із 

життєво важливих факторів для суб’єктів страхового ринку є застосування 

системи маркетингу, яка дає змогу зайняти та утримати позицію на ринку, а 

також досягти головної мети діяльності компанії – отримання прибутку. 

Страховий ринок є надзвичайно складною багаторівневою системою, яку 

утворюють ряд взаємопов'язаних і взаємообумовлених підсистем: страхові 

продукти, тарифи, організація продажів і формування попиту, інфраструктура 

тощо. Страховому ринку властиві потужні стимули саморозвитку: ініціатива і 

підприємництво, новаторство, гнучкість, активність. 

Маркетингова стратегія страхової компанії реалізується за допомогою 

таких інструментів: дослідження та сегментація ринку; політика в галузі 

розробки страхових послуг та їх позиціонування;  цінова політика; спосіб 

організації продажу. 

Використання інструментів страхового маркетингу позитивно впливає не 

лише на діяльність страхових компаній, а й на розвиток усього ринку страхових 

послуг саме через покращення роботи як окремої страхової компанії, так і 

оптимізацію відносин, що виникають між виробником і споживачем страхових 

послуг. 

Розвинений ринок передбачає, що пропозиція випереджає попит. Основа 

попиту на страхову послугу - потреба в страхуванні, яка реалізується як 

страховий інтерес.  

Основні етапи розробки маркетингової стратегії: 

1. Визначення вектору розвитку компанії. 

2. Аналіз поточного стану компанії. Проведення SWOT-аналізу. 

3. Аналіз конкурентів та стану ринку. 

4. Визначення цільової аудиторії. 
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5. Формування стратегії фірми. 

6. Опис стратегії маркетингу на основі концепції «7Р». 

7. Реалізація маркетингової стратегії: 

8. Аналіз виконання маркетингової стратегії. 

 9. Економічна оцінка і кінцевих результатів. 

Актуальність пошуку шляхів стратегічного розвитку страхової компанії 

визначається тим, що в умовах ринкової конкуренції страховик повинен бути 

інформаційно забезпечений, повинен вміти аналізувати ринкову ситуацію, 

зіставляти і планувати свою діяльність з конкурентами-страховиками, 

розробляти заходи щодо її вдосконалення, тобто володіти теорією і практикою 

маркетингу і фінансового аналізу з урахуванням особливостей страхової галузі. 

Розробці маркетингової стратегії передує встановлення ринкових цілей 

компанії. Терміни, на які встановлюються ринкові цілі, залежать від масштабу 

мети, швидкості змін зовнішнього середовища компанії.  

Цілі мають бути поставлені за SMART-принципом і бути: конкретними, 

досяжними, узгодженими, реалістичними та визначеними у часі. Цілі мають 

бути узгодженими з місією компанії та між собою (відповідно до ієрархій 

цілей), а також з тими, кому належить їх виконувати. 

Процес формування стратегії, всупереч поширеній думці, не 

завершується якоюсь негайною дією – він передбачає встановлення напрямків 

розвитку компанії і заходів, що реалізують кожний із них. 

Страхові компанії відносяться до такого сегменту ринку, де учасники 

зобов'язані дотримуватися гарантії і зобов'язання перед клієнтами. Завдання 

маркетингової стратегії  полягає в забезпеченні такої взаємодії компанії з 

середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, 

необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість 

виживати в довгостроковій перспективі. 

Висновки. Сьогодні на світовому і національному страхових ринках 

намітилися тенденції до використання сучасних технологій в області організації 

управління бізнесом, а також нових інформаційних технологій. Створення 

клієнтських баз, інвестиції на просування і маркетингові дослідження - це ще 

не все, щоб стати лідером ринку. На даний момент ключове завдання для 

суб’єктів страхового ринку України – формування маркетингових стратегій, 

орієнтованих на підвищення якості страхових послуг і активну роботу зі 

споживачами, а також розробка цільових пакетів послуг, що відповідають 

певним потребам окремих сегментів. 

Відповідно, від страхових компаній будуть потрібні значні зусилля з 

модернізації та розвитку сильних страхових брендів, створення споживчої 

лояльності і формуванню ціннісних пропозицій для клієнтів в нових або 

модифікованих страхових продуктах. Залучення сучасних інформаційних 

технологій, в тому числі і для вивчення поведінки споживачів страхових 

послуг, сприятиме поліпшенню ряду параметрів, що характеризують поточну 

ринкову ситуацію 
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

 

Внутрішньогосподарський контроль – це процес, який забезпечує якісну 

розробку та ефективне досягнення цілей, накреслених організацією, шляхом 

реалізації прийнятих управлінських рішень. 

Організація внутрішньогосподарського контролю відповідно до Закону 

України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” покладена 

на керівника підприємства. Згідно із затвердженим планом працівники, зайняті 

управлінням, здійснюють систематичний та оперативний поточний контроль за 

виробничою і фінансово-господарською діяльністю підрозділів підприємств. За 

результатами контрольних перевірок керівництво підприємства приймає 

рішення щодо усунення причин, які негативно впливають на діяльність 

підприємств. Функції контролю головний бухгалтер здійснює особисто і через 

апарат бухгалтерії [1]. 

Контроль у системі управління промисловим виробництвом повинен 

зайняти належне йому місце та служити забезпеченню виконання наступних 

завдань: 

˗ збереженню майна та грошових коштів;  

˗ підвищенню ефективності використання наявних ресурсів;  

˗ пошуку внутрішніх резервів зростання ефективності діяльності;  

˗ запобіганню розкрадань та псування цінностей тощо. 

http://www.rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/.doc.html
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ae_2013_6_3-4_14
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Важливими особливостями внутрішньогосподарського контролю є: 

здійснення функцій контролю особами, які представляють інтереси даного 

підприємства і є членами цього колективу; охоплення усіх видів контролю, 

який здійснюється представниками підприємства; забезпечення не тільки 

зворотного, але й прямого зв'язку між структурними підрозділами 

підприємства, між керованою і керуючою системами, між лінійними і 

функціональними підрозділами [3]. 

Система внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах 

повинна повністю відповідати запитам управлінців і сприяти досягненню 

основної мети, а саме – ефективному функціонуванню підприємства, 

постійному зростанню економічного потенціалу і конкурентоспроможності на 

ринку. Система внутрішньогосподарського контролю підприємства складається 

з [2]: 

˗ контроль керівництва; 

˗ бухгалтерський контроль; 

˗ адміністративний контроль; 

˗ внутрішній аудит; 

˗ громадський контроль. 

В цілому внутрішньогосподарський контроль як система безперервного 

спостереження за ефективністю використання майна та грошових коштів 

підприємства, законністю й доцільністю здійснення господарських операцій і 

процесів повинен бути дієвою складовою частиною ринкового механізму, 

здатною забезпечити відповідною інформацією різні рівні управління. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТА ВИДАТКАМИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

В останні декілька років децентралізація стала однією з рушійних сил у 

реформуванні системи державного управління. Дана система покликана для 

того, щоб дати органам місцевого самоврядування змогу реалізовувати надані 

законом повноваження. За роки незалежності України кількість сільського 

населяння, за даними Державної служби статистики, скоротилася майже на 2,5 

млн осіб, але в той же самий час кількість сільських рад збільшилася на 1067 

одиниць. Даний дисбаланс привів до браку людських ресурсів в органах 

виконавчої влади у сільських радах, комунальних підприємствах та бюджетних 

організацій, що призводить до неспроможності ефективного розвитку та 

функціонуванню.  

 Фінансова підтримка малих громад з використанням системи 

дотаційного вирівнювання є обтяжливою для державного бюджету та 

унеможливлює розвиток малих міст та селищ. Для того, щоб громада мала 

потужний потенціал для розвитку, є необхідність в об’єднанні  

адміністративно-територіальної одиниці. Укрупнені громади мають більше 

повноважень та краще фінансове забезпечення. За рахунок вищезазначеного і 

формується рівність між органами місцевого самоврядування на всіх рівнях 

державного управління.  

Досліджуючи децентралізацію як нове явище для нашої країни можна 

зробити висновок, що це спосіб організації влади в державі, при якому утворена 

територіальна громада має право самостійно вирішувати питання та 

організовувати свою роботу виходячи з її власних потреб. Управлінська 

функція базується на підставі Бюджетного кодексу України та Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та під відповідальність 

уповноважених органів і посадових осіб. Втручання у діяльність територіальної 

громади може відбуватись тільки з метою нагляду за законністю дій та 

контролю за цільовим використанням бюджетних коштів [1]. 

Процес бюджетної децентралізації включає в себе передачу повноважень 

в управлінні доходами та видатками місцевим органам громад з метою 

підвищення ефективності їх використання та управління.  

До позитивних наслідків бюджетної децентралізації можна віднести: 

– посилення контролю за використанням бюджетних коштів; 

– збільшення свободи у використанні коштів усередині громади; 

– посилення ініціативності та результативності у вирішенні місцевих 

питань; 

– проведення фінансового вирівнювання. 
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Головні завдання та цілі, які включає в себе бюджетна децентралізія: 

– чітке визначення повноважень на місцевих рівнях державного 

управління; 

– перехід до цільової системи фінансування; 

– впровадження прозорості усіх дій, які виконуються 

уповноваженими органами. 

Після проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року вся територія 

держави складається з територіальних  громад, а у Державному бюджеті 

України на 2021 рік впроваджено дворівневу модель міжбюджетних відносин.  

 Головний інформаційний портал реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації «Децентралізація»  повідомляє, що у результаті 

добровільного об’єднання громад у 2015 – 2019 роках укрупнено 3700 місцевих 

бюджетів. Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне 

збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів та зростання частки 

видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення 

видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання 

бюджетних коштів на місцевому рівні [2]. 

Дивлячись на успішний досвід зарубіжних країн, можна зробити 

висновок, що дана система управління бюджетними коштами є досить 

ефективною та дає можливість органам місцевого самоврядування вирішувати 

актуальні для них проблеми сталого розвитку та функціонування. 
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МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ЗНАЧИМІСТЬ У СУЧАСНОСТІ 

 

На сьогоднішній день, по всьому світу розповсюдилось таке поняття як 

«маркетинг», та майже в кожному університеті є така спеціальність, що вивчає 

цей напрям.  

https://decentralization.gov.ua/news/12661
https://decentralization.gov.ua/news/12661
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Взагалі, маркетинг – це дуже важлива ланка будь-якого бізнесу 

сьогодення. Маркетинг – це комплексна система організації збуту продукції або 

послуг, з ціллю задоволення потреб споживача та отримання прибутку. Це 

вивчення внутрішнього та зовнішнього стану ринку, розробка стратегії, плану 

та поведінки потенційного споживача.  

П. Ф. Друкер вважав, що «мета маркетингу - зробити зусилля по збуту 

непотрібними. Його мета - так добре пізнати та зрозуміти клієнта, що товар і 

послуга будуть точно підходити останньому і продаватимуть себе самі» [1]. 

Також можна виділити три основні аспекти маркетингу:  

– аналітичний – аналіз, розуміння ринків; складання плану та адаптивних 

інструментів для дій, що зможуть допомогти більш чіткий, більш точний план 

аналізу та залучення нових споживачів; 

– активний – «проникнення на ринки» чи, простими словами, активні дії 

щодо виконання продажу, збуту, залучення нових обличь, «тиск» на 

споживачів, розробка та впровадження більш агресивних, активних та 

потрібних інструментів; 

– ідеологічний - у цьому аспекті вважають, що маркетинг це архітектор 

суспільного споживання, тобто це ринкова система, у якій продавці комерційно 

експлуатують споживачів; щоб продавати усе більше і більше, необхідно 

постійно створювати нові потреби [2]. 

Щодо функцій маркетингу, то їх, насправді, багато, але виділимо тільки 

основні:  

– аналіз;  

– збут;  

– вивчення; 

– управління;  

– планування; 

– передбачення. 

Маркетинг має багато роботи, багату історію та багате розповсюдження. 

Сьогодення не можна уявити без реклами, яку ми зустрічаємо усюди. Навіть 

коли ми купуємо продукти, то ми купуємо роботу маркетологів. Саме вони 

розробляли емблему, малюнок, план.  

Значимість маркетингу дуже висока, на сьогоднішній день. Бізнес має 

успіх у конкурентній боротьбі по-перше тому, що виробляє якісні товари та 

послуги, а по-друге, створює якісний маркетинг. Астворення відповідної 

атмосфери продажів повністю поглинає споживачів враженнями від бренду і 

пов’язує бренд із їх стилем життя і цінностями [3]. Наприклад, взяти за увагу 

марку техніки «Samsung»або «Apple». Чи мають ці компанії маркетинговий 

план? Звичайно. На даний момент, реклама про їх продукцію транслюється у 

соціальних мережах та телевізору. Також, рекламою для них є «сарафанне 

радіо». Людина, чуючи про продукт чи послугу, що її цікавить, автоматично 

хоче дізнатися більше або навіть спробувати на своєму досвіді. І сама на це 
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розраховують виробники та маркетологи, окрім як на основний набір 

інструментів своєї діяльності.  

Тому, роблячи висновок, можемо сказати, що маркетинг – це система 

створення та налагодження найкращих умов спілкування та збуту між 

виробниками продукції та послуг і споживачами на сучасному ринку. Це 

створення продукції, її обличчя. Та зрозуміло, що маркетинг – одна з 

найважливіших дієвих інструментів зі збуту продукції, тому, на сьогоднішній 

день, без нього невелика ймовірність того, що твоя продукція або послуга стане 

затребуваною та популярною.  
 

Література 
 

1. П.Ф. Друкер. Бізнес та інновації. Москва: «Вильямс», 2007 р. 

2. Шахіна І.Ю. Τеоретичні основи вивчення маркетингової діяльності URL: 

httр://іtо.vsрu.nеt/еl_ррz/еl_ррz/fіlеs/Shаhіnа/Mаrkеtung/іndеx.html (дата 

звернення: 13.03.2021). 

3. Петросов В.А., Банчук-Петросова О.В. Сучасний маркетинг у сучасному 

світі. Проблеми системного підходу в економіці.  2017. №3. С. 102-107.  
 

Кругла С.Ю. 

Наук. кер.: канд. екон. наук, доц. Сьомченко В.В. 
 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Дієве управління підприємством в значній мірі обумовлено від 

достовірності, повноти і своєчасності інформації про характер і обсяг 

виконуваних господарських процесів, наявності та застосування трудових, 

матеріальних і фінансових ресурсів. Показники, що встановлюють кількісні 

зміни на підприємстві, визначаються у звітах, узагальнюючи початковий масив 

даних про їх господарську діяльність. Першочергове місце серед видів звітності 

займає фінансова, яка на основі даних бухгалтерського обліку повинна повно і 

багатогранно характеризувати фінансовий стан та кінцеві підсумки діяльності 

підприємства. 

Ткаченко Н. М. трактує фінансову звітність як сукупність форм звітності, 

складених на основі даних обліку з метою одержання користувачем 

узагальненої інформації про підприємство[1]. Чебанова Н. В. і Чупир Т. Я. під 

фінансовою звітністю розуміють «документи, що містять інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності, про рух грошових коштів підприємства 

за звітний період» [2]. Пушкар М.С. дає найбільш інформативне трактування 

фінансової звітності як сукупності регістрів генералізованих (зведених, 

згрупованих, узагальнених) показників за певний період, що характеризують 

статику та динаміку об’єктів бухгалтерського обліку [3]. 

Ця звітність для користувачів, які не мають можливості питати звіти з 
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урахуванням їх конкретних інформаційних потреб. Вимоги щодо складу 

фінансової звітності викладені в статтях 11-14 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» та в НП (С) БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» [4]. 

Потрібно відзначити, що метою складання фінансової звітності є надання 

користувачам повної, чесної і неупередженої інформації про фінансовий стан, 

результати операцій, грошові потоки і зміни власного капіталу, яка потрібна 

для прийняття рішення про купівлю, продаж і зберігання цінних паперів; участь 

в капіталі компанії; аналіз якості управління; аналіз здатності підприємства 

вчасно виконувати свої зобов'язання; надійність зобов'язань компанії; 

визначення розміру дивідендів, що підлягає розподілу та інше. 

Кожна країна має свої особливості в системі звітності. Хоча є один-

єдиний підбір незмінних критеріїв звітності для всіх, регульований 

Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це документи, що 

розкривають умови до змісту бухгалтерської інформації і методологію 

отримання найголовніших облікових характеристик на основі гармонізації 

національних стандартів економічно розвинених країн, які розробляються і 

публікуються Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (InternationalAccountingStandards– 

IAS) розробляються незалежною міжнародною організацією – Радою з 

міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standards 

Board– IASB), яка знаходиться в Лондоні. 

Що стосується України, то згідно з вимогами, що висуваються Законом 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для 

складання фінансової звітності МСФЗ підлягають застосуванню тільки у  

випадку, коли «вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на 

веб-сайті Міністерства фінансів України».  

Звітним періодом подання річних звітів є календарний рік. За 

календарний рік компанії готують повну фінансову звітність. Крім того, 

підприємства та організації поквартально готують проміжні фінансові звіти в 

складі Балансу і Звіту про фінансові результати. Баланс складається в кінці 

останнього дня кварталу (року), а Звіт про фінансові результати - наростаючим 

підсумком з початку звітного року [5]. 

Тому точна і достовірна фінансова звітність надається виключно в тому 

випадку, якщо всі її форми складені на основі даних бухгалтерського обліку, 

тобто первинних документів. Ключовою умовою забезпечення вимог до 

формування управлінської звітності є правильна організація бухгалтерського 

обліку на підприємствах і виразне визначення вимог користувачів. Фінансова 

звітність компанії є основним засобом комунікації і найважливішою складовою 

інформаційного забезпечення для аналізу фінансового стану компанії для 

користувачів. 
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ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ – ЯК ДОПОМОГА БІЗНЕСУ 

 

Управління фінансами, розробка стратегічних і тактичних заходів для 

успішного розвитку бізнесу, а також оцінка господарської діяльності - це 

важливі умови для будь-якої форми власності підприємства. 

Фінансові послуги для бізнесу, як правило, включають фінансовий аналіз 

підприємства, аналіз грошового потоку, аналіз фінансової звітності, аналіз 

фінансової стійкості, оцінку інвестиційних проєктів, а також проведення 

операцій з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб з 

метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових 

активів. 

Компанії, що надають фінансові послуги, виконують головне завдання, 

що складається в подоланні різноманітних проблем бізнесу. У спектр 

пропонованих продуктів входять: 

1. Ведення бухгалтерії в порядку аутсорсингу (оптимальні рішення для 

створення цілісної системи фінансового менеджменту, моніторинг сильних і 

слабких сторін підприємства, альтернативні способи оптимізації 

результативних показників діяльності організації: витрат, доходів, прибутку; 

розробка інформаційних потоків, які максимально відповідатимуть потребам 

менеджерів). 

2. Залучення капіталу. 

3. Аудит (обов'язковий і ініціативний). 

4. Реклама і інші заходи з просування бренду. 

5. Направлене дослідження ринку. 

6. Аналіз витрат і вироблення рекомендацій щодо їх оптимізації. 

7. Допомога в оренді або придбанні комерційної нерухомості. 

8. Залагодження конфліктів з органами влади та контрагентами. 
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9. Регулярне юридичний супровід і ситуативна правова допомога. 

Якщо проаналізувати напрямки, в яких спостерігається впровадження 

найбільшої кількості інновацій, можна виділити кілька основних видів 

фінансових послуг: 

– Платежі та грошові перекази (54% інвестицій) 

– Кредитування (25% інвестицій) 

– Управління капіталом і операції на фінансових ринках (7% інвестицій) 

– Страхування (2% інвестицій). 

– Розглянемо більш докладно кожен вид послуг, де активно застосовуються 

інноваційні технології 

Невеликі компанії доповнюють фінансові послуги банків для бізнесу, 

проявляючи гнучкість, знаходячи неохоплених ними ринкових ніш і діючи 

більш оперативно[1]. 

Таким чином, будь-яка компанія, яка прагне розвивати свій бізнес і 

збільшувати дохід, рано чи пізно стикається з цілою низкою проблем: поява 

активних конкурентів, коливання цін на ринку, спад попиту на надані товари 

або послуги, напружені відносини з постачальниками і так далі. Щоб швидко і 

грамотно вирішити ці проблеми, вдаються до професійної допомоги з боку - 

консалтингу. 

У багатьох випадках фінансові послуги-це єдина можливість залишитися 

на плаву, розібратися в змінах на ринку і зреагувати правильно, з 

максимальною ефективністю[2]. 
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ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Особливістю сучасного розвитку економічних відносин стали 

кардинальні зміни в області менеджменту. Цьому сприяли перехід на нові 

умови господарювання, поява нових форм власності, а також використання 

прийнятих у міжнародній практиці підходів до управління продажами готової 

продукції.  
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Загальні питання обліку і аналізу готової продукції висвітлені  у працях 

відоміх вітчізняних учених-економістів, таких як: Гуцайлюк З. В., Кужельний 

М. В., Єфіменко В. І., Ткаченко Н. М., Сопко В. В., Смоленюк П. С., Бутинець 

Ф. Ф., Валуєв Б. І., Голова С. Ф., Жилкіна Л. В. Вагомий внесок у розвиток 

методологічних питань обліку готової продукції зробили зарубіжні вчені: Левін 

В. С., Розенберг Н. Я., Тішков І. Е., Цуркану В. І., Шеремет А. Д., Чечета А. П., 

Кондраков В.Б., Ліберман Л. В., Бейгельзімер М. Г., Безруких П. С., 

Виноградов В. В., Грунфест І.Л., Маргуліс А.Ш., Марченко О.К. 

Однак, питання обліку і аналізу готової продукції часто носять 

узагальнюючий характер і звідси випливає актуальність проблеми дослідження, 

можливості вдосконалення продажів на новому технічному і організаційному 

рівнях. В даний час виникла необхідність за допомогою бухгалтерського обліку 

і економічного аналізу готувати обгрунтовані висновки про доцільність та 

ефективність господарських процесів.  

Першочергово, облікову інформацію слід розглядати з точки зору 

інформаційної бази економічного аналізу.[3] Кінцевим результатом 

інформаційної функції бухгалтерського обліку має стати безпосереднє 

використання одержуваної інформації в оперативному управлінні продажами 

готової продукції, тобто дані в першу чергу використовуються на тому рівні 

ієрархії управління, на якому вони виникли. Значна частина формованих 

відомостей в тій чи іншій мірі знаходить практичне застосування на всіх рівнях 

управління організацією, для прийняття управлінських рішень. Розглядаючи 

місце і роль обліку і аналізу в системі управління підприємством можна 

помітити, що якщо функції обліку і контролю процесу реалізації готової 

продукції покликані своєчасно забезпечувати менеджмент організації 

необхідної інформації, то аналіз формує основу для прийняття оптимальних 

управлінських рішень.  

Дані бухгалтерського обліку в чистому вигляді часто не можуть бути 

використані в управлінні у ряді об'єктивних причин. Для прийняття 

управлінських рішень дана інформація повинна бути оброблена, піддана 

аналізу. Управління передбачає ряд завдань організації виробничої діяльності 

послідовно по етапам постачання ресурсами виробництва реалізації готової 

продукції. В цілому обидва потоки інформації бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу постійно присутні, незалежно від їх визнання.  

Змінюються вимоги до організації обліково аналітичного процесу 

управління продажами готової продукції. Для підвищення ефективності та 

цілеспрямованості управління процесом продажу в ринкових умовах 

підприємства використовують систему сегментування ринку. Сегментування 

ринку відкриває шлях до більш ефективних маркетингових програм, 

формуванню цілеспрямованої асортиментної політики та рекламних компаній, 

а також дозволяє знайти баланс між неоднорідністю покупців та обмеженістю 

ресурсів організації.[1]  

Сегментація ринку – це основний метод, за допомогою якого організація 
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поділяє своїх майбутніх клієнтів або ринок на підгрупи, або сегменти ринку. Це 

можливо завдяки тому, що покупці, які мають в цілому схожі запити і 

купівельну поведінку щодо продуктів або марок, можуть бути об'єднані або 

згруповані в один ринковий сегмент.[2] Покупці в рамках одного сегмента 

схильні до однорідних схем споживання і ставлення до продукту відмінним від 

аналогічних характеристик інших сегментів. У тому випадку, коли 

підприємство може виділити стійкий сегмент ринку воно може організувати 

продажу строго з орієнтацією на специфічні потреби даного сегменту і тим 

самим домогтися певної міри його монополізації, яка була б неможлива на 

даному ринку.  
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РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ 

 

В Україні процес децентралізації розпочато 2014 року з прийняттям 

Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні, законів України «Про співробітництво територіальних 

громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та змін до 

Бюджетного і Податкового кодексів – щодо фінансової децентралізації 

Мета реформи – формування ефективного місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 

життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 

публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя,  узгодження 

інтересів держави та територіальних громад. 

Реформа децентралізації дала поштовх до формування дієздатного та 

найбільш наближеного до громадянина інституту влади – місцевого 

самоврядування. Реформа передбачає відповідальність органів місцевого 

самоврядування перед жителями – за ефективність своєї роботи, а перед 

державою – за її законність. Ефективне місцеве самоврядування та 

http://www.minfin.gov.ua/
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забезпечення ним поступального соціально-економічного розвитку відповідних 

територій має супроводжуватися збільшенням ресурсної та фінансової бази.  

Добровільне об'єднання територіальних громад дозволило новоутвореним 

органам місцевого самоврядування дістати відповідні повноваження та ресурси, 

що їх раніше мали міста обласного значення. Тому із внесенням змін до 

Податкового та Бюджетного кодексів, від 1 січня 2015 року місцевим 

самоврядуванням отримано більше фінансів для підвищення економічної 

спроможності. 

Об’єднані громади здобули повноваження та ресурс, які мають міста 

обласного значення, зокрема – зарахування до місцевих бюджетів ОТГ 60% 

податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження. Окрім того, на місцях 

повністю залишаються надходження від податків: єдиного, на прибуток 

підприємств і фінансових установ комунальної власності та податку на майно 

(нерухомість, земля, транспорт). 

До того ж, ОТГ мають прямі міжбюджетні відносини з державним 

бюджетом (до реформи прямі відносини мали лише обласні та районні 

бюджети, бюджети міст обласного значення), для виконання делегованих 

державою повноважень їм надаються відповідні трансферти (дотації, освітня та 

медична субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури громад тощо). 

Законодавчі зміни також надали право органам місцевого самоврядування 

затверджувати місцеві бюджети незалежно від дати прийняття закону про 

Державний бюджет. 

Економічна ефективність вимагає проведення фінансової децентралізації, 

наслідком якої є передача і делегування видаткових повноважень, створення 

фінансової бази органів місцевого і регіонального самоврядування, розробка 

ефективної моделі фінансового вирівнювання, залучення жителів 

територіальних громад до вирішення місцевих завдань.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ НА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Український бізнес поступово перейшов до ринкової економіки, що 

вимагає від підприємств підвищити ефективність виробництва продукції та її 

здатність до підтримання конкуренції. Це, безперечно, сталося внаслідок 

розвитку науково-технічного прогресу та інноваційних технологій. З’явилися 

ефективні форми ведення господарської діяльності, нові підходи до управління 

виробничим процесом, що призвело до подолання безгосподарності, активізації 

підприємництва, ініціативи і т.д. [1]. 

Важливе значення в реалізації цієї задачі відводиться організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві, в тому числі обліку розрахунків з 

постачальниками. Підприємницька діяльність передбачає, що під час 

здійснення операцій господарство взаємодіє з іншими підприємствами та 

організаціями, які функціонують як постачальники матеріальних цінностей, 

включаючи виробничі запаси, обладнання, інші активи, надають послуги, 

виконують роботи, необхідні для забезпечення звичайної діяльності 

підприємства. І саме у результаті цього виникають розрахунки з 

постачальниками.  

При будь-яких розрахунках виникає заборгованість однієї сторони перед 

іншою. Зауважимо, що сумнівна дебіторська заборгованість і прострочена 

кредиторська заборгованість свідчать про те, що постачальники і клієнти 

порушують фінансову та платіжну дисципліну. Це, в свою чергу, вимагає 

термінового вжиття певних заходів для усунення негативних наслідків [2]. 

Здійснюючи свою виробничо-господарську діяльність 

сільськогосподарські підприємства вступають в розрахункові взаємовідносини 

з іншими підприємствами, організаціями і особами. Ці розрахунки пов’язані з 

формуванням основних і оборотних засобів, реалізацією продукції і наданих 

послуг, з розподілом прибутку, розрахунки з фінансовими органами, з органами 

соціального страхування і соціального забезпечення. Правильна організація 

розрахунків потребує суворого дотримання фінансової дисципліни, власної 

оплати боргів по зобов’язаннях. За затримання оплати за одержані матеріальні 

цінності або несвоєчасне надходження коштів за реалізовану продукцію та 

надані послуги призводить до фінансових труднощів у ведення господарства. 

Розрахункові взаємовідносини між постачальниками та підрядниками 

виникають в процесі господарської діяльності підприємств і паралельно з 

виникненням цих відносин, як правило здійснюється формування 

інформаційної бази документів: укладання договорів контрактів) купівлі-

продажу товарно-матеріальних цінностей, договорів підряду на виконання 

різних робіт, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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рахунків-фактур, зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу, вантажно-

митних декларацій та ін.  

На сучасному етапі діюча система розрахунків з постачальниками, ще не 

відповідає вимогам прискорення грошового обігу і зміцнення фінансового 

стану підприємства, що в свою чергу веде до нестабільності у постачанні 

основними матеріальними ресурсами, особливо паливо-мастильними 

матеріалами, запасними частинами, мінеральними добривами та іншими 

ресурсами, необхідними для виробництва [4]. Розвиток ринкових відносин 

підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті 

управлінських рішень по забезпеченню ефективності розрахунків з дебіторами і 

кредиторами. Збільшення або зниження дебіторської та кредиторської 

заборгованості призводять до зміни фінансового стану підприємства. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕВІЗІЇ 

БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

Сьогодні комп’ютерна техніка стала звичайним технічним засобом, що 

використовується у поточній роботі підприємства більшістю його служб. 

Сучасні програмні продукти забезпечують автоматичнее виконання функцій за 

багатьма напрямами. 

Ефективне ведення господарської діяльності засновується на 

своєчасному, дієвому та якісному її контролі. Проте до цього часу контроль 

здійснюється без залучення новітніх розробок у галузі комп’ютеризації. 

Проведене опитування контролерів-практиків показує, що лише 42% 

користуються комп’ютерними технологіями у своїй діяльності. При цьому 60% 

з них застосовують програми Microsoft Word та Excel, 20% користуються 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_%202011_3_19
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программами економічного аналізу, а 80% використовують окремі функції 

бухгалтерських програм, зокрема, «1С:Бухгалтерія» [1, с. 177]. 

Комп’ютерна техніка, що знаходиться в ревізійному органі, має велике 

значення в організації його роботи, дозволяє значно спростити його діяльність. 

Так, складання планів, программ ревізії, ведення обліку об’єктів ревізії, 

обліку і контролю виконаних робітзначно спрощується за умовиви користання 

комп’ютера. 

У ході планування використовується інформація тривалого використання, 

яку легко отримати, обробити і використати за допомогою комп’ютерів, що 

дозволяють зберігати великі масиви даних, здійснювати пошук інформації за 

заданими критеріями, систематизувати показники, легко змінювати вхідні дані 

тощо. 

Враховуючи можливості комп’ютерних програм, практичнее їх 

застосування може мати місце в багатьох випадках. 

Комп'ютерні технології в діяльності контролера 

- застосування комп'ютерних технологій загального призначення для 

цілей управління суб'єктом контролю; 

- застосування в ході планування контрольних дій, ведення обліку і 

контролю виконаних робіт, для автоматизації управлінських функцій у 

контролюючого суб'єкта тощо; 

- контроль у комп'ютерному середовищі; 

- застосування программного забезпечення для здійснення перевірки 

достовірності облікових даних, порівняння їх з фактичними показниками, 

здійснення аналізу, документального оформлення відхилень 

- застосування комп'ютерних технологій в ході перевірки підприємства, 

облік на якому ведеться вручну 

- застосування программного забезпечення в ході перевірки звітності, 

розрахунку фінансових коефіцієнтів і аналізу фінансового стану суб'єкта, що 

перевіряється 

Що стосується програмного забезпечення в діяльності ревізорів, сьогодні 

існує дві основні групи программного забезпечення, яке використовується 

ревізорами: пакети прикладних програм та спеціальні інформаційні системи 

контролю[2]. 

Група пакетів прикладних программ включає широкі й набір готових 

універсальних програм : текстові процесори, табличні процесори, правові бази 

даних і довідники, спеціалізовані статистичні пакети загального призначення, 

програми електронного документообігу, бухгалтерські програми та їх окремі 

модулі, програми фінансового аналізу та їх окремі модулі, системи підтримки 

прийняття рішень та експертні системи. 

Вміння контролера працювати з зазначеними програмами, мати 

практичний досвід роботи з різними системами бухгалтерського обліку, 

аналізу, правовими і довідниковими системами, спеціальними інформаційними 

системами контролю тощо є достатньо важливим. 
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Такі знання необхідні для правильного визначення впливу умов 

використання комп’ютерних технологій господарюючим суб’єктом, що 

перевіряється, на організацію, планування, здійснення та узагальнення 

результатів контролю. 

Застосування комп’ютерних технологій під час ревізії має певні переваги, 

оскільки дозволяє: зменшити кількість даних, що оброблюються вручну, 

перевіряти проміжні та кінцеві підсумки з меншою трудомісткістю, в результаті 

чого у ревізора вивільняється час для більш ретельної перевірки документів;за 

допомогою використання комп’ютерної техніки економити час на виконання 

нескладних, але стомлюючих одноманітних прийомів порівняння фактичних 

даних з обліковими; в автоматичному порядку здійснити перевірку тотожності 

чи взаємної ув’язки показників різних форм звітності; зберігати і багаторазово 

використовувати отримані дані; здійснювати попередню оцінку результатів 

робіт шляхом отримання не всіх результатів обробки інформації, а тільки 

відхилень. 
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ПОРІВНЯЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКА ОПОДАТКУВАННЯ У 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Структура податкового законодавства країни є важливим фактором, 

визначальним її економічні показники. Добре структурований податковий 

кодекс дає можливість платникам податків дотримуватися його, а також може 

сприяти економічному розвитку, одночасно забезпечуючи достатній дохід для 

пріоритетів уряду. Навпаки, погано структуровані податкові системи можуть 

бути дорогими  і завдавати шкоди внутрішній економіці. 

Багато країн визнали це і реформували свої податкові кодекси. За останні 

кілька десятиліть граничні податкові ставки з корпоративного та 

індивідуального доходу значно скоротилися в Організації економічного 

співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР). В даний час більшість країн 

приносять значну частину доходів від таких податків, як податки на заробітну 

плату і податки на додану вартість (ПДВ). 
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Нова Зеландія є хорошим прикладом  країни, яка реформувала свою 

податкову систему. Нова Зеландія скоротила ставку прибуткового податку з 38 

відсотків до 33 відсотків, перейшла на велику залежність від податку на товари 

і послуги і знизила ставку корпоративного податку до 28 відсотків з 30 

відсотків. Нова Зеландія додала ці зміни в податкову систему, яка вже мала 

кілька конкурентних функцій, включаючи податок на спадок, загальний 

податок на приріст капіталу і податки на фонд заробітної плати.[1] 

Однак деякі країни не впоралися з глобальною тенденцією. Наприклад, 

Сполучені Штати не знизили ставку федерального корпоративного податку на 

прибуток з 35 відсотків з початку 1990-х років. В результаті сукупна 

федеральна, державна і місцева ставка корпоративного податку в розмірі 

близько 39 відсотків значно вище, ніж середній показник в 25 відсотків серед 

країн ОЕСР. Крім того, оскільки більшість країн ОЕСР  перейшли до 

територіальної податкової системи, Сполучені Штати продовжують 

обліковувати податковий  прибуток на користь своїх внутрішніх корпорацій. 

Індекс міжнародної податкової конкурентоспроможності (ITCI) прагне 

виміряти ступінь, в якій податкова система країни дотримується двох важливих 

аспектів податкової політики: конкурентоспроможність і нейтральність. 

Податковий кодекс, який є конкурентоспроможним  і нейтральним, 

сприяє сталому економічному зростанню та інвестиціям, одночасно 

забезпечуючи достатній дохід для державних пріоритетів. 

Існує безліч факторів, які пов'язані з податками, які впливають на 

економічні показники країни. Проте податки відіграють важливу роль в 

економіці країни. Щоб виміряти, чи є податкова система країни нейтральною і 

конкурентоспроможною, розглядається більше 40 змінних податкової політики. 

Ці змінні вимірюють не тільки рівень податків, але і те, як структуруються 

податки. Індекс дивиться на корпоративні податки країни, індивідуальні 

прибуткові податки, податки на споживання, податки на майно, а також 

прибуток, отриманий за кордоном 

На підставі проведеного аналізу, виявлено наступне: четвертий рік 

поспіль Естонія має кращий податковий кодекс в ОЕСР. Його верхній бал 

визначається чотирма позитивними рисами його податкового кодексу. По-

перше, має 20-відсоткову ставку податку на корпоративний дохід, яка 

застосовується тільки до розподіленого прибутку. По-друге,  є плоский 20-

відсотковий податок на індивідуальний дохід, який не поширюється на 

особистий дивідендний дохід. По-третє, податок на майно застосовується лише 

до вартості землі, а не до вартості нерухомості або капіталу. Нарешті, є 

територіальна податкова система, яка звільняє 100 відсотків іноземної 

прибутку, одержуваної вітчизняними корпораціями від внутрішнього 

оподаткування, з невеликими обмеженнями.[2] 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Стратегія будь-якого підприємства визначає не тільки напрямок розвитку 

цього підприємства а й умови, у яких воно буде існувати або чи існуватиме 

воно взагалі. У сучасних ринкових умовах, які постійно, майже 

неконтрольовано, змінюються, підприємство не може не реагувати на 

навколишні чинники, тому воно вибирає відповідні стратегії. 

Таблиця 1. Класифікація стратегій 

№ Назва стратегії Опис 

1 Стратегія стабілізації Стабілізація продажів і прибутків з подальшим їх 

підвищенням. 

2 Стратегія виживання Антикризова стратегія, яка направлена на 

поліпшення важкої ситуації та подальшої 

стабілізації. 

3 Стратегія 

перехідного періоду 

Стратегія перебудови системи управління. 

4 Стратегії 

інтенсивного росту 

Стратегія глибокого проникнення на ринок. 

5 Стратегії 

інтегративного росту 

Стратегія об’єднання зусиль з іншими 

підприємствами 

6 Стратегії 

диверсифікації 

Стратегія знаходження нових можливостей та 

сфер діяльності. 

7 Інноваційна стратегія Стратегія, яка відрізняється новизною для 

споживачів, для даного підприємства, для ринку 

тощо. 

Але на сьогоднішній день слід зупинитися на трьох: стратегія виживання, 

стратегія диверсифікування та стратегія інновацій. 

Стратегія виживання була дуже популярна весною 2020-го року, оскільки 

якийсь час вважалась найбільш без ризиковою і була доступна без великих 

затрат, проте були затрати, які залежали від часу. Якщо звернутися до 
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статистики, то ми побачимо, що індекс промисловості у березні 2020-го 

відповідно до того ж місяця минулого року складав 93,3%, у квітні вже 84,9% 

[1]. Коли стало зрозуміло, що завжди до цього працююча стратегія не є 

ефективною, деякі підприємства, які не мали резервних капіталів, або вони 

були дуже малі, стали переходити до стратегії диверсифікування. 

Ця стратегія допомогла багатьом підприємствам існувати й досі. Заклади 

харчування почали працювати з доставкою, швейні підприємства стали робити 

захисні маски, якісь підприємства почали працювати в нових для них 

напрямках. Вважаю, що саме завдяки цієї стратегії промисловий індекс у червні 

відносно того ж місяця минулого року складав 95,3%. Однак, у найбільш 

виграшному стані були підприємства, які застосували інноваційну стратегію, 

хоча вона є дуже ризиковою. 

Інноваційна стратегія може вирішити багато проблем, хоча потребує 

вагомих фінансових ресурсів. Так, наприклад ТОВ «Сільпо» одним з перших 

запустило каси самообслуговування «Scan&Go». Спочатку були випадки, коли 

працюючі каси самообслуговування стояли незайняті, а люди стояли у черзі до 

одного касира. Проте новинка наразі прижилася та використовується, 

скорочуючи витрати підприємства та надаючи конкурентні переваги. 

Макросередовище постійно змінюється, як було вже сказано, і 

«Scan&Go» може бути не тільки корисною інновацією, а й тим, що призведе 

підприємство до чергової кризової ситуації. У світі починається дефіцит 

напівпровідників, що безпосередньо впливатиме на вартість будь-якого 

електронного засобу та його обслуговування. Так, більш за усіх страждатимуть 

виробники автомобілів. General Motors вже заявили про можливі втрати, вони 

прогнозують скорочення річного доходу на два мільярди доларів [2]. А 

консалтингова компанія AlixPartners очікує, що дефіцит скоротить в цьому році 

виручку від світової автомобільної промисловості на 60,6 мільярдів доларів, і 

це ще не найгірший прогноз з існуючих [3]. 

Слід зазначити, що це призведе до підвищення цін на телефони, а деякі 

компанії вже відмовилися від створення нових флагманів в цьому році. Також 

вплине на електронне виробниче обладнання, у тому числі на ціни на 

промислові товари. Не буде в стороні й міський електротранспорт. 

Хмарні технології також стануть дорожчими та це вплине на великі 

компанії незалежно від сфери їх діяльності, а про те, щоб купити GPU чіп за 

рекомендованою виробником ціною можна взагалі забути. 

Отже, сьогоднішній стан економіки є майже критичним і щоб 

підприємство ефективно здійснювало свою діяльність та вижило у постійно 

змінюваному середовищі, потрібно не просто адаптуватися, а використовувати 

інноваційні стратегії, бути кращим за інших. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

 

Процес аналізу фінансового стану завершують оптимізацією грошових 

потоків шляхом вибору найкращих форм їхньої організації з обліком на 

підприємстві зовнішніх і внутрішніх факторів з метою досягнення їхньої 

збалансованості, синхронізації і зростання чистого грошового потоку. 

В першу чергу необхідно збалансувати обсяги додатного і від’ємного 

потоків коштів. Дефіцит і надлишок однаково негативно впливають на 

результати господарської діяльності. При дефіцитному грошовому потоці падає 

рівень платоспроможності і знижується ліквідність. Це призводить до 

зростання заборгованостей підприємства перед постачальниками, банками. При 

надлишку грошових потоків уповільнюється оборотність капіталу через простій 

коштів, втрачається частина потенційного доходу через те, що кошти не 

розміщуються стратегічно правильно і не беруть участь в операційному або 

інвестиційному процесі. 

Оптимізація грошових потоків має бути спрямована на усунення 

сезонних і циклічних розходжень у формуванні позитивних і негативних 

грошових потоків, а також оптимізації середніх залишків готівки.[1] 

Збільшення суми чистого грошового потоку забезпечується за допомогою 

наступних заходів: 

- зниження рівня змінних витрат; 

- покращення ефективності податкової політики; 

- застосування методу прискореної амортизації; 

- зменшення суми постійних витрат підприємства; 

- продаж не використовуваних матеріальних та нематеріальних 

активів і запасів; 

- повне і вчасне стягнення штрафних санкцій та дебіторської 

заборгованості. 

Для збалансованості дефіцитного грошового потоку в короткостроковому 

періоді можна використовувати наступні заходи: 
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1. Заходи з прискорення залучення коштів: 

- збільшення розміру цінових знижок для реалізації продукції за готівку; 

- скорочення строків надання товарного кредиту покупцям; 

- прискорення інкасації простроченої дебіторської заборгованості; 

- використання сучасних форм реінвестування дебіторської 

заборгованості. 

2. Заходи з уповільнення виплат коштів; 

- придбання довгострокових активів на умовах лізингу; 

-реструктуризація одержаних кредитів шляхом переведення 

короткострокових у довгострокові; 

- використання періоду входження виписаних платіжних документів до 

оплати їх для уповільнення інкасації власних платіжних документів. 

До заходів довгострокового характеру для збалансованості дефіцитного 

грошового потоку можна віднести: 

- додаткову емісію акцій і додатковий випуск облігаційної позики; 

- залучення довгострокових кредитів і стратегічних інвесторів; 

- продаж частини довгострокових фінансових вкладень; 

- продаж або здача в оренду не використовуваних основних засобів; 

- зниження суми постійних витрат підприємства; 

- скорочення обсягу реальних і фінансових інвестицій; 

- передача в муніципальну власність об’єктів соцкультпобуту. 

Додатково для оперативного керування додатними і від’ємними 

грошовими потоками можна складати платіжний календар, тобто план платежів 

точної дати. З одного боку відображається графік надходження коштів 

протягом прогнозного періоду, з іншого – графік майбутніх платежів. 

Платіжний календар дає змогу здійснювати оперативний контроль за 

надходженням і витратою коштів, вчасно вживати коригувальні засоби і 

забезпечити стабільну платоспроможність підприємства.[2] 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

 

Проведення контролю регламентується чинним законодавством, а 

основною передумовою його здійснення є взаємна зацікавленість власників 

держави в особі її контролюючих органів і самого контролера в забезпеченні 

реальності й достовірності фінансової звітності. 

Контроль ‒ це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, 

первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх 

звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та 

встановленим нормативам [1]. 

Організація внутрішньгосподарського контролю відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

покладена на керівника підприємства. На підставі затвердженого плану та 

відповідно до посадових інструкцій працівники, зайняті управлінням, 

здійснюють систематичний поточний та оперативний контроль за діяльністю 

підрозділів господарського суб'єкта. За результатами контрольних перевірок 

керівництво підприємства приймає рішення щодо усунення причин, що 

негативно впливають на діяльність господарського суб'єкта. 

Особливістю внутрішньогосподарського контролю є те, що він 

функціонує в момент здійснення і оформлення господарських операцій. У свою 

чергу це дозволяє вчасно виявити недоліки і накреслити заходи для їх 

усунення. Внутрішньогосподарський контроль здійснюється на рівні 

підприємства, і його об'єктом є господарська діяльність підприємства. Такий 

контроль повинні здійснювати керівники, фахівці структурних підрозділів і 

працівники обліку. У даному випадку об'єктом дослідження є необоротні 

активи. 

Необоротні активи являють собою сукупність матеріально речових і 

нематеріальних цінностей та об'єктів, які належать підприємству, забезпечуючи 

його функціонування, і мають очікуваний термін корисної дії чи експлуатації 

понад один рік [2]. 

Основним завданням контролю необоротних активів є перевірка 

правильності відображення в обліку руху основних засобів. Для цього 

здійснюють контрольні вибіркові обстеження об'єктів основних засобів, 

виявляють відповідність їхнього фактичного стану згідно з технічною 

документацією. Первинні документи на прийняття основних засобів 

порівнюють із даними складського обліку, бухгалтерськими реєстрами, 

журналом реєстрації доручень та платіжними документами. При цьому 
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встановлюють розходження у цих документах, з'ясовують їхні причини, 

виявляють факти підміни дорогих товарів малоцінними. 

Забезпеченню достовірності необоротних активів сприяє організація 

пооб'єктного аналітичного обліку. Для цього кожному інвентарному об'єкту 

надається відповідний номер. У тих випадках, коли інвентарний об'єкт є 

складним, на кожному елементі повинен бути позначений один і той же номер. 

Інвентарний номер зберігається за об'єктом протягом всього періоду його 

знаходження на даному підприємстві. 

Метою перевірки необоротних активів є встановлення: 

1. Правильності документального оформлення і своєчасного 

відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, 

внутрішнього переміщення і вибуття. 

2. Перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення 

зносу (нарахування амортизації) основних засобів. 

3. Контроль за витратами на капітальний ремонт. 

4. Перевірка правильності відображення в обліку фінансових 

результатів від вибуття (в тому числі ліквідації) основних засобів. 

5. Контроль за збереженням основних засобів. 

Узагальнюючи результати дослідження можна зробити висновки, що 

головною метою контролю використання необоротних активів є формування 

обліку аналітичної інформації для оцінювання окупності необоротних активів. 
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Організація обліку дебіторської заборгованості має вагоме значення для 

управління підприємствами будь-якої галузі та форми власності. Результати 

правильної організації обліку дебіторської заборгованості безпосередньо 

впливають на фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства, 
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https://vuzlit.ru/617734/provedennya_vnutrishnogospodarskogo_kontrolyu_neoborotnih_aktiviv_pidpriyemstva
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виконання плану доходів і витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних 

цілей його розвитку в умовах ринку та забезпечення конкурентоспроможності, 

прибутковості господарської діяльності. 

Згідно з П(с)БО 10, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості 

дебіторів підприємства на певну дату. Дебітори – юридичні та фізичні особи, 

які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових 

коштів, їх еквівалентів або інших активів [1]. 

У сучасних умовах господарювання велика кількість підприємств та 

організацій перебувають у скрутному становищі, маючи досить велику 

проблему неплатежів. Розрахунки з покупцями й замовниками – один із 

необхідних складників розширеного відтворення, для нормального 

забезпечення якого необхідне постійне спостереження за його перебігом, що 

досягається шляхом аналізу розрахункових операцій підприємства. 

Основні (ключові) етапи формування політики управління дебіторською 

заборгованістю:  

– аналіз дебіторської заборгованості підприємства у попередньому 

періоді;  

– формування принципів кредитної політики відносно до покупців 

продукції;  

– визначення можливої суми фінансових коштів, які інвестуються в 

дебіторську заборгованість по товарному та споживчому кредиту;  

– забезпечення використання на підприємстві сучасних форм 

фінансування дебіторської заборгованості.  

З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості необхідно 

реалізувати наступні заходи:  

– створення ефективної системи контролю за якістю обліку розрахунків з 

дебіторами;  

– розробка чіткої та досконалої класифікації дебіторської заборгованості;  

– уніфікація способів її оцінки та врегулювання аналітичного обліку, що 

дозволить накопичувати інформацію про розрахунки за дебіторами з різними 

рівнями деталізації і узагальнення [2].  

Потребують розробки також моделі співвідношення дебіторської та 

кредиторської заборгованостей і певного інструментарію, який дозволив би 

швидко та якісно виявляти негативні явища, що впливають на кількісні та 

якісні зміни цих заборгованостей. 

Отже, облік дебіторської заборгованості є досить складним, тому для 

чіткості та відображення правдивої інформації у фінансовій звітності та 

визначення реального фінансового стану всього підприємства необхідно 

вирішити зазначені проблеми в обліку дебіторської заборгованості. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В КРАЇНАХ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

 

Пандемія COVID-19, викликала масштабну кризу в охороні здоров'я та 

економіці регіону, який був підсилений соціальними заворушеннями і 

конфліктами. У середини 2020 року захворюваність стабілізувалася, проте в 

четвертому кварталі вoнa різко зросла, що змусив уряди зберегти або знову 

ввести заходи щодо пом'якшення гостроти кризи. Згідно оцінками, обсяг ВВП в 

регіоні знизився в минулому році на 2,9%, причому спад спостерігався майже в 

всіх країнах, а приблизно дві третини з них, як очікується, зіткнуться зі спадом 

більш серйозним, ніж під час світової фінансової кризи. Найсильніше 

постраждали від пандемії країни, що мають міцні торговельні або фінансові 

зв'язки з зоною євро, а також серйозно залежать від сфери послуг і туризму 

(Косово, Хорватія, Чорногорія). 

Країни з ринком, що формується і країни, що розвиваються регіону 

зіткнулися з більш серйозним відтоком портфельних інвестицій, ніж інші 

країни, що стало відображенням зниження довіри і «Втечі в якість». Майже всі 

країни Європи і Центральної Азії оголосили про пакети налоговобюджетних 

заходів підтримки. Незважаючи на ці та інші заходи підтримки, в перші три 

квартали цього року пандемія, за деякими оцінками, спровокувала втрату 

мільйонів робочих місць в Європі. 

Зростання чисельності безробітних був особливо помітний в Центральній 

Європі.  Країни з ринком, що формується і країни, що розвиваються регіону 

зіткнулися з більш серйозним відтоком портфельних інвестицій, ніж інші 

країни, що стало відображенням зниження довіри і «Втечі в якість». Майже всі 

країни Європи і Центральної Азії оголосили про пакети налоговобюджетних 

заходів підтримки. Незважаючи на ці та інші заходи підтримки, в перші три 

квартали цього року пандемія, за деякими оцінками, спровокувала втрату 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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мільйонів робочих місць в Європі.  Зростання чисельності безробітних був 

особливо помітний в Центральній Європі. 

Економічне зростання в Центральній Європі, за прогнозами, зміцніє в 

цьому році до 3,6%, і сприяти цьому буде відновлення торгівлі в міру 

пожвавлення ділової активності в зоні євро. Очікується, що протягом 2021 року 

збережеться дію виняткових заходів стимулюючої політики, включаючи 

підтримку ключових ставок на близькому до нуля рівні (Угорщина, Польща). 

На Західних Балканах темпи зростання, як очікується, прискоряться в 2021 році 

до 3,5% за умови відновлення довіри з боку споживачів і бізнесу в міру 

приборкання пандемії COVID-19,  а також зменшення політичної 

нестабільності. 

На Південному Кавказі в 2021 році у міру пом'якшення гостроти проблем, 

пов'язаних з пандемією і конфліктами, пожвавлення туристичної активності, а 

також відновлення довіри з боку споживачів і підприємців прогнозується 

зростання на 2,5%. У Центральній Азії в цьому році очікується відновлення 

темпів економічного зростання до 3%, чому сприятиме незначне зростання цін 

на сировину і обсягів прямих іноземних інвестицій в міру активізації участі 

субрегіону в здійсненні запропонованої Китаєм ініціативи «Один пояс - один 

шлях». 

У наявності явна перевага ризику негативного розвитку ситуації. 

Найближчі перспективи економічного зростання в регіоні захмарюються 

невизначеністю в зв'язку з недавнім сплеском захворюваності COVID-19, який 

в деяких країнах став однією з причин соціальних заворушень,  а також 

ризиком ескалації геополітичної напруженості. Зростання захворюваності 

COVID-19 в Європі і Центральної Азії може спричинити за собою посилення 

обмежень і більш різку реакцію з боку домогосподарств і компаній.[1] 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ 

 

Тема технології формування управлінської команди є актуальною у 

сучасному менеджменті, адже ефективність роботи сучасного підприємства 

пов’язана з командним підходом до управління як одним із факторів її 

організаційного розвитку та високоефективного менеджменту. Встановлено, що 
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під час формування управлінської команди потрібно дотримуватись певних 

положень.  

Особливості формування управлінської команди розглядають у своїх 

працях такі вчені як: Борщ В.І., Козаченко Г. В., Третьяк О., Кондратенко О. М 

та ці праці носять більш теоретичний характер. Для практичної реалізації 

командного управління в організації необхідно створювати робочі групи задля 

покращання виконання роботи та підвищення результативності своєї 

діяльності. У процесі такого розвитку робочі групи мають набути специфічних 

характеристик, за якими вони відрізнятимуться від інших груп. За певних умов, 

робочі групи можуть стати управлінськими командами.  

Метою дослідження є визначення технологій та перспектив формування 

управлінської команди, що полягає в можливості більш повного використання 

потенціалу членів команди, використання переваг командного управління. 

Виклад основного матеріалу. Потенціал команди набагато вище 

потенціалу групових або індивідуальних зусиль. Робота в команді дозволяє 

використовувати зусилля, навички, здібності та творчі можливості всіх 

учасників. Перевагою роботи команди є те, що в команді принципи взаємодії 

спільно визначаються членами команди, у той час як у робочих групах вони 

здебільшого задаються; дотримання принципів взаємодії в команді внутрішньо 

мотивовано, тоді як у робочих групах дотримання принципів здебільшого 

регулюється спеціальними санкціями [1, c. 48]. 

Нестача досвіду приводить до управління проектами методом «спроб і 

помилок», повторного виконання робіт і суттєво підвищує ймовірність ризику 

зміни структури робіт проектів. Щоб збільшити передбаченність інноваційних 

проектів, необхідно в контурі управління проектом враховувати можливості 

використання потенціалу команди проекту в зонах потенціального ризику для 

зменшення невизначеності графа проекту, зменшення потреби в доопрацюванні 

і, як наслідок, структурного ризику. 

Що стосується мотивації членів управлінської команди, то тут слід 

зазначити, що, у зв’язку із глобалізацією світогосподарських процесів, 

відбуваються зміни у світоглядах працівників. Це призводить до підвищення 

ролі нематеріальної мотивації. Сучасна система менеджменту організації має 

бути орієнтованою на людину – людинуноватора, що особливо важливо під час 

формування управлінської команди. [2, с.37] 

У сучасних прогресивних організаціях однією із інноваційних форм 

управління є управління командами, а не конкретними окремими працівниками. 

Стійка орієнтація на формування управлінських команд розглядається як одна з 

ознак інноваційності управлінського мислення, яка обумовлена складністю тих 

завдань, що доводиться вирішувати державному службовцю, керівнику в 

нестабільних соціально-економічних умовах функціонування суспільства 

організації, підприємств та фірми. Управління підприємством на οснοві 

формування ефективнοї управлінськοї кοманди є складним та дуже 

багатοграним прοцесοм. Саме тοму підхοди дο утвοрення такοї кοманди мають 
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бути οсοбливими. Прοфесійні керівники в Україні не рідкο зустрічаються з 

прοблемοю створення саме ефективнοї кοманди.  

Для ефективного функціонування управлінської команди необхідні всі 

три категорії працівників згідно з теорією R-мотивації, оскільки працівники, не 

схильні до ризику, ретельно виконуватимуть рутинну роботу й уважно 

контролюватимуть роботу працівників, схильних до ризику. У зв’язку з 

вищезазначеним, перед тим, як формувати управлінську команду, потрібно 

вивчити потреби й мотиви її членів. [1] 

Для цього можна використовувати методи, що дозволять виявити саме ті 

риси, які відповідатимуть ролі працівника, яку він буде виконувати в команді. 

Для організації важливо визначити етапи взаємодії управлінської команди, на 

яких відбувається зниження рівня ефективності, що дасть змогу вчасно 

здійснити трансформацію та зорієнтувати управлінський персонал на 

виконання нових завдань.  

Однією із складових успішної роботи організації є наявність 

високоефективного менеджменту та дієздатної управлінської команди, яка 

здатна приймати інноваційні рішення. При цьому особливостями формування 

управлінської команди є раціональний добір її членів з урахуванням 

нетрадиційних мотиваційних механізмів.  

Зокрема, використання положень теорії R-мотивації, згідно з якими 

мотивується особистість, а не посада, яку вона займає, задовольняються 

потреби ризику й потреби безпеки, ризик перетворюється із загрози на 

конкурентну перевагу. Перспективність цього підходу для організації полягає в 

можливості більш повного використання потенціалу членів команди.  

Діяльність щодо створення ефективної управлінської команди вже давнο 

є οб'єктοм дослідження багатьох науковців: психοлοгів, сοціοлοгів, управлінців, 

тощо. Сьοгοдні завдання ствοрення кοманд в οрганізації стало нагальнοю для 

кοжнοгο керівника, менеджера і є визначальнοю для дοсягнення пοставлених 

οрганізаційних цілей. 

Спираючись на вищезазначене, можна констатувати, що сьогодні 

конкурують не компанії, а управлінські команди. Реалізація стратегії залежить 

від компетентності персоналу, його майстерності та конкурентних 

можливостей.  
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Оцінка ефективності діяльності підприємства є завершальним етапом 

фінансового й управлінського аналізу. 

Аналіз загальної ефективності господарської діяльності є прерогативою 

вищої ланки керівництва підприємства. ефективність (успішність) окремих 

управлінських рішень, пов'язаних з визначенням ціни продукції, вибору ціни 

покупок, заміни устаткування тощо, має пройти оцінку з погляду загального 

успіху підприємства, його довгострокової життєздатності в умовах ринку. 

У ринковій економіці бухгалтерський облік поділяється на дві категорії: 

фінансовий облік та управлінський облік. Фінансовий облік вирішує проблеми 

відносин підприємства з державою й іншими зовнішніми користувачами 

інформації  про діяльність підприємства. Фінансовий облік і звітність 

регламентують міжнародні та національні стандарти.[1] 

Управлінський облік не регламентований державою, його організацію й 

методи визначає керівник підприємства, у цьому на перший план виступають 

управлінські завдання, що потребують для свого вирішення не тільки знань 

бухгалтерії, обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, а й техніко-

економічного планування, статистики, аналізу економічної ефективності 

господарської діяльності, сучасної обчислювальної техніки. Управлінський 

облік організує внутрішньогосподарські зв'язки на підприємстві, тому його 

вважають внутрішнім, на відміну від фінансового-зовнішнього. 

Ринкову економіку відрізняють дві особливості: повна економічна 

відокремленість, самостійність  і відповідальність підприємств як суб'єктів 

ринку; невизначеність господарської кон'юнктури як наслідок вільного 

встановлення підприємством  господарських зв1язків з партнерами і вільних 

цін і тарифів на продукцію. У цих умовах центральним завданням управління є 

мінімізація ризику підприємницької діяльності на основі оцінки кожного 

ухваленого господарського рішення з погляду можливості отримання 

економічної вигоди. Це створює об'єктивні передумови для підвищення ролі 

методів аналізу економічної ефективності діяльності підприємства, потребує 

модернізації методики цього аналізу, удосконалення методів управління 

економічною ефективністю діяльності підприємства. 

Як метод дослідження оцінка ефективності полягає в розчленуванні 

цілого на складові. Протилежним поняттям є синтез, який являє собою метод 

вивчення предмета в цілісності, єдності і взаємозв'язку його частин.  

Мета оцінки економічної ефективності господарської діяльності 

підприємства це інформаційне забезпечення ухвалення рішень, на які 
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впливають фактичні чи прогнозні (планові) дані про ефективність використання 

ресурсів. Йдеться про одержання невеликої кількості ключових параметрів, що 

об'єктивно і всебічно будуть характеризувати ефективність використання 

окремих видів чи всіх ресурсів. [2] 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Іноземні інвестиції є життєво необхідним елементом національної 

економіки. Активізація інвестиційних процесів є першочерговим завданням 

української зовнішньої політики, адже наразі можливості щодо використання 

власних ресурсів для фінансування національного господарства є вкрай 

обмеженими. На нашу думку, прямі іноземні інвестиції слугуватимуть 

каталізатором інтенсивного переходу до конкурентоспроможної моделі 

національної економіки. 

У широкому розумінні категорія «інвестиція» означає довгострокове 

вкладення капіталу, грошових коштів на певний термін в різні галузі і сфери 

економіки, в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в 

довгострокові проекти і т.д. з метою отримання прибутку і досягнення як 

індивідуальних цілей інвесторів, так і позитивного соціального ефекту [1]. У 

60-х рр. ХХ ст. почала свій розвиток теорія прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ).Так, С. Хаймер пропонує розглядати ПІІ, як операцію отримання за 

кордоном фізичних активів, за якої поточний контроль залишається у 

багатонаціональної компанії у неї на батьківщині [2]. 

Стан інвестиційного клімату в країні проаналізуємо за допомогою 

динаміки прямих іноземних інвестицій за період з 2010 по 2019 рр. (табл. 1). 

Табл. 1 

Прямі інвестиції в Україну (акціонерний капітал) за 2010-2019 рр., (млн. 

дол. США) 

Роки ПІІ в Україні  Приріст/Падіння 

за рік 

ПІІ з України  Сальдо 

2010 38992,9 - 5760,5 33232,4 

2011 45 370,0 +6377,1 6402,8 38967,2 
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Продовження табл. 1 

2012 48 197,6 +2827,6 6435,4 41762,2 

2013 51 705,3 +3507,7 6568,1 45137,2 

2014 53 704,0 +1998,7 6702,9 47001,1 

2015 38 356,8 - 15347,2 6456,2 31900,6 

2016 32 122,5 -6234,3 6315,2 25807,3 

2017 31 230,3 -892,2 6346,3 24884 

2018 31 606,4 +376,1 6322,0 25284,4 

2019 35 809,6 +4203,2 6272,7 29536,9 

Складено на основі джерела [3] 

За даними таблиці 1 зазначимо, що через нестабільну політичну й 

економічну ситуацію в країні відсутня будь-яка системність у динаміці 

інвестицій. Упродовж 2010-2014 рр. спостерігається поступове покращення 

ситуації завдяки приросту прямих інвестицій, проте упродовж 2014-2016 рр. 

відбувається стрімке падіння обсягу залучених прямих інвестицій через 

початок гібридної війни у країні. На кінець 2016 року також спостерігається 

падіння обсягу залучених прямих інвестицій на 892,2 млн. дол. На кінець 2019 

року прослідковується позитивна динаміка завдяки приросту прямих інвестицій 

у 4203,2 млн. дол. у порівнянні з 2018 роком. В цілому, упродовж останніх 10 

років найбільший обсяг залучених прямих інвестицій припадає на 2014 рік, 

проте за останні 5 років країна так і не наблизилася до вищезазначеного 

максимального обсягу залучених прямих інвестицій. 

Приймаючи рішення щодо вкладання капіталу інвестори керуються 

певними факторами, які можуть вплинути на примноження вартості вкладеного 

капіталу. Позитивні і негативні фактори, які впливають на інвестиційний клімат 

у країні, докладно викладені у матеріалах Європейської бізнес–асоціації (ЄБА), 

на основі яких можна судити про інвестиційну привабливість країни. 

Європейська бізнес–асоціація кожні півроку складає індекс інвестиційної 

привабливості країни. Позначка 3 вважається нейтральною, позначки вище 3 

вважається позитивним зрушенням, показники нижче 3 вважаються 

негативним. У 2020 році індекс інвестиційної привабливості України сягнув 

позначки у 2,45 за шкалою Лайкерта, що вважається негативним показником 

[4]. Серед причини, які негативно впливають на бажання інвесторів вкладати 

кошти, є: високий рівень корупції, нечіткість та непрозорість законодавчих 

норм, які можна трактувати неоднозначно, а також практика частих змін 

законодавства. 

Можна зробити висновок, що Уряду потрібно створювати належні умови 

для реалізації інвестиційних проектів, адже залучення необхідної кількості 

іноземних інвестицій дозволить перейти до конкурентоспроможної моделі 

національної економіки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ 

 

Фінансовим документом країни, який визначає витрати і доходи, а також 

рух значної частини централізованих фінансових ресурсів на певний період є 

бюджет. 

При порівнянні фінансових систем України і Франції, то слід зазначити, 

що ланки, які входять у фінансову систему, однакові. Також аналогічні 

проблеми, які стоять перед обома країнами, наприклад, дефіцит бюджету, 

розподіл повноважень між рівнями влади. У Франції дворівнева бюджетна 

система. 

Французька фінансова система складається з чотирьох основних ланок 

(табл. 1). 

Таблиця 1  

Ланки французької фінансової системи [1] 

Ланки Характеристики 

Державний 

бюджет 

Займає лідируючі позиції в економіці країни. На 

його частку припадає 80-85% усього грошового обороту. 

Чи не затверджується законодавчо, складається як 

допоміжний документ. З кінця 1970-х років є 

незбалансованим і дефіцитним. 

Місцеві 

бюджети 

Перебувають у віданні місцевих органів влади. 

Вони представлені адміністративними одиницями - 

регіонами, департаментами, округами. Доходи 

формуються за рахунок власних коштів, а саме 

податкових надходжень і залучених позик, субсидій. 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#5
https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka/
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Продовження табл. 1 

Спеціальні 

фонди 

Сукупність капіталів, що мають цільове 

призначення. Розпоряджається ними держава або місцеві 

органи влади. Включають спеціальні рахунки 

казначейства, фонди фінансово-кредитних бірж, 

приєднаний і соціальний бюджети. 

Активи 

державного 

сектора 

Держпідприємства грають важливу роль - 10% ВВП, 

25% інвестицій. Чверть населення зайнята в держсфери. 

Представлена провідними галузями: вугільної, нафтової, 

енергетичної, газової, транспортної, хімічної, 

аеронавтикою, електронікою. 

 

Головними доходами бюджету є податки. Податкова система Франції 

відрізняється своєю специфікою. Цілі десятиліття в цій країні зберігаються 

податки і збори, висловлюючи культурні та історичні традиції Франції. Прямі, 

непрямі податки, а також внески на соціальне страхування це і є податкова 

система Франції. Прямі податки складають 36% доходу бюджету, непрямі 

податки і неподаткові надходження 59,2% і 4,8% відповідно [2]. 

Особливостями французької податкової системи є: 

 стабільність переліку податків і зборів та правил їх справляння; 

 соціальна спрямованість; 

 широка система пільг і знижок; 

 переважання непрямих податків; 

 облік територіальних аспектів; 

 відкритість для міжнародних податкових угод [3]. 

Питання, пов'язані з оподаткуванням, регулюються Генеральним 

податковим кодексом і Книгою фіскальних процедур. 

Отже, економічна політика будується на базі державного сектора. Місцеві 

бюджети мають деякою автономністю, але контролюються зверху. Соціальна 

сфера займає величезну частку грошових ресурсів, що дозволяє жити в 

комфортних умовах як підприємцям, так і держслужбовцям, пенсіонерам, 

незахищеним верствам населення. Французька фінансова система - гарний 

приклад для України в русі світових стандартів. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУУКРАЇНИ 

 

Сучасний світ розвивається швидкими темпами, а сучасні технології 

стали невід’ємною частиною життя людей. Економіка має постійно розвиватись 

та вдосконалюватись для задоволення всіх потреб цифрового суспільства. 

Таким чином цифрова трансформація стала невід’ємною рисою всіх фінансових 

ринків світу. 

Класична модель фондового ринку під впливом інформаційно-

комунікаційних технологій зазнає якісних змін. При цьому змінюються 

інструменти ринку, суб’єкти ринку канали зв’язку між суб’єктами ринку та 

алгоритми збереження інформації. Фондовий ринок в Україні неодмінно має 

розвиватись для посилення інвестиційної привабливості регіону та сталого 

розвитку економіки в цілому, однак цифрова трансформація може забезпечити 

прискорений розвиток даного сегменту. 

Цифровий фондовий ринок має базуватись на найбільш сучасних 

технологіях, серед них виокремлюють: технології комунікації, технології 

збирання та обробки інформації, біометрію та криптографію, 

технологіюблокчейн, фінтех компанії, тощо [1]. 

Через розвиток технологій комунікації економічна система стає 

клієнтоорієнтованою. Для фондового ринку найбільш значущими технологіями 

стали нові форми розрахунку – інтернет-гаманці, платіжні системи, онлайн-

платежі, комп’ютерні програми підбору інвестиційного портфеля, системи 

кредитування – краудфандинг, пірінгові системи, балансове кредитування, що 

дозволяють повністю відмовитись від послуг фінансових посередників. 

Поширення інтернет мережі також сприяло розвитку інтернет бірж та 

маркетплейсів, що використовують в алгоритмах торгівлі пряму взаємодію 

клієнта та продавця. 

Для самих бірж та фінансових інститутів великим проривом стало 

застосування сучасних технологій збирання та обробки інформації. BigData, 

«хмарні сервіси», системи бізнес аналітики дозволяють швидко і якісно 

оперувати великим об’ємом даних дистанційно. При чому фінансово-

математичні алгоритми комп’ютерного аналізу постійно вдосконалюються. 

Криптографія дозволяє оцифровувати інформацію про кожного клієнта 

шляхом створення унікальних послідовностей цифр. При цьому біометрія 

дозволяє ідентифікувати особу за її унікальними характеристиками – відбитки 

пальців, обличчя, радужка ока). Дані шляхи ідентифікації спрощують 

проведення будь-якої транзакції та створюють безпечні умови для усіх видів 

фінансових операцій. Введення та просування додатку «Дія» Міністерством 
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цифрової трансформації України [3] має пришвидшити процес цифровізації 

через пряму взаємодію населення та державі у даному додатку. 

Поряд з традиційними біржами та позабіржовими операціями на 

фондовому ринку почали активно впроваджуватись Фінтех компанії. Вони 

застосовують сучасні фінансові технології для постачання цифрових продуктів 

на фінансовий ринок. Пропоновані продукти є дешевшими та зручнішими в 

отриманні, оскільки можуть надаватись дистанційно. В Україні налічуються 

десятки фінтех-компаній – зазначається у каталозі «Фінтех в Україні», що 

підготовлений за сприяння проекту USAID «Трансформація фінансового 

сектора»[4]. 

Найбільш сучасними технологіями сучасного світу вважається система 

блокчейн та використання штучного інтелекту [2]. Блокчейн технології 

дозволяють проводити транзакції за певними блоками, інформацію в яких 

неможливо змінити або видалити. Таким чином при укладенні угоди на 

фондовому ринку інформація про транзакцію буде закодована у певному 

ланцюгу. Світові біржі вже активно використовують дану технологію, 

наприклад Австралійська, Американська, Лондонська та Токійська фондові 

біржі з 2018 проводять багато свої операцій саме через блокчейн.  

Штучний інтелект дозволяє оброблювати великі масиви даних та 

приймаи рішення за декілька секунд. Саме фондовий та фінансовий ринки 

оперують великими масивами даних, тому запровадження даної технології є 

доцільним. Завдяки штучному інтелекту стає можливим індивідуальне 

консультування з питань управління фінансами, автоматизація та роботизація 

процесу спілкування з клієнтами. 

Отже загалом, цифрові технології мають величезний вплив на всю 

фінансову систему. Класична модель економіки під впливом сучасних 

технологій має стати цифровою, однак даний процес потребує освіченості 

населення в технологіях та фінансових процесах, контролю кібербезпеки на 

рівні держави, вдосконалення інфраструктури ринків. Фондовий ринок в 

Україні має низький рівень розвитку, однак діджитал технології основані на 

прозорості, зручності та низькій ціні можуть прискорити процес його 

становлення. Держава має підтримувати ініціативи фінтех компаній та 

впроваджувати якісно нові шляхи взаємодії на фондовому ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕВІЗІЇ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

В даний час формується офіційна концепція державного фінансового 

контролю. Вона повинна заповнити правові прогалини у визначенні понять і 

вимог до порядку проведення ревізії і перевірки та оформлення їх результатів. 

Як відомо, бюджетні установи піддаються ревізіям і перевіркам різними 

контролюючими організаціями. При цьому кожна організація діє на підставі 

розробленого положення про проведення ревізій та перевірок. 

Разом з тим визначення поняття ревізії повинно бути єдиним і їм 

зобов'язані керуватися всі контролюючі органи на території всіх суб'єктів 

України. 

Ревізія являє собою систему обов'язкових контрольних дій по 

документальній і фактичній перевірці законності і обґрунтованості скоєних в 

періоді господарських і фінансових операцій організацією, що ревізує, 

правильності їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності, а також 

законності дій керівника і головного бухгалтера та інших осіб, на яких 

відповідно до законодавства України і нормативними актами встановлена 

відповідальність за їх здійснення. 

Бюджетна установа використовує бюджетні кошти відповідно до 

затвердженого кошторису доходів і витрат.[1] 

У кошторисі доходів і витрат повинні бути відображені всі доходи 

бюджетної установи, одержувані як з бюджету і державних позабюджетних 

фондів, так і від здійснення підприємницької діяльності, в тому числі доходи 

від надання платних послуг, інші доходи, одержувані від використання 

державної або муніципальної власності, закріпленої за бюджетною установою 

на праві оперативного управління, та іншої діяльності. 

Контроль є однією з форм управлінського циклу, являє собою систему 

спостереження, зіставлення, перевірки та аналізу функціонування керованого 

об'єкта з метою оцінки обґрунтованості та ефективності прийнятих 

управлінських рішень, виявлення ступеня їх реалізації, наявності відхилень 

фактичних результатів від заданих параметрів і нормативних приписів, 

прийняття рішень щодо їх ліквідації. 

Бюджетний контроль - вид державного фінансового контролю, що 

здійснюється в сфері бюджетної діяльності, спрямований на встановлення 

законності, достовірності, економічної ефективності діяльності учасників 

бюджетного регулювання і бюджетного процесу. [2] 

В ході ревізії здійснюється контроль за законністю, достовірністю, 

доцільністю, фінансово - економічної ефективністю здійснюваних 



67 

 

господарських операцій, за цільовим і раціональним використанням бюджетних 

асигнувань, матеріальних і трудових ресурсів, виконанням намічених 

показників по доходах і видатках бюджету. 

За допомогою ревізії державні і господарські органи отримують 

достовірну інформацію про повну мобілізацію і позитивних або негативних 

сторонах використання матеріальних, трудових і фінансових резервів. 

Призначення ревізії також полягає в профілактиці виявлених порушень і 

зловживань.[3] 
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СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Для взаємодії з існуючими та потенційними споживачами сьогодні мало 

використання одного комунікаційного каналу. Сучасні споживачі є 

омніканальнимі, їм важлива можливість здійснити взаємодію з компанією тоді, 

коли їм зручно і тим способом, яким їм зручно і разом з цим отримати єдиний 

клієнтський досвід. Для задоволення такої потреби необхідно, щоб компанія 

використовувала максимально можливу кількість засобів комунікації 

взаємопов'язане. 

Об'єднання маркетингових комунікацій про те,щоб маркетинг зміг вийти 

з глобального рекламного кризи, повинна змінитися сама ідеологія рекламного 

повідомлення. Воно повинно трансформуватися і перейти від 

опосередкованого, безособового звернення в зону особистої комунікації з 

цільовою групою через канали прямого двостороннього повідомлення. 

Досягнення маркетингового ефекту в сучасних умовах можливо завдяки 

застосуванню нового професійного інструментарію і модернізації 

комунікативних каналів. 

Сегментування цільової аудиторії - цепо перше, що необхідно зробити в 

рамках програми антикризових дій, - детально і безапеляційно сегментувати 

свою цільову публіку у значимих критеріям і принциповим характеристикам. 

Чим точніше і чіткіше визначено споживчий "підсегмент", тим живописніше 
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буде виглядати портрет клієнта, тим реалістичніше і яскравіше буде 

відображений складний і багатогранний характер потреб і очікувань. 

Індивідуальне споживчу поведінку виходить за рамки схем і моделей, а вузьке і 

детальне сегментування дозволяє врахувати особистісні особливості і 

приховані очікування. 

На ринку дозвілля та розваг, одному з найбільш клієнтоорієнтованих 

видів сервісу, чітко простежується тенденція до вузької сегментації. Традиційні 

кав'ярні в горезвісному шоколадно-молочному стилі виходять з моди, 

демократична обстановка і швидке обслуговування перестають бути цінними 

для споживача, який освоїв філософію цього терпкого напою. Кава - соціальний 

напій, який вимагає особливої атмосфери, комфортною для спілкування. Але 

кава - це ще і самодостатній напій, а значить, його цінителі - це гурмани 

певного сорту. Отже, сучасна кав'ярня повинна створювати клубну атмосферу і 

залучати цінителів кави, які відчувають потребу в спілкуванні з однодумцями. 

Так виникають арт-кафе з показом німого кіно для любителів Чарлі Чапліна, 

літературні кафе, об'єднані з букіністичної лавкою, для інтелектуалів, а для 

любителів екзотики - чайні церемонії в автентичному стилі?  

Розглянемо форми відкритої комунікації. Сегменти цільової аудиторії 

стають все більш дробовими, вузькими і максимально близькими до 

індивідуального сприйняття. Так як безособова реклама, звернена до широких 

мас деяких споживачів, більше не ефективна, необхідно створити новий формат 

реклами - модель живого спілкування з клієнтом. В рамках цієї комунікативної 

трансакції відбувається точковий розподіл рекламних повідомлень, яке нівелює 

дистанцію між джерелом інформації і споживачем. 

Рекламні ЗМІ, що складаються з модульних оголошень, - пережиток 

минулого, т. Е. ХХ століття. Мільйонний тираж перестає бути головною 

перевагою друкованого видання. Більш того, гігантоманія викликає підозру. 

Витрати на доставку занадто великі, і видавці мають спокуса знизити витрати 

за рахунок кур'єрської служби. На зміну нерозрізаним пачкам безкоштовних 

газет приходять тематичні видання, спецпроекти, спритно потрапляють в руки 

споживача через консультантів, провідних фахівців з даної теми. Актуальний 

формат друкованого засобу масової інформації - це галузевий каталог із 

зазначенням цін, купонами на знижки і аналітичними коментарями. Це вже не 

реклама, а інструмент споживача для освоєння ринкового простору[1]. 

Рекламні компанії побачили в покупця особистість, визнали його активну 

роль в процесі комунікації з продавцем. Змінилася сама модель 

комунікативного акту: трансакція "товар-споживач" перетворилася в установку 

"продавець-покупець". Продажі зміщуються від стандартних до гнучких 

пропозицій, від прямолінійних угод до відносин. Модний термін 

"отношенческой маркетинг" укладає таку думку: ми хочемо вивчити те, що 

називається customerlifetimevalue - "прижиттєвої цінністю клієнта". 

Спираючись на громадську думку, сьогодні виглядає утопією розширення 

бізнесу без врахування громадської думки, виявлення очікування споживачів і 
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розвитку сучасних тенденцій. Маркетинг все більше зміщує акцент з масового 

ринку до цільового. Дорога реклама не виправдовує себе, якщо мова йде про 

залучення узкосегментованної цільової групи. Відбувається об'єднання 

маркетингових комунікацій, де провідну роль відіграють зв'язки з 

громадськістю, елементи прямого маркетингу[2]. 

Індустрія споживання виховала покоління рафінованих покупців, які не 

чутливих до іміджу бренду, підвищеного стандарту якості і рекламним 

закликам. Однак ці ж споживачі легко і активно входять в комунікацію, беруть 

участь в громадських заходах, охоче виступають в ролі експертів. 

Словосполучення "відійшли SMS" зараз з'являється в рекламних телевізійних 

роликах, мабуть, навіть частіше ніж "новий покращений продукт". 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОСОБАМИ, ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТОСУНКАХ ЛЮБОВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

 

Кожна людина має власне бачення та сприйняття любові у своєму житті. 

Для когось любов – це сенс життя, необхідна сила, яка допомагає рухатися далі, 

і у випадку її відсутності людина перебуває у пошуках нових об’єктів свого 

захоплення. Для інших – це показник задоволеності життям, але у випадку її 

відсутності людина має безліч інших способів відволіктися від буденності. Ще 

для когось любов – це без перебільшення повітря, а страх втрати коханої 

людини прирівнюється до втрати самого себе. В такому випадку жодні 

побутові поради, як то: «на цьому життя не закінчується; знайдеться інша гідна 

людина» не тільки не призводять до потрібного ефекту, а можуть викликати 

найглибшу депресію аж до думок про самогубство.  

Останній випадок вимагає психологічної допомоги, роботи консультанта, 

який повинен мати наготові цілий арсенал технік надання допомоги. Часто 

психологи сходяться на думці про те, що «вилікувати» сердечні рани – одне із 

найскладніших завдань і саме тому огляд ефективних методів зумовлює 

неабияку актуальність роботи.  

https://www.cyberleninka.ru/
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Питання токсичної любові, залежності від кохання та психогігієну такого 

стану особистості було предметом дослідження багатьох вітчизняних та 

зарубіжних вчених, серед яких І. Волинець, Д. Іванова, А. Коцара., Г. Коцюби, 

В. Кришталь, О Петяка, С. Сахно, Є. Фролової, М Савіної, Ю. Свинаренко, 

Б. Уайнхолд та інші.  

Мета – визначити основні напрямки психологічної допомоги особам, які 

перебувають у залежних стосунках.  

Незважаючи на наявність чималої кількості наукових напрацювань, 

питання ефективних підходів та методів психологічної роботи з даною 

категорією залишається недостатньо дослідженим, так само як і чинники 

формування любовної залежності. Автори переважно наголошують на тому, що 

саме відносини в дитинстві сприяли формуванню схильності до залежного 

кохання. Ми вважаємо, до недостатньо уваги приділено вивчення впливу 

соціуму та близького оточення на формування переконань та настанов стосовно 

кохання та залежного кохання. Як зазначає І. Волинець[1], любовна залежність 

– це прояв патологічного зміщення фокусу уваги на емоційно значущий суб’єкт 

з прагненням контролювати його поведінку; це розлади, серед яких найбільш 

поширені депресивні і тривожні реакції.  

Цей руйнівний стан дуже схожий на наркотичну залежність. Почуття 

може бути взаємним і нерозділеним, але, у будь-якому разі, воно дурманить як 

наркотик. На жаль, його часто приймають за справжню любов. Досвід такої 

«любові» не проходить безслідно. Нерідко жінки усе життя страждають від 

любовних залежностей, потрапляючи з однієї в іншу, витрачаючи кращі роки. 

Чоловіки ж часто, випробувавши подібні муки один раз, розчаровуються в 

любові назавжди [1, c. 315]. 

Багато авторів сходяться на думці про те, що найбільш ефективним у 

роботі любовною залежністю є використання клієнт-центрованої терапії, 

запропонованої К. Роджерсом. Г. Коцюба акцентує, що процес звільнення від 

залежності в любові може бути досить болючим. Залежним жінкам складно 

бути в контакті зі своїми істинними переживаннями, вони потребують 

розуміння і прийняття. Саме тому, на наш погляд, клієнт-центрована парадигма 

(конгруентність, емпатійність та позитивне ставлення до клієнта), є найбільш 

оптимальною при роботі з емоційно залежними особистостями [2, с. 136].  

Як зазначає Ю. Свинаренко, метою такої корекційної роботи є зміна 

порушених типів партнерської прихильності (псевдоавтономія, 

дезорієнтованість, надзалежність) на здоровий тип прихильності, шляхом 

корекції характерологічної регуляції особистості [3]. 

Слід додати, що клієнт-центрований підхід має високі показники 

ефективності терапевтичного впливу у роботі с залежними від кохання при 

проведенні групової терапії. Основна увага зосереджується на роботі з трьома 

фундаментальними проблемами психології: психофізіологічна (свідоме 

відношення до проблеми залежності, прийняття відповідальності за власні 

відносини, актуалізація жіночності, корекція усталених сценаріїв життя, робота 
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з власним тілом), психосоціальна (опрацюванні травм дитинства) та 

психопраксична (спрямувати діяльність в правильне русло – тобто, сублімувати 

емоційну напругу в творчість, роботу і т.д.). 

Висновок. Питання психологічної роботи з проблематикою любовної 

залежності є актуальним у сучасному суспільстві, коли кожна третя жінка, що 

приходить на консультацію, має таку проблему. У свою чергу, терапія 

любовної залежності повинна бути проведена, перш за все, шляхом 

пропрацювання дитячого досвіду, аналізу впливу соціуму на індивіда, а , по-

друге, з використанням психологічних технік спрямованих на формування 

характеру звільнення та корекції характерологічної регуляції особистості.  
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ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЧУТТЄВОГО КОМПОНЕНТУ В 

СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ОСОБИСТОСТІ 

 

Вивчення міжособистісних стосунків не перестає викликати науковий 

інтерес серед психологів різних країн, незважаючи на багатий теоретичний та 

емпіричний досвід у дослідженні цієї проблеми соціальної психології. Це 

зумовлено тим, що міжособистісні стосункизаймають провідне місце у 

життєдіяльності людей. 

Завдяки теоретичному аналізу проблеми взаємостосунків ми маємо 

можливість спостерігати різноманіття наукових поглядів на певні змістовні 

характеристики міжособистісних взаємин. Спільною складовою розуміння 

вченими таких стосунків є саме емоційно-чуттєвий аспект взаємодії. Але, 

нажаль, більшість психологів уникають досліджень емоційних стосунків саме 

через труднощі, які виникають на шляху наукового пізнання. 

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%9A%D0%BE%D1%86%D1%8E%D0%B1%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672840
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672840
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apspp_2014_2_21
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Г. М. Андрєєва вважає, що будь-яка особистість розглядається в її 

взаємозв’язку з іншими представниками певної соціальної групи, до якої вона 

належить, саме тому в людських стосунках виявляється глибинний зміст 

людського «Я» і неповторними барвами «вплітається в канву об’єктивних 

суспільних відносин, дозволяючи виділити особливий їх рівень – 

міжособистісні стосунки, які ґрунтуються на основі певних чуттів людини, що 

виникають у неї з приводу іншої людини, її поведінки, діяльності, позиції в 

суспільстві». 

Емоційна основа міжособистісних стосунків включає афекти, емоції й 

почуття. Проте авторка пропонує звести їх у дві великі групи: кон’юнктивні та 

диз’юнктивні відчуття. До першої належать відчуття, які зближують і 

об’єднують людей. Вони свідчать, що інша сторона виступає як бажаний 

об’єкт, стосовно якого демонструється готовність до спільних дій. Відповідно, 

друга група визначає відчуття, які навпаки, роз’єднують людей. У такому 

випадку інша сторона є неприйнятною, може бути навіть фруструючим 

об’єктом[1]. 

М. М. Обозов акцентує увагу на суб’єктно-суб’єктних зв’язках 

міжособистісних стосунків, яким властива постійна взаємність і мінливість. 

Очевидно, що це зумовлюється активністю з обох боків. Тому міжособистісні 

відносини реалізуються передусім, у взаємодії. Сенс явища взаємодії 

розкривається через кілька понять, серед яких: «взаємовідносини», які можуть 

бути конструктивними або деструктивними залежно від задоволення сторін; 

«взаємодопомога», як сприяння людей один одному; «взаєморозуміння», що 

свідчить про узгодженість і злагоду між людьми, що взаємодіють. Кожне з цих 

понять вказує на афективну (емоційну), гностичну (когнітивну, інформаційну), 

поведінкову (практичну, регулятивну) складові реальної взаємодії людей. 

Автор пропонує таку ієрархічну систему міжособистісних стосунків: 

відносини знайомства; приятелювання; товариські; дружні; любовні відносини; 

подружні; родинні відносини. Головним критерієм класифікації 

міжособистісних стосунків вважається міра, глибина залучення у них 

особистості [2]. 

Сучасні науковці вважають, що у міжособистісних взаєминах емоційний 

компонент не тільки суб’єктивно є найважливішим, але й об’єктивно визначає 

актуальний стан таподальший розвиток взаємодій. Саме такі міжособистісні 

стосунки (їх прикладом можуть бути симпатія і любов) ми можемо називати 

емоційними стосунками. 

Під час дослідження емоційних стосунків необхідно враховувати їх 

подвійний зміст – це одночасно і об’єктивний процес взаємодії та обміну 

інформацією між людьми, і оцінка ними один одного. Перший аспект феномена 

емоційнихвзаєминвивчається в руслі проблематики спілкування, другий – в 

контекстірозглядуміжособистісногосприйняття, соціальної установки тощо. 

Отже, аналіз психологічної літератури із зазначеної проблеми, дає нам 

змогу підкреслити провідне значення емоційно-чуттєвого компоненту в 
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структурі міжособистісних стосунків. Саме цей компонентнайбільше впливає 

на характер протікання процесів міжособистісної взаємодії, визначає 

особливості спілкування та ступень близькості. Завдяки взаємодії із рефлексією 

здатен призводити до глибинної переробки певних переживань, які спонукають 

до зміни змісту внутрішнього світу особистості. 
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АНАЛІЗ НЕГАТИВНИХ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 

Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською 

цінністю, від якої залежить економічний, фізичний та духовний потенціал 

суспільства.  

Одним з актуальних завдань сьогодення є збереження психічного 

здоров’я та підтримання психологічного благополуччя фахівців спеціальних 

навчальних закладів, які впроваджують психолого-педагогічну корекцію 

аутистичних порушень у дітей молодшого шкільного віку, врахувавши такі 

провідні ідеї сучасної корекційної педагогіки: рання допомога та корекція, 

забезпечення особливих освітніх потреб дитини; спрямування корекційно-

педагогічного процесу на запобігання та подолання порушень процесів 

формування особистості та соціалізації; інтеграція дитини в колектив дітей без 

аутистичних викривлень розвитку. 

З огляду на вище висвітлене, було обрано для дослідження проблему 

психічного здоров’я спеціальних педагогів навчальних закладів, які надають 

освітню послугу дітям з розладами аутистичного спектру. Отже, безперечної 

актуальності набуває необхідність всебічного дослідження причин розвитку та 

профілактики негативних психоемоційних станів цієї категорії вчителів з 

метою підвищення ефективності їхньої професійної діяльності.  

Педагогічна діяльність є дуже важкою та напруженою працею, яка 

пов’язана з інтенсивним міжособистісним спілкуванням. Вчитель постійно 

перебуває в ситуації комунікації та взаємодії з учнями, батьками, колегами, 

адміністрацією. 
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Вимоги до особистості педагога, який навчає дитину з розладом 

аутистичного спектру, дуже високі. Фахівцю необхідно мати високу здатність 

до емпатії; надійну теоретичну підготовку з проблем аутизму; здатність 

постійно вивчати індивідуальні особливості дитини та враховувати їх у 

повсякденній роботі; мати розвинену уяву та спостережливість, розуміти 

внутрішній світ «аутичної» дитини, яка, на думку Т. Пітерса, є гіперреалістом, 

людиною, позбавленою фантазії.  

Нові висоти соціального прогресу потребують педагога здатного до 

швидких соціальних і психологічних перебудов, з високим рівнем академізму, 

високою активністю та конкурентоспроможністю, здатного сприймати 

педагогічні новації та впроваджувати їх у життя. Отже, професія висуває 

особливі вимоги до стану здоров’я вчителя, його фізичної та психологічної 

підготовленості. 

У сучасній медичній, психологічній та педагогічній літературі велика 

кількість досліджень присвячена вивченню сутнісних аспектів, чинників 

виникнення професійного стресу, професійної дезадаптації, синдрому 

емоційного згорання, боротьби зі стресом, шляхів усунення синдрому 

емоційного згорання у педагогів (М. Беребін, В. Бюбрицька, В. Гиляровський, 

Г. Зайцев, Г. Зайчикова, Л. Карамушка, В. Константинович, М. Лайтер, 

І. Лапіна, С. Максименко, С. Маслач, Л. Мітіна, Б. Михайлова та ін.). 

Водночас, про негативні психоемоційні стани у спеціальних педагогів, які 

працюють в умовах ще більш високого психологічного і комунікативного 

навантаження, а саме з дітьми з розладами аутистичного спектру, є лише 

окремі, часткові дослідження цієї проблеми (К. Островська). 

Науковці й практики визнають, що у корекційно-виховній роботі 

першочергову роль відіграють не засоби корекції чи методичні прийоми, а 

особистість педагога, тобто педагогічно спрямована сукупність його соціально і 

професійно значущих характерологічних якостей, які повною мірою можуть 

розкритись тільки у здорових педагогів. 

Основна психологічна проблема в діяльності педагога – це постійний стан 

напруженості, пов’язаний з необхідністю внутрішнього налаштування на певну 

поведінку, мобілізації всіх сил на активні й доцільні дії.  

Таким чином, професійну діяльність спеціальних педагогів доцільно 

розглядати як діяльність, що здійснюється в особливих стресогенних умовах. 

Негативні психоемоційні стани спеціальних педагогів визначаються не тільки 

зовнішніми стресогенними чинниками, але і соціально-психологічними 

характеристиками особистості фахівців. 

Стресогенність спеціальних педагогів зумовлена: 

1) екстремальними умовами та вимогами до емоційно-вольових 

процесів (помірна і значна інтенсивність негативних емоціогенних чинників, 

висока відповідальність, висока інтенсивність подразників та темп діяльності); 
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2) екстремальними умовами та вимогами до когнітивних та 

регулятивних процесів (значне інтелектуальне навантаження, недостатність 

часу для вирішення завдань значної складності і створення нової інформації); 

3) індивідуальними соціально-психологічними особливостями 

спеціальних педагогів (стресостійкість, темперамент, копінг стратегія, стильові 

особливості діяльності і когнітивних процесів, структура та ієрархія потреб та 

мотивації).  

Проблема негативних психоемоційних станів у професійній діяльності 

спеціальних педагогів, підлягає дослідженню та корекції цих станів з метою 

підвищення ефективності професійної діяльності цієї категорії вчителів. 

Впровадження адекватних методів психокорекції негативних емоційних 

станів спеціальних педагогів, дозволить створити психологічні умови для 

формування оптимальних, ресурсних психічних станів. Ресурсні емоційні стани 

слугують підгрунттям збереження цілісності особистості та є необхідними для 

ефективного використання внутрішні і зовнішні ресурсів для досягнення 

бажаної цілі. 
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ПСИХОЛОГІЧНЕ ШКІЛЬНЕ НАСИЛЛЯ ЯК ПРОЯВ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

САМОСТАВЛЕННЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Актуальність дослідження. Актуальність вибраної проблематики, перш 

за все, пояснюється кризовим станом, в якому знаходяться на сьогоднішній 

день діти юнацького віку: нестабільність оточуючих умов, невпевненість в 

майбутньому, психологічні особливості вікового періоду тощо. Саме наслідки 

зазначених умов, в яких наразі формується особистість в юнацькому віці, 

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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E$
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впливають на емоційну нестійкість та, як наслідок, психологічне насилля, яке 

може проявлятися в особливостях самоставлення. Психологічне насильство 

зачіпає всі рівні функціонування особистості в юнацькому віці та формує 

стійкі негативні зміни у взаємодії в соціумі і, в першу чергу, з собою: 

невпевненість, неприйняття себе, низький рівень самооцінки і так далі. 

Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми. Дослідженням 

особливостей самоставлення займалися багато вітчизняних та зарубіжних 

психологів, серед яких: Б. Ананьєв, І. Кон, В. Мясищев, К. Роджерс, В. Столін, 

Е. Еріксон. Вивченню проблеми насилля присвячували свої праці: Е. Фромм, 

Л. Максимова, К. Брон, Д. Левінсон, Р. Ленг, Е. Міллер та інші. 

Мета дослідження – виявлення взаємозв’язку між психологічним 

шкільним насиллям та особливостями самоставлення в юнацькому віці. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Поняття «самоставлення» 

вперше було введено психологом Н. Сарджвеладзе. Він визначив 

самоставлення як «ставлення суб’єкта потреби до ситуації її задоволення, яке 

спрямоване на самого себе» [3]. Важливим акцентом у вивченні проблеми 

самоставлення, на мою думку, є його трьохкомпонентна будова, яку сформував 

Н. Сарджвеладзе: 

1. Когнітивний компонент – це процеси самопізнання і самооцінки, 

які полягають в самоприйнятті за рахунок виконуваної діяльності, знань про 

себе та оцінки своїх особливостей, можливостей тощо. 

2. Емоційний компонент – включає в себе ставлення до знань про своє 

«Я», свою особистість. 

3. Конативний компонент – стосується внутрішніх дій або готовність 

до таких дій. Тобто: самовпевненість і самопослідовність в будь-якій 

діяльності, самоконтроль і самокорекція, очікуване ставлення від інших і так 

далі [3]. 

С. Пантелеєв розглядає самоставлення як динамічну ієрархічну систему, в 

якій «та чи інша особлива модальність емоційного ставлення може виступати в 

якості ядерної структури системи, займаючи провідне місце в ієрархії інших 

аспектів самоставлення, і фактично визначаючи зміст і вираженість 

узагальненого сталого самоставлення» [2]. Тобто, акцент робиться на 

самоставленні як системі, яка може видозмінюватися під впливом соціуму, 

особливостей взаємодії з оточуючими, особливостей соціальної ситуації, в якій 

функціонує дитина. 

Юнацький вік характеризується завершенням формування стійких рис 

особистості, на якість яких може впливати наявність психологічного насилля. 

Є. Крічевська визначає психологічне насилля як «дію, спрямовану на 

особу дитини, погіршення її емоційного самопочуття й благополуччя» [1]. 

Психологічне шкільне насилля в юнацькому віці може проявлятися у 

вигляді: насмішок, цькування, обзивання, необʼєктивного оцінювання, 

приниження особистісної гідності, ізоляцію тощо [1]. 

Висновок. Таким чином, психологічне насилля може негативно впливати 
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на розвиток самосприйняття, уявлень про свої особливості та можливості, 

навички саморегуляції тощо. Всі ці особливості будуть ускладнювати соціальну 

адаптацію, яка є важливою умовою формування адекватного самоставлення в 

юнацькому віці. Саме тому, ми вважаємо, що дослідження взаємозв’язку 

психологічного насилля та особливостей самоставлення є актуальною 

проблемою, яка потребує більш детального вивчення, задля покращення 

психологічного розвитку особистості в юнацькому віці. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ 

ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 

Суїцид вважається одним з більш трагічних видів соціальної поведінки, 

пов’язаного з втратою сенсу життя. Питання про самогубство – це питання 

життя та смерті, життя та безглуздя існування. Роздумам з цього приводу 

віддали належне чимало великих мислителів людства, бо кожен, хто здатний до 

глибокої рефлексії, неодмінно замислюється над проблемою свободи волі у 

такій екстремальній ситуації як в перехід від буття до небуття. 

Особливо трагічний суїцид дітей і підлітків. За віком пік суїцидів 

припадає на 15-16 років і практично не зустрічається у дітей до 8 років. За 

статевою приналежністю більше схильні до суїцидів хлопчики [3, с. 26]. 

Дослідження причин суїциду демонструє, що в цілому ряді випадків 

молоді люди вирішувалися на самогубство з метою звернути увагу та турботу 

рідних, вихователів на власні труднощі і протестували таким чином проти 

бездушності, байдужості і жорстокості дорослих.  

Всі вони пов’язані з екзистенційними проблемами, тобто 

найважливішими питаннями існування людської особистості, поміж яких 

переживання образи, самотності, відчуженості і нерозуміння; відчуття провини, 

сорому, ображеного самолюбства, самозвинувачення; реальна або ж надумана 

втрата любові рідних, нерозділене почуття і ревнощі; хвилювання, пов’язані зі 

смертю, розлученням  або ж відходом когось з батьків з родини. 
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У роботах відомих американських суїцидологів Н. Фарбероу і  

Е. Шнейдмана сам факт суїциду трактується як своєрідний заклик до 

оточуючих, «крик про допомогу» [2, с. 4]. Е. Шнейдман описав наступні 

характеристики суїцидентів: почуття нестерпної душевної болі; почуття 

ізольованості від суспільства; відчуття безнадійності і безпорадності; думку, що 

тільки смерть є єдиним способом вирішити всі проблеми. Ґрунтуючись на 

своєму клінічному досвіді, він створив типологію осіб, схильних до 

самогубства: шукачі смерті; ініціатори смерті; гравці зі смертю; особи, які 

схвалюють смерть. 

У підлітковому віці особистість сягає вершин внутрішніх і зовнішніх 

суперечностей. Провокують їх різні чинники: недоступність освіти, виховання, 

професіоналізації, розвитку, необхідних для нормальної соціально-

психологічної та соціокультурної адаптації особистості в суспільстві;  

зрідненість прямих та опосередкованих стосунків з іншими людьми;  

невідповідність нав’язуваних оточенням спрощених способів поведінки;  

дистанція між духовною зосередженістю та реальними наслідками 

особистісних вчинків; звуження меж вільного переміщення в просторі. У цьому 

відношенні особливе значення має концепція внутрішніх суперечностей 

людини, що належить Г. Костюкові. «Внутрішні суперечності – писав 

Г. Костюк,  –  що виникають у житті кожної людини, спонукають її до 

активності, спрямованої на їхнє подолання. Одні суперечності долаються, 

натомість виникають нові, що ведуть до нових дій. Вони виступають як 

внутрішні спонукання до вдосконалення діяльності особливості» [2, с. 90].  

Неадекватну поведінку підлітка, за думкою Л. Орбан-Лембрик і 

Н. Абдюкова можуть спровокувати такі кризові явища: прискореність і 

нерівномірність розвитку організму в період статевого дозрівання; зміни 

характеру стосунків з дорослими, виражена конфліктність із ними; зміни 

характеру стосунків підлітка з однолітками. 

Складною є проблема мотивації самогубств підростаючого покоління. 

Немає єдності в поглядах на неї і серед вчених. Одні з них доводять, що в 

багатьох випадках рішення дитини піти з життя не має ніяких достатньо 

вагомих підстав. Тоді її вчинок називають немотивованим. Спростовуючи цю 

позицію, їх опоненти виходять із переконань, що людина, будучи істотою 

активною і свідомою, не здійснює немотивованих вчинків [1, с. 41]. 

Здебільшого підліткова суїцидальна поведінка зумовлена віковими 

психологічними особливостями. Серед підлітків частіше трапляються суїцид-

протест і суїцид-заклик, рідше – суїцид-самопокарання і суїцид-відмова [1; 2]. 

Суїцидальна активізація сучасних підлітків пов’язана з переоцінкою 

ціннісних орієнтацій та ідеалів, зниженням рівня саморегуляції поведінки, 

підвищенням тривожності тощо. Ціннісні орієнтації стали більше набувати 

індивідуалістичного (переважно матеріального) спрямування. Зниження рівня 

саморегуляції поведінки сучасних підлітків пов’язана з «подвійною мораллю» і 

когнітивним дисонансом, труднощами в задоволенні потреби в персоналізації 
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тощо. Перебування в умовах подвійної кризи (вікової й соціальної) нагнітає 

особистісну тривожність підлітків. Підсилюють її дезадаптаційний і 

деструктивний впливи оточення, несприятливі умови в провідних інститутах 

соціалізації молоді (родині, школі, позашкільному середовищі) [1, с. 42]. 

Таким чином аналіз суїцидальної поведінки, як соціально-психологічного 

явища дав змогу з’ясувати, що існують декілька наукових шкіл. Але  окремі 

наукові школи  та напрямки не забезпечують цілісного розуміння соціально-

психологічного феномена суїцидальної поведінки, існують деякі труднощі в 

діагностичній та профілактичній роботі серед суїцидентів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНОЇ ТРИВОГИ НА СУБ’ЄКТИВНЕ 

ПОЧУТТЯ ЩАСТЯ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Актуальність дослідження. 21 століття – це період стрімкого розвитку 

наук про людину, знань про її внутрішній стан та впливу дитинства на 

становлення людини в дорослому житті. Так як більшість юнаків не можуть 

назвати себе щасливими людьми, не можуть виділити суб’єктивні критерії 

щастя, але знаходять в собі почуття тривоги до всіх сфер діяльності, також 

називають себе невпевненими. В зв’язку з цим виникають питання, що саме 

впливає на відсутність почуття щастя або невміння його «знайти»  в юнацькому 

віці і чи пов’язане це з сімейною тривогою? 

Мета дослідження – провести теоретичне дослідження та встановити 

зв’язок між сімейною тривогою та почуттям щастя в юнацькому віці. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. Починаючи з другої 

половини 20 ст. спостерігається посилений інтерес до вивчення феномену 

щастя, і вже в 1973 році вперше в предметному вказівнику основних довідкових 

видань по психологічним публікаціям з’явилася категорія щастя, а в 1974 році 

з’явилася категорія суб’єктивного благополуччя.  
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Щастя, як психологічний феномен вивчали М. Аргайл, О. Кроніка, 

О. Леонтьєв, А. Маслоу,  М. Селігман, М. Шєкол та інші. 

Кожен автор пояснює щастя, через призму власних уявлень. Виходячи з 

цього, чітко виділяють два підходи: 

- перший – об’єктивістський, який пов’язує щастя з рівнем реалізації 

людського потенціалу; 

- другий – суб’єктивістський,  що ототожнює щастя з суб’єктивними 

відчуттями.  

Дуже цікаве пояснення дає М. Чиксентмихайі, відмічаючи «щастя – це 

взагалі не те, що з нами трапляється. Це не везіння або випадковість. Цього не 

можна купити за гроші, або добитися силою. Щастя залежить він нашої 

інтерпретації подій, які відбуваються навколо нас» [1]. 

В сучасному світі невпинно зростають вимоги до кожного його члена, 

особливо до молодої людини, перед якою стоїть безліч життєвих завдань. В 

результаті, молодь не розуміє, що відчуття щастя залежить не стільки від 

досягнення певних благ, скільки від внутрішньої, духовної здатності людини 

бути щасливою. Через це вони не можуть усвідомити свої глибинні потреби, 

внаслідок чого справжні бажання підміняються штучними, навіяними масовою 

культурою і найближчим оточенням. 

К. Ріфф стверджував, що щастя асоціюється з якістю життя та 

суб’єктивним благополуччям. І. Джідар’ян членство в групах виділяє як 

найголовніший чинник щастя в юнацькому та підлітковому віці, коли потреба в 

соціальному прийнятті грає важливу роль [2]. 

Суб’єктивні уявлення про щастя в юнацькому віці пов’язані з тим віковим 

етапом, який проходить людина, в цей час на неї впливають особливості 

сучасної ситуації розвитку та уявлення, які укорінені в тій культурі, де 

виховується молодь.  

Ситуація «очікування суспільства» починає давити на психіку юнаків, що 

в результаті викликає тривогу. Дуже чітко використовував цей термін 

Ч. Спілбергер «для опису, неприємного за своїм забарвленням, емоційного 

стану, що характеризується суб’єктивними відчуттями занепокоєння, 

похмурими передчуттями, а з фізіологічного боку – активацією автономної 

нервової системи» [3]. 

Така тривога може одночасно співіснувати або не співіснувати з 

сімейною тривогою, яку розуміють, як стан тривоги у одного або кількох членів 

родини, що стосується перш за все сім’ї (здоров’я членів, сутички, конфлікти та 

ін.). 

Зрозуміло, що сімейний клімат складають основу майбутнього життя 

дитини. Залежно від того, які умови були для її становлення, які відносини були 

з батьками, як саме виражалися та вирішувалися проблеми в сім’ї, залежить як 

в дорослому житті людина зможе виражати свої емоції, який її буде емоційний 

фон, яким способом вона буде вступати в стосунки. Також наявність сімейної 

тривоги вплине на самооцінку дитини та її індивідуальні особливості. 
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Отже, коли в колі сім’ї юнак не отримує підтримки, не відчуває себе 

значущою дійовою особою та почуває себе дуже самотньо серед найрідніших, 

говорити про високий рівень почуття щастя, навіть в інших сферах життя, дуже 

складно. 

Висновки. Щастя представляє багаторівневе психологічне утворення, яке 

з одного боку опосередковане та взаємообумовлене внутрішніми 

фізіологічними процесами, а з іншого боку внутрішніми соціально-

економічними, культурними, історичними рівнями, а з третього боку 

визначається особистісним змістом.  

Останні роки помітна тенденція наявності середнього рівня щастя серед 

представників юнацького віку. Але не можна однозначно стверджувати, що в 

усіх сучасних сім’ях  відмічається наявність сімейної тривоги. Виходячи з 

цього, можна зробити припущення, що все таки матеріальні та соціальні умови 

мають більший вплив на формування щастя людини, ніж відсутність сімейної 

тривоги. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ «ЛІКАР – 

ПАЦІЄНТ» 

 

Сучасна лікарська практика, як вітчизняна, так і світова, переконливо 

доводить, що успішність самого процесу профілактики та лікування не може 

бути забезпечена тільки лікарським рівнем підготовки фахівця. Сучасні 

дослідження показують, що практично у всіх галузях медицини 

диференціюється психологічна складова, яка проявляється як в етіології, так і в 

патогенезі захворювань. Водночас, досить часто замість особистості лікар 

бачить перед собою об’єкт впливу, а процес лікування алгоритмізується. 

Актуальним завданням сьогодення є удосконалення взаємодії лікаря та 

пацієнта шляхом зміщення акценту з монологічної «суб’єкт-об’єктної» на 

діалогічну «суб’єкт-суб’єктну» взаємодію, впровадження підходу до 
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лікувального процесу, центрованого на пацієнті, забезпечення зворотного 

зв’язку, формування зони довірчого спілкування, що налаштовує на 

взаєморозуміння, вселяє віру пацієнта як в лікаря, так і у внутрішні резерви 

свого психічного та фізичного «Я». 

В наукових працях досліджено окремі аспекти становлення медичного 

працівника в процесі виконання ним професійних обов’язків, а саме: проблеми 

психології взаємин лікаря і хворого (Л. Ф. Бурлачук, Л. В. Лимар, 

В. К. Мудріцька та ін.); емпатія як професійно важлива якість лікаря 

(О. Ю. Богачова, С. В. Мітіна); специфіка формування професійної 

компетентності (М. Р. Мруга), мовлення (М. І. Лісовий) та професійно-етичної 

культури (А. О. Агаркова). Водночас, аналіз літератури засвідчив дефіцит 

наукових праць, в яких би досліджувалася психологічна складова взаємодії 

лікаря і пацієнта як цілісного утворення. 

Метою статті є висвітлення результатів теоретичного аналізу проблеми 

психологічної складової в системі «лікар – пацієнт». 

Професійна діяльність лікаря характеризується високим рівнем нервово-

психічної напруженості, (особливо у тих медиків, які працюють з «важкими» 

пацієнтами і складними випадками в лікувальній практиці), а також 

ненормованість робочого дня, частим виникненням ситуацій невизначеності 

при вирішенні професійних завдань, необхідністю вибору найкращого їх 

багатьох способів досягнення професійних цілей, високою соціальною 

відповідальністю за результати професійної діяльності, різноманіттям і 

складністю професійних завдань [2]. 

Одним з провідних видів взаємодії лікаря і пацієнта в лікувальній 

діяльності є професійне спілкування. При цьому процес спілкування з хворим 

значно відрізняється від процесу спілкування зі здоровою людиною. Це 

складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між 

людьми, породжуваний потребами спільної діяльності і включає в себе обмін 

інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння 

іншої людини [3]. 

Сутність психологічної складової в системі «лікар-пацієнт» полягає в 

розкритті характеру взаємодії як суб’єкт-суб’єктних відносин; лікар і пацієнт 

розглядаються як рефлексивні партнери в лікувальній діяльності. Лікар, 

розуміючи особистісні особливості пацієнта і його психічний стан, здатний 

використовувати ці знання для оптимізації лікувального процесу; пацієнт 

здатний адекватно сприйняти ситуацію, яка склалася зі здоров’ям, знайти 

взаєморозуміння з лікарем, конструктивно взаємодіяти з ним в процесі 

проведення медичних заходів. 

Основними характеристиками суб’єкт-суб’єктних відносин і 

рефлексивних позицій лікаря і пацієнта в спільній діяльність є: наявність і 

усвідомлення суб’єктами взаємодії загальної для них мети спільної діяльності; 

самоставлення пацієнта до самого себе як до суб’єкта лікувального процесу; 

переважання горизонтальних комунікаційних зв’язків, що мають добровільний 
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характер і виключають будь-які форми примусу; наявність і оцінка зворотного 

зв’язку при здійсненні суб’єктами своїх дій. Включення індивідуально-

психологічних особливостей пацієнта (ціннісно-мотиваційна спрямованість, 

психоемоційний статус, тип особистості, поведінкова стратегія) в процеси 

діагностики та в трактування результатів лікувальних впливів дозволяє 

розширити діагностичні можливості, підвищує якість лікування і подальшої 

медико-психологічної реабілітації [1]. 

Однією і найважливіших характеристик ефективної і продуктивної 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії лікаря і пацієнта в процесі лікування є 

задоволеність суб’єктів лікувальної діяльності, яка, в свою чергу, виступає 

головним критерієм функціонального комфорту. Пацієнт і лікар повинні 

виступати цілісним колективним суб’єктом лікувального, профілактичного та 

реабілітаційного етапів. 

Висновки. Теоретичний аналіз проблеми засвідчив, що дослідження 

психологічної складової взаємодії в системі «лікар – пацієнт» полягає у 

визначенні ролі рефлексії і особистісних особливостей кожного учасника 

спільної діяльності в лікувальному процесі; лікаря і пацієнта необхідно 

розглядати як партнерів в лікувальній діяльності. 
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ЛОКУС КОНТРОЛЮ ЯК КОПІНГ-РЕСУРС ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 
 

Актуальність дослідження. У грудні 2019 року світ зіштовхнувся з 

нечуваною раніше проблемою, що стала першочерговою для усього світу на 

найближчі декілька років – почалася пандемія невідомого коронавірусу. Через 

це актуальним є вивчення особливих психологічних характеристик, що можуть 

виступати у якості ресурсів, що забезпечують подолання стресових ситуацій. 

Мова йде про поведінку подолання стресогенних ситуацій, що у сучасній 

психології має назву копінгу, а вищеозначені ресурси називаються копінг-

ресурсами. Локус контролю є провідним копінг-ресурсом, як у повсякденному 

житті, так і у подоланні такої стресової ситуації, як пандемія коронавірусу. 
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Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми. Копінг-ресурси та 

локус контролю досліджували Р. Гілл, Т. Данилова, Т. Крюкова, Р. Лазарус, 

Л. Мерфі, Дж. Роттер, Н. Сирота, А. Стоун, С. Фолькман,  В. Ялтонський та 

інші. 

Мета дослідження.  Дослідження локусу контролю як копінг-ресурсу, 

який впливає на стратегію людини з подолання ситуації пандемії COVID-19. 

Результати аналізу проблеми. Явище копінгу відносно нещодавно 

почало досліджуватися в психології. Необхідність звернення до даної тематики 

продиктована специфікою поведінки людини у важкій ситуації, яка пригнічує 

провідні форми прояви активності особистості. У широкому сенсі копінг 

включає всі види взаємодії суб’єкта з ситуацією, зокрема спроби опанувати або 

пом’якшити, звикнути або відхилитися від вимог проблемної ситуації. 

Копінг-ресурси – це особистісні ресурси копінг-поведінки або внутрішні 

психологічні чинники її формування і розвитку. До них належать 

характеристики особистості і соціального середовища, які полегшують або 

роблять можливою адаптацію до життєвих стресів, сприяють розвитку засобів 

його подолання, підвищують стресостійкість. За концепцією Р. Лазаруса та 

С. Фолькман, можна виділити наступні види копінг-ресурсів: фізичні (здоров’я, 

витривалість і т. д.), психологічні (переконання, оптимальний рівень 

тривожності, адекватна самооцінка, внутрішній локус контролю, мораль, 

оптимізм (та оптимістичний пояснювальний вплив) і такі властивості 

особистості, як стійкість, витривалість, які роблять людину міцною. Крім цього, 

до них належать соціальні ресурси (індивідуальні соціальні зв’язки та інші 

системи соціальної підтримки). Тому копінг-ресурси поділяють на 2 види: 

особистісні і ресурси середовища. 

Локус контролю є одним з особистісних копінг-ресурсів, який здійснює 

вплив на проведення когнітивної оцінки стресових ситуацій, вибір і реалізацію 

копінг-стратегій, спрямованих на подолання стресу. Він визначає копінг-процес 

і є одним з базових копінг-ресурсів. Під «локусом контролю» розуміється 

стійка інтегративна характеристика особистості, що визначає її здатність до 

внутрішнього контролю, прийняттю відповідальності, а також схильність 

звинувачувати себе або інших у невдачах. Локус контролю є важливим копінг-

ресурсом, на основі якого формується поведінка, що долає стрес. Саме від 

нього у великій мірі залежить вибір варіанта адаптації до соціального 

середовища й життєвий стиль особистості. Виокремлюють чотири різних 

категорії контролю: поведінковий, когнітивний, інформаційний і 

ретроспективний.  

З метою оцінювання локусу контролю як провідного копінг-ресурсу 

особистості в період пандемії COVID-19 нами було проведене дослідження 

(платформа Google, грудень 2020 р.). Його вибіркою стали 122 студенти 1-4 

курсів з різних університетів та факультетів України, різного сімейного стану 

та матеріального положення. З них 68 респондентів – жінки та 54 – чоловіки. Їх 

вік становив від 17 до 30 років. Методики дослідження: авторська анкета, 
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модифікована методика «Рівень суб’єктивного контролю» Е. Бажина, методика 

діагностики психоемоційного напруження (ПЕН).  

За результатами дослідження, люди з інтернальним типом локусу 

контролю краще переживають період пандемії COVID-19, у респондентів з 

екстернальним локусом контролю показники значно нижче. Люди, яким 

притаманна інтернальність, бачать можливим самостійно впливати на події 

свого життя, на себе і навколишній світ, несуть відповідальність за свої дії. У 

них виражена орієнтація на себе і на «тут і зараз», ситуація невизначеності не 

викликає у них негативних емоцій, багато респондентів бачать в ній нові 

можливості, деяким в цілому не властиво відсторонення від ситуації, що 

склалася, її уникнення, невизнання всіх похідних від неї наслідків. Все це 

вказує на можливість до якнайшвидшої соціальної адаптації цих респондентів.  

Для осіб, яким притаманна екстернальність, бачення подій власного 

життя через призму зовнішніх факторів ускладнює зміни та планування, 

ситуація невизначеності постає незрозумілою, чужою, хтось взагалі заперечує її 

як проблему. Їм складно перебувати в рамках, які поставило перед ними 

суспільство і пандемія, важче адаптуватися, знайти нову діяльність або 

подивитися по-новому на стару. 

Висновок. Локус контролю є одним з особистісних копінг-ресурсів, який 

здійснює вплив на проведення когнітивної оцінки стресових ситуацій, вибір і 

реалізацію копінг-стратегій, спрямованих на подолання стресу. Саме від нього 

у великій мірі залежить вибір варіанта адаптації до соціального середовища й 

життєвий стиль особистості. Наразі вивчення кореляції між локусом контролю 

та переживанням пандемії стає дуже актуальним через усі події останнього 

року. Цим ми й зайнялися у нашому дослідженні. Знаючи цю динаміку, стане 

можливим розробка більш ефективних програм психологічної підтримки 

постраждалим від пандемії коронавірусу. Ми впевнені, що у майбутньому має 

сенс дослідити взаємозв’язок локусу контролю людини з іншими факторами, бо 

ця тема є актуальною через недостатню кількість досліджень на цю тему. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДОВІРИ ДО СВІТУ  

В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Наша країна потребує психологічно та особистісно зрілих дорослих, які 

здатні будувати та вибудовувати довірливі та гармонійні стосунки з самим 

собою та навколишнім світом, вже починаючи з юнацького віку, коли 

закладаються ази спілкування з оточуючими у провідній діяльності підлітка. 

Юнацький вік є віком випробовувань та перевірки підлітком на скільки 

міцними можуть бути психологічні кордони батьків та навколишнього світу у 

цілому. Довірчі відносини з навколишнім світом формують психологічно зрілу 

особистість юнака, особистість яка здатна розвиватись та розвивати 

навколишнє середовище яке її, цю особистість, оточує. 

Формування довіри до навколишнього світу розглядається в роботах 

Дж. Боулбі, Д. Віннікотта, Є. Ільїна, М. Кляйн, А. Купрійченко, Т. Скрипкіна, 

С. Плєсовських. 

Мета роботи – презентувати погляди науковців на феномен формування 

довіри до світу в юнацькому віці. 

Важливість довірчих стосунків з батьками на ранньому етапі розвитку, 

розглядав Е. Еріксон, описуючи в своїх роботах рівні ідентичності, а саме 

базову довіру до світу та важливість спілкування із значущим дорослим для 

немовляти, включаючи емоційну складову спілкування.  

Аналізуючи роботи Е. Фромма, Т. Скрипкіна вказує на те, що згідно 

сучасних уявлень про сутність віри, мова у його працях йшла радше про довіру, 

а не про справжню віру. Н. Єрмакова, розглядаючи міркування Е. Фромма 

стосовно феномену віри, припускала, що становлення довіри до себе набуває 

особливої актуальності у юнацькому віці, коли особистість переживає кризу 

ідентичності (стану тотожності власному «Я»). Переживання високої недовіри 

до себе, зазначала Н. Єрмакова, сприятиме незадовільному вирішенню кризи і 

закріпленню негативного компоненту «Его» − рольового змішання, що не може 

вважатися основою подальшого гармонійного розвитку особистості [1]. 

Презентуємо інші погляди науковців. Так, Д. Елкінд зазначав, що ступінь 

довіри, якою дитина переймається до світу, до інших людей та до себе самої, 

значною мірою залежить від турботи, яку до неї проявляють. Д. Бразерс, 

досліджуючи довіру, писав, що довіра − це вміння особистості будувати 

міжособистісні взаємини та долати власні внутрішні конфлікти. Досвід довіри 

до інших є, на думку вченого, «клеєм» для довіри особистості до себе. Тільки 

довіра до світу дає людині сподівання почувати себе гідною довіри, сприяє 

саморозумінню та самоприйняттю й виступає запорукою її психічного здоров’я. 
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Т. Скрипкіна розглядала довіру з точки зору взаємодії цілісної системи 

«Людина та Світ», зазначаючи, що в понятті «довіра» прийнято відтворювати 

практику щоденних відносин між людьми [5, с. 6].  

Довірою пронизані усі сфери людських відносин, вказувала 

С. Плєсовських. Довіра в міжособистісних стосунках забезпечує інтеграцію, 

сімейну згуртованість, сприяє міцності ділових зв’язків, стійкості команд та 

об’єднань [4]. 

Сама довіра (її зміст, види, основи, функції, які вона виконує в 

суспільстві), зазначала А. Купрійченко, є культурно та соціально зумовленою, а 

тому – динамічною. Водночас, останнім часом цікавість дослідників стала 

викликати недовіра як відносно самостійний феномен [3, с. 21]. 

Питання особистісних особливостей людей, які довіряють та яким 

довіряють, а також зовнішні обставини, які сприяють довірі вивчав Є. Ільїн [2, 

с. 8]. Д.  Елкінд вказував, що після першого року життя формування довіри не 

припиняється, а виникає знов на кожній наступній стадії розвитку, а це несе в 

собі надію. Саме тому ми можемо досліджувати довіру до світу в юнацькому 

віці як психологічну властивість особистості. 

Отже, теоретичний аналіз праць зарубіжних та вітчизняних психологів 

стосовно феномену довіри до світу та до себе на різних етапах життя 

особистості дозволив розглянути та виокремити різні прояви довіри та етапи її 

формування в залежності від зовнішніх чинників соціального життя людини, а 

також важливість гармонійного та успішного розвитку особистості за наявності 

сформованої довіри до світу та себе. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ ФУНКЦІЙ ДОШКІЛЬНИКІВ  

У ПРОЦЕСІ ТВОРЧИХ ЗАНЯТЬ 

 

Сучасний світ не стоїть на місці. Те, що вчора здавалося неможливим 

сьогодні вже є реальним. Щодня відбуваються нові відкриття, з’являються нові 

винаходи, які покращують життя людей. Для впевненого розвитку всіх сфер 

життя в майбутньому світ вже сьогодні потребує освічених, комунікабельних та 

готових до нових знань спеціалістів. 

Актуальність дослідження. Наше майбутнє – це діти. Вони 

відрізняються від попередніх поколінь своєю неординарністю та швидким 

розумінням речей. Питання про їх розвиток та становлення є важливим для 

кожної родини. Внесок в розвиток дитини повинен відбуватися від народження, 

в кожен період її життя.  

Основні навички спілкування дитина отримує та закріплює в дитячому 

садку, знаходячись у колективі. Дошкільний вік дуже важливий період 

дитинства. В цей час малюк вчиться взаємодіяти з оточуючим світом. Завдяки 

вмінню спілкуватися відбувається взаємодія між дітьми. Спілкування 

відноситься до комунікативних навичок. Комунікативна функція – це 

спілкування та передача інформації один одному. Завдання вихователя полягає 

в сприянні розвитку комунікативних функцій дошкільника. Це можливо 

завдяки проведенню різноманітних творчих занять та арт-терапії. Творчі 

заняття закріплюють набуті навички дитини та сприяють їх подальшому 

розвитку. та творчі заняття, які відкривають дитину з різних сторін та 

покращують спілкування між дітьми бо є направленими на одну мету. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що розвиток комунікативних 

функцій впливає на будування стосунків між людьми та починає закладатися 

ще в дитинстві. В дошкільному віці один з видів їх розвитку це творчість. 

Мета – визначити психологічні особливості розвитку комунікативних 

функцій дітей дошкільного віку  

Вітчизняні вчені робили акцент на проблемі спілкування між дітьми у 

своїх роботах: А. Макаренко вважав що, тільки в спілкуванні формується і 

вдосконалюється особистість вихованця [1]; Л. Виготський зазначає, що 

міжособистісні відносини розвивають та зміцнюють стосунки дітей; а І. Кон 

зауважує, що вже навіть у шестирічному віці дитина виявляє усвідомлену 

потребу в спілкуванні саме з однолітками, яку вже не заміняють ні дорослі, ні 

іграшки. Характерною відповіддю шестирічного хлопчика на ініціативу матері 

замінити собою відсутніх товаришів були слова: «Мені потрібна дитина, а ти не 

дитина» [2]. Відомий педагог, методист М. Каган ще у 70-х рр. наголошував: 

«...формування особистості починається з виховання комунікативної діяльності 
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та оволодіння її механізмами...» [3]. У ряді досліджень відмічається, що 

комунікативні навички сприяють психічному розвитку дошкільника 

(О. Запорожець, М. Лісіна), впливають на загальний рівень його діяльності 

(Д. Ельконін).  

Розвитку комунікативних функцій в дошкільному закладі сприяє 

проведення творчих занять. Ці заняття допомагають закріпити набуті навички 

та сприяють їх подальшому удосконаленню. Основними творчими заняттями 

дошкільників є малювання, ліплення та аплікація. Дуже важливими є також 

переказ дитячих творів участь у виставах, а також танцювально-музична 

діяльність. 

Малювання допомагає дитині висловити свої думки та почуття, показати 

настрій. Аналіз кольорів та деталей малюнку дає змогу визначити ставлення 

дошкільника до події чи людини. Ліплення та аплікація дозволяють дитині 

реалізувати її творчі задуми в реальність. 

Переказ творів та казок сприяє запам’ятовуванню інформації розвиває 

здатність аналізувати характери героїв події та їх вчинки. Танцювально-

музична діяльність допомагає розвивати в дитині здатність красиво рухатися 

знімає внутрішнє напруження та дає можливість знайомитися з піснями. 

Участь в театралізованих постановах(концертах) сприяє колективній 

взаємодії бо є спрямована на спільну справу – наприклад, постановка 

спектаклю до свята. 

Діагностика комунікативних функцій може проводитися за допомогою 

комплексу методик «Виявлення рівня комунікативних здібностей» М. Веракси, 

«Карти спостережень за проявами комунікативних здібностей у дошкільнят» 

А. Щетиніної та М. Нікіфорової, а також малюнкових методик. 

Висновки. Проведення творчих занять та використання арт-терапії в 

закладах дошкільної освіти є важливою умовою розвитку комунікативних 

функцій дітей. Завдяки різноманітності занять кожна дитина знайде те, що 

близьке саме для неї, а зацікавленість дошкільника сприятиме досягненню 

бажаного результату. 
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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ВАРІАНТ 

ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ  

 

На сьогоднішній день спостерігається підвищений попит на психологічні 

послуги, що вимагає у фахівця розширення інструментів допомоги під 

різноманітні запити клієнта. 

Мета дослідження: теоретичний аналіз існуючої та науково доведеної 

моделі інтегративної психотерапії, а саме з особистісно-орієнтованої 

(реконструктивної) психотерапії. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. ООРТ – 

психотерапевтичний напрям, що представляє собою подальший розвиток 

вчення В. М. Мясищева про неврози та їх психотерапію (патогенетична 

психотерапія В. М. Мясищева). За основними своїми теоретичними 

положеннями ООРТ може бути віднесена до психодинамічного напрямку в 

психотерапії. 

Розроблявся цей підхід у відділенні неврозів і психотерапії 

психоневрологічного інституту ім. В. М. Бехтерева (Г. Л. Ісуріной, 

Б. Д. Карвасарський, В. А. Ташликов та ін.). Становлення ООРТ як 

самостійного напрямку в психотерапії може бути віднесено до початку 1970-х 

рр. і включає в себе: 

1) концепцію особистості як систему відносин індивіда з навколишнім 

середовищем; 

2) біопсихосоціальну концепцію невротичних розладів, в рамках якої 

невроз розуміється як психогенне захворювання, обумовлене порушенням 

значущих для особистості відносин; 

3) систему особистісно-орієнтованої психотерапії, основною метою якої є 

досягнення позитивних особистісних змін, що веде як до поліпшення 

суб’єктивного самопочуття пацієнта, усунення симптоматики, так і до 

відновлення повноцінного функціонування особистості. 

В рамках цього підходу неврози розглядалтся як функціональні 

(оборотні) психічні розлади, які викликані психічним стресом (психотравмой), 

які зачіпають особливо значущі для людини відносини і душевні цінності. 

Неврози, в своїй основі, включають наявність конфлікту та відсутність у 

особистості уявлення про те, як з цього конфлікту вийти. 

У психології конфлікт визначається як протидія протилежно спрямованих 

і несумісних ідей в свідомості окремо взятої людини або протиріччя між 

людьми в структурі міжособистісних відносин. 

Б. Д. Мясишев виділяє такі типи конфліктів: 
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1. Міжособистісний (интерпсихічний) конфлікт – протиріччя, що 

виникає в сфері міжособистісних відносин, викликане несумісністю поглядів, 

інтересів, цілей і потреб людей (подружній конфлікт), між однією особою і 

групою. При нездатності вирішити протиріччя за рахунок виходу з ситуації 

(розлучення, звільнення) або зміни ставлення до неї, закономірно формується 

хронічний негативний стрес. 

2. Внутріособистісний (інтрапсихічний) конфлікт – виражається в 

зіткненні різноспрямованих бажань людини, протистоянні однієї частини 

особистості іншої, суперечливе ставлення індивіда до інших людей і самому 

собі. 

У особистісно-орієнтованій психотерапії виділяють три основні типи 

невротичних конфліктів, які лежать в основі відповідних неврозів: 

1) неврастенічний; 

2) істеричний; 

3) обсесивно-психастеничний. 

ООРТ використовує методи когнітивної терапії, гештальт терапії та 

поведінкові методи. Під час терапії у людини будуть з’являється варіанти 

вирішення свого неврозу за рахунок зміни ставлення до події або за рахунок 

певних дій на користь найбільш прийнятний наслідків для свого життя. 

Висновки. Особистісно-орієнтована психотерапія – це інтегративний 

варіант психотерапії, який науково доведений і затверджений через медичну 

модель лікування неврозів, що може стати в нагоді кожному фахівцю. 
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НОВІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННІ СІМ’Ї: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 

 

Традиційно сім’я розглядається як інститут та мала соціальна група, що 

забезпечують відтворення суспільства на фізичному та духовному рівнях; 

система кровноспоріднених відносин;  господарсько-економічний осередок, що 

бере участь у виробничому процесі; сфера любовних відносин двох людей: 

жінки та чоловіка, що впорядковує статеві зв’язки; область виховання дітей і 

морального вдосконалення людини.  
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В умовах трансформації суспільстві звертається увага на наявність різних 

форм існування сім’ї. В цьому випадку гетеросексуальна модель шлюбу 

розглядається у феміністських підходах як така, що не відповідає цінностям 

справедливості. Одностатева сім’я, як група, імовірно вільна від гендерних 

забобонів, але мало досліджувана в Україні. Незважаючи на те, що одностатеві 

шлюби стали юридично допустимими у західних країнах світу, існує 

припущення, що у партнерів одностатевих шлюбів існує відчуття провини, 

тривоги. Тому необхідні наукові дослідження цієї проблеми. 

Добре зарекомендували себе дослідження М. Кінга, Дж. Семлена, С. Тайя 

які показують, що у лесбіянок, геїв і бісексуалів показники психічного здоров’я 

гірші, ніж у їх гетеросексуальних однолітків, підкреслюючи важливі, але мало 

досліджувані відмінності в психічному здоров’ї, пов’язані з сексуальною 

орієнтацією [1]. Наприклад, метааналіз досліджень, проведених за 4 

десятиліття, показав, що у лесбіянок, геїв і бісексуалів вищий рівень психічних 

розладів, зловживання психоактивними речовинами, суїцидальних думок і 

членоушкодження, ніж у гетеросексуалів [2]. Дослідження, в яких вивчаються 

результати як на рівні населення, так і на індивідуальному рівні, підтверджують 

теорію про те, що фактори стресу сексуальних меншин (наприклад, стигма або 

очікування відкидання, досвід дискримінації, внутрішня гомофобія, 

необхідність приховування сексуальної ідентичності можуть бути причиною 

цієї нерівності. тому що вони позбавляють лесбіянок, геїв і бісексуалів 

здатності адаптуватися і функціонувати в повсякденному середовищі, 

підвищуючи ризик погіршення психічного здоров’я [3] 

Масштабні дослідження також надають широкі докази того, що люди, які 

перебувають в гетеросексуальних шлюбах, в середньому мають краще психічно 

здоров’я, ніж їх незаміжні однолітки [3] Ця різниця може бути пов’язана з 

відчутними економічними вигодами (наприклад, доступом до медичного 

страхування) або підвищеним почуттям стабільності у відносинах, пов’язаних з 

юридичним визнанням подружніх зобов’язань, позитивними ефектами 

близькості, а також більшою емоційною підтримкою і почуттям власної 

гідності, що набувається з одруженням [1]. 

Ми бачимо, що в сучасних тенденціях поняття сім’я значно 

трансформувалося, частково завдяки впливу фемінізму. Трансформація сім’ї 

йде безперервно. А такі види сімей як одностатеві шлюби, стали допустимими і 

прийнятими суспільством в прогресивних країнах світу. Неприйняття норми 

одностатевих шлюбів в суспільстві є фактором формування провини, тривоги у 

одностатевих партнерів, зокрема і в нашій країні. Отже, проблема нова, 

актуальна, вимагає подальшого дослідження через взаємодію з громадськими 

організаціями і науковцями. 
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ КОМПОНЕНТ 

СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ ДОСВІДУ 

 

Протягом останніх десятиліть у психологічних і нейронаукових 

дослідженнях поновлюється інтерес до феномену свідомості, його природи та 

ґенези. Нової, нейронаукової актуальності набуває саме його визначення та 

пояснення суб’єктивного переживання досвіду. Цей аспект проблеми було 

чітко сформульовано Д. Чалмерсом [1].  

Отже, вочевидь існує зв’язок і зумовленість свідомості та суб’єктивного 

переживання досвіду, проте залишаються нез’ясованими питання механізмів їх 

функціонування та взаємозв’язку. Мета даної публікації полягає у спробі 

окреслити методологічні шляхи та напрямки вирішення даної проблеми, 

оглянути вектори майбутніх досліджень в цій області та більш звузити коло 

пошуків. 

Безумовно, суб’єктивне переживання досвіду пов’язане з тим, як ми 

співставляємо себе (свої почуття, думки, відчуття – власне «Я») із подіями 

оточуючого світу. А отже воно пов’язане і з усвідомленістю, і тому цілком 

можливим і логічно виправданим у методологічній площині вивчення вдається 

співставлення феноменів усвідомленості та рефлексії.  

Протягом останніх десятиліть досить гучно обговорюється феномен 

«свободи волі», який «похитнувся» після експериментів Б. Лібета, та остаточно 

спростувався роботами А. Дамасіо. Аналіз робіт цих вчених у статті 

А. Сєрікова[4] доволі чітко вказує на те, що наш мозок заздалегідь прораховує 

необхідний і найбільш економно-ефективний спосіб реагування (вирішення 

завдання), спрямований на позитивний пристосувальний результат,  і тільки 

згодом, не одномоментно, через певний проміжок часу це, вже прийняте, 
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рішення було репрезентовано у свідомість і відповідно пережилось, як 

суб’єктивний досвід (у свідомості як переживання суб’єктивного досвіду). 

Таким чином, постає надважливе питання, у чому полягає функція 

суб’єктивного переживання досвіду і відповідно рефлексії, що співставляє цей 

досвід із реальною ситуацією?  

На даний час, вдається можливим лише доволі чітко описати умови за 

яких можливе усвідомлення. Так Ф. Перлз [3, с. 75] визначає, що для виховання 

дитини слід дотримуватись принципу, встановленого З. Фройдом, а саме 

«принципу реальності», що каже «так» нагородженню та разом з тим потребує 

від дитини опрацювати певну роботу для отримання цієї нагороди. У разі 

швидкого нагородження це задоволення буде настільки малим, що залишиться 

майже непоміченим (мається на увазі для свідомості). 

Таким чином, певний проміжок часу незадоволення потреби очевидно 

стимулює ріст свідомої напруги. 

У даному контексті Д. Деннет [1, с. 68] стверджує, що «мисленнєвий 

зміст стає свідомим не через те, що потрапляє до якоїсь особливої камери у 

мозку чи перетворюється у певну сутність, а завдяки перемозі у боротьбі з 

іншим мисленнєвим змістом за домінування в управлінні поведінкою…».  

Отже, проведений аналіз проблеми  приводить до висновку, що 

суб’єктивне переживання власного досвіду виникає в момент відстрочки 

задоволення певної потреби у поєднанні з процесом вибору того чи іншого 

мисленнєвого змісту, що і буде керувати подальшою діяльністю.  

Таким чином, передумовами суб’єктивного переживання досвіду можемо 

визначити наступні: 

1) зростання рівня незадоволення певної актуальної потреби; 

2) підвищення рівня  свідомої напруги (параметрів напруги і 

потужності свідомості, коли потреба стає значущою і «помітною» для 

свідомості) внаслідок певного часового відтермінування; 

3) паралельно існуюча боротьба між різними когнітивними 

структурами, що визначить найоптимальнішу діяльність для задоволення 

потреби. 

Для вирішення проблеми свідомості в психології перспективною 

експериментальною площиною, таким чином, може бути дослідження 

механізмів зростання рівня незадоволеності потреби та боротьби когнітивних 

структур, що завершиться певним вибором найоптимальнішої форми поведінки 

чи діяльності направлених на досягнення цілей, що задовільнять актуальну 

потребу. А також співставлення цих механізмів між собою та із суб’єктивними 

переживаннями досвіду. 
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСІБ З РІЗНИМ 

ПРОФІЛЕМ МІЖПІВКУЛЬОВОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ 

 

Проблема міжпівкульової взаємодії традиційно розглядається в 

психології на методологічній базі концепції системної динамічної локалізації 

вищих психічних функцій О. Лурія. 

На даний час з’являється все більше досліджень, в яких різні показники 

міжпівкульової асиметрії головного мозку використовуються як свого роду 

маркери функціональних станів, особистісних особливостей, когнітивних 

процесів і психічних порушень [3]. Розуміння регуляції міжпівкульних 

відносин відкриває можливості до управління функціональними станами 

людини. 

Дослідження різних авторів щодо зв’язку між латеральним профілем та 

деякими індивідуально-психологічними особливостями часом містять 

суперечливі, щодо розуміння проблеми, висновки. 

Індивідуальний профіль асиметрії мозку людини виступає як рухлива 

характеристика, яка визначається як вродженими біологічними схильностями 

організму, так і фенотипічними факторами [1]. 

Під індивідуальним профілем асиметрії мається на увазі властиве тільки 

кожному даному суб’єкту поєднання моторних, сенсорних, психічних 

асиметрій – симетрії [1]. Різноманітність латеральних профілів утворюється 

через поєднання всіх ознак асиметрій.  

Індивідуальний латеральний профіль є показником оригінальності та 

неповторності нейронних зв’язків кожної людини. Він включає в себе: 

функціональну асиметрію півкуль головного мозку, моторну (рук, ніг, обличчя, 

тіла) та сенсорну (зору, слуху, дотику, нюху, смаку) асиметрію. 

Міжпівкульні взаємодії представляються як динамічний процес, де кожна 

з півкуль вносить свій внесок у забезпечення будь-якого психічного акту. 

Великі півкулі головного мозку виконуючи однакову функцію – 

приймання інформації, обробку і команди на периферію здійснюють по-різному 

і мають різні стратегії опрацювання інформації. 
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Встановлено, що права півкуля – холістична, обробляє інформацію про 

дійсність в цілому, симультанно, як гештальт; в той час, як ліва півкуля – 

асоціативна, аналітична, вона обробляє інформацію послідовно, дискретно, 

сукцессивно [1]. 

Функціональна асиметрія півкуль є однією з причин існування у людини 

певної структури психіки. Оскільки саме вона відображає відмінність у 

розподілі нервово-психічних функцій між правою і лівою півкулями головного 

мозку. 

Функціональна міжпівкульна асиметрія є однією з найважливіших 

психофізіологічних закономірностей діяльності людського мозку. 

Профіль функціональної асиметрії є нейрофізіологічною основою 

психофізіологічного статусу особистості [3]. 

Саморегуляція поведінки і діяльності є однією з важливих функцій 

психіки людини. Здатність до саморегуляції в широкому сенсі полягає в 

свідомому умінні управляти своїми психічними, фізичними станами і 

поведінкою в процесі досягнення життєвих цілей. 

За визначенням В. Моросанової: «стильовими особливостями 

саморегуляції є типові для людини і найбільш істотні індивідуальні особливості 

самоорганізації та управління зовнішньою та внутрішньою цілеспрямованою 

активністю, що стійко виявляється в різних її видах» [2]. 

Стиль саморегуляції проявляється у тому, яким чином людина планує і 

програмує досягнення життєвих цілей, враховує важливі зовнішні і внутрішні 

умови, оцінює результати і коригує свою активність для досягнення 

суб’єктивно прийнятних результатів. 

Індивідуальний стиль саморегуляції поведінки відображає індивідуальну 

специфіку розгортання регулятивних процесів в часі в вигляді ланок 

(планування цілей, моделювання умов, програмування дій, оцінка результатів і 

корекція дій), а також особливості регуляторно-особистісних властивостей 

(гнучкості і самостійності) [2]. 

Усвідомлена саморегуляція сприяє виробленню гармонійної поведінки, 

на основі якої розвивається вміння управляти собою відповідно до поставленої 

мети, відповідно до вимог життя, професії чи навчання.  

Регуляцію емоцій прийнято розглядати як процес і як властивість 

особистості [4]. 

Саморегуляція включає в себе різні адаптивні механізми, є єдиною 

системою, що забезпечує збереження психологічного та психічного здоров’я в 

несприятливих умовах. 

Здатність до свідомої емоційної саморегуляції є найважливішим 

компонентом для становлення зрілої особистості і тому становить одне з 

найактуальніших наукових завдань сучасної психології. 
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЛІЦІЇ НА ЕТАПІ 

НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 

Постановка проблеми. У процесі підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ 

відбуваються значні зміни в структурі їх професійної самосвідомості, 

результати яких згодом позначатимуться на ефективності професійної 

діяльності [1; 2]. Особливе значення у структурі професійної самосвідомості 

належить емоційної компетентності, яка є важливим особистісним чинником 

регулювання як поточної діяльності, так і професійного розвитку суб’єкта 

загалом.  Від ступеня розвитку емоційної компетентності фахівця значною 

мірою залежить рівень його професійних досягнень, задоволеність 

виконуваною роботою, емоційне самопочуття, відчуття психологічного 

благополуччя, наявність стійкого прагнення до професійного 

самовдосконалення. Вивченню аспектів емоційної компетентності присвячені 

праці І. Андреєвої, І. Аршаві, Д. Гоулмана, Е. Носенко, О. Саннікової, 

В. Холмогорова та ін. Проте, незважаючи на безліч проведених досліджень 

проблема емоційної компетентності майбутнього фахівця поліції залишається 

недостатньо вивченою.  

Актуальність дослідження. На нашу думку, професійна самосвідомість 

майбутніх фахівців поліції є системним динамічним утворенням, якісна 

структура якого зазнає найбільш кардинальної трансформації (розвитку) саме в 

період їх активної учбово-професійної підготовки. Тому важливим завданням  

вивчення характеру взаємозалежності між якісними показниками організації 

процесу учбово-професійної підготовки майбутніх поліцейських та рівнем 

розвитку емоційної компетентності їх професійної самосвідомості. 

Мета статті: висвітлити результати емпіричного дослідження 

взаємозалежності процесу фахової підготовки з рівнем розвитку емоційної 
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компетентності професійної самосвідомості майбутніх поліцейських на різних 

курсах навчання.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження було 

проведено серед курсантів (юнаки віком від 17 до 22 років) I-IV курсів ВНЗ 

«ДУВС» спеціальність «Право (поліцейські)», було охоплено 140 осіб. У 

дослідженні використовувалась методика діагностики емоційного інтелекту 

Н. Холла. Для обробки отриманих діагностичних даних було використано 

однофакторний дисперсійний аналіз (One-Way ANOVA). Результати 

дисперсійного аналізу нами подано у вигляді таблиці 1.  

Як бачимо, найвищі середні значення вираженості «емоційної 

компетентності» демонструють майбутні фахівці поліції на четвертому курсі 

учбово-професійної підготовки. Пік мінімальних середніх значень даного 

фактору характерний для першого курсу фахової підготовки досліджуваних. 

Можна помітити, що значимий приріст середніх значень вираженості 

«емоційної компетентності» відбувається з першого до другого, а також з 

третього до четвертого курсів учбово-професійної підготовки майбутніх 

поліцейських, а в період з другого до третього року навчання спостерігаємо 

помірне зростання його кількісних показників.  

Таблиця 1 

Дисперсійна модель взаємозалежності процесу фахової підготовки з 

рівнем розвитку емоційного компоненту професійної самосвідомості 

майбутніх поліцейських 
 

 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

фактор «емоційної 

компетентності» 

перший -,38493 ,92745 ,14664 -,68154 -,08831 

другий -,03736 ,86333 ,13650 -,31347 ,23874 

третій ,09638 ,47375 ,07490 -,05513 ,24789 

четвертий ,32591 1,4053 ,22220 -,12354 ,77537 

Total ,00000 1,0000 ,07905 -,15613 ,15613 

Висновки. З огляду на отримані результати, можна констатувати, що 

процес учбово-професійної підготовки (з 1 по 4 курс) майбутніх поліцейських 

впливає на розвиток емоційного компоненту їх професійної самосвідомості. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасній психологічній науці все актуальнішим стає питання щодо 

розуміння феномену готовності, його окремих компонентів, визначення його 

впливу на успішність та ефективність діяльності. Враховуючи, що сучасний 

етап розвитку суспільства, соціальні та економічні зміни, глобалізація 

культури, заміщення дефіциту спілкування засобами віртуальної комунікації, 

поява ситуації відчуження, втрата самоідентифікації тощо, суттєво змінили 

вимоги до становлення особистості сучасної людини. Усвідомлюючи факт, що 

ці події детерміновані зовнішніми умовами, особистість намагається відновити 

втрачену рівновагу шляхом трансформації внутрішнього «Я», зберегти власну 

ресурсність в процесі життєдіяльності та професійного становлення. Це 

зумовлює необхідність цілеспрямованого формування психологічної готовності 

особистості, яка сприятиме гармонійному самоздійсненню в нових мінливих 

умовах сьогодення та успішному здійсненню будь-якої діяльності.  

Аналіз наукової літератури дає змогу відзначити різноманіття підходів 

трактування феномену психологічної готовності: функціональний, 

психологічний, особистісно-діяльнісний. Проте, узагальнююче спільне, можна 

визначити, що психологічна готовність є складним особистісним 

новоутворенням, яке можна описати як взаємодію компонентів: мотиваційного, 

емоційно-вольового, орієнтовно-мобілізаційного, пізнавально-оцінювального, 

операціонально-діяльнісного, когнітивного. Критеріями визначення 

психологічної готовності до певних видів діяльності можна вважати рівень 

розвитку зазначених вище компонентів.  

Одним з визначальних показників психологічної готовності є рівень 

розвитку мотиваційної сфери особистості. Під час вивчення цього компонента 

структури психологічної готовності людини науковці зазначають, що мотивація 

об’єднує навчально-професійну та професійну діяльність, впливає на вибір та 

успішність навчання, визначає особливості взаємодії особистості у 

професійному колективі, підсилює прагнення до вдосконалення. Науковці 

визначають необхідність вивчення мотивів професійної діяльності людини, 

стверджуючи, що за будь-яких природних даних у людини має бути 

сформована стійка система позитивних професійних мотивів [3]. 

Отже, основні функції мотиваційної готовності – це: забезпечення стійкої 

професійної спрямованості особистості, прагнення до виконання фахової 

діяльності, її спонукання, регулювання та спрямування. Ці функції можуть 

реалізуватися у двох видах мотиваційної готовності – довготривалому та 
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короткотривалому. Перший з них базується на феноменах ціннісно-смислової, 

мотиваційної сфер і формується протягом тривалого періоду, перш за все, в 

умовах професійної підготовки. Короткотривала мотиваційна готовність 

виникає на базі довготривалої в результаті актуалізації професійно-

мотиваційного потенціалу фахівця відповідно до безпосередніх наявних вимог, 

обставин та ситуацій самої діяльності [1]. 

Мотиваційний компонент готовності до професійної діяльності 

вважається сформованим, коли особистістю визначені стійкі зовнішні та 

внутрішні мотиви професійної діяльності, пізнавальні потреби й інтереси; 

цільовий – якщо на основі компетентностей та освітньо-кваліфікаційних 

характеристик чітко визначені цілі професійної підготовки; змістовий – коли 

засвоєні необхідні знання й забезпечена можливість їхнього розвитку в 

майбутньому шляхом самоосвіти; діяльнісний – якщо, окрім загальних, 

сформовані суто професійні вміння і навички; аксіологічний – в особистості 

сформовані усвідомлені загальнолюдські та професійні цінності; 

організаційний – коли фахівець спроможний обрати оптимальний варіант 

управління собою та іншими людьми у конкретних ситуаціях, спроможний 

організувати професійну діяльність; результативний – коли наявні знання й 

уміння аналізу уже здійсненої діяльності з метою фіксування її результатів і 

подальшого їхнього переоцінення [2]. 

Отже, можна стверджувати, що не зважаючи на різні погляди науковців 

щодо визначення поняття й структури психологічної готовності, мотиваційний 

компонент виокремлюється майже усіма авторами як базовий. Здебільшого 

завдяки йому забезпечується ініціація процесу професійного самовизначення та 

самореалізації, активується пошукова та дослідна діяльність, зростає 

впевненість у власних можливостях, що є ґрунтовним базисом для формування 

психологічної готовності до здійснення професійної діяльності.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПІДЛІТКІВ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ 

 

За часів тотальних суспільно-політичних і економічних катаклізмів, 

викликаних зокрема і пандемією, спричиненою короновірусною хворобою, світ 

потребує рішучих дій з боку осіб, готових брати відповідальність не тільки за 

власне життя, а й за інших. Тож формування відповідальності є важливою 

стратегічною психолого-педагогічною задачею, над вирішенням якої мають 

зосередитись усі соціальні інститути. Оптимальним періодом для розвитку 

відповідної моральної якості є підлітковий вік, одним із новоутворень якого є 

почуття дорослості, що виражається в прагненні самостійно приймати рішення, 

самовиражатись, мати особистісну автономію [1]. Безперечно, що першорядну 

роль у формуванні відповідальності має благополучне сімейне середовище. У 

такому екологічно орієнтованому середовищі з дітьми взаємодіють помірковані 

батьки, які керуються гуманістичними принципами виховання, побудованого 

на засадах безумовної любові, проте не виключаючи обґрунтований контроль і 

вимогливість із збереженням за дитиною права вибору і автономії.  

Однак статистика Мінсоцполітики України за 2017 рік свідчить не на 

користь функціонування благополучних сімей. Близько 110 тисяч дітей визнано 

соціальними сиротами. Ці діти, зокрема підлітки, мають низку психологічних 

особливостей, зумовлених не тільки декомпенсованою системою виховання 

неблагополучних сімей. Такі підлітки характеризуються емоційною 

нестабільністю, тривожністю, інфантильністю, невпевненістю або, навпаки, 

неконтрольованим гнівом і агресією. У них виникають труднощі із засвоєнням 

соціальних норм, формується «навчена безпорадність» [2]. Патерни 

безвідповідальної поведінки стають ключовими, перешкоджаючи визначенню 

життєвих перспектив, унеможливлюючи реалізацію повноцінного 

особистісного потенціалу. Тож поки питання сімейного благополуччя 

вирішуватиметься на державному рівні, заклади освіти мають стати тим 

розвивально-виховним осередком, у якому будуть створені такі психолого-

педагогічні умови, що сприятимуть нівелюванню психологічних деструкцій і 

впливатимуть на формування відповідальності у підлітків з неблагополучних 

сімей.  

Мета роботи – теоретично обґрунтувати психолого-педагогічні умови 

розвитку відповідальності у підлітків з неблагополучних сімей. 

На думку психологів і педагогів, ключовою умовою формування 

відповідальності в закладах освіти є безпосередня взаємодія із педагогом, 

власна життєтворчість якого «сканується» вихованцями крізь призму його 

культурної поведінки, готовності допомогти, підтримати, зрозуміти, 
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помірковано відреагувати на будь-яку ситуацію. Це пливає на формування 

еталонного уявлення про високоморальний образ відповідальної особистості. 

Такий педагог координує з вихованцями виключно на засадах взаємоповаги і 

толерантності, послідовно прищеплюючи основи соціальних норм і правил. 

Виключна роль у цій взаємодії відводиться так званим комунікативним 

діалогам, у процесі яких і складається оптимальний прецедент для формування 

основних властивостей особистості, зокрема і відповідальності. Для підлітків з 

неблагополучних сімей така взаємодія має практично психотерапевтичний 

ефект, оскільки може компенсувати потребу в емпатійному міжособистісному 

спілкуванні, що сприятиме гармонізації деформованого емоційного фону. 

Щирий і мудрий педагог під час такої взаємодії може використовувати 

потужний психолого-пропедевтичний інструментарій задля формування у 

підлітка позитивного ставлення до себе як до значущої особистості, 

усвідомлення меж власного «Я», сприяти розвитку його адекватної самооцінки, 

а значить і відповідальності.  

Педагогу належить виключна роль і в організації позашкільної діяльності. 

Зокрема залучення дітей до доброчинних справ, волонтерства, організації 

туристичних походів і спортивних змагань, підготовки та проведення 

театральних вистав, участь у різноманітних проєктах, іграх, що сприятимуть 

самовиявленню і самопізнанню підлітків, засвоєнню норм і правил поведінки. 

Важливо зазначити, що така позашкільна діяльність буде мати корекційно-

виховний вплив за умов дотримання принципів стратегічності, що 

передбачають планування, розподіл і ранжування обов’язків, визначення 

термінів виконання визначеної справи, а найголовніше, можливість побачити 

наслідки своєї діяльності. Усе це є тим діяльнісним підґрунтям, що спонукає 

підлітків вчиняти самостійно, відчувати власну значущість і брати 

відповідальність за  результат виконаної практичної задачі.  

Отже, досягнути бажаних результатів щодо розвитку відповідальності у 

підлітків з неблагополучних сімей можна тільки за таких психолого-

педагогічних умов, де взаємодіє з вихованцями мудрий педагог, що у своїй 

роботі спирається на закони не декларованого, а справжнього гуманізму, 

пронизаного безумовною любов’ю до дитини. За таких умов у підлітків з 

неблагополучних сімей девіантні поведінкові прояви, соціальна 

дезадаптованість, і психоемоційні деструкції будуть трансформовані в річище 

конструктивної діяльності із проявами відповідальної поведінки. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАСЛІДУВАННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ 

 

На тлі загальнолюдських фізичних і психічних особливостей у кожної 

людини помітно виокремлюються індивідуальні особливості, які позначаються 

на її житті, поведінці, діяльності. 

Психічні індивідуальні особливості виявляються в різній швидкості 

реакцій, порогах чутливості, у властивостях уваги, пам’яті, спостережливості, 

кмітливості, в інтересах. Це неповторна своєрідність психіки кожної людини [1; 

2]. Природною передумовою індивідуальних особливостей людини є передусім 

спадкові та природжені біологічні особливості будови та функцій організму. 

Дитина народжується з властивими їй конкретними задатками, на ґрунті яких за 

життя залежно від умов виховання розвиваються й формуються притаманні 

певному індивіду будова та функції організму, особистісне психічне буття та 

темперамент [2, с. 267]. 

Темперамент характеризує динамічний бік психічних реакцій людини — 

їх темп, швидкість, ритм, інтенсивність. На однакові за змістом і метою дії 

подразники кожна людина реагує по-своєму, індивідуально. Одні реагують 

активно, жваво, глибоко емоційно, довго переживають вплив подразника, а 

інші ˗ спокійно, повільно, швидко забуваючи про те, що на них впливало. Деякі 

люди надто афективно реагують на події, на ставлення до них ˗ спалахують 

гнівом, діють агресивно, а дехто в цьому разі виявляє боязкість, не чинить 

жодного опору там, де він потрібний. В деякому сенсі збудливість людини 

залежить від гормонів, які виробляє організм, що в свою чергу зумовлене 

кількістю генів, які кодують конкретний гормон. Тому темперамент, на відміну 

від індивідуального стилю діяльності людини, передається від батьків 

нащадкам. 

Отже, було вирішено дослідити відмінності та схожості в темпераментах 

батьків та дітей. Дослідження проводилося на 5 родинах, результати показані в 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Особливості наслідування темпераменту у сім’ї 
№ 
п/п 

Мати Батько Дитина 1 Дитина 2 

Р2 

Ф = 22,2% 

М = 39% 

Х = 19,4% 

С = 19,4% 

Ф = 27% 

М = 33,3% 

Х = 5,5% 

С = 34,2% 

Ф = 25,5% 

М = 23% 

Х = 11% 

С = 40,5% 

Ф = 35% 

М = 25% 

Х = 7,5% 

С = 32,5% 

Р3 

Ф = 21,4% 

М = 28,6% 

Х = 25% 

С = 25% 

Ф = 25,5% 

М = 23% 

Х = 11% 

С = 40,5% 

Ф = 20% 

М = 28,6% 

Х = 20% 

С = 31,4% 

- 

Р4 

Ф = 25% 

М = 13,4% 

Х = 30,8% 

С = 30,8% 

Ф = 25,5% 

М = 23,4% 

Х = 21,3% 

С = 29,8% 

Ф = 14,6% 

М = 29,4% 

Х = 26,8% 

С = 29,2% 

Ф = 22,5% 

М = 27,5% 

Х = 22,5% 

С = 27,5% 

Р5 

Ф = 20% 

М = 25,5% 

Х = 23,6% 

С = 30,9% 

Ф = 27,5% 

М = 10% 

Х = 30% 

С = 32,5% 

Ф = 17,8% 

М = 28,9% 

Х = 22,2% 

С = 31,1% 

Ф = 11,6% 

М = 34,9% 

Х = 30,2% 

С = 23,3% 
Примітка: * Ф – флегматик; М – меланхолік; Х – холерик; С –сангвінік; Р1-5 – досліджувана родина 

 

Також важливо звернути увагу на таку особливість, як індивідуальний 

стиль діяльності людини, який розуміється як результат пристосування 

індивідуального типу темпераменту людини до особливості його діяльності та 

спілкування з людьми або до умов, в яких вони протікають, та може бути 

причиною деяких погрішностей. 

Таким чином, згідно з результатами досліджень, можна зробити такі 

висновки: темперамент дитини тісно пов’язаний з темпераментом одного з 

батьків – в Р1 найменші розбіжності у дитини спостерігаються з матір’ю; в Р2 – 

у обох дітей найбільша схожість з батьком, ніж з мамою; в Р3 – прояви 

темпераменту дитини майже ідентичні з проявами темпераменту матері; в Р4 

темпераменти батьків є дуже схожими, тому важко визначити, від кого з 

батьків кожна дитина взяла прояви темпераменту; в Р5 також темперамент 

дітей є ближчим до темпераменту матері, ніж батька.  

Отже, виходячи з результатів дослідження, можна зробити такий 

загальний висновок – темперамент дитини в більшості випадків більш 

пов’язаний з темпераментом матері, ніж батька, що в свою чергу може бути 

зумовлено сильнішим зв’язком між мамою та дитиною. Але в будь-якому 

випадку темперамент дитини є індивідуальним і не залежить ані від соціальних 

умов, ані від виховання. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні в Україні постійно відбуваються зміни. Зміни в законодавстві 

суттєво впливають на всі державні та недержавні інституції. За таких обставин 

на усіх рівнях державного апарату мають бути професійні, доброчесні, 

висококваліфіковані, політично неупереджені люди, які здатні очолити 

надскладні процеси перетворень і спрямувати зміни у важливих напрямках 

нарощування потенціалу державних інституцій.  

Розвиток України як заможної, міцної європейської держави неможливий 

без проведення певних реформ. У зв’язку з цим набуває особливого значення 

вдосконалення управління на місцевому і регіональному рівнях. Ефективність 

державного управління залежить від їх кадрового забезпечення, що потребує 

відповідної системи роботи з кадрами, яка являє собою планований і 

контролюючий процес, спрямований на підвищення кваліфікаційного рівня 

державних службовців. Саме державні службовці, з їх професіоналізмом та 

знаннями, аналітичним мисленням, прагненням до самовдосконалення та 

безперервного підвищення свого професійного рівня здатні забезпечити 

подальший розвиток суспільства. 

Мета –  визначити основні напрями психопрофілактики професійної 

деформації персоналу державної аудиторської служби України. 

Головними споживачами послуг професійних знань державних 

службовців є суспільство, соціальні групи, соціальні інститути, окремі 

громадяни. А одним із найважливіших завдань підтримки професіоналізму 

державного службовця є формування гармонійно розвиненої особистості, а не 

лише професіонала своєї справи. 

Місією Державної аудиторської служби України, її офісів та управлінь в 

областях (далі – Держаудитслужба) в межах компетенції є забезпечення 

економічного добробуту країни та виконання функцій держави шляхом 

здійснення державного фінансового контролю.   
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Отже, специфіка професійної діяльності державних службовців 

Держаудитслужби, щоденна їх взаємодія із досить великою кількістю установ, 

організацій, громадян, правоохоронних органів, значимість рішень, які вони 

приймають, згодом провокують деякі професійні деформації та «емоційне 

вигорання». 

Поняття «професійна деформація державних службовців» розглянуто у 

багатьох дослідженнях. Так, М. Сіцінська визначає її як сукупність негативних 

змін соціально-психологічної структури особистості державного службовця, які 

відбуваються під впливом змісту, умов, тривалості виконання професійної 

діяльності та індивідуально-психологічних особливостей індивіда та 

призводять до переоцінки власних можливостей, внаслідок чого державним 

службовцем вчиняються неоптимальні та навіть помилкові дії [2]. 

Таким чином, професійна деформація державних службовців є 

порушенням цілісності особистості, зниженням адаптивності, стійкості та 

негативно позначається на їх професійній діяльності. Зауважимо, що щоденна 

робота, упродовж багатьох років, виконання однієї діяльності, вирішення 

типових завдань формує професійні звички, стереотипи, визначає стиль 

мислення і стиль спілкування та навіть призводить до професійної дезадаптації 

спеціалістів. 

Синдром «емоційного вигорання» або «професійного вигорання» – 

специфічний вид професійної деформації осіб, які під час виконання своїх 

професійних обов’язків тісно спілкуються з людьми. Цей синдром проявляється 

у почутті емоційного виснаження, у негативному професійному само 

сприйнятті, негативному ставленні до колег, байдужості. 

Причинами «професійного вигорання» може бути: нечітка організація і 

планування праці, наявність бюрократичних моментів,  нестабільна ситуація на 

роботі, несприятлива психологічна атмосфера в колективі, наявність конфліктів 

з керівником або колегами. 

Дослідження професійного вигоряння серед державних службовців 

України свідчать про те, що це явище має тенденцію до збільшення, 

перетворюючись навіть у «соціальну норму». Це обумовлює необхідність 

розробку релевантних та ефективних програм психологічної допомоги.  

Висновок. Високі показники професійного емоційного вигоряння 

держслужбовців актуалізують необхідність вивчення професійного емоційного 

вигоряння серед персоналу Держаудитслужби з метою розробки комплексної 

системи психопрофілактичних та психокорекційних заходів. Це дозволить 

попередити виникнення проявів соціально-психологічної дезадаптації та 

деструкції працівників аудитслужби. 
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ВПЛИВ ДИТЯЧО-БАТЬКІВСЬКИХ ВІДНОСИН  

НА ПЕРФЕКЦІОНІЗМ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

 

Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. Проблема перфекціонізму є досить актуальною 

серед науковців в усьому світі. Це пояснюється тим, що перфекціонізм стає все 

більш поширеним явищем в силу соціально-культурної ситуації, яка 

проявляється в швидкому ритмі життя, великій конкуренції, високих вимогах 

до особистості та культом самовдосконалення.  

Беручи до уваги той факт, що перфекціоністські орієнтації сягають 

коренями в дитинство, можемо вважати актуальним дослідження впливу 

дитячо-батьківських відносин на формування перфекціонізму серед підлітків. 

Мета дослідження – провести теоретичний аналіз феномену 

перфекціонізму та дитячо-батьківських відносин, дослідити їх взаємозв’язок у 

підлітковому віці. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. В сучасній психології, 

перфекціонізм розглядається як прагнення суб’єкта до досконалості, високі 

особисті стандарти, прагнення людини доводити результати будь-якої своєї 

діяльності до відповідності найвищим еталонам: моральним, естетичним, 

інтелектуальним; це потреба у досконалості продуктів своєї діяльності [3]. 

Питання генезису перфекціонізму є дуже актуальним в наш час та 

вимагає детального вивчення, адже на сьогоднішній день не існує єдиної та 

одностайної думки стосовно того, що є причиною появи даного феномену. 

В. Грандт визначає, що генезис перфекціонізму можна прослідкувати на 

таких рівнях як: внутрішньоособистісному, мікросоціумі (сім’я), соціальному 

середовищі, макросоціумі (культура та ЗМІ) [2]. 

Н. Гаранян та А. Холмогорова виділяють наступні три рівня чинників: 

мікросоціальний, сімейний та індивідуальний [1]. 

Загалом, проаналізувавши літературу з даного питання, ми можемо 

розділити усі чинники, що впливають на формування перфекціонізму на три 

рівні:  

- мікрорівнень (особистісні якості та сімейні чинники); 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=DeVr_2014_13_9


108 

 

- мезорівень (навчальні заклади, робочий колектив, організації, 

тощо); 

- макрорівень (ЗМІ, соціально-культурні чинники та інше). 

При цьому, більшість вчених, серед яких А. Бек, Л. Данилевич, 

І. Грачова, Г. Флетт, Р. Фрост, К. Хорні, Д. Хамачек та інші, розглядаючи 

чинники та умови виникнення перфекціонізму, схиляються та дотримуються 

тієї думки, що саме сімейні фактори є першопричиною виникнення даного 

феномену в особистості. 

Проаналізувавши велику кількість літератури, ми можемо стверджувати, 

що прагнення до досконалості починає формуватися ще в дитинстві та 

підлітковому віці й першочергово залежить саме від дитячо-батьківських 

відносин. 

Поняття дитячо-батьківські відносини є досить широким і багатозначним, 

адже включає в себе батьківські установи та відповідні їм типи поведінки; 

батьківські позиції; типи батьківського ставлення; стилі виховання дітей та 

інше. 

Традиційно дитячо-батьківські відносини розкриваються з трьох позицій: 

- з позиції батьків – розглядається тип виховання, батьківські 

установки та ставлення батьків до дітей;  

- з позиції дітей – аналізуються види дитячої прихильності, 

сприймання дітьми ставлення членів сім’ї;  

- з позиції взаємин дітей і батьків – вивчаються особливості 

спілкування та взаємодії між батьками та дітьми. 

Висновок. На основі аналізу наукової літератури встановлено, що 

дитячо-батьківські відносини мають вагомий вплив на формування 

перфекціонізму серед представників підліткового віку. У подальшому 

планується проведення дослідження впливу батьківського ставлення на 

формування перфекціонізму серед підлітків, адже це може слугувати 

поштовхом до більш детального вивчення генезису перфекціонізму як 

психологічного явища, що сприятиме формуванню єдиного та однозначного 

погляду щодо його змісту й структури, що, в свою чергу, є надзвичайно 

корисним і необхідним для наукової сфери. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИНИКНЕННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Дошкільний вік є значним і важливим для формування й закріплення 

різних поведінкових актів (Л. Божович, В. Кузьменко, С. Максименко). 

Водночас, агресивна поведінка на сьогоднішній день стає все більш поширеною 

серед дітей дошкільного віку. Варто відзначити, що дослідження проблематики 

агресивної поведінки у сучасній науці залишається недостатньо вивченими. 

Актуальним є також питання причин виникнення агресивної поведінки у дітей 

даного віку, що й зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз поняття агресивної 

поведінки та визначити причини виникнення агресивної поведінки у дітей 

дошкільного віку. 

Для того, щоб зрозуміти причини виникнення агресивної поведінки у 

дітей дошкільного віку, нам слід звернути увагу на те, що певна агресивна дія – 

це прояв агресивності. Якщо агресивні дії повторюються періодично, то ми 

можемо говорити про агресивну поведінку.  

Наразі не існує єдиного визначення агресивної поведінки, тому її 

розглядають як вияв агресивності, що виражається в деструктивних діях, метою 

яких є заподіяння шкоди [1]; як одну із форм реагування на різноманітні 

несприятливі у фізичному та психічному сенсі життєві ситуації, що викликають 

стрес, фрустрацію та інші подібні стани [2]. 

Узагальнивши, можна сказати, що агресивна поведінка – це мотивована 

деструктивна поведінка, що суперечить нормам і правилам співіснування 

людей в суспільстві, завдає шкоди об’єктам нападу та заподіює фізичну чи 

моральну шкоду людям, викликає у них психологічний дискомфорт: негативні 

переживання, стани напруги, страху, пригніченості та інше. 

Щоб дослідити можливі причини виникнення агресивної поведінки в 

дошкільному віці, звернемося до теорії соціального научіння (Б. Скіннер, 

А. Бандура). В даній теорії стверджується, що моделями агресивної поведінки 

можуть виступати як живі люди, так і символічні зразки, що надаються ЗМІ. 

Спостереження за агресією близьких дитині людей (батьків, братів та 

сетер та ін.), формує в неї толерантне ставлення до агресивної поведінки, яка 

починає розглядатися як цілком нормальний спосіб взаємодії з іншими людьми.  
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Дитина засвоює агресивні дії, спілкуючись та спостерігаючи й за 

однолітками, особливо тоді, коли бачить, що агресія виявляється ефективним 

способом у досягненні мети. 

В дослідженнях Л. Ерона та Л. Х’юсмена [3] підкреслюється зв’язок між 

рівнем агресії дітей та застосуванням батьками фізичних покарань: діти, яких 

суворо карали із застосуванням фізичної сили, відзначаються підвищеною 

агресивністю, яка має прояв в агресивних діях та поведінці. 

Причиною агресивної поведінки серед дітей дошкільного віку може бути 

також поблажливий стиль виховання, вседозволеність та відсутність контролю 

зі сторони батьків. 

Якщо узагальнити інформацію, можна сказати, що провідними факторами 

виникнення агресивної поведінки дошкільників є: 

 соціально-психологічні: несприятливий емоційний мікроклімат в 

родині, низький рівень соціальної адаптації, статус дитини у середовищі 

однолітків; 

 індивідуально-психологічні: емоційна нестабільність, не 

сформованість навиків самоконтролю поведінки. 

Висновок. На основі теоретичного дослідження питання причин 

виникнення агресивної поведінки у дітей дошкільного віку, ми можемо 

стверджувати, що формування агресивності у дитячому віці обумовлене 

багатьма факторами. Однак, особливе значення приділяється особливостям 

взаємин у сім’ї, стилям сімейного виховання, а також прикладам агресивної 

поведінки, що демонструють дорослі, однолітки та засоби масової інформації. 

Це обумовлює визначення змісту, форм та методів психологічної корекції 

агресивної поведінки дошкільнят. 
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ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПІДВИЩЕНУ ТРИВОЖНІСТЬ 

ДОШКІЛЬНИКІВ  
 

Актуальність даної проблеми полягає в необхідності пошуку найбільш 

ефективних методів і напрямків корекції дитячої тривожності в період 

дошкільного дитинства. 

Метою дослідження є аналіз причин появи підвищеної тривожності у 

дошкільників.  

Дошкільний вік дитини – це однин з найбільш сентизивних періодів 

розвитку в житті людини. У цей період основними чинниками, які впливають 

на розвиток дошкільника є спілкування, зовнішні враження та рухова 

активність. Дошкільний вік – це важкий шлях, який починається з відділення 

себе від дорослих і закінчується відкриттям власного внутрішнього життя 

Цей період є також критичним, тому що у дитини можуть з’явитися 

психологічні проблеми, які здатні загальмувати її розвиток. У молодшому 

дошкільному періоді активно розвивається права півкуля мозку, тому 

ускладнюється дитяче сприйняття (зору, слуху, дотику), яке формує цілісну 

картину світу.  

Однією із психологічних особливостей дітей дошкільного віку 3-4 років є 

перехід від наочно-дієвого до наочно-образного мислення.  

Психологія дошкільника 5-6 років має цілий ряд особливостей, у малюка 

в цьому віці гармонізуються стосунки з дорослими , він дуже потребує 

батьківської любові і ніжності. Психологічними особливостями мислення у 

дітей дошкільного віку 5-6 років є егоцентризм, анімізм, синкретизм. У 

старших дошкільників починає формуватися совість і почуття провини, 

складаються елементарні морально-етичні поняття, проявляється ініціативність 

і цілеспрямованість. Одним з основних особистісних механізмів дошкільника, 

які формуються в цьому віці, є супідрядність мотивів. До закінчення 

дошкільного віку формується самосвідомість. Провідною діяльністю дітей 

дошкільного віку є сюжетно-рольова гра.  

Негативним проявом розвитку дітей дошкільного віку є тривожність. 

Тривожні діти не можуть відреагувати на зовнішні накопичені і пережиті ними 

емоції, найчастіше вони зберігають їх в собі, при цьому все більше 

замикаючись. Супутня особистісна особливість тривожних дітей дошкільного 

віку – це перевірка кожної своєї дії і вимога їх оцінки з боку дорослого. Так 

відбувається ідентифікація себе через думку інших, повне зосередження уваги 

на оцінці себе дорослим. На думку деяких фахівців, однією з найчастіших 

причин виникнення тривожності в дитячому віці є тип сімейного виховання, 

який є основою становлення особистості дитини дошкільного віку. У 
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психолого-педагогічній літературі виділяється кілька типів сімейного 

виховання, які сприяють появі підвищеної тривожності: гіперопіка, виховання 

за типом «попелюшки», виховання по типу «їжакових рукавицях». Джерелом 

появу тривожності в дитячому віці є не тільки несприятлива сімейна ситуація, 

яка призводить до згубних змін в особистості дитини, а й тривожні розлади.   

Отже, основними причинами появи тривожності в дошкільному віці є 

неадекватна стратегія сімейного виховання, несприятливий сімейний 

мікроклімат, вікові страхи, адаптація до дошкільної освітньої організації, 

підвищена тривожність самих батьків. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РІВНЯ ЩАСТЯ ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ  

В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

 

Не кожна людина може пояснити, що таке щастя, навіть для себе самої. 

Про нього всі мріють, але кожен розуміє його по-своєму. Що ми дійсно знаємо 

про цей феномен? Про нього говорять і пишуть з часів Античності, але 

мислителі і вчені всіх часів не можуть дати чіткого визначення і універсальних 

рекомендацій щодо його досягнення. Щастя оголошували і головною метою, і 

сенсом існування, і шкідливою ілюзією, що заважає людині наблизитися до 

істини.  

Психологи почали ретельно займатися вивченням феномена «щастя» 

лише чверть століття тому. За даними автора статті О. Сіренко  підґрунтям для 

більш повного вивчення цього феномена стала позитивна психологія, яка в 

Україні набула популярності з 90-х років ХХ століття [1]. Так виник напрямок 

про благополучне життя, або наука про щастя. Дослідники намагалися 

визначити риси характеру людини чи вид діяльності, які максимально 

забезпечать суб’єктивне відчуття щастя. Вивчали його складові і компоненти, 

порівнювали серед людей різного віку, країн, статі, достатку. К. Мураненко 

вважає, що і психологічне здоров’я людини має значущий вплив на суб’єктивне 

відчуття щастя і відображає здоров’я особистості в цілому, гармонійно поєднує 



113 

 

істотні властивості особистості, її цілісність [2]. За А. Маслоу щастя – це 

задоволення потреб людини як фізіологічних (голод, спрага, сон), так і потреб у 

самореалізації. Американський вчений М. Селігман вважає, що існують такі 

важливі компоненти щастя, як мудрість, мужність, любов, гуманізм, 

справедливість, помірність і духовність. І тільки розвиваючи і реалізуючи ці 

якості людина може досягти справжнього щастя.  

Н. Бончук, Г. Філоненко, Л. Яворовська у своїх дослідженнях щодо 

визначення благополуччя, задоволеності, радості життя пропонують поширити 

знання, спираючись на відомі дані для більш точного визначення важливих 

компонентів і складових щастя у юнацькому віці [3; 4].  

На нашу думку, можливо, для досягнення стану задоволення життям 

треба максимально позбутися факторів стресу або уникати такого 

деструктивного явища, як, наприклад, тривожність. Великий психологічний 

словник дає визначення: «Тривожність – це є індивідуальна психологічна 

особливість, що виявляється в схильності людини до частих і інтенсивних 

переживань стану тривоги, в низькому порозі її виникнення. Розглядається як 

особистісне утворення та / або як властивість темпераменту, обумовлене 

слабкістю нервових процесів». І. Стрілецька вивчала проблему тривожності, як 

індивідуальну властивість особистості, її вплив на різні сфери діяльності 

людини. Здавна ця проблема також викликала зацікавленість Г. Сельє, З. 

Фройда, Е. Фромма. Вони розглядали тривожність як явище, що виникає від 

народження і отримує подальший розвиток під впливом зовнішніх факторів. 

Тому власне щастя кожної людини повинно бути захищене від особистісної 

тривожності в юнацькому віці, у період особистісного становлення і 

професійного формування. Крім того, взаємодія тривожності і відчуття щастя 

стає гострим питанням для українців, які переживають різного роду кризи: 

військові дії на Сході України, поширення нігілізму серед молоді, нездорові 

настрої у суспільстві, – всі ці фактори мають тенденцію погіршити стан 

психологічного благополуччя, адже зростає особистісна тривожність кожного.  

Таким чином, важливим є детальний розгляд і пошук зв’язку рівня щастя 

і рівня особистісної тривожності в юнацькому віці. Слід зауважити, що 

сьогодні суб’єктивне відчуття щастя за правом вважається не тільки особистою, 

а й соціальною цінністю.  
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ПРОКРАСТИНАЦІЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

 

Реалії, які пов’язані із поширенням вірусу COVID-19, диктують нам нові 

життєві умови. Запровадження обмежень, які ми спостерігаємо вже більш ніж 

рік, мають вплив на всі сфери людського життя, серед них освіта та виробнича 

праця, спосіб і стиль життя, дозвілля та спілкування – зміни в цих сферах, 

звісно, впливають на ментальне здоров’я та психологічний стан суспільства. 

За таких умов ми надаємо перевагу віртуальному спілкуванню, 

проводимо більше часу вдома, та, здавалося, маємо набагато більше вільного 

часу для саморозвитку та втілення своїх планів, проте, замість цього, ми 

відкладаємо ці плани та прийняття певних рішень стосовно нашого життя, 

іншими словами, прокрастинуємо.   

Прокрастинація – це іноземний термін, який не має точного перекладу 

українською мовою. Хоча, в працях М. Дворник зустрічається термін 

«відтермінування» як український аналог слова «прокрастинація». 

У широкому сенсі, прокрастинацією позначається людська схильність 

відкладати свої важливі рішення та актуальні справи на невизначений час. 

Кажучи про умови карантину, ми маємо на увазі, що може виникати 

психологічний стан, який характеризується високим рівнем тривожності, 

страхом за своє здоров’я, своїх близьких та майбутнє, роздратуванням, 

агресією, стресом та фрустрацією, емоційним вигоранням тощо.  

Аналізуючи психологічну літературу, можна виокремити коло головних 

причин прокрастинації: перфекціонізм, високий рівень тривожності, страх, що 

включає в себе різні його форми та причини (страх невдачі, страх майбутнього, 

страх відповідальності тощо), стресовий стан, емоційне виснаження або 

вигорання та відсутність мотивації. 

Отже, можна провести аналогію із психологічним станом під час 

карантину. Він майже ідентичний головним причинам прокрастинації, тому 

можна припустити, що карантинні умови впливають на поширення 

прокрастинації серед людей.  

А. Назарова у своїх дослідженнях зазначає, що близько 77% людей 

схильні до прокрастинації під час карантину. Авторка робить акцент на тому, 

що незважаючи на умови карантину або самоізоляції, які передбачають велику 
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кількість вільного часу, респонденти все одно відкладають більшість своїх 

справ на крайній термін, а це призводить до зростання емоційної напруги та 

виникнення негативних емоцій [1].  

Розмірковуючи про інші причини прокрастинації, ми не можемо не 

згадати й той факт, що карантинні умови асоціюються із певним станом 

невизначеності та очікування. Іншими словами, сьогодні нам не відомо те, що 

буде завтра. Ця невідомість майбутнього може викликати відкладання своїх 

справ та рішень. 

Сьогодні ми маємо дуже гнучкі межі між дистанційним навчанням та 

дозвіллям, роботою та хатніми справами, тому відсутність чітких меж, 

розпорядку дня та навичок планування також, нажаль, можуть зумовлювати 

поширення прокрастинації.  

Проте, ми не можемо сказати, що карантин та, зокрема, прокрастинація 

під час карантину, мають лише негативні наслідки та обов’язково призводять 

до погіршення емоційного стану. Так, наприклад, І. Химич  обґрунтовує думку, 

що прокрастинація в цілому не має негативних наслідків, якщо розглядати її як 

тимчасовий перепочинок під час карантину. Авторка підкріплює цю думку тим, 

що «цілком нормальна людина потребує час від часу перепочинку, а також 

переосмислення власного життя, власної справи, власних інтересів, власних 

життєвих цілей тощо» [2]. Тому і прокрастинація у цьому випадку може 

розглядатись як фактор розвитку. 

Отже, прокрастинація – це той феномен, що має великі шанси виникнути 

під час карантину у суспільстві. Але ми маємо розглядати його з двох позицій. 

По-перше, як деструктивний феномен й наголошувати на тому, що під час 

карантину ми позбавлені продуктивності та мотивації, відкладаємо свої важливі 

справи і рішення, відтак, живемо в стані психологічної напруги та очікування. З 

іншої позиції – тимчасову прокрастинацію під час карантину як чинник 

розвитку, тобто, як можливість переосмислити власне життя, переоцінити свої 

інтереси, поміркувати щодо власних цінностей та відрефлексувати власні 

ресурси й надбання, а потім, із новими силами й можливостями, залучитись до 

повноцінного перебігу життя поза карантином. 
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ЕМОЦІЙНЕ ВИГОРАННЯ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ 

ДІТЬМИ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ  

 

Актуальність проблеми визначається ризиками емоційного вигорання 

вихователів, які працюють з дітьми із розладами аутистичного спектру (РАС). 

За даними статистики, дитячий аутизм займає четверте місце серед нервово-

психічних патологій в дитячому віці. Вихователі закладів, в яких знаходяться 

такі діти, несуть велику відповідальність за розвиток та формування навичок 

спілкування аутичної дитини з дорослими та однолітками. Такі фахівці повинні 

більше включатись у процес взаємодії з дитиною. Вони автоматично стають її 

супутником у процесі соціалізації та адаптації. Тому вихователі, які працюють з 

дітьми з РАС складають велику групу ризику щодо швидкого емоційного 

вигорання.  

Мета дослідження – презентувати погляди науковців на проблему 

емоційного вигорання у вихователів, що працюють з дітьми з РАС. 

Коротко охарактеризуємо специфіку розладів аутистичного спектру. Ці 

розлади проявляються головним чином порушеннями у трьох сферах: 

1) спілкування – як людина спілкується з дітьми та дорослими 

(порушення соціальної взаємодії); 

2) розмова – як людина розмовляє, користується жестами або виразом 

обличчя (порушення в області комунікації); 

3) поведінка – як людина поводить себе (своєрідність, обмеженість та 

стереотипність інтересів та діяльності). 

Для дітей з РАС характерна виражена своєрідність в реагуванні на 

сенсорні подразники: вони сенсорно ранимі і часто ігнорують вплив, їх реакції 

на соціальні та фізичні стимули помітно сильніші, а іноді й парадоксальні. 

Аутичні діти потребують особливого ставлення, особливих підходів, 

прийомів під час проведення корекційно-відновлювальної роботи. Взаємодія з 

такими дітьми, а також наслідки, що пов’язані з переживаннями 

невідповідності витрачених ресурсів та задовільністю отриманого результату, 

традиційно знаходяться в полі зору концепції вигорання. 

Емоційне вигорання – це вироблений особистістю механізм 

психологічного захисту у формі повного або часткового виключення емоцій 

(зниження їх енергетики) у відповідь на обрані психотравмуючі впливи. 

Емоційне вигорання є формою професійної деформації особистості. Синдром 

емоційного вигорання виникає в ситуаціях інтенсивної професійної діяльності 

під впливом зовнішніх факторів та відсутністю психологічної та емоційної 

«розрядки» [1]. 



117 

 

Головною причиною емоційного вигорання у вихователів є психологічна 

перевтома – вимоги та великий рівень відповідальності переважають над 

ресурсами вихователя.  

На розвиток емоційного вигорання у вихователів впливають зовнішні та 

внутрішні чинники. До зовнішніх відносять колектив, вимоги з боку 

керівництва та батьків, взаємовідносини з іншими співробітниками. До 

внутрішніх відносять особистісний чинник – здатність реагувати на стресові 

ситуації, здатність формувати позитивні установки, а також задоволеність 

місцем праці та самореалізація. Розвиток емоційного вигорання вихователів 

буде залежати від об’єднання особистісних та організаційних чинників стресу. 

Важливими є питання своєчасної діагностики емоційного вигорання 

вихователів, симптоматика якого має схожість з іншими порушеннями нервово-

психічного розвитку. Дуже мало уваги приділяється ефективним психолого-

педагогічним технологіям, які були б спрямовані на підтримку здоров’я 

вихователів, зменшення ризику розвитку синдрому «емоційного вигорання» та 

виникнення кризи професії в цілому. 

В психологічних працях виділяють такі симптоми емоційного вигорання: 

1) розумова виснаженість; 

2) фізична перевтома; 

3) емоційна виснаженість; 

4) зниження задоволеності виконаної роботи; 

5) особистісна відстороненість [2]. 

Існує високий рівень залежності емоційного вигорання від 

індивідуальних особливостей людини. Особливості екстраверсії, як 

типологічної властивості, допомагають людині легше перенести переживання, 

що пов’язані з виконуваними обов’язками і тим самим облегшити відчуття 

безвихідності, що здатна виникати на фоні важко вирішуваних та часто 

повторюваних проблем. Це може бути пов’язано з тим, що людина вміє та 

прагне ділитись своїми професійними успіхами і тим самим отримувати 

позитивні реакції у відповідь, а також вихователь орієнтується на зовнішній 

реальний світ, де він може спостерігати успіх у цій сфері інших людей та 

приймати слова подяки, які допоможуть усилити оптимістичний настрій [3]. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЧИННИКІВ СУБ’ЄКТИЧНОГО 

ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

Актуальність дослідження із теоретико-методологічним 

обґрунтуванням проблеми. У сучасному українському суспільстві на сьогодні 

дуже гостро постає проблема самотності, яка так чи інакше впливає на 

становлення та соціалізацію особистості, її духовний розвиток і 

психоемоційний стан. 

Оскільки підлітковий вік вважається не тільки найскладнішим у 

формуванні особистості, а є й сенситивним в плані соціалізації, найважче 

переживання самотності переноситься саме в цей період. Труднощі 

адаптаційного періоду в новому соціальному оточенні, часта зміна соціальної 

ситуації, відсутність необхідних навичок міжособистісної взаємодії, підвищена 

стомлюваність, труднощі у встановленні бажаних емоційних взаємин зі 

значущими людьми провокують загострення відчуття самотності, що й 

викликає потребу у дослідженні цього стану у дітей підліткового віку. 

Мета дослідження – провести теоретичний аналіз феномену самотності й 

емпірично дослідити психологічні чинники суб’єктивного переживання 

самотності в підлітковому віці. 

Результати теоретичного аналізу проблеми. В рамках наукового 

дослідження поняття самотності є багатогранним, неоднозначним і складним 

для розуміння. Нині досліджуваній проблемі присвячена велика кількість робіт, 

що розкривають соціально-психологічний і психічний зміст феномена, однак 

єдиної теоретичної моделі так і не з’явилося. На наш погляд,  найбільш повно 

та змістовно розкривається сутність поняття, що вивчається, у визначенні 

запропонованому С. Корчагіною. Вона визначає самотність як «психічний стан 

людини, що відображує переживання своєї окремості, суб’єктивної 

неможливості або небажання відчувати адекватний відгук, прийняття та 

визнання себе іншими людьми» [25, с. 3]. Аналізуючи дане поняття, можна 

виділити в ньому три ключові моменти: 

- по-перше, самотність, будучи певним емоційним станом, має свою 

інтенсивність переживання та деяку обмеженість у часі;  

- по-друге, неможливість відчувати адекватний відгук, прийняття та 

визнання себе іншими людьми свідчить про суб’єктивність психічного стану 

особистості, бо всі почуття, зокрема й почуття самотності, є суб’єктивними. 

Адже саме неможливість або небажання й визначає сутність самотності, 

оскільки вийшовши із цього стану, цілком можливо відчути та сприйняти 

емоційний відгук від оточуючих; 
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- по-третє, для нормального існування та повноцінного психічного 

здоров’я індивіду необхідне визнання та прийняття себе як іншими людьми, так 

і собою. У разі втрати цього відчуття на якийсь момент, імовірність 

переживання самотності стає вищою. 

Також, аналіз наукових джерел з проблеми самотності особистості 

дозволив виділити чотири компоненти самотності, які в більшій мірі 

відображають процесуальність переживання даного стану: 

1) когнітивний компонент. Механізм переживання самотності формується 

на основі уявлень індивіда про власні переживання та образа «Я», що 

проявляється як форма ототожнення себе з іншими людьми [3]. Послідовна 

зміна дій механізмів ідентифікації та відокремлення розкриває сутність 

розуміння внутрішньо-особистісного ґенезу самотності; 

2) емоційний компонент забезпечує оцінку індивідом власних 

переживань, можливість їх прийняття/неприйняття. Згідно дослідженню 

Є. Заворотних, самотність визначається емоційним ставленням кожної людини 

до неї та в певній мірі спонукає особистість до діяльності [2]; 

3) поведінковий компонент виконує регулятивну функцію та реалізується 

в певних діях на переживання самотності, тобто проявляється в ступені 

активності людини в різних формах міжособистісної взаємодії; 

4) мотиваційно-вольовий компонент спрямований на здійснення 

стимулюючої функції, яка містить комплекс мотивів та вольових дій 

особистості, що виникають в певних формах прояву переживання стану 

самотності [1]. 

Висновок. Отже, ознайомившись з трактуваннями досліджуваного 

психологічного феномена різними дослідниками, ми дійшли до висновку, що 

самотність особистості являє собою багатоаспектне явище, яке на сьогодні не 

втрачає актуальності й потребує подальшого системного вивчення. Ми 

виділили ключові моменти визначення феномену самотності та його 

компоненти. Теоретичний аналіз проблеми показав, що самотність, будучи 

певною формою ставлення індивіда до навколишнього світу, викликається 

порушенням міжособистісної взаємодії та комунікації, яке супроводжується 

дисгармонійними переживаннями й провокує неадекватність самооцінки та 

самосприйняття, а також форматує неготовність людини вибудовувати 

адаптивну систему соціальних контактів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ В 

ДИТЯЧОМУ ВІЦІ 

 

Проблема агресії в дитячому віці є актуальною за сучасних умов, 

оскільки зачіпає не тільки навколишніх людей – батьків, вихователів, 

однолітків, але й створює труднощі для самої дитини у її взаєминах з 

оточуючими. Окрім цього, агресивність у дитячому віці впливає не тільки на 

взаємини з оточуючими, але й визначає загальний розвиток особистості дитини. 

Неконтрольована поведінка в більш ранньому дитячому віці може перерости в 

поведінку з асоціальними тенденціями в підлітковому віці. 

В західній психології агресивна поведінка людини розглядається в рамках 

інстинктивістського (З. Фрейд, К. Лоренц та ін.), фрустраційного (Дж. Доллард 

та ін.), біологічного (Р. Джекобс та ін.), соціального (А. Бандура та ін.), 

когнітивного (Л. Берковіц та ін.) підходів. У сучасній психологічній науці 

проблема агресії висвітлена в працях вітчизняних (О. Бовть, О. Мізерної, 

В. Павелківа, О. Фотуйма І. Фурманова) та зарубіжних (А. Налчаджяна, 

А. Реана, Т. Румянцевої) науковців. Аналіз літератури засвідчив дефіцит 

наукових праць, в яких би висвітлювалася проблема проявів агресивності в 

дошкільному віці (Т. Мицкан, О. Істратова) 

Метою статті є висвітлення результатів теоретичного аналізу проблеми 

прояву агресивності в дитячому віці. 

З точки зору А. Фрейд [3], агресія в дитячому віці – це один з механізмів 

захисту свого «Я». Тобто, агресія є проявом тривоги і страху, які відчуває Я 

щодо минулих або майбутніх подій, коли виникає загроза, реальна чи уявна для 

«Я» дитини. За допомогою агресії, дитина намагається оволодіти тривогою, яку 

відчуває, з приводу очікуваного покарання від тих осіб, на яких спрямована 

агресія. В дитячому, зокрема, в дошкільному віці несвідомі агресивні імпульси 

можуть проявлятися не прямо, а у фантазіях та іграх дітей. 

На думку Е. Еріксона ворожість людини пов’язується з несформованістю 

на першому році життя базової довіри до світу, а формування агресивних 

ідеалів відноситься до стадії ініціативи, що припадає на дошкільне дитинство. 

За даними А. Адлера [1] дитяча агресія спричинена почуттям 

неповноцінності, яку відчуває дитина протягом свого розвитку стосовно 

батьків, сиблінгів та оточуючих. Незрілість, невпевненість та несамостійність 

дитини призводять до переживання підкореного становища по відношенню до 

більш сильних, що розвиває у дитини почуття неповноцінності. Це почуття 
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викликає тривогу, прагнення компенсувати власну неповноцінність, тому 

дитина намагається досягнути своєї переваги за допомогою агресії. 

В теорії соціального научіння (Б. Скіннер, А. Бандура) акцентується на 

тому, що агресія у дитячому віці є соціально обумовленою поведінкою, 

механізмами формування якої виступають: підкріплення агресивної поведінки з 

боку інших людей; научіння через спостереження; самопідкріплення. 

Дані досліджень А. Реана, Т. Румянцевої, О. Фурманова та інших фахівців 

дозволяють виокремити низку взаємопов’язаних чинників, які обумовлюють 

прояви деструктивної форми дитячої агресії: 

- індивідуальний чинник – біологічні та психологічні передумови 

асоціальної поведінки, що ускладнюють адаптацію дитини до життя в соціумі;  

- педагогічний чинник – недоліки сімейного та суспільного виховання; 

- соціально-психологічний чинник – несприятливі особливості взаємодії 

дитини із найближчим оточенням (батьками, педагогами, однолітками); 

- особистісний чинник – система ціннісних орієнтацій, особливості 

світобачення, розвиток саморегуляції;  

- соціальний чинник – матеріальне та фінансове забезпечення родини, 

рівень її культури, освіти, коло інтересів. 

Російські науковці Н. Барченкова та Н. Суворова основними причинами 

агресивної поведінки дитини дошкільного віку визначають: нестачу любові 

значущих дорослих; прагнення дитини до автономії; невміння поводитися в 

конфліктній ситуації, застосування агресивності як захисної реакції; 

дисгармонійний розвиток та несформованість адекватної самооцінки, «Я-

концепції»; труднощі в спілкуванні з однолітками; невміння домагатися 

високих результатів діяльності; перенапруження, погане самопочуття. 

Вітчизняна вчена О. Кононко [2] під «агресивною поведінкою 

дошкільника» розуміє специфічну форму його дій, завдяки яким він демонструє 

переваги у силі або використовує силу стосовно інших дітей, прагне нанести 

шкоди. Водночас, кваліфікуючи агресивну поведінку дошкільника як феномен 

особистісного зростання, вчена звертає увагу на його складність, адже не кожен 

прояв агресивної поведінки дитини слід однозначно оцінювати як негативний. 

Вчена диференціювала такі види агресії дитини дошкільного віку: агресія-

мобілізація (орієнтація на утвердження власних можливостей), агресія-захист, 

агресія-загроза (орієнтація на проектування загрози), агресія-насильство 

(орієнтація на тиск і приниження іншого). 

Отже, теоретичний аналіз проблеми засвідчив, що формування 

агресивності у дитячому віці обумовлене багатьма внутрішніми та зовнішніми 

чинниками. Враховуючи соціальну ситуацію розвитку старшого дошкільного 

віку, а також беручи до уваги дані провідних досліджень дитячої агресивності, 

можна визначити такі домінуючі чинники формування агресивної поведінки 

дітей дошкільного віку: стилі сімейного виховання та системи сімейних 

взаємин, фактори мікросередовища (приклади агресивної поведінки, що 
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демонструють дорослі, однолітки та телебачення), фізичні умови оточуючого 

середовища; вікові та індивідуально-психологічні особливості особистості. 
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«МАТРИЦЯ ЦІННОСТЕЙ»: ОПИС АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ 

 

Актуальність дослідження.  Цінності є фундаментом, який сприяє 

ефективнішому розвитку суспільства та держави. Незважаючи на це, в 

українському науковому дискурсі бракує робіт, присвячених дослідженню 

питання формування системи цінностей та її складників. Мало уваги 

приділяється й історичним факторам, що зчиняли вплив на світоглядні позиції 

суспільства.  

Для перевірки кореляції певних історичних подій з їхнім впливом на 

аксіосферу молодого покоління  доцільно застосовувати психологічні 

методики. Утім, у психології майже не представлені сучасні методики, що 

дозволяли б розкрити ціннісні орієнтири. Саме через це вважаємо доцільним 

говорити про актуальність дослідження.  

Мета дослідження – представити авторську методику «Матриця 

цінностей». 

Опис методики. Опитування за авторською методикою «Матриця 

цінностей» спрямоване на дослідження цінностей сучасної молоді. Заснована 

на опитувальниках М. Рокіча [1]
 
та Ш. Шварца [2], вона включає у себе 

завдання як із закритими, так і з відкритими відповідями. Останні дозволяють 

більше дізнатися про трактування та визначення цінностей кожного окремого 

респондента, що робить опитування більш глибоким й якісним. За змістову та 

графічну основу ми взяли відому у психології та менеджменті матрицю 

Ейзенхауера
 
[3], переклавши її на площину ціннісних орієнтирів за такими 

складовими: «Матеріальне», «Нематеріальне», «Першочергове», «Другорядне». 

Пропонуємо детальніше ознайомитися із нашою методологією дослідження.  

Під час першої апробації методики для дослідження впливу Революції 

Гідності на ціннісні орієнтири молоді ми вирішили звернутися до 
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нерепрезентативної вибірки, оскільки за свідченнями соціологів [4], цей метод є 

корисним для пілотних та тих проєктів, що поєднують якісно-кількісний підхід. 

Більше того, попереднє дослідження на невеликій аудиторії дозволило виявити 

основні переваги та недоліки авторської методики.  

Залежна змінна: відповіді респондентів, які сформували групи цінностей. 

Незалежна змінна: запитання анкети та умови участі в опитуванні. 

План складається з таких етапів: 1. Формулювання теми, мети та гіпотези 

дослідження; створення вибірки. 2. Створення опитування на базі Гугл-форми, 

написання лаконічної, зрозумілої інструкції. 3. Розповсюдження опитування. 

4. Збір результатів. 5. Обробка та аналіз результатів. 6. Написання звіту та 

висновків, оформлення у вигляді «Матриці цінностей».  

Короткий зміст. Було проведено інтернет-опитування для вияву 

цінностей сучасної молоді, а також для перевірки гіпотези про те, що певні 

історичні події мали вплив на матрицю цінностей молоді.  

Цільова аудиторія: особи віком від 20 до 35 (з можливими винятками).   

Матеріал: інтернет-опитування у системі Google-форми; обладнання: 

комп’ютери або телефони з доступом до Інтернету.  

Хід дослідження. Під час дослідження людям пропонувалося пройти 

невелику адаптивну Google-форму. Перший розділ містив обов’язковий 

«паспорт», в який входили питання про ім’я, прізвище (за бажанням), стать, вік, 

регіон, в якому живе респондент. Після цього була представлена безпосередня 

інструкція, що стосується відповідей. Третій розділ опитування містив 

запитання про загальні уявлення про цінності; так, наприклад, у ньому ми 

просили респондентів дати своє визначення поняттю «цінностей», вказати 

найважливіші для них матеріальні/нематеріальні цінності та поміркувати над 

тим, чи впливають на їх систему цінностей події всередині країни. Окрім цього, 

у третьому розділі були запитання щодо впливу конкретних подій на свідомість 

та аксіосферу. У залежності від того, яку відповідь дала людина, його 

перенаправляло на 4 або 5 розділ відповідно. У четвертому розділі ми 

уточнювали деталі впливу події на систему цінностей респондента, а 5 розділ 

ставив за мету з’ясувати, які інші чинники стають моральними орієнтирами 

сучасної молоді.  

Результати: відповідно до мети дослідження, ми вирішили групувати за 

такими критеріями: матеріальні/нематеріальні, першочергові/другорядні 

цінності, а також мали змогу простежити взаємозв’язок історичних подій на 

аксіосферу осіб, що склали вибірку.  

Висновки. Пропонована методика потребує удосконалень, але має 

широкий дослідницький потенціал і дає досить змістовні уявлення про ціннісну 

сферу осіб, що складають вибірку.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ПАТРУЛЬНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 

 

Сучасні вимоги, що висуваються в контексті реформування та 

становлення патрульної поліції, а також особливості сучасного стану й 

розвитку суспільства, призводять до значущих змін простору професійної 

діяльності патрульних поліцейських. Розширення завдань і функцій патрульної 

поліції вимагають сформованості здатностей професійно вибудовувати нові 

взаємини з соціумом, вирішувати специфічні завдання взаємодії з широким 

різноманіттям соціальних груп. Тут постає завдання психологічного супроводу 

професійної соціалізації патрульних поліцейських, яка ускладнюється 

глобальними суспільними змінами, соціально-культурними трансформаціями в 

суспільстві, а також внутрішніми проблемностями системи Національної 

поліції України. Серед таких проблемностей, що впливають на процеси 

соціалізації можна назвати такі: протиріччя між традиційними (дещо 

консервативними) інституціональними нормами та новими нормами, що 

складаються в умовах громадянського суспільства; зміни норм професійної 

діяльності; інституційна відособленість працівників поліції; переважання 

імперативності під час регулювання взаємовідносин тощо. 

Наш аналіз професійної соціалізації патрульних поліцейських в умовах 

інституційного реформування спирається на вихідні положення особистісно 

центрованої теорії соціалізації Ю. М. Швалба [1, с. 93]. Він відзначає, що 

«процес соціалізації індивіда перестає бути соціально детермінованим, а стає 

суб’єктною дією з тим або іншим типом соціальності. Соціальні форми 

організації спільності стають умовами соціалізації, яка відбувається як 
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психологічний процес самовизначення і самоідентифікації особистості в 

соціальному просторі життєдіяльності».  

Ми розрізняємо процеси професійної соціалізації молодого співробітника 

патрульної поліції та співробітника, що має значний професійний досвід, які 

вимагають побудови різних моделей психологічного супроводу. Основним 

спрямуванням психологічного супроводу соціалізації особистості, що починає 

свою діяльність в поліції, є формування випереджаючої професійної 

ідентичності, готовності щодо освоєння професійних норм і цінностей.  

Професійна ідентичність особистості за змістом є певним позначенням 

групової ідентифікації особистості, тобто її самовизначення в професійно-

груповому просторі. Відтак, сформована ідентичність виявляється у відчуті 

приналежності, ототожнення з групою, прийняття її норм і цінностей, 

визначеності рольових функцій, причетності до подій [2].  

Формування випереджальної ідентичність, на нашу думку, є, по-перше, 

результатом соціальної взаємодії з авторитетними носіями професійно-

групових норм, а, по-друге, психологічної підтримки цього процесу.  

Ототожнення з групою, прийняття її норм і цінностей, визначеності 

рольових функцій здійснюється, коли досвід значущих представників 

відповідної професійної групи є для особистості актуальним джерелом 

інформації, є тим головним каналом, на основі якого починають формуватися 

готовність до самоідентифікації – готовність до емоційно-вольової психічної 

регуляції власних дій; наявність програми дій з вирішення проблеми; статусна 

позиція у групі; усвідомлення соціальних групових процесів і традицій.  

Сьогодення професійного становлення молодих патрульних поліцейських 

здійснюється в умовах перманентного реформування та соціальних 

трансформацій. Швидкість змін, що відбуваються, зумовлюють протиріччя між 

новими соціальними нормами, що прийняті в суспільстві, та нормами, які 

формалізовані в Національної поліції України. Саме за цього протиріччя 

виникає точка проблемності професійної соціалізації молодого співробітника у 

контексті становлення його професійної самоідентифікації. Ця проблемність, на 

нашу думку, і вимагає психологічного супроводу як форми практики, що 

реалізується як допоміжна дія з боку спеціально підготовлених фахівців-

психологів.  

Психологічний супровід має сприятиме знаходженню індивідуальної, а за 

нею й професійної ідентичності як надзвичайно важливої частини 

особистісного та професійного становлення молодого патрульного 

поліцейського, котре виявляється в розширенні Я-концепції та створенні 

підґрунтя надійної системи координат для усвідомлення особистісного й 

професійного досвіду. Професійна ідентичність може бути розкрита через 

зовнішні й внутрішні її компоненти. До внутрішніх компонентів професійної 

ідентичності можна віднести рівень розвинутості процесів самосприйняття, 

професійної самосвідомості, професійної рефлексії. До зовнішніх – сприйняття 
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особистості як фахівця в професійному колі, активну професійну взаємодію та 

авторитетність у системі організаційної взаємодії. 

Отже, ми вважаємо, що ефективність психологічного супроводу 

випереджальної ідентичності як основи професійної соціалізації молодого 

співробітника у подальшій професійній діяльності має забезпечити 

відповідність простору активності особистості нормативно-ціннісному й 

ціннісно-смисловому наповненню оточуючого її середовища, в якому 

здійснюватимуся професійна соціалізація. 
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ЗВ’ЯЗОК ФУНКЦІЙ ПРОГРАМУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ З 

ПРОЯВАМИ ДИСПРАКСІЇ У ДІТЕЙ З ТПМ 
 

Дизонтогенез тяжких порушень мовлення (ТПМ) не обмежується 

недоліками мовлення та мови та має складну будову. Актуальності набуває 

питання диференційної діагностики порушень мовлення у дітей з метою 

подальшого вибору ефективних методів, прийомів корекційної допомоги, 

врахування індивідуальних особливостей. 

Причинами ТПМ визначаються органічні та функціональні ураження 

нервової системи різного ґенезу, що складає первинну ланку дефекту. Прояви 

недорозвинення з боку нервової системи мають значний комплексний вплив та 

розповсюджуються на інші системи. Таким чином, виникають нашарування 

вторинних (рівень психічних функцій, процесів) та третинних дефектів (рівень 

соціальної взаємодії). Поміж основних лінгвопатологічних синдромів у дітей із 

ТПМ О. Корнєв виділяє такі: вербальні диспраксії, артикуляційні диспраксії, 

дизартричний; синтаксичний, морфологічний та мішаний дисграматизми [1]. 

Отже, поруч із мовними дисграматизмами, порушеннями з боку мовлення, 
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провідне місце займають недоліки моторної сфери – диспраксії. 

За зарубіжною класифікацією мовленнєвих та мовних порушень 

виокремлюється поняття «specific language disorder» – специфічні мовні 

порушення, що позначає порушення експресивного та імпресивного мовлення 

при первинній збереженості інтелекту та слуху. Підвидом специфічного 

мовного порушення за поділом I. Rapin, D. Allen виступає вербальна 

диспраксія. Вона діагностується при збереженості розуміння зверненого 

мовлення та затримці формування власного мовлення, порушенні звуковимови, 

синтаксичних конструкцій [2]. 

Диспраксія – це порушення сфери довільних рухів, що проявляється у 

недосконалості координації та виконання складних рухових програм при 

збереженості опорно-рухової здатності та інтелекту. В зарубіжних джерелах 

поширений загальний термін «developmental coordination disorder» [3]. 

Виокремлюють диспраксії різних видів в залежності від порушення праксису: 

предметний символічний, загальний, пальцевий, оральний та артикуляційний. 

За класифікацією О. Лурія праксис розподілений на кінестетичний (сенсорний) 

та кінетичний (моторний). Мозковим структурами, що забезпечують ізольовану 

вимову звуків та артикуляційний уклад (кінестетичний праксис) та динамічну 

серійну організацію звуків мовлення, виступає префронтальний відділ кори 

головного мозку. Лобні відділи також входять до складу третього блоку мозку, 

функціонування якого проявляється у програмуванні регуляції та контролі 

поведінки. 

Важливо відмітити, що в галузі нейропсихології та когнітивної психології 

використовуються узагальнюючий термін «керівні функції» або «функції 

програмування та контролю» (за Т. Ахутіною), що позначає набір вищих 

когнітивних процесів, які регулюють та контролюють інтелектуальну, емоційну 

та поведінкову сфери задля досягнення певної мети. Відділ мозку, що 

забезпечує дані функції – префронтальні відділи кори. Отже, праксис та керівні 

функції процеси об’єднані спільною мозковою організацією (А. Diamond, 

L. Koziol). 

Низкою досліджень підтверджений тісний взаємозв’язок функції 

програмування та контролю з диспраксією на прикладі дітей віком 7-11 років 

(M. Bernardi, H. Leonard, E. Hill, N. Botting, L. Henry). Діти з дипраксичними 

порушеннями на відміну від однолітків з нормотиповим розвитком 

демонструють недосконалість проявів керівних функцій, що окрім моторних 

недоліків позначається на як повсякденній діяльності, поведінки, так й 

академічній успішності [3; 4]. 

Виходячи з аналізу досліджень, можете зробити висновок, що керівні 

функції та праксис взаємопов’язані через мозкові структури та практичний 

прояв у поведінці. Наявна первинна неврологічна симптоматика у дітей з 

тяжкими порушеннями мовлення відображається в недостатності лобних 

відділів мозку, які онтогенетично дозрівають пізніше та надбудовуються, 

пов’язуються з роботою ієрархічно підлеглих відділів. Виявляється 
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необхідність додаткової діагностики стану розвитку керівних функцій та 

встановлення провідного виду диспраксії у дітей з ТПМ. Висувається гіпотеза 

про можливість удосконалення роботи керівних функцій за допомогою 

паралельно-поступовій корекції праксису та порушень мовлення у дітей з 

порушенням мовлення. 
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ГРАМОТНІСТЬ» 

 

Нема жодних сумнівів в тому, що ми живемо у складному та 

динамічному світі. Сучасний етап розвитку людства − це період стрімкої 

перебудови всіх звичних форм устрою суспільства, період інноваційних 

відкриттів у багатьох сферах життя.   

Сучасні тенденції розвитку суспільства ставлять перед особистістю 

сьогодення нові завдання швидкої адаптації до нових умов існування, 

самовизначення, самореалізації, ефективності у взаємодії із суспільством. 

В ситуації швидких змін та перебудови звиклих форм поведінки, 

важливим для особистості є не зупинятися на досягнутому, а рухатись уперед, 

бути відкритим до інноваційних форм мислення та поведінки. Враховуючи те, 

що нема багато часу на пристосування до нових умов, актуальним є розвиток в 

особистості такої риси, як ф’ючерсна грамотність. Тобто здатність «сьогодні» 

замислюватись над питаннями, які можуть виникнути «завтра», передбачати та 

прогнозувати розвиток подій, та вже сьогодні робити певні вибори, які будуть 

детермінувати розвиток подій у майбутньому.  

Тому, на сьогодні є дуже актуальним дослідження здатності до 

прогнозування та отримання певних навичок ф’ючерсної грамотності як 

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Omer%2C+Serif
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Jijon%2C+Ana+M
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Leonard%2C+Hayley+C
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особистісної риси людини загалом, так і специфічної навички професіонала у 

будь-якій професійній сфері. 

«Ф’ючерсна грамотність» − як інструмент для визначення розуміння 

систем та процесів випередження, запровадив французький дослідник Ріель 

Міллер – керівник відділу грамотності майбутнього в ЮНЕСКО [5]. 

Р. Міллер визначає грамотність у відношенні до майбутнього, як вміння 

тверезо і раціонально планувати, розробляти сценарії та працювати по їх 

втіленню в життя. 

Ф’ючерсна грамотність проявляється в здатності думати про потенціал 

справжнього, що дає початок майбутньому, передбачає створення, розвиток і 

інтерпретацію сюжетів про можливе, ймовірне і бажане майбутнє. Однією з 

ознак ф’ючерсної грамотності є здатність передбачати майбутні тенденції, 

враховувати слабкі сигнали й працювати на випередження змін, що ще не 

наступили. 

Ф’ючерсна грамотність розвивається як вміння, що поєднує хороші 

аналітичні здібності з чітким розрахунком доцільності ризику в 

попереджувальних діях. Дослідження ф’ючерсної грамотності направлено на 

розуміння того, як функціонують ці здібності, від чого залежить їх формування, 

які переваги вони дають в процесі вивчення і проектування майбутнього [5]. 

Але важливо зазначити, що дослідження поняття «ф’ючерсна 

грамотність» має концептуальне підґрунтя. 

По-перше, важливо зазначити, що фізіологічним фундаментом здатності 

до прогнозування майбутнього є, притаманне живій матерії «випереджувальне 

відображення» − властивість, яка пов’язана з активним ставленням живої 

матерії до просторово-тимчасової структури світу і складається в 

випереджувальну, прискорену підготовку до майбутніх змін середовища [3].  

По-друге, на психофізіологічному рівні здатність до прогнозування 

ґрунтується на такій властивості, як «антиципація» − уявлення предмета або 

явища у свідомості людини до того, як вони на практиці будуть сприйняті або 

реалізовані. Орієнтовний вид антиципації проявляється, коли людина 

знаходиться в стані очікування будь-яких дій і проявляється в підготовці до цих 

дій відповідно до очікувань. Поведінковий − полягає в здатності уявити собі 

результат дії до його безпосереднього здійснення. Механізм антиципації 

здійснюється через функціонування пам’яті [1]. 

По-третє, важливу роль у прогнозуванні майбутнього відіграє уява, як 

психічний процес. Образи майбутнього: мрії, або побоювання, що формуються 

відносно майбутнього, насичені емоційним забарвленням та детермінують 

поведінку людини у теперішньому, є, або мотиваційними факторами, 

установкою на досягнення успіху, або установкою на подолання невдач.  

«Образ майбутнього», на його думку Ф. Полак, це результат зіткнення 

наших фантазій і сприйняття реальності, який зображує принципово новий світ, 

прообраз всіх інших образів. Під образами майбутнього в першу чергу 

розуміють індивідуальні психічні феномени. З іншого боку, ця цілісна і 
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відносно завершена картина образу майбутнього об’єднує в собі уявлення про 

майбутнє соціальної, політичної, економічної, культурної сфер життя 

суспільства [4]. 

По-п’яте, спрямованість на майбутнє є багатовимірною когнітивно-

мотиваційна система, що інтегрує попередній досвід, співвідносить із 

сьогоденням та включає суб’єктивну тривалість тимчасової перспективи, 

оцінку й зіставлення можливостей, мотиваційні та афективні аспекти [2].  

Для аналізу тривалості спрямованості у майбутнє застосовуються такі 

поняття, як «далекоглядність» (уявлення про віддалене майбутнє, що дають 

можливість оцінити готовність до ризику, а також відповідальності за прийняті 

рішення) та «проспекція» (усвідомлення зв’язків процесів сьогодення з їхніми 

найближчими наслідками). 

Таким чином, розглянувши основні концептуальні положення 

дослідження прогностичної функції психіки, на яких базується вивчання 

поняття ф’ючерсної грамотності, можна зробити наступні висновки. 

В основі ф’ючерсної грамотності є спрямованості у майбутнє, що містить 

в собі фізіологічні, психофізіологічні, афективні та когнітивно-мотиваційні 

компоненти.  

Ф’ючерсна грамотність є здатністю особистості, яку важливо 

усвідомлювати та розвивати за для ефективного планування майбутнього, 

успішної адаптації до сучасних реалій суспільства, а також для ефективного 

існування особистості, з можливістю буди свідомим автором особистісного 

майбутнього. 
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КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПІДЛІТКІВ ЯК 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

Сучасні підлітки відрізняються від однолітків попередніх поколінь 

низкою соціально-психологічних особливостей. Серед них дослідники 

виділяють підвищену конфліктність в умовах школи загалом та педагогічному 

процесі зокрема; з дорослими, а насамперед з батьками. Сучасні підлітки 

частіше почали демонструвати девіантну та навіть делінквентну поведінку. 

Саме тому тема формування конфліктологіної компетентності наразі є 

актуальною. Підлітковий вік найбільш сприятливий до корекційних впливів та 

формування нових компетентностей, адже  психіка у підлітковому віці рухлива 

та пластична, а особистість ще знаходиться у процесі становленя. 

Цьому питанню приділяли увагу у своїх працях такі науковці: Т. Драгунова, 

І. Козич, В. Лозовцева, Н. Майсак, Д. Фельдштейн, Л. Філонов та ін.   

Мета – обґрунтувати необхідність формування конфліктологічної 

компетентності у підлітковому віці. 

Практична діяльність доводить, що підлітки не вміють вирішувати 

суперечки, які виникають, а в їхніх конфліктах переважають деструктивні 

тенденції. Для зниження гостроти подібних явищ та ефективного вирішення 

міжособистісних конфліктів необхідний соціально-педагогічний супровід.  

Конфліктологічна компетентність є важливою складовою формування 

гармонійних стосунків та взаємодії у межах класної групи у середній школі, 

попередження булінгу, налагодження стосунків з вчителями та підвищення 

ефективності навчального процесу. Тому необхідно формувати, розвивати та 

вдосконалювати її в підлітків, які за рахунок фізичного та психологічного 

особистісного  становлення є більш схильними до проявів агресивності та 

конфліктності.  

Шляхом аналізу наукових досліджень ми встановили, що конфліктна 

поведінка підлітка може бути спричинена схильністю власне особистості до 

агресивних проявів через особливості психіки, дорослішання, перебудову 

організму, умови зростання та взаємодією з оточуючими.  

У певної категорії дітей агресія, як стійка форма поведінки, не тільки 

зберігається, але і розвивається, трансформуючись у стійку якість особистості. 

Можна визначити декілька чинників агресивної поведінки підлітків:  

1) Особливості виховання в офіційних інститутах соціалізації (сім’я, 

система освіти). 

2) Вплив групи однолітків та підліткової субкультури в цілому. 

3) Вплив засобів масової інформації та сучасних комп’ютерних 

технологій. 
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Проблема зростання агресивного забарвлення комп’ютерних ігор була 

виділена, як одна з центральних на VІІ Європейському Конгресі з психології ще 

у 2001 р. Було доведено, що вони є дуже небезпечними, оскільки на відміну від 

кіно, де спостереження за насильством відбувається пасивно, тут сам гравець 

активно залучений до реалізації агресивних дій. 

Конфліктологічна компетентність включає в себе володіння такими 

особистісними якостями, як конфліктостійкість, асертивность, стресостійкість 

(К. Сергеєва). 

Зокрема, Г. Болтунова, розкриваючи практичну складову 

конфліктологічної готовності, виокремлює три конфліктологічні вміння: 

1)  Бачення і розуміння конфлікту. 

2)  Вміння прогнозувати й оцінювати наслідки конфлікту. 

3) Володіння засобами діагностування, попередження і вирішення 

конфлікту, використання конфлікту у цілях саморозвитку. 

Для визначення рівня конфліктологічної компетентності існує ряд 

методик. Перш за все, це тестові методики. Наприклад, тест 

М. Снайдера «Оцінка самоконтролю в спілкуванні», тест В. Андрєєва  

«Самооцінка компетентності та готовності до ведення суперечки, переговорів, 

розв’язання конфліктів». За допомогою яких можна визначити тенденції 

поведінки підлітка у конфліктних ситуаціях, його схильність до агресивності, 

тощо та обрати адекватні методи корекції. 

Отже, конфліктологічна компетентність є однією  із центральних якостей, 

що мають бути розвинені у підлітка. Сформованість такої компетентності 

(наявність конфліктологічних знань; мінімізації деструктивних форм 

конфлікту; сформованість типу мислення, який містить рефлективність, 

методологічність, об’ємність, креативність; володіння технологіями 

психогігієни і стресостійкості в конфліктах тощо) необхідна сучасним 

підліткам для особистісної реалізаці в конфліктогенному середовищі. Це 

дозволить їм вибудовувати гармонійні стосунки з оточуючими людьми та 

конструктивно взаємодіяти з ними.  
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Термін «емоційна компетентність» увів у психологію американський 

дослідник Д. Гоулман, розуміючи його як здатність усвідомлювати і визнавати 

власні почуття, а також почуття інших, для самомотивації, управління 

власними емоціями і в стосунках з іншими.  

Науковці розглядають емоційну компетентність як: сукупність знань, 

вмінь та навичок, які дозволяють приймати адекватні рішення та діяти на 

основі результатів інтелектуальної обробки зовнішньої та внутрішньої 

емоційної інформації; специфічний конструкт емоційного реагування, який 

пов’язаний з емоційним інтелектом та спрямований на оволодіння людиною 

певним ставленням до власних й чужих переживань з метою 

самовдосконалення; усвідомлена готовність до реалізації емоційних 

компетенцій, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності та 

вирішення соціальних завдань. Як бачимо, серед дослідників емоційної 

компетентності немає однозначної думки щодо визначення цього поняття, але 

всі схиляються, що це здатність (сукупності знань, вмінь і навичок) розуміти, 

контролювати емоційний стан для вирішення соціальних завдань, професійної 

діяльності, самовдосконалення. 

Найбільш академічною версією визначення емоційного інтелекту стало 

розуміння його як інтегральної властивості особистості, яка виявляється у 

здатності розуміти, контролювати, регулювати власні емоції та емоції інших і 

використовувати емоції у діяльності та спілкуванні. 

У фаховій підготовці майбутніх викладачів вищої школи виокремлено 

низку теоретичних та емпіричних суперечностей, зокрема, між: 

– зростаючою потребою вищих навчальних закладів у 

висококваліфікованих педагогах закладів вищої освіти, здатних до якісної 

викладацької діяльності, що характеризується зростаючою частотою та 

інтенсивністю емоційних навантажень, та недостатністю умінь викладача 

керувати власними емоціями, переборювати стреси, бути гнучким у вираженні 

емоцій, а також розпізнавати і регулювати емоції студентів; 

- визнанням Конституцією України людини, її життя та свободи 

найвищими цінностями суспільства й надто повільним і безсистемним 

характером імплементації гуманістичної освітньої парадигми в практику вищої 

професійної освіти майбутнього викладача як базису для всіх інших парадигм; 

- між багаторічною боротьбою біхевіористичних, соціоцентричних і 

технократичних моделей вищої освіти та відмовою визнавати конструктивність 
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і нонконфронтаційний характер поліпарадигмального підходу в підготовці 

майбутнього викладача; 

- між таксономічною перевагою когнітивних результатів магістерської 

підготовки майбутніх педагогів вищої школи й природним домінуванням 

емоційного інтелекту як базису професії викладача. 

Дослідниця О. Французова виокремлює основні складові емоційної 

компетентності: самосвідомість, самоконтроль, емпатія та комунікабельність. 

Виокремлюючи самосвідомість як першорядний елемент емоційної 

компетентності, науковець підкреслює, що людина з високим ступенем 

самосвідомості знає свої сильні і слабкі сторони і вміє усвідомлювати свої 

емоції. Самоконтроль (саморегуляція) є наслідком самосвідомості, тому 

людина, якій властива ця риса, пізнавши себе, вже спроможна управляти собою 

і своїми емоціями. Якщо перші дві складові емоційної компетентності – це 

навички володіння собою, то наступні дві – емпатія і комунікабельність 

(навички відносин) – відносяться до здатності людини керувати 

взаємовідносинами з іншими. Емпатія розглядається вченою як вміння ставити 

себе на місце іншого, враховувати в процесі прийняття рішень почуття і емоції 

інших людей. Комунікабельність – як дружелюбність з певною метою: 

спонукати людей в бажаному для людини напрямі. Це вміння налагодити 

взаємини з іншими людьми таким чином, щоб це було вигідно для обох сторін. 

Аналіз розробленості у науковій теорії проблеми розвитку емоційного 

інтелекту майбутніх викладачів закладів вищої освіти, узагальнення досвіду 

їхньої професійної підготовки в Україні, а також аналіз нормативних 

документів, що визначають зміст цієї підготовки, засвідчили актуальність 

зазначеної проблеми, проте виявили відсутність її системних досліджень. 

 

Література 

 

1. Верітова О. С. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів вищої 

школи в процесі магістерської підготовки: дис. … канд. пед. наук. 13.00.04  

/ Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2019. 235 с. 

2. Когут І. В. Формування професійно-педагогічної комунікативної 

компетентності майбутнього вчителя. URL: http://pnpu.edu.ua/ua/text/ disert/ 

dysertatsiia_kohut.pdf 

3. Сухопара І. Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності 

майбутніх учителів. URL:https://pedagogy.bdpu.org/wp-

content/uploads/2020/11/38.pdf 

4. Французова О. Эмоциональная компетентность как фактор 

профессиональной успешности будущих дефектологов. Психолого-

педагогический журнал «Гаудеамус». 2016. Т. 15. № 3. С. 114-117. 

 

 

 



135 

 

Кабаченко Маргарита 

студентка магістратури фак-ту соціальної педагогіки та психології 

Наук. кер.: канд. пед. наук, доц. Лещенко О.Г. 

 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРИЙОМНИХ 

БАТЬКІВ 

 

Вирішення проблеми соціального сирітства є визначеним стратегічним 

пріоритетом державної соціальної політики. В Україні з 2006 р. розпочався 

процес деінституціалізації дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, що передбачав комплекс дій по виведенню дітей із державних 

установ піклування з метою створення умов для виховання та розташування 

дітей поза закладами інтернатного типу та влаштування у форми сімейної 

опіки. Прийомні сім’ї, як одна з форм такої опіки, допомагають вирішувати 

завдання, пов’язані з соціальною адаптацією дітей-сиріт і дітей, які залишилися 

без батьківської опіки, з освітою, моральним вихованням, духовним і фізичним 

розвитком, професійним становленням, творчим розвитком. Власне кажучи, 

прийомна сім’я виступає тим соціальним інститутом, який сприяє успішній 

соціалізації дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Сутність та зміст соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім’єю 

вивчали І. Звєрєва, О. Безпалько, Т. Дружиніна, Л. Міхеєва, А. Нечаєва, 

В. Сорочинська, О. Фетісова, С. Чашкова та ін. У теоретичний аналіз мотивації 

прийомного батьківства значний доробок внесли як вітчизняні, так і зарубіжні 

вчені (Л. Божович, О. Леонтьєв, В. Мясіщев, Д. Узнадзе, В. Ядов та ін.). 

Формування педагогічної культури батьків досліджували Т. Алєксєєнко, 

І. Грєбєнніков, Т. Кравченко та ін. 

Мета – визначити зміст, форми та методи формування  педагогічної 

культури у прийомних батьків. 

Під поняттям «педагогічна культура батьків» ми розуміємо достатню 

підготовленість батьків до виховання дітей в умовах сім’ї, яка відображає їх 

зрілість як вихователів і проявляється у процесі родинно-шкільного виховання.  

Нами було визначено особливості функціонування прийомних сімей. 

Прийомна сім’я – сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що 

добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки є 

законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та 

організаціях без спеціальних на те повноважень. Вони несуть персональну 

відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток прийомних 

дітей, а також за дотримання принципу конфіденційності інформації щодо 

ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією. 

Наявність відповідного рівня професійної компетентності прийомних 

батьків є елементом їх готовності до виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. До найважливіших сфер батьківської 
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компетентності прийомних батьків належать: задоволення потреб у 

повноцінному розвитку прийомної дитини, захист та виховання дитини-сироти; 

підтримка стабільності в її житті; представництво інтересів дитини-сироти 

тощо. Компетентність прийомних батьків формується не тільки завдяки 

отриманим знанням та апробованим навичкам і вмінням, а й на основі власної 

життєвого досвіду, розуміння різних підходів до ситуації та вибору методів її 

рішення.  

Сутність та зміст соціально-педагогічної роботи з формування 

педагогічної культури прийомних батьків полягає у формуванні педагогічної 

культури прийомних батьків, що розглядається як просвітницька робота з 

надання батькам наукових психолого-педагогічних, фізіолого-гігієнічних і 

правових знань про сутність виховного процесу, розвиток і формування 

особистості дитини на різних вікових етапах, особливості родинного 

виховання, вплив сім’ї і внутрішньосімейних стосунків на виховання дітей, а 

також роботу щодо формування вмінь і навичок з виховання дітей. 

До методів формування педагогічної культури прийомних батьків 

належать такі: інформування, мозковий штурм, дискусія, міні-лекція, рольова 

гра, метод проблемних ситуацій. Форми: тренінг, лекції-бесіди, педагогічні 

лекторії; індивідуальні (самоосвіта, самовдосконалення); батьківські збори, 

консультації. 

Особливо необхідні прийомним батькам знання про: психологічні 

особливості дітей-сиріт та дітей, позбавлених, батьківського піклування 

(депривація, формування прихильності, психотравма, минулий досвід дитини);  

загальні питання психології розвитку дитини; особливості розвитку дитини на 

різних вікових етапах: дошкільний, молодший шкільний, підлітковий період, 

вікові кризи); роль особистості батьків у вихованні прийомної дитини, а також 

основи взаємодії прийомних батьків з членами кровної сім’ї дитини; різні 

методи виховання дітей в прийомній сім’ї; особливості спілкування і взаємодії 

в прийомній сім’ї; організацію дозвілля з прийомними дітьми, які потребують 

особливої педагогічної уваги, у зв’язку з обмеженими можливостями здоров’я, 

наявністю особливих освітніх потреб, схильністю до різних проявів девіантної 

поведінки тощо 

Отже, підвищення рівня педагогічної культури прийомних батьків 

передбачає формування у них уявлення про психофізіологічні можливості дітей 

різного віку, розвиток ефективного типу батьківського ставлення до дитини, 

почуття відповідальності; формування вмінь та навичок щодо реалізації методів 

ефективного спілкування та виховання, здатності до конструктивного 

вирішення конфліктів та реалізації демократичного стилю виховання дитини у 

сім’ї; формування здатності прийомних батьків до саморефлексії, 

самоконтролю, саморегулювання, самовдосконалення. 
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РОЗВИТОК УВАГИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

 

Відповідно до міжнародної статистики, зокрема даних ООН, у світі 

налічується близько 450 мільйонів людей з порушеннями психофізичного 

розвитку. З них майже 13% складають діти. Як зазначає у своєму 

дисертаційному дослідженні І. Войтюк [2], близько 3% з них – це діти з 

інтелектуальними порушеннями. Це величезна цифра зумовлює привернення 

уваги до проблем дітей цієї категорії. Крім того, на міжнародному та 

національному законодавчому рівні відбувається активна розбудова 

інклюзивної освітньої політики, яка передбачає усунення всіх проявів 

дискримінації та забезпечення підтримки особливих дітей. 

Успішність процесу навчання дітей з порушеннями інтелекту прямо 

залежить від сформованості її довільної уваги, через те, що саме увага є 

стартовим моментом для подальшого пізнання. Тож розвиток уваги дітей з 

порушенням розумового розвитку є першочерговим завданням педагогів.  

Розвиток уваги у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку широко 

розглядався науковцями ХХ століття, і всі вони зазначають, що для розумово 

відсталих дітей характерно переважання мимовільної уваги над довільною; що 

увага таких дітей майже ніколи не буває достатньою або вона швидко слабшає; 

розумова відсталість обумовлює швидку виснаженість уваги, яка може настати 

відразу після деякого розумового напруження (О. Лурія, С. Рубінштейн, 

І. Баскакова, Т. Власова). За проміжок часу між їх дослідженнями та сучасними 

реаліями сталось багато змін: змінились умови навчання та виховання дітей з 

інтелектуальними порушеннями, змінились підходи до обстеження цих дітей та 

ставлення до них. Тому, вважаємо тему актуальною, і метою нашої роботи є 

визначення психолого-педагогічних умов розвитку уваги у дітей молодшого 

шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. 

Інтелектуальні порушення – це системні порушення пізнавальної 

діяльності, що мають зворотній або незворотній характер через ураження кори 

file:///C:/Users/Dom/Downloads/Nzspp_2012_5_10%20(3).pdf


138 

 

головного мозку, що супроводжується недорозвиненням різних форм вищої 

нервової діяльності [3]. До цієї категорії порушень належить затримка 

психічного розвитку (ЗПР), олігофренія та деменція. При олігофренії, згідно з 

МКХ-10, розумову відсталість поділяють на розумову відсталість легкого 

ступеня; розумову відсталість помірного ступеня; розумову відсталість тяжкого 

ступеня; глибоку розумову відсталість; розумову відсталість неуточненого 

ступеня. В свою чергу ЗПР (за К. Лебединською) поділяють на такі форми: 

конституційна, соматична, психогенна, церебрально-органічна [1]. 

Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок, що увага у цієї 

категорії дітей відрізняється від нормотипових однолітків: увага важко 

утримується, переключається та швидко виснажується; таким дітям важко 

слідувати за словесною інструкцією, вони миттєво відволікаються навіть за 

наявністю незначних подразників. Як наслідок слабкої уваги – труднощі у 

засвоєнні інформації, неможливість повноцінно навчатися, важкість 

комунікації, неповноцінність розвитку особистості.  

Визначаючи психолого-педагогічні умови розвитку уваги молодших 

школярів з інтелектуальними порушеннями ми дійшли висновку, що означена 

проблема має вирішуватися комплексно. Першою умовою визначено 

цілеспрямовану корекційно-розвивальну роботу з розвитку уваги. Перш за все, 

це заняття на розвиток уваги з виконанням різних за змістом та формою 

спеціальних вправ. Існує багато традиційних та інноваційних методик, 

технологій, зокрема, й авторських – технологія розвитку творчої особистості 

Г. Альтшуллера; методика «Логіка світу» І. Стеценко; методика коректурних 

завдань; методика «Червоно-чорна таблиця» та ін. 

Іншою умовою вважаємо обов’язкове урахування індивідуальних та 

вікових особливостей дитини. До цієї умови можна віднести і сімейні 

обставини дитини. Урахування всіх особливих аспектів життя дитини 

сприятиме більш успішному розвитку всіх її здібностей, зокрема, й уваги. 

Наступною умовою є активне залучення батьків до цілеспрямованої 

роботи з дитиною. Це і участь батьків у складанні індивідуальної програми 

розвитку у команді фахівців, і виконання домашніх завдань, і контроль 

успішності дитини. Взагалі, на нашу думку, важко переоцінити роль батьків у 

навчанні та вихованні своєї дитини. 

І ще однією важливою умовою є обов’язкова командна робота різних 

фахівців: олігофренопедагога, психолога, логопеда, лікаря, соціального 

педагога, вчителя, тощо. Тільки комплексна, системна робота з розвитку уваги 

молодших школярів з порушеннями інтелекту може бути успішною та 

максимально ефективною. 

Таким чином, основними психолого-педагогічними умовами розвитку 

уваги молодших школярів з інтелектуальними порушеннями визначено 

цілеспрямовану корекційну роботу; урахування індивідуальних, вікових та 

інших особливостей дитини; залучення батьків до корекційно-розвивальної 
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роботи з дитиною та забезпечення командного підходу до надання всебічної 

допомоги дитині. 
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ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Формування професійних компетентностей майбутніх педагогів 

неможливо здійснити без цінностей, серед яких провідне місце займають ідеї 

гуманізму, людяності та доброчинності. З цих причин увага до розробок 

В. Сухомлинського, його дидактичний досвід набуває  важливості  в умовах 

компетентностного підходу НУШ.  

Положення дидактичної системи розробленої В. Сухомлинським 

досліджувались такими вітчизняними і зарубіжними науковцями, як: 

М. Богуславський, В. Риндак, Т. Челпаченко, М. Антонець, О. Савченко. 

Вони виокремлюють такі структурні компонентами процесу навчання: 

по-перше мотивація до навчання через звернення до творчості, почуттів та 

життєвого досвіду учнів. 

По-друге зміст навчання, який включає в себе наступні методи і засоби: 

на прикладі Павлиської школи навчальна програма поділялась на дві частини, 

перша теоретична обов’язкова до вивчення напам’ять і друга 

експериментальна, дослідницька частина в ході якої учні спостерігають явища 

природи, що описується в праці «Сердце віддаю дітям» [1] В. Сухомлинський 

зауважує складність проведення навчальних екскурсій, на їх організацію 

необхідно стільки часу, як на звичайний урок або навіть більше. Учні 

звертаються до художніх творів.  В. Сухомлинський також писав власні 

оповідання [4], обговорення яких стимулювало дітей до розмірковування над 

певними проблемами. Слово, як метод має велику цінність для педагога. 
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В. Сухомлинський впевнений, що слово може зробити людину щасливою або 

нещасною, слово це «дотик до серця» людини, змістовне, емоціональне та 

правдиве слово дає змогу вчителю впливати на моральні орієнтири вихованців. 

Використовувались таки форми, як екскурсії, позакласне читання, навчання 

через спілкування учнів між собою з їхніх улюблених предметів, створення так 

званого «інтелектуальний фону»,  поняття веденого В. Сухомлинським. 

По-трете оцінювання на думку В. Сухомлинського має бути 

справедливим, оцінка не може бути покаранням або вироком, ставлячи оцінку 

важливо давати відгук для покращення результатів учня. Мотивація 

підтримується активною, цікавою діяльністю і терпимістю до помилок, учні 

можуть покращити результати роботи і не бояться творчості у навчанні. 

В. Сухомлинський переконаний що не існує ледачих та бездарних дітей, адже 

всі діти приходять до першого класу з бажанням вчитися, важливо 

підтримувати в них це прагнення до пізнання. Велика увага приділяється 

розвитку моральних і естетичних цінностей та вихованню особистості з 

активною громадянською позицією. 

Осмислення дидактики В. Сухомлинського є намаганням створити в уяві 

майбутніх педагогів середньої освіти ті елементи, які є актуальними для 

формування їх професійних компетентностей. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ МОЛОДІ З 

ДИТЯЧИМИ І МОЛОДІЖНИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Запорукою економічного та соціального розвитку будь-якої країни перш 

за все є здорова нація. Молодь займає центральну позицію у суспільстві і 

виступає підґрунтям у формуванні та розвитку країн. Сучасний стан здоров’я 

української молоді та загальна демографічна ситуація в суспільстві викликають 
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реальну потребу в розвитку культури ЗСЖ різних груп населення нашої країни, 

в першу чергу – підростаючого покоління.  

Мета публікації: проаналізувати взаємодію Запорізького обласного 

центру молоді з дитячими і молодіжними громадськими організаціями  у 

процесі формування здорового способу життя (ЗСЖ). 

Дослідженню питанню формування ЗСЖ молоді, приділено увагу 

українських та зарубіжних вчених. Серед науковців варто виділити  праці таких 

дослідників, як  В. Безпалька, Т. Бойченка, О. Вакуленка, В. Войтенка, 

Г. Голобородька, М. Кобринського, Н. Комарової, Т. Круцевич, 

В. Оржеховської, О. Яременка. 

Так, Коваль Г. зауважує на необхідності співпраці органів державної 

влади та молодіжних громадських організацій, спираючись на те, що участь 

молоді в організаціях сприяє підвищенню її суспільної активності, соціальному 

становленню та розвитку [1, с.75]. 

Виходячи зі змісту Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські 

організації», метою зазначених соціальних інститутів є здійснення діяльності, 

спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, 

творчих, духовних та інших спільних інтересів [2]. 

Враховуючи наповненість змісту державної політики та її завдань, 

Г. Коваль вказує на те, що окремим завданням молодіжних громадських 

організацій є вплив на формування у молоді загальнолюдських цінностей та 

ЗСЖ [1, с.77]. 

Беруть до уваги всі вищеперелічені цінності у своїй діяльності громадські 

дитячі та молодіжні організації міста Запоріжжя. Так, Запорізький обласний 

центр молоді є державною установою, що активно співпрацює з молодіжними 

громадськими організаціями задля сприяння формуванню ЗСЖ. Проаналізуємо 

діяльність Запорізького обласного центру молоді по взаємодії з молодіжними 

громадськими організаціями в цьому напрямку. 

1. З метою вироблення та поширення знань щодо ЗСЖ та 

пропагування його переваг серед молоді центром проведено такі заходи: участі 

у обласних та всеукраїнських  конкурсах (щорічна акція «Відповідальність 

починається з мене», конкурс соціальної реклами «Тобі обирати!»); проведення 

на базі центру професійних та аматорських дитячо-юнацьких workout-змагань, 

виступів з гнучкості та витривалості в рамках акції «Відповідальність 

починається з мене»;  обласний фестиваль з пропаганди та розповсюдження 

ЗСЖ «Обери життя»; представництво запорізької молоді у Всеукраїнському 

фестивалі «Будь молодим – живи активно»; участь представників Центру у 

Міжрегіональному молодіжному форумі «Сталий розвиток – запорука 

майбутнього»; напрацювання порад для громадян щодо збереження та 

покращення їх добробуту; тренінги, дискусії на тему фізичного та ментального 

здоров’я; активне ведення звітності щодо проведених заходів на сайті, у 

соціальних мережах; запрошення молоді до залучення у своїй діяльності  
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2. З метою генерування та підтримки громадських ініціатив 

спрямованих на захист та зміцнення здоров’я, поширення прихильності до 

ЗСЖ, поліпшення стану чинників, що безпосередньо впливають на стан 

здоров’я, центр реалізує залучення молоді до створення та участі у обласних 

конкурсах соціальних проєктів присвячених ЗСЖ; підтримка активних людей 

шляхом залучення до молодіжних обмінів з іншими країнами (Іспанія, 

Вірменія); запрошення молоді до різноманітних активностей міста, фестивалів, 

спортивних змагань, організовані іншими організаціями, що підтримують та 

пропагують ЗСЖ. 

3. Центр займається й організацією та проведенням масових 

фізкультурних заходів та активні форм проведення дозвілля: проведення 

ранкової зарядки на свіжому повітрі у День фізичної культури та спорту за 

участю керівництва Запорізької області, олімпійських чемпіонів, видатних 

спортсменів; щорічний обласний танцювальний батл-конкурс «За здоровий 

спосіб життя» в рамках всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 

«Відповідальність починається з мене» із залученням студентської та 

учнівської молоді м. Запоріжжя. 

4. До напрямку профілактики соціально небезпечних хвороб можна 

віднести залучення до  обласного фестивалю «Oбери життя» та марафону 

«Healthy Challenge» для молоді віком 16-25 років. 

Таким чином, Запорізький обласний центр молоді надає активну 

підтримку громадським молодіжним організаціям, що орієнтовані на зміцнення 

та збереження здоров’я сучасного підростаючого та молодого покоління у 

різнихнапрямках, зокрема: інформаційну, культурну та освітню діяльність, 

організація спортивних заходів та активних форм дозвілля, профілактику 

шкідливих звичок та соціально небезпечних хвороб, поширення прихильності 

до ЗСЖ серед учасників організацій та громадськості. 
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ІДЕЇ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ А. МАКАРЕНКА 
 

Антон Макаренко був одним з найвидатніших педагогів, що займались 

проблемами виховання дитини, зокрема її виховання у сім’ї. Однією з найбільш 

вагомих умов родинного виховання А. Макаренко вважав наявність повної 

родини (тобто обох батьків), а також якість взаємовідносин у сім’ї – повага 

батьків один до одного, відвертість та уважність до дітей та ін. Важливість 

дотримання цих умов ми можемо оцінити вже зараз – через втрату та 

заміщення сімейних цінностей,  відбулося погіршення стосунків у родинах, 

зросла кількість неповних сімей (кожна дев’ята сім’я – неповна), соціальних 

сиріт,  незареєстрованих шлюбів та розлучень, а також підвищився рівень 

підліткової агресії. 

Сімейному вихованню дітей присвячені такі праці Антона Макаренка, як 

«Книга для батьків», «Лекції про виховання дітей» та «Виступи по питаннях 

сімейного виховання». У своїх роботах педагог висвітлив сукупність проблем 

сімейного виховання: фактор сім’ї у різносторонньому вихованні дітей; 

виховне значення структури сім’ї; роль авторитету батька й матері у вихованні 

дитини та інші. 

У «Книзі для батьків» А. Макаренко ставив собі за мету звернути увагу 

батьків на ключові питання сім’ї, допомогти їм у вирішенні складних 

моральних проблем, сприяти формуванню у них педагогічного мислення, 

уміння аналізувати мотиви поведінки та вчинків дітей [2, с. 380]. Кожен з 

розділів відведений певним труднощам у вихованні підростаючого покоління. 

Наприклад, у першому розділі видатний педагог говорить про те, що іноді 

батьки забувають, що в їхній родині росте людина, що вони відповідають за неї. 

І коли з’являться перші плоди їх «недбалості», батьки не замислюються, що 

саме вони у цьому винні. 

Щодо проблеми відповідальності у вихованні, він зазначає, що справжнє 

виховання потребує не часу, як такого, а якісного його використання, почуття 

відповідальності. І чим дитина старша, тим менше часу вона потребує і тим 

більшою є відповідальність [4, 243]. 

Антон Семенович наполягає на тому, що у вихованні є важливим 

принцип міри: почуття міри в любові та суворості, у ставленні до речей і 

господарства [2, с. 332]. 

Для Макаренка сім’я – це єдиний колектив, а там, де батько чи мати 

йдуть з сім’ї – колектив руйнується [2, с. 309-310]. 

Педагог відмічає, що деякі батьки не замислюються над тим, які якості 

вони хотіли б виховати в дитині. Він наголошує, що необхідно конкретно 
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уявляти не лише кінцеву мету виховання, але й продумувати, деталізувати його 

програму [3, с. 474-475]. 

Першочерговим у процесі виховання А. Макаренко вважав заохочення 

дитини до праці, яке повинно починатися в дошкільні роки. Трудову участь 

дітей у сім’ї необхідно спочатку пов’язувати з грою, поступово привчаючи 

дитину до праці та відповідальності за свої вчинки. 

За словами А. Макаренка, справжній зміст виховання не в бесідах з 

дитиною, а в організації родини та життя дітей. 

А. Макаренко вважав, що спрямовувати дитину, а не обмежувати та 

«захищати» від життя – це найважливіше, найвідповідальніше завдання батьків. 

Педагог був упевнений, що підхід до виховання має бути з позитивним, навіть 

якщо існують деякі ризики [1, с. 102]. 

Отже, в педагогічній системі А. Макаренка сім’я посідає важливу 

позицію. Виховання дитини в сім’ї, за словами педагога, має на меті 

формування гармонійної особистості і громадянина, а батьки повинні уважніше 

ставитися до своїх дітей, адже саме на них лежить відповідальність за їхнє 

майбутнє. Батькам слід пам’ятати, що ті цінності та якості, які вони 

прищеплять дитині, вона понесе із собою в доросле життя. 
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НОВА ПАРАДИГМА ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА 

ФОРМУВАННЯ ПІКЛУВАЛЬНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ 

 

Вітчизняні вчені, суспільні діячі, педагоги підкреслюють, що питання  

нової соціально-педагогічной парадигми виховання є актуальним. Сучасна 

педагогічна література відображає особливості соціалізації і виховання 

сучасних дітей, які, вслід за [1; 2] розуміємо наступним чином:  

- Сучасні діти знаходяться в ситуації багатьох ризиків, спокус, 

негативних впливів (у тому числі і через маніпулятивні технології 

деструктивного змісту ЗМІ, інтернет-мережі, різних видів рекламної продукції). 
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- Складність сучасних виховних проблем потребує комплексного 

підходу у їх розвʼязанні та розвитку соціально-педагогічної парадигми 

виховання. 

- Нова парадигма виховання полягає в розумінні дитини як субʼєкта і 

мети виховання, орієнтує на усвідомлення виховання як соціально-

педагогічного явища.  

Науковці виділяють такі основні характеристики виховання: гуманізм, 

дитиноцентризм, холізм, патріотизм, повага, рівність, діалогічність, 

проектування цілісного виховного простору, соціально-педагогічна 

солідарність. 

Сучасний дискурс  виховання оперує методологічними підходами, серед 

яких: особистісно-орієнтований методологічний підхід, аксіологічний підхід, 

компетентнісний підхід [1; 2]. Зокрема наголошують, що завдяки 

компетентнісному підходу діти набувають  моральні і життєві цінності. Саме 

цей підхід сприяє поєднанню та інтегруванню теорії і практики виховання. 

Крім того підкреслюється важливість опанування таких понять, як: ставлення, 

цінність, ціннісне ставлення, критичне мислення. Якщо ставлення – свідома 

схильність діяти послідовно стосовно певного предмета, спираючись на думки і 

відчуття, що є результатом оцінки знань про предмет, то ціннісне ставлення 

характеризується розвиненими почуттями, судженнями та здатністю і 

бажанням конструктивно сприймати та створювати нове не тільки в 

переживаннях, судженнях, але і в практично-прикладній діяльності [3].  

Спираючись на ці твердження розробники програми [2] підкреслюють 

необхідність формування нового мислення. Цей процес починається із 

залучення інформації, її критичного осмислення та закінчується прийняттям 

рішення. У педагогічній літературі виокремлюють такі актуальні типи 

мислення : «критичне мислення», «креативне мислення», «піклувальне 

мислення» [2]. Саме на формування таких  навичок піклувального мислення 

звертається увага: 

- урахування інтересів та почуттів інших людей; 

- орієнтація на діалог у спілкуванні; 

- орієнтація на самоосвіту, саморозвиток; 

- здатність до поповнення та генерації знань; 

- уміння оцінювати наскільки власні дії є корисними для суспільства 

і держави.  

Виходячи з цього можно зробити висновок, що піклувальне мислення 

формує культуру мислення і мовлення дитини, виховує якості  інноватора.  На 

мою думку, як майбутнього вчителя середньої освіти – вивчення нової 

парадигми  виховання є  необхідним для якісної професійної підготовки. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНОЇ ІНТЕРГРАЦІЇ В РОБОТI ЛОГОПЕДА 

 

Розвиток  мовлення та вміння вести комунікацію передбачає креативний 

підхід до подачі інформації, саме тому можемо розгорнути ідею використання 

сенсорної інтеграції в логопедичній практиці.  

Аналізуючи тенденції розвитку дітей нового тисячоліття, можемо 

виділити, що в значній мірі зросла кількість школярів молодшого віку із 

складними дефектами мовлення, та розвитку загалом, які мають своє 

вираження у високому рівні чутливості, низькому рівні нервової системи, 

низькому рівні уваги та пам’яті. 

Сенсорна інтеграційна терапія передбачає формування такого процесу, 

під час якого в дитини перезавантажується нервова система, внаслідок чого 

вона отримує інформацію із сукупності усіх своїх рецепторів: тактильних 

відчуттів, вестибулярного апарату, відчуття тіла, нюху, зору, слуху та смаку. 

Внаслідок отриманої цілісної інформації, нервова система дитини організовує її 

й інтерпретує так, що її результати могли бути використаними в 

цілеспрямованій діяльності.  

Звертаючись до витоків сенсорної інтеграції з’ясовано, що дану теорію 

сформувала американська психологиня та ерготерапевт Д. Айрес в період 1950-

х років. Відповідно до її визначення, «інтеграція – це вид організації будь-чого, 

інтегрувати – означає зібрати або організувати різні частини в ціле; тому 

сенсорна інтеграція передбачає в свої основі впорядкування відчуттів, які потім 

будуть будь-яким чином використані» [1, с. 15]. 

https://ipv.org.ua/prohrama-nova-ukrainska-shkola/
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/28006/1/Filonenko_%20Furdui_.pdf
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Визначені симптоми порушення функціонування сенсорної інтеграції, які 

мають своє відображення в здатності до мовлення в дитини початкових класів 

[2]: проблема з використанням столових прибрів, ножиць; проблеми із 

навчанням їзди на велосипеді; некомфортна для дитини робота із пластиліном, 

або малюванням пальцями; надмірна, або недостатня чутливість слухових, 

тактильних чи зорових стимулів, яка, наприклад, проявляється в уникнення 

роботи дитиною з певними текстурами: піском, водою, крупами тощо; надмірна 

світлочутливість; труднощі під час переписування інформації з дошки в зошит; 

слабка рухова координація; труднощі з розрізненням правого та лівого боків; 

дзеркальне написання букв; швидка фізична, емоційна та інтелектуальна 

втомлюваність; труднощі з концентрацією; затримка в розвитку мовлення; 

відмова від соціальних контактів тощо. 

Можемо підсумувати, що внаслідок достатнього розвитку сенсорних 

відчуттів, вчитель-логопед може допомогти дитині сформувати механізм 

цілісного сприйняття світу, а також навички формування адекватних відповідей 

на його виклики. 

Розвиваючи проблему розвитку мовленнєвого апарату, в даній методиці 

ми можемо використати принцип артикуляційної гімнастики. «Вона дозволяє 

розвивати м’язову силу органів артикуляції, збільшити амплітуду рухів 

периферичного артикуляційного апарату, активізувати функції піднебінно-

глоткового змикання, розтягнути під’язикову зв’язку, налагодити механізми 

зворотного зв’язку від артикуляційних органів» [3, с. 129]. 

Отож, особливість функціонування дитячого організму виявляється в 

потребі системного підходу щодо нормування різноманітних дефективних 

проявів з боку затримки розвитку. Формуючи навички комунікації, варто 

наголосити на потребі не простого опрацювання артикуляційного апарату, а 

найперше – на виявленні причини такої особливості розвитку, розробці 

індивідуального плану роботи з дитиною, використанні інноваційних та різних 

за спрямуванням підходів, завданням яких є формування комплексного підходу 

до роботи із дитиною. В цьому моменті доречно було згадати сенсорну 

інтеграційну терапію, яка передбачає звернення уваги на особливості 

тактильного, зорового і слухового сприйняття світу, адже їх якісне 

функціонування передбачає уникнення проблем із будуванням комунікації, 

розвитком пам’яті й уваги, яка часто є несфокусованою, тому дитині важко 

зосередитися на вивченому матеріалі. Можемо наголосити, що якісне 

функціонування сенсорних рецепторів має пряме відображення на успішності 

дитини в школі, її загальному розвитку.  
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ДИЗАЙНУ 

ДО ЗАСТОСОВУВАННЯ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО І 

ЗАРУБІЖНОГО МИСТЕЦТВА ТА ДИЗАЙНУ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Дизайн – особливий вид проєктної діяльності, що поєднує художньо-

предметне мистецтво і науково обґрунтовану інженерну практику у сфері 

індустріального виробництва. Дизайн зародився у середині XIX ст. та набув 

стрімкого розвитку у XX ст., що було пов’язано з промисловою та науково-

технічною революцією. В сучасному світі дизайн також відіграє надзвичайно 

важливу роль. Сьогодні існує велике розмаїття напрямів дизайну, що покликані 

вирішувати різноманітні завдання стосовно полегшення життя людства, адже 

головний принцип дизайну – єдність зручності, краси та користі. Дизайн, як 

ніякий інший вид проєктно-художньої діяльності, спрямований на створення 

комфортного для людини середовища на основі спеціальних наукових 

досліджень, оптимальних умов життєдіяльності людини, її потреб, умов 

взаємодії з сучасною технікою [3]. 

Підготовка висококваліфікованого та конкурентоздатного фахівця з 

дизайну можлива за умови його обізнаності в галузі історії українського і 

зарубіжного мистецтва та дизайну. Історія мистецтв – це одна із 

фундаментальних дисциплін, що направлена на формування у студентів 

власного ставлення до мистецтва та його ролі в культурі, а також на навчання 

використанню отриманих знань у ході професійної діяльності. Вивчаючи 

історію мистецтв, студент розвиває в собі такі навички, як критичне та наукове 

мислення, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, прагнення 

до саморозвитку, самостійно поглиблювати свої знання, а також вміння 

застосовувати набуті знання на практиці і розвиток креативності. 

Історія мистецтва та дизайну має міждисциплінарні зв’язки з такими 

дисциплінами як графічний дизайн, дизайн середовища, дизайн реклами, 

рисунок та живопис, мистецтво графіки і реклами. Історія мистецтв та дизайну 

постає основою для розуміння студентами художньої культури, етапів розвитку 

мистецтва. Ця дисципліна дає майбутньому бакалавру дизайну уявлення про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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основні жанри та напрямки мистецтва, а також знайомить із видами мистецтва 

різноманітних культур світу, зокрема української. Необхідно допомогти 

студентам глибше оволодіти знаннями з історії українського мистецтва, його 

складовими: архітектури, скульптури, живопису, ікономалярства, графіки, 

декоративно-прикладного мистецтва, народного мистецтва тощо [1]. Для 

кращого засвоєння знань студентам також корисно постійно відвідувати 

фондові виставки музеїв та майстрів сучасного мистецтва. 

Важливо зазначити, що сьогодні найбільш цінується своя думка та ідея. 

Сучасні дизайнери повинні добре орієнтуватися у стилях та напрямах 

сучасного мистецтва, знати історію виникнення та розвитку видів мистецтва, 

його жанри [2]. У ході вивчення історії мистецтв та дизайну студенти 

накопичують та перетворюють інформацію з різноманітних джерел, набувають 

знань про давніх та сучасних митців з різних країн, що працювали у різних 

стилях та жанрах. Такі знання збагачують «візуальну бібліотеку» дизайнера та 

сприяють розвиткові його власного стилю разом із заняттями рисунка та 

живопису. 

Також важливим є розвиток творчого складу мислення – прагнення 

відкриття нового та перевірки вже набутих знань. Історія мистецтва та дизайну, 

працюючи разом з такими дисциплінами як рисунок, живопис, проєктна 

графіка, має розвивати у студентів творчий склад мислення. Робота з 

теоретичними знаннями і подальше їх застосування на практиці є ефективним 

способом вирішення різноманітних дизайнерських завдань. 

Таким чином, вивчення історії мистецтв є одним із найважливіших 

аспектів у процесі навчання студентів-дизайнерів. Для майбутнього дизайнера 

надзвичайно важливо формувати особистий стиль та розвивати творчий склад 

мислення, а вивчення і подальше застосування знань з історії зарубіжного та 

українського мистецтва і дизайну розвиває у студента такі особисті якості та 

навички, як критичне та наукове мислення, прагнення до саморозвитку, 

здатність до аналізу та синтезу знань та орієнтування  у напрямах та стилях 

мистецтва. Знання історії мистецтв дає змогу майбутньому фахівцю на основі 

набутих і проаналізованих знань генерувати власні уявлення та ідеї для власних 

проєктів. Все це допомагає майбутньому дизайнеру розвивати особистий стиль, 

розширювати творчі горизонти та підвищувати свою конкурентоздатність на 

ринку праці. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

На сьогоднішній день, дистанційне навчання в якості сучасної форми 

освітнього процесу є одним із найактуальніших способів отримання знань на 

відстані із використанням комп’ютерних та сучасних інформаційних 

технологій. Перш за все, така форма організації освітьного процесу була 

вимушеною мірою у зв’язку із швидким розповсюдженням коронавірусної 

інфекції, оскільки сама хвороба є небезпечною та легко передається від людини 

до людини повітряним, краплинним та контактним шляхами [2]. І хоча наразі 

дистанційне навчання не є заміною очної форми навчання, у достроковій 

перспективі воно може стати ефективним інструментом здобуття знань 

студентів. 

Дистанційне навчання розглядається науковцями як форма організації 

навчального процесу та педагогічна технологія, основою якої є керована 

самостійна робота студентів та широке застосування у навчанні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). У процесі дистанційного 

навчання відбувається поєднання компетентності викладача, інформаційних 

технологій та мобільності з бажанням і цілеспрямованістю студента [3]. 

Задля ефективної організації лекційних, практичних або семінарських 

занять, викладач може використовувати різноманітні інтерактивні методи і 

технології в умовах дистанційного навчання. Впровадження інтерактивних 

методів навчання, звичайно, має свої переваги як для викладача, так і для 

студента. Безумовно, така форма організації навчальної діяльності підвищує 

рівень зацікавленості в отриманні відповідної інформації, пробуджує 

осмислити пояснення викладача та дає можливість розвивати відповідні 

навички та компетентності. 

Впровадження дистанційної форми навчання передбачає прояв 

інтерактивності на трьох рівнях: 

- між викладачем і студентами; 

- між студентами; 
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- між студентами та засобами навчання, які, в свою чергу, 

передбачають інтерактивність. 

До методів активного навчання можна віднести різні типи ділових та 

рольових ігор, аналіз представлених викладачем проблемних ситуацій, розбір 

кейсів та завдань тощо. Усі вищезазначені методи можна використовувати у 

форматі синхронного навчання, коли викладач та студенти мають змогу 

контактувати один з одним через засоби відео- або аудіо зв’язку одночасно. Під 

час проведення відео конференції на будь-якій онлайн-платформі (наприклад, 

ZOOM, Moodle, Google Meets), викладач може запропонувати групі студентів 

такі методи активного навчання при обговоренні проблемного питання: 

- Проведення дебатів. Цей метод може бути використаний для 

організації процесів формулювання та захисту своїх позицій щодо конкретної 

проблеми, яка не має простого способу її розв’язання. При застосуванні цього 

методу, викладач може розділити групу студентів на дві підгрупи, які займають 

відповідну позицію «за» або «проти». 

- Метод мозкового штурму – метод опитування, під час якого 

приймаються будь-які ідеї учасників щодо конкретної обговорюваної теми [1]. 

Викладач так само може запропонувати групі студентів розділитися на 

підгрупи у яких кожен учасник може висловити власну ідею, зокрема й 

нереалістичну, а потім представити її іншим учасникам.  

- Організація ігрових форм навчання за допомогою використання 

функції «демонстрація екрана». Така форма діяльності допоможе кожному 

студенту зосередити увагу на запропонованій інформації та закріпити свої 

знання з тієї чи іншої теми. Серед популярних ігрових вправ, які можуть бути 

використані викладачем, є наступні: гра «знайди пару», у ході якої студент 

повинен з’єднати один вислів з іншим; гра «четвертий зайвий», у ході якої 

студент має проаналізувати запропонований ряд із чотирьох елементів i назвати 

зайвий, тобто той, у якого немає ознаки, властивої іншим тощо [3]. 

- Використання сесійних кімнат із застосуванням платформи ZOOM 

для роботи в групах. 

Отже, дистанційна форма організації навчання на сьогоднішній день є 

важливим інструментом організації освітнього процесу в умовах пандемії 

коронавірусної інфекції, тому впровадження різноманітних інтерактивних 

методів навчання  є важливим кроком підвищення ефективності отримання 

знань студентами поза межами закладів вищої освіти. 
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ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 

НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Формування емоційної культури особистості на сьогоднішній день є 

одним з найактуальніших завдань педагогіки. Дослідження останніх років 

підтверджують, що успішність людини, її благополуччя прямо залежать від 

рівня сформованості емоційного інтелекту. Сучасне суспільство, як ніколи, 

потребує емоційно здорових, гармонійно розвинутих громадян. У той же час, 

порушення мовлення суттєво знижує здатність дитини до формування 

емоційного інтелекту. Тож, на даний момент виникає все більше потреби у 

розвитку мовлення дітей, зокрема при загальному недорозвитку мовлення. 

Питання формування емоційного інтелекту у дітей з даним порушенням є 

вкрай важливим через небезпеку розвитку подальших проблем – неможливість 

вираження своїх емоцій при спілкуванні, обмежений мовленнєвий словник, що 

призводитиме до соціальної дезадаптації та проблемам в емоційній сфері. 

Вивченням проблеми формування і розвитку емоційного інтелекту 

займались такі вчені як А. Запорожець, Л. Стрелкова, А. Рояк та ін. Їхні 

дослідження показали, що уже в дошкільному дитинстві закладаються основи 

емоційної культури особистості. Також у сучасній дошкільній освіті 

пропонується різновиди засобів розвитку емоційного інтелекту у дітей 

(А. Гогоберідзе, В. Деркунська та ін.). Втім, потреба у подальшому вивченні 

засобів формування емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку залишається 

актуальною, тому, метою нашої роботи є висвітлення особливостей 

використання театралізованої діяльності для формування емоційного інтелекту 

дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. 

Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ) – складне мовленнєве 

порушення, при якому у дитини з нормальним слухом та інтелектом 

порушуються усі компоненти мови: лексика, фонетика, граматика. 

Мовленнєвий недорозвиток може бути виражений в різному ступені: від повної 

відсутності мовленнєвих засобів спілкування до розгорнутого мовлення з 

окремими елементами лексико-граматичного та фонетичного недорозвитку [4]. 

Для вирішення даної проблеми, на думку багатьох дослідників, у дитини 
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потрібно поетапно формувати емоційну культуру, емоційний інтелект та 

здатність до загального контролю власних емоцій. 

Емоційний інтелект – група ментальних здібностей, які беруть участь в 

усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. М. Журавльова 

визначає емоційний інтелект як сукупність здібностей, які дозволяють людині 

продуктивно взаємодіяти з іншими людьми, на основі розуміння, інтерпретації і 

контролю власних емоцій та емоцій інших людей. Тобто емоційний інтелект – 

це «вміння дати раду своїм і чужим емоціям: точно зрозуміти, оцінити і 

виразити їх» [2]. Власне, емоції розглядаються як переживання людиною свого 

особистого ставлення до дійсності, його реакції на вплив внутрішніх і 

зовнішніх подразників. 

На нашу думку, цікавим методом формування емоційного інтелекту при 

ЗНМ є театралізована діяльність [3]. Театралізована діяльність – це ігрова 

діяльність, в якій дитина, в силу специфічних особливостей, має тонко 

відчувати емоційний стан персонажів, займати позицію співчуваючого, 

співпереживаючого героя або глядача (емпатійна діяльність) [1]. Театральне 

мистецтво близьке і зрозуміле дітям, адже в його основі – гра, а це для малюка 

– найголовніший аспект діяльності, адже діти, граючись, розвиваються. На 

думку багатьох науковців, театралізована діяльність у дошкільному віці є 

одним з найефективніших засобів формування особистості дитини. 

Одним з основних елементів театральної діяльності (ігор драматизацій, 

ігор етюдів, ігор імпровізацій, режисерських ігор) в дошкільному віці є ігровий 

образ, що вимагає від дитини не лише зовнішнього перевтілення, але й 

емоційного переживання, глибокого чуттєвого входження в зміст виконуваної 

ролі. Під час таких ігор, корекція та розвиток мовлення дітей із ЗНМ 

відбувається набагато ефективніше. Діти відчувають більшу розкутість, 

перевтілюючись у героїв, стають сміливішими, впевненішими. Тож, одночасно 

з емоційним інтелектом розвивається і мовлення. 

Кожен етап процесу театралізованої діяльності супроводжується 

педагогічними прийомами, які допомагають дітям емоційно-цілісно сприймати 

спектакль, бути його повноцінним учасником. Ефективним компонентом даної 

методики є різномодальність індивідуальних переживань дитини: базові емоції, 

переживання, почуття. Також він включає в себе знання, емоції, вербальні 

емоції, ідентифікацію емоцій. В період вивчення своєї ролі дитина може 

навчитися демонструвати свої емоції та емоції, які потрібно демонструвати. 

Тривалість та повноцінна етапність процесу театральної діяльності допомагає 

дітям дошкільного віку розвивати емпатію. 

Таким чином, театралізована діяльність зумовлює здатність дитини 

активно взаємодіяти з дорослими та однолітками та стає ефективним засобом 

формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку із загальним 

недорозвиненням мовлення. Крім того, у логопедичній роботі, театралізована 

діяльність сприяє корекції та розвитку мовлення дошкільників, їх соціалізації. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ДИЗАЙНУ 

ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 

 

В наш час дизайн набирає все більшої популярності, це все тому, що він 

всюди: всі предмети, якими ми користуємося, постали в уяві дизайнера, 

створені у вигляді ескізних проєктів або ж із застосуванням сучасних 

комп’ютерних програм. В епоху тотальної цифровізації  вміння користуватися 

програмним забезпеченням є однією з основних компетентностей сучасного 

дизайнера, тому проблема формування готовності майбутніх бакалаврів 

дизайну до використання сучасного програмного забезпечення для створення 

об’єктів дизайну є актуальною. 

Раніше найголовнішим, базовим умінням дизайнера була здатність 

створювати дизайнерські проєкти від руки, Наприклад, в дизайні середовища 

було важливо вміти зробити креслярський план приміщення, використовуючи 

різну товщину штриха олівця, з огляду на його жорсткість. Зараз же це все 

може зробити програма, головне – ввести правильні розміри і товщини, що 

набагато спрощує і прискорює виконання проєкту. Але не знаючи бази, не 

володіючи умінням робити швидкі нариси, важко зрозуміти принцип роботи 

програми, як наслідок – не повне розуміння поетапності створення будь-яких 

об’єктів дизайну. Таким чином, у професійній підготовці майбутніх дизайнерів 

потрібно починати з малого, а саме з основ композиції, кольорознавства, і на 

цій основі розвивати вміння креативно мислити і бути генератором нових ідей. 

Найголовніше бути актуальним, адже в світі велика кількість дизайнерів, як 

наслідок, висока конкуренція, а професіонал своєї справи завжди йде в ногу з 

часом, тому майбутньому дизайнеру важливо прищепити здатність до пошуку і 
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сприйняття нових розробок програмного забезпечення та інших засобів 

реалізації об’єктів дизайну.  

Проте для майбутніх дизайнерів важливим є розуміння того, що, 

тримаючи руку на пульсі нових, сучасних технологій, не варто забувати про 

ручну працю. Таким чином, майбутні фахівці з дизайну повинні бути готові до 

самовдосконалення та саморозвитку, щоб орієнтуватися в нових тенденціях і 

бути актуальними, спроможними самостійно конкурувати. 

На основі власних спостережень, вважаємо важливим підкреслити деякі 

невідповідності у роботі фахівців. Наприклад, часто ті, хто у процесі 

проєктування вільно володіє комп’ютерною графікою, не володіє теорією 

дизайну, навичками рисунку та живопису, композиції, і навпаки, ті хто володіє 

академічними знаннями, як правило, у своїй діяльності не вміють 

використовувати комп’ютер. А сьогодні дизайнер – це не тільки фахівець 

високого ґатунку у галузі образотворчого мистецтва, але й справжній 

професіонал у галузі комп’ютерних технологій, художньої діяльності, здатний 

до використання різних методів проєктування дизайноб’єктів [3]. 

У процесі професійної підготовки майбутній дизайнер набуває таких 

спеціальних (фахових) компетентностей: 

- Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, 

комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.  

- Здатність здійснювати формоутворення, макетування і 

моделювання об’єктів дизайну. 

- Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. 

- Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній 

діяльності. 

- Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для 

створення об’єктів дизайну [1]. 

Підготовка бакалаврів з дизайну, проєктна діяльність яких спрямована на 

художнє оформлення предметно-просторового середовища у контексті 

«тиражованих» стилістичних ідей, не є пріоритетом вищої школи, головні 

тенденції розвитку якої вимагають потужного розвитку «дизайну інтер’єру». Це 

може бути вагомим чинником у формуванні національних ідей і концепцій 

щодо впровадження інноваційних технологій в усіх напрямах державотворення 

[2]. 

Отже, формування готовності бакалаврів до використання сучасного 

програмного забезпечення для створення об’єктів дизайну відбувається 

поетапно, базуючись на формуванні теоретичних знань та їх вдосконаленні на 

практиці. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ У 

ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Все важливішою для розвитку інновацій, становлення і участі особистості 

в цифровому суспільстві та економіці стає її цифрова компетентність, що 

обумовлює неминучість трансформації освітнього процесу закладів освіти. 

Саме цифрова компетентність дозволяє особистості бути успішною в 

сучасному інформаційному просторі, керувати інформацією, оперативно 

приймати рішення, формувати важливі життєві компетенції. 

Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених проблемі 

цифрової компетентності (С. Прохорова, Дж. Равен, О. Сисоєва, М. Спектор та 

ін.), єдиного терміна для визначення цього виду компетентності немає. Однак, 

вивчення робіт зарубіжних дослідників показує, що здебільшого 

використовуються два терміни – цифрова компетентність (digital competence) та 

цифрова грамотність (digital literacy). В обох випадках володіння цифровою 

грамотністю або компетентністю передбачає «критичне застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій, навички безпечного користування 

веб-простором, розуміння авторського права та академічної доброчесності» [2].  

Організаційно-педагогічні умови формування цифрової компетентності 

майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки потребують поглибленого 

вивчення, тому що недостатня теоретична дослідженість проблеми 

несприятливо позначається на результатах фахової підготовки.  

Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що існують різні підходи 

до визначення терміна «організаційно-педагогічні умови». Н. Болюбаш 

організаційно-педагогічні умови подає як сукупність взаємопов’язаних 

факторів, які необхідні для ціленаправленого процесу формування професійної 

компетентності з метою формування ключових і базових компетенцій [1]. За 

В. Сєріковим організаційно-педагогічні умови становлять сукупність 

об’єктивних можливостей для цілеспрямованого відбору, конструювання 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/022-dizayn-bakalavr.pdf
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елементів змісту й організаційних форм навчання, а також моніторингу 

складових педагогічної системи для досягнення дидактичних цілей [4]. 

Ґрунтуючись на аналізі психолого-педагогічних джерел, були 

проаналізовані різні думки науковців щодо визначення педагогічних і 

організаційно-педагогічних умов формування професійної компетентності. 

Г. Полякова пропонує такий комплекс організаційно-педагогічних умов 

формування компетентності майбутніх учителів інформатики:  

- розробка теоретичних основ формування професійної 

компетентності;  

- створення науково-методичного, дидактичного, психологічного 

процесу формування професійної компетентності студентів;  

- підготовка педагогічних кадрів до використання курсу 

«Інформатика» [3].  

Слід зазначити, що окреслені організаційно-педагогічні умови не 

повністю відповідають темі нашого дослідження, оскільки стосуються лише 

рефлексивної компетентності. 

Проаналізувавши організаційно-педагогічні умови, які були подані вище 

науковцями, ми виділяємо такі з них:  

- належна мотивація до формування цифрової компетентності 

(відповідність змісту методичного забезпечення (навчальний план, робоча 

програма, розробки лекційних, практичних, семінарських занять тощо) 

сучасним тенденціям цифровізації);  

- забезпечення активного цифрового саморозвитку та 

самовдосконалення (створення студентами навчальних проектів (сайти, блоги, 

фільми, презентації тощо), якими вони зможуть керувати та які будуть 

упроваджені в навчальний процес);  

- використання та інтеграція інформаційно-комунікаційних, 

інноваційних педагогічних технологій (розвиток фахових, інформаційних, 

аналітичних, науково-дослідницьких та інструментальних (технічна, 

технологічна) компетентностей майбутніх педагогів у процесі фахової 

підготовки, яка полягає у застосуванні наявних, упровадженні нових технологій 

і використанні інноваційних форм подання, обробки, зберігання та 

використання інформації в паперовій та електронній формах);  

Отже, формування цифрової компетентності студентів  педагогічних 

коледжів у процесі фахової підготовки є динамічним процесом, який 

передбачає оволодіння здатностями шукати, аналізувати, обробляти, зберігати 

інформацію, застосовувати її у професійній діяльності з використанням 

цифрових ресурсів, і який стане ефективним у випадку впровадження 

виділених  організаційно-педагогічних умов. 
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АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДО 

НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ШКОЛІ 

 

Проблема адаптації дітей до навчання була і залишається актуальною у 

психолого-педагогічних науках. Вступ до школи є глобальною подією у житті 

будь якої дитини, особливо коли йдеться про дитину з особливими освітніми 

потребами. Інклюзивне освітнє середовище передбачає спільне навчання дітей з 

типовим розвитком та особливих, а, отже, процес адаптації ускладнюється 

розумінням власної «несхожості» та іншими травматичними подіями. Затримка 

психічного розвитку значно знижує адаптивні можливості дитини, а при 

відсутності цілеспрямованої допомоги з боку батьків, педагогів та інших 

фахівців може призвести до важких форм дезадаптації. 

Питаннями всебічного розвитку, соціалізації, адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами займались відомі науковці, серед яких 

Т. Власова, О. Гаврилушкіна, Т. Ісаєва, Г. Кузнєцова, К. Лебединська, Ю. Найда 

та багато інших. Між тим, питання адаптації дітей з ЗПР потребує подальшого 

вивчення. Тому метою нашої роботи стало висвітлення особливостей адаптації 

дітей з затримкою психічного розвитку до навчання в інклюзивній школі. 

На сьогодні в Україні йде активна розбудова інклюзивного освітнього 

середовища, школи намагаються створити сприятливі умови для досягнення 

рівності та повної участі всіх дітей у всіх видах навчально-виховної активності. 

Для ефективного втілення інклюзії необхідними є спільні зусилля не лише з 

боку педагогів, а й з боку всього персоналу школи, батьків, ровесників [2]. 
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Школи мають шукати та знаходити шляхи, які б забезпечували успішне 

навчання всіх дітей, у тому числі дітей з затримкою психічного розвитку. 

Затримка психічного розвитку, за визначенням В. Войтко відноситься до 

«прикордонної» форми дизонтогенеза і виражається в уповільненому темпі 

дозрівання різних психічних функцій. В цілому для даного стану характерні 

гетерохронні прояви відхилень і суттєві відмінності у ступені їх вираженості і в 

прогнозі наслідків [1]. З огляду на такі різноманітні порушення, процес 

адаптації дітей з ЗПР має розглядатися комплексно. 

Поняття адаптація має кілька трактувань, залежно від наукової школи. 

Т. Щерба наводить такі визначення даного поняття: адаптація як процес 

пристосування організму до різноманітних змін середовища; адаптація як стан 

гомеостатичної, динамічної рівноваги між організмом та середовищем та ін. [3, 

с. 195]. У самому загальному вигляді адаптація до школи – це пристосування 

дитини до умов і вимог школи, які для неї є новими порівняно з умовами 

закладу дошкільної освіти і сім’ї в дошкільному дитинстві. 

Згідно досліджень, у дітей 6-7 років із затримкою психічного розвитку 

зберігаються стійкі прояви інфантілізму, наслідком чого стає недостатня 

готовність до навчання в школі, відсутність інтересу до навчання, шкільна 

неуспішність і дезадаптація. У дезадаптованих дітей з ЗПР часто зустрічається 

синдром гіперактивності, для якого характерні ний рухове занепокоєння, 

непосидючість, велика кількість зайвих рухів, імпульсивність, підвищена 

збудливість [3]. У таких дітей можуть виникати проблеми в спілкуванні з 

однолітками, у тому числі, і через агресивну поведінку. Все це призводить до 

вираженої шкільної дезадаптації. 

Отже, на початку шкільного навчання дитина з ЗПР може зіткнутися з 

низкою проблем серед яких: нерозуміння та «неприйняття» шкільних правил та 

розпорядку; взаємини у колективі однолітків та/або відсутність дружніх 

зв’язків; нерозуміння вимог вчителя; «відірваність» від сім’ї на достатньо 

довгий період часу; стрес від різкої зміни життєвої обстановки та ін. З огляду 

на визначені проблеми, спробуємо окреслити шляхи, які сприятимуть адаптації 

дитини з ЗПР до умов інклюзивного навчання. 

На нашу думку, по-перше, необхідно заздалегідь забезпечити організацію 

психолого-педагогічного супроводу дитини та проводити цілеспрямовану 

підготовку дитини та її сім’ї до школи. Вже за кілька місяців до початку 

навчання необхідно знайомитись з сім’єю, знайомити і готувати дитину до 

майбутнього навчання; поступово вводити в курс того, що відбуватиметься 

наступного навчального року. По-друге, необхідно готувати і колектив 

однокласників з типовим розвитком. З перших же днів навчання проводити 

спеціалізовані заняття, спрямовані на формування адекватного ставлення до 

особливих дітей, до відмінностей між людьми. Така ж робота має проводитись і 

з батьками як учасниками освітнього процесу. Окремою важливою складовою є 

готовність педагогічного колективу школи до прийняття особливої дитини. 

Вчитель та інші фахівці повинні мати достатню кваліфікацію та психологічну 
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готовність до роботи в умовах інклюзії. Крім того, фахівці мають забезпечити 

корекційну складову навчального процесу. 

Таким чином, організація психолого-педагогічного супроводу дитини та 

її сім’ї, підготовка учасників освітнього процесу до спільного навчання дітей з 

типовим розвитком та дитини з ЗПР, організація корекційної роботи є 

необхідними мінімальними умовами, які дозволять дитині з ЗПР успішно 

адаптуватись до інклюзивного навчання. 
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ 

ВНЗ: СПЕЦИФІКА СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Актуальність дослідження зумовлена процесами, які відбуваються в 

сучасному суспільстві, зокрема модернізацією освіти та вимогами, які 

пред’являються до майбутніх фахівців. Особлива увага приділяється 

становленню відповідального молодого покоління, а формування 

відповідальності в процесі отримання освіти визнається одним з пріоритетів. 

Серед ключових компетенцій сучасного фахівця, визначених ЮНЕСКО, 

відповідальність визнається невід’ємним атрибутом практично всіх 

компетенцій (політичних, культурних, соціальних тощо). Відповідальності як 

загальній компетенції приділяється велика увага і в документах державних 

стандартів професійної освіти. Все це свідчить про те, що відповідальність є 

системоутворюючою професійною характеристикою. 

Науковим підґрунтям для розгляду означеної проблеми є праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Науковцями вивчалися: соціально-



161 

 

психологічні механізми формування професійної відповідальності колективних 

суб’єктів управління (С.В. Баранова); відповідальність як зв’язок між індивідом 

і колективом (О.В. Іваненко); психологічні детермінанти відповідальності 

менеджерів (В.Г. Лазорко); становлення відповідальності як професійно 

значущої якості соціального працівника (О.П. Патинок); зв’язок 

відповідальності з рольовими професійними обов’язками (К.К. Муздибаєв); 

відповідальна професійна поведінка (Н.М. Сатоніна); відповідальність як 

властивість активного суб’єкта життєдіяльності (Л.І. Дементій). 

Метою публікації є висвітлення результатів теоретичного аналізу 

проблеми структурної організації відповідальності як загальної компетенції 

студентів. 

Важливість компетенції «відповідальність» для різних спеціальностей 

підкреслюється багатьма дослідниками (Н.Ф. Єфремова, І.В. Зубов, 

М.А. Осташева). Відповідальність як загальна компетенція, згідно освітнього 

стандарту професійної освіти, може бути представлена як сукупність наступних 

аспектів діяльності студента, які дозволять оцінити ступінь її сформованості: 

аналізує ситуацію і обґрунтовує досяжність мети; ставить цілі для себе і групи; 

мотивує групу на діяльність; організовує роботу групи; здійснює підсумковий 

контроль, оцінку і корекцію своєї діяльності (і діяльності групи) і її результатів; 

аналізує та оцінює наслідки прийнятого рішення. Таким чином, в контексті 

компетентнісного підходу відповідальність включає в себе сукупність знань, 

умінь і відносин, необхідних для реалізації всіх напрямків професійної 

діяльності  

Попередній аналіз літератури (Н.Ф. Єфремова, І.В. Зубов, 

М.А. Осташева) дозволив визначити поняття відповідальності як загальної 

компетенції майбутніх фахівців. Відповідальність як загальна компетенція 

являє собою властивість особистості, що включає в себе сукупність знань, 

умінь і відносин, високий рівень сформованості яких забезпечує ефективність 

професійної діяльності при неузгодженості індивідуальних цілей і виробничих 

вимог в умовах вільного вибору на основі аналізу наслідків своїх дій і 

готовності давати звіт за них. 

Незважаючи на те, що на сьогоднішній день не склалося єдиної думки 

щодо внутрішньоструктурного пояснення відповідальності як загальної 

компетенції, дослідники (Л.І. Дементій, О.В. Лазорко, К.К. Муздибаєв, 

В.В. Пшенична, Н.М. Сатоніна) одностайні в тому, що структура 

відповідальності являє собою синтез когнітивного, емоційного (афективного) та 

поведінкового компонентів. Когнітивний компонент в значній мірі визначає 

прийняття відповідальності. Це, перш за все, відображення необхідності та 

усвідомлення своїх можливостей щодо прийняття або неприйняття вимог цієї 

необхідності. Під емоційним компонентом розуміється переживання в ситуації 

відповідальних завдань. Поведінковий компонент включає в себе необхідні 

показники виконання відповідальної справи та її результату. 
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Теоретичний аналіз можливих проявів відповідальності як загальної 

компетенції студентів у навчальній діяльності [2] та їхнє узгодження із 

структурою відповідальності дозволив визначити змістовного наповнення 

кожного з компонентів відповідальності як загальної компетенції. Когнітивний 

компонент відповідальності найяскравіше характеризують: знання навчальних 

обов’язків; передбачення результатів своєї навчальної діяльності; усвідомлення 

необхідних дій для отримання бажаного результату навчальної діяльності. 

Емоційний компонент: емоційне ставлення до обов’язків у навчальній 

діяльності; емоційне ставлення до труднощів у навчальній діяльності; емоційне 

переживання за якість навчальної діяльності. Поведінковий компонент має 

такий зміст: тимчасові забезпечення діяльності; доведення діяльності до 

отримання результату; виняток опіки і зовнішнього контролю. 

Отже, проведений теоретичний аналіз дозволив встановити змістовне 

наповнення кожного з компонентів відповідальності як загальної компетенції, 

що виступає підставою для подальшого експериментального дослідження 

відповідальності як загальної компетенції студентів в процесі професійної 

підготовки. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 

Проблема готовності учасників освітнього процесу до інклюзії 

залишається актуальною через суттєві реформування у галузі освіти та 

розбудову у нашій державі інклюзивного освітнього середовища. Згідно 

положень Державного стандарту початкової освіти, одним з ціннісних 

орієнтирів, на яких має базуватись початкова освіта є визнання унікальності та 

обдарованості кожної дитини, що забезпечується рівним доступом до освіти, 

забороною будь-яких форм дискримінації. Забезпечення реалізації цього та 

інших положень передбачає обов’язкову підготовку учасників освітнього 

процесу до інклюзії. 

Питання готовності учасників освітнього процесу до інклюзії вивчались 
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багатьма зарубіжними та вітчизняними дослідниками. Серед найвідоміших з 

них Т. Лорман, Д. Деппелер, Д. Харві, А. Колупаєва, О. Таранченко, З. Ленів, 

Т. Сак та багато інших. Втім, тема формування готовності школярів як 

учасників освітнього процесу до інклюзії залишається недостатньо вивченою, 

тому метою нашої роботи є висвітлення педагогічних умов формування 

готовності молодших школярів до інклюзивного навчання.  

Інклюзивне навчання, за визначенням МОН України, − це система 

освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах 

недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення 

та включення до освітнього процесу всіх його учасників. Як зазначають 

А. Колупаєва та О. Таранченко [2], інклюзивна форма освіти визнається 

світовою спільнотою як найвідповідніша тактика навчання та передбачає 

комплексну підтримку кожній дитині, відповідно до специфіки її потреб. 

На сьогодні більшість науково-методичних розробок присвячені проблемі 

підготовки вчителя до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Означена проблема знайшла висвітлення у роботах Н. Мельник, Т. Гавлітіної, 

С. Козловської, Л. Чухрай [3] та інших. Науковці доречно визначають основні 

етапи підготовки вчителя, змістовне наповнення цих етапів та всіляко 

піднімають питання формування інклюзивного світогляду, інклюзивної 

культури вчителя. Звичайно, це є першочерговим завданням сучасної освіти. 

Втім, готовність самих дітей, як повноправних учасників освітнього процесу 

потребує подальшого вивчення. Тож, спробуємо визначити за яких умов, 

підвищиться рівень готовності до інклюзивного навчання саме дітей, 

включаючи і нормотипових дітей, і дітей з особливими освітніми потребами.  

Молодші школярі часто бувають не готові до прийняття ідей інклюзії, не 

готові адекватно сприймати дитину, яка суттєво відрізняється від інших. 

Непоодинокі випадки, коли нормотипові діти ображають або не «помічають» 

особливу дитину. Навіть, якщо не спостерігається явних ознак того, що 

дитиною нехтують, при більш уважному вивченні проблеми стає зрозумілим, 

що особлива дитина не має друзів, не бере участі у спільних іграх та ін. Звісно, 

подібне може статися і з нормотиповою дитиною, втім, інклюзивне освітнє 

середовище передбачає врахування потреб кожної дитини.  

Як зазначають у своєму дослідженні Н. Заверико та Т. Соловйова [1], 

важливою умовою підвищення рівня готовності школярів до інклюзії є 

виховання у всіх учасників освітнього процесу толерантності. Це має бути 

цілеспрямована педагогічна робота, наприклад, цикл занять з елементами 

тренінгу або спеціальні уроки регулярного характеру, які матимуть на меті 

роз’яснення особливостей та формування толерантного ставлення до всіх 

людей, незалежно від відмінностей. На нашу думку, такі заняття доречно 

проводити разом зі всіма дітьми, − як нормотиповими так і особливими. 

Важливою педагогічною умовою є також робота з батьками з підготовки 

останніх до умов інклюзії. Як свідчать дослідження, батьки нормотипових дітей 

часто бувають незадоволені тим, що у класі навчаються особливі діти. 
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Молодший шкільний вік передбачає тісний зв’язок між батьками та дітьми, а, 

отже, ставлення до питань інклюзії в родині проектує ставлення самої дитини. 

Якщо в родині превалює негативне або байдуже ставлення до особливих дітей, 

скоріш за все, дитина демонструватиме таке ж ставлення і у школі. Одним зі 

шляхів підвищення інклюзивної культури батьків є просвітницькі тренінги 

(окремі для батьків або спільні з дітьми), тематичні батьківські збори тощо. 

І ще однією важливою умовою є підготовка самої особливої дитини та її 

батьків до інклюзивного навчання. Багаторічна дискримінація, сегрегація 

особливих людей зумовила і насторожене, недовірливе ставлення їх до 

«відкритого» суспільства. Тож необхідно готувати і саму дитину, і її батьків, 

залучаючи їх до спільної діяльності, надаючи всебічну підтримку, здійснюючи 

психолого-педагогічний супровід та ін. 

Таким чином, теоретичний аналіз наукових джерел дозволив визначити 

такі педагогічні умови формування готовності молодших школярів до 

інклюзивного навчання: цілеспрямована підготовка учнів, формування у них 

толерантного ставлення до відмінностей; підготовка батьків, зокрема 

нормотипових дітей до спільного навчання; підготовка самих особливих дітей 

та їхніх сімей із забезпеченням всебічної підтримки та супроводу. 
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МОВА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 
 

На сучасному етапі розвитку української нації актуальною проблемою є 

система цінностей особистості та громадянина України. Для успішного 

існування суспільства необхідно формування такої системи цінностей, яка була 

б прийнята більшою частиною народу. Фундаментом мотивації поведінки 

людини є цінності. Кожна людина має свої цінності, які можуть змінюватись 
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протягом життя. Сучасна класифікація цінностей визначає особистісні, сімейні, 

матеріальні, абсолютні, національні цінності, що утворюють єдину ціннісну 

систему особистості. 

Як зазначає І. Бех, ціннісна система особистості – це «складний регулятор 

людської життєдіяльності, який відображає у своїй структурній організації і 

змісті особливості об’єктивної дійсності, що охоплює і зовнішній для людини 

світ, і власне людину в усіх її об’єктивних характеристиках». Людина у своєму 

житті орієнтується на ті цінності, які відповідають її інтересам, цілям, 

прагненням [1, с. 23]. 

Як правило для свого розвитку особистість прагне отримати освіту, 

реалізувати себе у бажаній професії. На цьому етапі людина у закладах освіти 

різного рівня вивчає державну мову, при цьому мова постає як цінність для 

успішної подальшої професійної діяльності.  

Першоджерелом формування цінностей людини є родина. Саме у сім’ї 

дитина отримує перші знання про навколишній світ, засвоює норми і правила 

поведінки, вчиться говорити. На цьому етапі важливим є приклад батьків, адже 

їх спілкування є зразком для дитини. На думку Г. Горської, опанування рідної 

мови, рідного слова починається з раннього дитинства. Виокремлення у 

структурі ціннісних орієнтацій когнітивного (смислового) та емоційного 

компонентів вимагає здійснювати педагогічні впливи, спрямовані на здобуття 

достатнього рівня розуміння суб’єктом значущості рідної мови, а також 

відповідне ставлення до неї [2, с. 65]. 

Першою освітньою ланкою людини є заклад дошкільної освіти, де дитина 

вивчає державну мову, засвоює знання про національні цінності. Цінності 

відіграють роль своєрідних орієнтирів у формуванні світогляду. Коли людина 

прагне оволодіти визначеними цінностями, досягти, зберегти їх, вона набуває 

необхідного життєвого досвіду. Вивчаючи і спілкуючись рідною мовою, яка є 

елементом національних цінностей, людина робить значний внесок у розвиток 

свого суспільства, національного духу народу.  

Серед національних цінностей, які є для українців значущими, 

важливими, разом з вірою, честю, свободою, рідна мова посідає почесне місце. 

Але реалії сьогодення яскраво свідчать, що мовне питання в Україні не втрачає 

актуальності; ставлення до української (державної) мови неоднозначне, – 

виступаючи етноінтегруючим фактором, вона часто стає причиною етнічної 

диференціації, непорозуміння і конфліктів [2, с. 64]. 

Проблема ставлення до мови як до національної цінності полягає у тому, 

що людина іноді вимушена спілкуватись державною мовою за певних обставин 

(вимоги у закладах освіти, громадських місцях, вимоги на місці 

працевлаштування). Такі вимушені правила можуть провокувати ставлення 

людини до рідної мови як законодавчої необхідності, але не усвідомленої 

цінності. З іншого боку визначений законодавством підхід до обов’язкового 

спілкування державною мовою в Україні сприяє зацікавленню суспільства 

оволодіння українською мовою. 
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О. Поліщук вважає, якщо порівняти ситуацію з державною мовою 

сьогодні та п’ять років тому, можна побачити, що соціальна значущість та 

престиж української мови зросли. Сучасна молодь більше цікавиться 

оволодінням української мови на етапі влаштування власної кар’єри, особливо 

у державних установах, де обов’язковою умовою є вільне володіння 

українською мовою. Такі умови сприяють підвищенню зацікавленості молодого 

покоління у вивченні державної мови. Однією з умов стабільного розвитку 

такої поліетнічної держави, як сучасна Україна, стає повага до рідної мови [3, 

с. 249]. 

Завданнями закладів освіти, як визначних суб’єктів впливу на 

становлення особистості, є формування потреби та бажання оволодіння 

державною мовою, усвідомлення значущості спілкування українською мовою 

під час навчання, професійної діяльності, повсякденному житті, спонукати 

підростаюче покоління до громадянської свідомості, розуміння необхідності 

передавання рідної мови з покоління в покоління.   

Отже, національна мова відіграє безумовно ексклюзивну роль у процесі 

формування й становлення нації та національного духу [4, с. 62]. Суспільство 

має збагнути, що національна держава не може бути цілісною без 

усвідомленого, бажаного оволодіння людьми державною мовою. Рідна мова 

має бути в системі цінностей людини! 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасний етап розвитку українського суспільства та інтеграція нашої 

країни у європейське співтовариство передбачають, перш за все, орієнтацію на 

гуманістичну парадигму в освіті. Потреби сучасного суспільства в самостійній, 

ініціативній, творчій особистості визначають нові параметри перебігу процесу 

соціалізації та висувають підвищені вимоги до моделей соціальної поведінки. 

Тому, перед психолого-педагогічними науками постає потреба перегляду 

традиційних настанов у соціалізації та вихованні дітей і молоді. 

Соціально-педагогічні аспекти питань соціалізації з урахуванням нової 

соціокультурної ситуації характеризуються у дослідженнях відомих науковців, 

серед яких О. Безпалько, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, А. Капська, Л. Коваль та ін. 

О. Литовченко, І. Любченко, Н. Протасюк досліджували роль закладів 

позашкільної освіти у соціальному становленні дітей та підлітків. Втім, питання 

соціалізації через ресурси позашкільної освіти потребує подальшого вивчення, 

тому метою нашої роботи є визначення основних соціально-педагогічних умов 

соціалізації молодших школярів у закладах позашкільної освіти. 

Молодший шкільний вік – вік помітного формування особистості. Для 

нього характерні нові відносини з дорослими і однолітками, включення в цілу 

систему колективів, зміна основного виду діяльності, яке пред’являє ряд 

серйозних вимог до дитини [3]. Процес соціалізації відбувається одночасно у 

декількох площинах, зокрема, і у закладах позашкільної освіти. Включення 

молодшого школяра до позашкільної діяльності має величезне значення саме у 

цьому віці, коли відбувається поступове «відділення» дитини з сім’ї. Період 

«зрілого» дитинства є сенситивним для закладання основ моральності, 

виховання громадянської позиції, формування здорового способу життя, тощо. 

А, отже, заклади позашкільної освіти можуть мати величезний вплив на 

соціальне становлення підростаючого покоління. 

Соціалізація як процес засвоєння і відтворення індивідом соціального 

досвіду свідчить про нормальне, безболісне входження людини в суспільне 

життя. І. Кон трактує, що соціалізація – це сукупність усіх соціальних процесів, 

завдяки яким індивід засвоює і відтворює певну систему знань, норм, 

цінностей, що дає йому змогу функціонувати як повноправному члену соціуму. 

Крім того, «в реальному процесі соціалізації індивіди не просто адаптуються до 

середовища і засвоюють соціальні норми і правила, які їм пропонуються в 

готовому вигляді, а й опановують науку створювати щось нове, перетворюючи 

самих себе і навколишній світ» [1, с. 225]. На нашу думку, система 

позашкільної освіти максимально сприяє розвитку творчої складової 
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особистості, її самостійності, а, отже, виконує важливу роль у формуванні 

унікального індивіда, який зможе дати світу щось нове. 

За свідченнями багатьох науковців, позашкільна діяльність більш, ніж 

навчальна, накопичує досвід творчої діяльності, оскільки дає можливість учням 

випробувати свої сили в різних її видах. Аналіз наукових джерел дозволив 

визначити соціально-педагогічні умови, за яких процес соціалізації молодших 

школярів буде успішнішим. Розглянемо їх детальніше. 

Першою умовою визначено створення можливості для дітей вибору форм 

роботи та здійснення «соціальних проб». Під соціальною пробою розуміємо 

вид соціальної взаємодії, в ході якої дитина отримує і привласнює інформацію 

про соціальні об’єкти та явища, отримує і усвідомлює досвід своєї соціальної 

взаємодії. Метою соціальних проб є усвідомлення дитиною інформації про своє 

соціальне оточення, способи взаємодії з соціумом, рівні своєї соціальної 

ефективності; отримання якісно нового досвіду соціальної взаємодії та 

оволодіння ним (досвідом); присвоювання інформації про свою взаємодію з 

соціумом як складової частини світогляду [3]. До видів соціальної проби 

відносять екскурсії; інтерв’ю; анкетування; прес-конференції; спостереження; 

соціологічні дослідження; зустріч з компетентним спеціалістом тощо. 

Друга умова – взаємодія закладу позашкільної освіти з соціальною 

організацією, з сім’ями вихованців та з іншими закладами освіти – передбачає 

зв’язок близьких за профілем закладів позашкільної освіти. У неформальній 

обстановці діти знайомляться з особливостями навчання у різних закладах, 

знаходять спільне та відмінне, оцінюють переваги та недоліки у роботі різних 

організацій. Крім того, дана умова передбачає і тісну співпрацю з сім’ями 

вихованців. 

Третя умова – цілеспрямований розвиток соціальних навичок у молодших 

школярів, передбачає створення додаткових можливостей для розвитку 

соціально позитивних якостей дитини: емпатії, ціннісних орієнтацій та 

адекватної самооцінки, толерантності тощо. Для цього доречно 

використовувати ігри, заняття з елементами тренінгу, тематичні зустрічі та ін. 

Таким чином, основними соціально-педагогічними умовами соціалізації 

молодших школярів у закладах позашкільної освіти визначено створення 

можливості для дітей вибору форм роботи та здійснення «соціальних проб»; 

взаємодію закладу позашкільної освіти з соціальною організацією аналогом, з 

сім’ями вихованців та з іншими закладами освіти; цілеспрямований розвиток 

соціальних навичок у молодших школярів.  
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ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що 

математична компетентність – особистісне утворення, що характеризує 

здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів 

навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач, 

необхідних для самореалізації учнів у швидкозмінному світі [1].   

У типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом 

Савченко О. Я. вказано, що «математична компетентність передбачає 

виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, 

моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень 

та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і 

суспільному житті людини» [2].  

Унаслідок аналізу наукової літератури, у тому числі сучасних публікацій 

з теми дослідження, власного педагогічного досвіду та спостережень реальної 

практики впровадження педагогічних інновацій щодо удосконалення 

освітнього процесу, нами було зроблено висновок про необхідність 

дослідження діагностики рівнів сформованості математичної компетентності 

молодших школярів. 

Метою констатувального етапу експерименту було визначення рівнів 

сформованості математичної компетентності молодших школярів. Для 

досягнення мети констатувального етапу експерименту нами були визначені 

наступні критерії :  

- здатнiсть до aнaлiтико-синтетичної дiяльностi (сформовaнiсть 

нaвички aнaлiзу тa синтезу, вмiння порiвнювaти i узaгaльнювaти предмети зa 

ознaкою, вмiння класифікувати);  

http://otr.iod.gov.ua/images/pdf/2016/7/04.pdf
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- сформованiсть нaвички вiзуaльного aнaлiзу (вмiння вiзуaльно 

знaходити спiльнi тa вiдмiннi ознaки предметiв); 

- знaння геометричних фiгур (розрiзнення фiгур між собою, вмiння 

видiляти фiгуру з композицiї, утвореної нaклaденням oдних фoрм нa iншi); 

- сформованiсть пoчaткoвих мaтемaтичних уявлeнь (уявлення прo 

спiввiднoшення «бiльше нa», «меншe нa»; про кiлькiсну тa порядкoву лiчбу); 

- умiння орiєнтувaтися у прoстoрi (знaння дітьми пaрних нaпрямкiв, 

рoзтaшувaння прeдметiв нa плoщинi, розумiння слoвесних пoзнaчень 

прoсторoвих вiднoшень). 

З метою визначення рівнів сформованості математичної компетентності 

молодших школярів було використано методи наукового дослідження, за 

допомогою яких можна отримати відомості про об’єкт дослідження. Нами було 

застосовано комплекс спеціально розроблених та адаптованих для молодших 

школярів методик діагностики – методика «Поділи на групи», «Що тут зайве», 

діагностичні тести за методикою Г. Бєлошистої, дидактична гра «Де 

знаходиться предмет». Серед допоміжних використовувався метод аналізу 

продуктів діяльності дітей та метод узагальнення незалежних характеристик 

вчителів. Комплексне використання зазначених методів і методик, 

математичний аналіз отриманих результатів, їх порівняння та узагальнення 

дозволили нам об’єктивно оцінити динаміку рівнів сформованості 

математичної компетентності молодших школярів. 

Отримані результати діагностики, свідчать, що високий рiвень розвитку 

aнaлiтико-синтетичної дiяльностi у 22% (11 учнів), середній рівень – у 24% (12 

школярів), у 38% (19 дітей) – достатній рівень, у 18% (9 опитаних) – низький 

рівень.  

Під час дослідження рівня сформованості нaвички вiзуaльного aнaлiзу 

бiльшiсть дiтей легко впорaлись iз зaвдaнням, їхнi вiдповiдi були прaвильними і 

чіткими. Аналіз відповідей показав, що високий рівень переважає у 24% 

(12 школярів), достатній рівень – у 28% (14 учнів), у 34% (17 опитаних) – 

середній рівень,  а низький рівень виявлено  у 14% (7 дітей). 

Зa результaтaми дослідження знaнь геометричних фігур молодшими 

школярами, можна простежити те, що у 24% (12 учнів) – високий рівень, 

достатній рівень у 34% (17 опитаних), у 28% (14 дітей) – середній рівень, 

низький рівень наявний у 14% (7 школярів). 

За діагностикою дитячих робіт, які були спрямовані на aнaлiз рiвня 

розвитку почaткових мaтемaтичних уявлень, ми звернули увагу на те, що 

високий рівень переважає у 30% (15 опитаних), достатній у 24% (12 учнів), 

середній – 36% (18 молодших школярів) і низький рівень наявний лише у 10% 

(5 учнів). 

Зa результaтaми дослiдження рiвня орiєнтувaння у просторi видно, що 

високий рівень наявний лише у 14% (7 учнів),  достатній – 24% (12 дітей), у 

28% (14 опитаних) – середній рівень, а домінує низький рівень у 34% (17 
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молодших школярів), оскільки діти плутaли нaпрямки вiднoснo сeбe тa 

предметів, що розміщені на площині. 

Таким чином, проведене діагностичне обстеження на констатувальному 

етапі дослідження дозволило визначити протиріччя, на розв’язання яких було 

спрямовано формувальний етап педагогічного експерименту з формування 

математичної компетентності молодших школярів, а саме: актуальність 

проблеми формування математичної компетентності і домінування низького та 

середнього рівнів їх сформованості у 50,8 % молодших школярів; підвищення 

рівня мaтемaтичної компетентності учнів початкових класів через 

впровадження сучасних інновацій в урок математики. 
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СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, в якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й уміння 

застосовувати їх у повсякденному житті.  

Складовою концепції Нової української школи, спрямованої на те, щоб 

побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільством є педагогіка 

партнерства – простір дитинства, який будується на засадах рівності, діалогу, 

співпраці, прийняття. 

У даній роботі ми розглядаємо специфіку Нової української школи, 

ставлення до неї дітей та батьків, яке сформувалось на їх власному досвіді в 

перші декілька років після введення освітньої реформи.  

В ході роботи було проведено теоретичний аналіз відгуків батьків 

молодших школярів про НУШ, які вони залишили на медіа-ресурсі 

«Освіторія». Для того, щоб отримати конкретні відповіді, батькам були задані 

наступні питання: що вони очікували від НУШ та які мають враження через 

півроку? Як вони ставляться до того, що діти не отримують оцінок, зате більше 
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навчаються у формі гри? Чи наголошують вчителі на розвитку навичок і 

компетентностей? Чи використовують під час уроків мультимедійні дошки?  

Далі буде приведено декілька реальних коментарів, які на нашу думку 

допоможуть скласти враження про ставлення батьків і учнів до практичної 

реалізації програми НУШ в шкільних закладах українських міст.  

Батько першокласника, м. Київ 

Дитині було відверто нудно – син закінчив підготовчі курси, а нова 

програма 1-го класу майже один в один дублює пройдений матеріал. Я – батько 

двох старших дітей, які навчаються ще за «старою» програмою. Тому через 

півроку навчання сина можу сказати, що НУШ, на мою думку, нічим не 

відрізняється від старої системи навчання. Вразило, що мій першачок отримує 

домашні завдання. Але ж НУШ цього не передбачає? Ті ж друковані зошити, ті 

ж книжки – все один в один, як було раніше. Так, у класі є килимок і стоять 

інші парти, але схема побудови відносин і тиск на батьків – не змінилися. 

Серед плюсів – новизна шкільного антуражу та різноманіття спортивних 

гуртків, але, знову-таки, це не має стосунку до шкільних занять 

Мати першокласниці, м. Київ 

Моя дитина отримала зауваження, і мені довелося купувати піджак. 

Зробила це, щоб залишили в спокої. На моє запитання: «Доню, а кому потрібна 

форма і для чого?», відповідь була: «Форма потрібна нашій вчительці, а в 

піджаку всі бачать, що я школярка».  

До вчительки претензій немає – вона підпорядковується директорці, для 

якої шкільна форма, «школярська» зачіска, відсутність джинсів і кросівок, 

гробова тиша на перерві, заборона рухливих ігор у коридорі під час перерв і 

вірнопіддані платоспроможні батьки – основні пріоритети. 

Сама ідея НУШ гарна, просто наше суспільство в масі своїй до неї не 

готове. Насамперед світоглядно. Ну от не розуміють люди, що школи – для 

дітей, навчання – це цікаво, а примусу й приниженням у навчальних закладах 

не має бути місця. 

Мати першокласника, психолог 

Мені подобається, що вчителька надсилає в батьківську групу в Viber 

фотографії дітей під час шкільних активностей та свят, короткі відео 

фізкультхвилинок. Тричі запрошували батьків на відкриті уроки – письма, 

математики, англійської мови. Мами й тата задоволені, кажуть – усі заняття 

живі й динамічні, довше 15 хвилин діти не сидять за партами. Те, що немає 

зайвого перевантаження під час першого навчального року, добре впливає на 

мотивацію дітей іти в школу та ентузіазм під час занять. 

Отже, ознайомившись з відгуками батьків и учнів про НУШ, можна 

зробити висновки, що сама концепція знаходить схвалення серед більшості 

опитуваних. Однак, повертаючись до наведених вище коментарів, стає 

зрозуміло, що з реалізацію програми і адаптацією навчальних закладів згідно 

основних положень НУШ, є великі проблеми, які здебільшого, являються 

локальними. Проблеми з фінансуванням державних закладів освіти, недостатня 
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кількість кваліфікованих і обізнаних з положеннями НУШ педагогів, все це 

призводить до затримок в практичній реалізації освітньої реформи в Україні. 

Саме ці проблеми призводять до формування негативного ставлення у батьків 

по відношенню до НУШ, при тому, що загальні положення програми, а саме: 

«принципи педагогіки партнерства, які дуже важливі для створення 

сприятливого середовища для навчання та забезпечення орієнтації на 

особистість учня» – здебільшого отримують позитивні відгуки й викликають у 

батьків бажання робити все необхідне задля розвитку своєї дитини. 
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НАРОДНІ КАЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ 

ЯКОСТЕЙ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Вихід української освіти на якісно новий рівень визначив сучасні ідеали 

виховання, які повинні стати основою відтворення духовно-морального 

потенціалу нації. Головна мета виховання, визначена в концепції національного 

виховання, полягає у передачі молодому поколінню багатств духовної культури 

народу. Зважаючи на це, найважливішим завданням вітчизняної педагогіки є 

формування високоморальної особистості, зокрема виховання її моральних 

почуттів. 

Базовий компонент дошкільної освіти представляє моральне виховання в 

змістовій лінії «Дитина в соціумі». Він передбачає формування у дітей навичок 

соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, 

готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з 

дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини 

з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної 

діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для 

досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати 

бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним 

https://osvitoria.media/experience/pivroku-nush-5-vidvertyh-istorij-batkiv-pro-navchannya-po-novomu/
https://osvitoria.media/experience/pivroku-nush-5-vidvertyh-istorij-batkiv-pro-navchannya-po-novomu/
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видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати 

свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства [2]. 

Відповідно, слід подбати про формування у дошкільників моральних 

якостей, що визначають особистісне зростання. З окресленого вирізняється, що 

проблема підвищення ефективності морального виховання, заснованого на 

єдності моральної свідомості, поведінки, почуттів і переживань дітей, 

становлення їх суб’єктами морального розвитку, має велику соціальну 

значущість.  

Закладати основи моральності, виховувати моральні цінності слід з 

самого раннього віку, коли формуються характер, ставлення до світу, 

оточуючих людей. 

В етиці існують дві основні моральні категорії – добро і зло. Дотримання 

моральних вимог асоціюється з добром. Порушення ж моральних норм і 

правил, відступ від них характеризуються як зло. Розуміння цього спонукає 

людину вести себе у відповідності з моральними вимогами суспільства. 

Такі моральні категорії, як добро і зло, добре і погано, можна і не можна, 

доцільно формувати своїм власним прикладом, а також за допомогою народних 

казок, в тому числі про тварин. Ці казки допоможуть педагогу показати: як 

дружба допомагає перемогти зло («Зимовище»); як добрі і миролюбні 

перемагають («Вовк і семеро козенят»); що зло карається («Кіт, півень і 

лисиця», «Зайчикова хатинка»). 

Казка не дає прямих повчань дітям (типу «Слухайся батьків», «Поважай 

старших», «Не йди з дому без дозволу»), але в її змісті завжди закладений урок, 

який вони поступово сприймають, багаторазово повертаючись до тексту казки.  

У всіх казках є персонаж, який допомагає позитивному героєві  зберігати 

свої моральні цінності. Але оскільки через внутрішніх і зовнішніх причин герой 

не може впоратися з цим сам, знання приходять в формі персоніфікованої 

думки, наприклад, у формі проникливого і здатного допомогти старця. Він 

допомагає героєві пройти через важку ситуацію, в яку той потрапив зі своєї 

вини, або, принаймні, допомагає йому добути такі відомості, які знадобляться 

героєві в його мандрах. Часто у казці герой задає питання типу «Хто? Чому? 

Звідки? Куди?», для того, щоб викликати саморефлексію і мобілізувати 

моральні сили, а ще існує і така категорія казок, в сюжеті яких розкривається 

весь ланцюжок формування моральних якостей у маленької дитини: заборона – 

порушення – кара [3, с. 25]. Вони поступово із зовнішніх, формальних 

перетворюються у внутрішні якості (самоконтроль, самопокарання, 

саморегулювання).  

Казки дітям читають, розповідають у супроводі наочності на заняттях з 

художньої літератури та впродовж дня у вільний від занять час. У ранньому та 

молодшому віці на початкових етапах навчання дітей української мови вступна 

бесіда проводиться рідною мовою дітей, а казка розповідається українською в 

супроводі наочності. Після розповідання казки педагог стимулює дітей 

повторити окремі образні вирази, слова, повтори українською мовою [2, с. 10].  
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Моральне виховання можливе через всі види народних казок, бо 

моральність спочатку закладена в їх сюжетах. Народні казки, оповідання з 

усталеною побудовою про вигадані і фантастичні події формують моральні 

потреби дошкільників. Саме завдяки питомій вазі в духовному житті народу 

набувають усталених форм і виокремлюються у самостійний пласт 

фольклористики. Не викликає сумніву, що казка справляє глибоке емоційне 

враження на дитину, сприяє розквіту її духовних сил. 

Формуючи моральні уявлення у дитини дошкільного віку, ми 

забезпечуємо становлення в майбутньому такої особистості, яка буде 

поєднувати в собі духовне багатство, істинні моральні якості і моральну 

чистоту. Основною метою виховання, загальнолюдських цінностей, є 

формування відчуваючої, думаючої і люблячої активної людини, готової до 

творчої діяльності в будь-якій області, ціннісного ставлення до оточення, 

навколишньої природи, Батьківщини, сприяння набуття досвіду моральної 

поведінки. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ І СІМ’Ї У 

МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ  

 

Родина була і залишається основою становлення та розвитку особистості 

дитини. Питання взаємодії дошкільного закладу і сім’ї завжди актуальне і 

непросте. Актуальне, тому що формування особистості дитини, моральних 

цінностей відбувається насамперед у родині, і до закладу дошкільної освіти 

малюк приходить таким, яким його зробила сім’я. Непросте, тому що всі батьки 

різні, тож до них, як і до дітей, слід шукати індивідуальний підхід. 

Батьки і вихователі одночасно впливають на становлення особистості 

дитини, тому їхні дії мають бути узгодженими. Ефективність родинного 

виховання значно зростає, коли воно здійснюється у нерозривній єдності з 

педагогічним впливом дитсадка. 
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У роботі з батьками можна використовувати різні форми, що зближують 

педагога і батьків, наближають сім’ю до дитсадка, допомагають визначити 

оптимальні шляхи виховного впливу на дитину: 

- індивідуальні (бесіди, консультації, зустріч із окремими сім’ями); 

- групові (консультації, відкриті заняття, наочна інформація); 

- колективні (батьківські збори, родинні свята, спільний відпочинок, 

лекції). 

На сучасному етапі форми роботи з морального виховання вийшли на 

новий рівень і здійснюються, у переважній більшості, через інтернет у 

соціальних мережах. На жаль, більшість сучасних батьків постійно зайняті, а 

їхні діти здебільшого перебувають у віртуальному світі, навіть найменші, де 

живе спілкування та стосунки відходять на другий план. 

Головне, що впливає на формування психіки дитини, її людських, 

особистісних рис, – умови життя та виховання. Психіка дитини розвивається 

під впливом навколишнього середовища як властивість мозку, що полягає у 

відображенні дійсності. Головна передумова психічного розвитку, формування 

людських якостей – це життя в спільноті людей (родина, група дітей та 

вихователі у дитячому садку). 

Найбільш важлива роль відводиться сім’ї, тому педагогам варто бачити в 

родині свого найголовнішого партнера і пропонувати варіанти проведення 

дозвілля з дітьми. Родинні читання – цікава й своєрідна форма спілкування, що 

вчить дитину розуміти, критично осмислювати й аналізувати ситуації. Батькам 

буває складно почати розмову на делікатні морально-етичні теми, а спільні 

читання спонукають до відвертості. У роки дошкільного дитинства виникають 

найкращі умови для духовного спілкування батьків з дитиною, результатом 

якого є формування її моральної культури. 

На думку класиків світової філософії (В. Віндельбанд, Г. Йоганс, І. Кант, 

Ж.-Ж. Руссо, Е. Фромм та ін.), представників вітчизняної педагогічної науки 

(І. Бех, В. Горовенко, А. Макаренко, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, 

Т. Фасолько та ін.), формування відповідальності – одне з ключових завдань 

морального виховання.  

Відповідальність – базова риса особистості, що передбачає свідоме 

ставлення до вимог суспільної моралі, соціальних завдань, розуміння наслідків 

своїх учинків, готовність брати на себе обов’язки та виконувати їх. 

Один з важливих чинників, що мотивують розвиток дитини в дошкільні 

роки, – це  бажання наслідувати старших, прагнення подорослішати. Особистий 

приклад батьків, їхня відповідальна поведінка є зразком для наслідування, 

певним орієнтиром для дитини, а емоційна підтримка батьками позитивних 

проявів у поведінці дитини забезпечує ефективний процес, який можна назвати 

вихованням. 

На думку Д. Ельконіна, образ дорослого для дошкільняти – своєрідний 

образ себе в майбутньому, втілення у собі «іншого». Наслідування, перш за все 

близьких людей, – є основним механізмом учіння в дошкільний період. 
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В. Сухомлинський вважав, що моральна риса гарних батьків, яка 

передається дітям без жодних зусиль,– це душевна доброта, бажання і вміння 

робити людям добро. Більшості дітей потрібна емоційна наука та конкретні 

вчинки й приклади для засвоєння основ добра. Важливо виробити в дитини 

навички розпізнавання й регулювання своїх емоцій, у першу чергу негативних.  

Результати психологічних досліджень (Л. Виготського, О. Кононко, 

С.Ладивір, Г. Люблінської, С. Рубінштейна) доводять: успішне засвоєння 

дитиною важливих морально-етичних норм базується на її емоційній сфері. 

Емоційний досвід у дітей досить бідний, тому такі вміння у малюків 

педагоги та сім’я мають спеціально спільно розвивати. Терпіння і стриманість 

батьків та педагогів – головна умова у вихованні розуміння власного 

емоційного стану дитини та інших людей. Емоційне задоволення для 

дошкільника – і стимул, і мотив відповідальної поведінки. Однолітки та старші 

діти також можуть слугувати зразком відповідальної поведінки і прикладом для 

наслідування. Важливо акцентувати увагу малюка на проявах відповідальної 

поведінки у тих дітей, яких він прагне наслідувати і яким дає позитивну оцінку. 

Дорослі мають бути впевнені, що дитина отримає позитивний приклад для 

наслідування у спілкуванні з однолітками чи старшими друзями. 

Дитина – суб’єкт власної діяльності, її активність і свобода взаємодіють із 

суб’єктністю та активністю дорослих. Осмислена соціальна поведінка 

закріплюється у дитини лише тоді, коли вона навчається ставити себе на місце 

іншого, коли свобода її поведінки стає усвідомленим вибором. Осмисленість 

вибору дитини повинна переконливо мотивуватися готовністю дотримуватися 

загальновизнаних цінностей. 

Таким чином, ефективність морального виховання дошкільника залежить 

від узгоджених дій педагогів ЗДО та батьків. 
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Формування культури поведінки підростаючого покоління є однією із 

актуальних проблем на сучасному етапі розвитку людства. Зниження 

культурно-морального рівня суспільства в цілому веде до необхідності 

створення інноваційних підходів і шляхів формування культури поведінки 

особистості, особливо в контексті загальнолюдських цінностей і норм 

поведінки. Як відомо, фундамент культури поведінки закладається у шкільному 

віці, що визначає подальший гармонійний та всебічний розвиток особистості та 

суспільства. Отже, в сучасних умовах серед вагомих завдань виховання 

школярів на перший план висунуто формування культури поведінки. 

Сучасний виховний процес навчальних закладів вимагає переосмислення 

своєї сутності – інноваційних підходів до втілення виховних функцій 

педагогічного управління. Початкова освіта як цілісний процес, 

цілеспрямований на забезпечення всебічно гармонійного розвитку учня і 

виховання культурної особистості  молодшого школяра. Формування загальної 

культури у дитини, аспектом якої є культура поведінки – головна мета та 

завдання виховання у шкільному віці, оскільки процес виховання культури 

поведінки, починаючи з молодшого шкільного віку, пов’язаний з періодом 

подальшої соціалізації особистості.  

Шкільний вік − період інтенсивної соціалізації особистості дитини, 

здобуття нею життєвого досвіду, період, коли захисні механізми її психіки 

починають формуватися, і саме від подій цього періоду життя залежить, якими 

ці механізми будуть у майбутньому: продуктивними, тобто такими, що 

стимулюють процес розвитку та саморегуляції особистості, чи 

непродуктивними, що деформують картини зовнішнього  світу, а також 

поведінку й діяльність дитини. 

Питанням про формування культури поведінки школярів велику увагу 

приділяють сучасні та прогресивні педагоги і психологи. Сьогодні тему 

успішно розробляють І. Бойчев, Н. Дерев’янко, К. Дорошенко, О. Проценко, Р. 

Шулигіна. 

На основі аналізу робіт педагогів, ми з’ясували, що культура поведінки – 

це перш за все, складова частина культури людини, яка виступає проявом 

духовного багатства особистості та її внутрішнього світу; по-друге – сукупність 

сформованих, соціальних якостей людини, повсякденних вчинків особистості в 

суспільстві, які засновані на нормах моралі, етики, естетичної культури.  

Під «культурою поведінки» школярів ми розуміємо комплекс способів 

самоорганізації їх діяльності у відповідності з морально-етичними вимогами 

суспільства у процесі зіставлення власних «етичних інстанцій» (засвоєні 
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моральні норми) із соціальними очікуваннями рідних, старших, однолітків [1].  

Зміст роботи зі школярами початкових класів по вихованню у них 

культури поведінки визначається умовами шкільного життя, новою соціальною 

роллю учня, більш широкими, порівняно з дошкільним віком, її можливостями. 

Тому за своїм змістом робота може проводитися по таких основних напрямах: 

ознайомлення з правилами поведінки у школі; правилами особистої гігієни та 

охайності; правилами спілкування в суспільстві; правилами поведінки вдома, 

на вулиці та у громадських місцях [2]. 

На практиці багато вчителів використовують різні методи та форми 

роботи по засвоєнню учнями правил ввічливості, такі як етичні бесіди та збори, 

читання й обговорення творів дитячої художньої літератури, перегляд 

відповідних кінофрагментів на мультимедійній дошці, інсценування творів і 

постановка дитячих п’єс, проведення рольових ігор, правилами яких 

передбачено дотримання норм ввічливості: «У магазині», «Ми прийшли до 

бібліотеки», «На пошті», «Зустрічаємо гостей», «Мандрівка по місту 

ввічливих», «Чарівні слова», «Хто більше знає ввічливих слів», уроки 

ввічливості. 

На сьогодні більш доцільно проводити такі методи та прийоми роботи, 

як: розповідь учителя, етична бесіда, обговорення фактів шкільного життя, 

бесіда по прочитаній розповіді, стенди по культурі поведінки. Також доречно 

проводити виховні заходи, ігри, вікторини, квести, змагання, вони закріплюють 

у дитячій пам’яті основні правила й рутини, які допомагають у подальшій 

соціалізації учням.  

Процес виховання культури поведінки проходить успішно, тільки тоді, 

коли задіяні батьки та школа у виховній діяльності, мають однакові вимоги. 

Потрібно навчати дитину нормам поведінки не тільки з дорослими, але й з 

однолітками. Показувати правила поведінки на власному прикладі, як зі 

сторони вчителя так і батьків. Діти повинні бачити зразкову поведінку вчителя, 

який навчає їх в школі та батьків, які виховують вдома. Дуже важливо 

передавати ці знання дітям саме в молодшому шкільному віці, щоб не 

наштовхнутися на серйозні проблеми у підлітковому віці. 

Отже, процес виховання культури поведінки дуже складний, визначає 

усвідомлене та своєчасне застосування педагогом арсеналу різноманітних 

методів і прийомів. Потрібна постійна «рухливість» засобів виховання, їхня 

постійна корекція. Вчителю необхідно уважно стежити за тим, як кожний із 

учнів сприймає виховний вплив. Слід якомога раніше визначити рівень 

морального виховання кожного із школярів.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сьогодення вимагає від молодого спеціаліста більш глибоких знань, які 

передбачають навички  ділового спілкування, тісний зв’язок теорії та практики, 

вміння знаходити правильні компромісні рішення в складних нестандартних 

ситуаціях. Навчальний процес повинен розкрити потенціал та розвинути 

самостійність студента, його здатність до саморозвитку та самореалізації. Це, в 

свою чергу, передбачає розвиток творчих здібностей  та орієнтацію на активні 

методи оволодіння знаннями. Слід відзначити, що  використання інтерактивних 

методів навчання є досить перспективним вирішенням даної проблеми, 

оскільки вони включають в себе дві важливі складові – активність та 

співпрацю. 

Інтерактивні методи навчання полягають в активному  залученні до 

діяльності, створенні ситуації випробування, необхідності спостереження та 

детального аналізу, засвоєнні отриманої інформації та прийнятті нестандартних 

рішень. 

При використанні інтерактивних методів навчання можна одночасно 

розвивати комунікативні навички, підтримувати емоційний контакт між 

слухачами, вчитись працювати в команді, переключати увагу на ключові 

питання теми. Таким чином, інтерактивне навчання є діалоговим навчанням, 

яке заперечує принцип домінування, а базується на індивідуальній, парній, 

груповій роботі студентів. 

Активні методики поділяються на: 

- вступні – створюється атмосфера довір’я та доброзичливості; 

- основні (ключові) – розв’язується основна проблема (інтерактивні 

лекції, обговорення, «мозковий штурм»); 

- завершальні підсумкові – сенкан, вернісаж; 

- допоміжні (енерджайзери) – знімають напругу, допомагають 

перейти від одного етапу до іншого 

Отже, застосування активних методик дає змогу викладачеві спланувати 

заняття більш ефективним та цікавим для студентів, а студентам –  краще 

засвоїти необхідний об’єм знань. 

Для того, щоб навчання з використанням інтерактивних методів було 

ефективним, важлива мотивація студента на кінцевий результат, який може 

бути конкретним, вимірюваним, узгодженим, реалістичним, визначеним у часі. 

Серед основних мотивів інтерактивності слід  виділити наступні: 

- знання та досвід кожного учасника освітнього процесу є важливі та 

цінні; 
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- чітке усвідомлення реакції на позицію опонента та вміння 

сприймати один одного в навчальному процесі; 

- вміння та талант кожного окремо члена освітнього процесу 

направити на загальний успіх колективу. 

Одним із простих і дієвих методів інтерактивного навчання можна 

вважати дискусію. Але вже вона розвиває вміння студента  аргументувати свою 

точку зору, вміння долати труднощі у взаєморозумінні, вчить вести 

самостійний пошук розв’язання  проблеми та налаштовує на співпрацю всіх 

членів групи. Завдяки дискусії отримується не тільки інформація  викладача, 

але відбувається  сприймання її студентами, розуміння викладеного матеріалу 

та обговорення проблемних моментів. 

Особливо корисним методом розв’язання проблем може бути «коло 

ідей». Перевага даного методу полягає в: 

- можливості кожного члена групи повноцінно брати участь в роботі; 

- можливості спільно аналізувати проблему та вести пошук шляхів її 

розв’язання; 

- в мотивації прийняття особистого рішення на користь всієї групи. 

Отже, застосування інтерактивних методів навчання сприяє кращому 

засвоєнню знань, отриманих студентами в ході начального процесу. А саме:  

- формується  та висловлюється власна думка; 

- відстоюється власна точка зору; 

- розв’язуються конфліктні ситуації та знаходяться компромісні 

рішення; 

- детально аналізується отримана інформація; 

- відпрацьовуються навички самостійності, ініціативності та 

виваженості в прийнятті рішень. 

Таким чином, вважаємо, що інтерактивні методи навчання треба активно 

застосовувати в навчальному процесі, так як вони роблять освітній процес 

більш цікавим та ефективним. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

В умовах реформування системи освіти важливою і актуальною 

проблемою сучасної школи є розвиток в учнів ключових і предметних 

компетентностей. Це зумовлено тим, що в більшості випадків учні, володіючи 

знаннями і навичками, не вміють приймати рішення в складних життєвих 

ситуаціях. На засадах компетентнісного підходу було створено Державний 

стандарт початкової освіти, в якому звертають увагу на те, що «вимоги до 

обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові 

компетентності» [1].  

Компетентнісний підхід має здолати бар’єр між освітою та установками 

сучасного суспільства, а також сприяти формуванню особистості, яка успішно 

зможе себе реалізувати в будь-якій сфері діяльності. Сприятливими для 

вирішення цієї проблеми є уроки математики. Опановування предметної 

математичної компетентності, а також ключових компетентностей дасть змогу 

учням застосовувати досвід математичної діяльності в життєвих ситуаціях.  

Ключові поняття компетентнісного підходу, які виокремлює 

М. Алєксєєв, – це компетенція і компетентність. Компетенцію визначають як 

підготовку учня до якісної діяльності в певній сфері, а компетентність 

подається як здатність учня самостійно застосовувати різноманітні знання та 

вміння, до яких безпосередньо відносяться комунікативність, відповідальність, 

уміння вчитися тощо. Оволодіння учнями предметними математичними 

компетенціями складає основу формування математичної компетентності. За 

визначенням С. Ракова, математична компетентність – це спроможність 

особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти 

зміст і методи математичного моделювання, будувати математичну модель, 

досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, 

оцінювати похибку обчислень [3]. На нашу думку, компетентнісний підхід у 

навчанні математики є сенсом сучасної освіти, який є ключовим у формуванні 

різнобічно розвиненої особистості. По-перше, в процесі вивчення математики 

використовуються задачі на вирішення проблемних ситуацій, опанування яких 

допоможе учневі критично мислити у конкретних життєвих обставинах. По-

друге, формування предметної математичної компетентності сприяє розвитку 

готовності учня моделювати складні життєві ситуації із застосуванням 

результатів навчання математики.  

За аналізом наукових досліджень О. Леонтьєва, А. Тихоненка та ін., 

можна виділити групи умінь, які необхідні людині у повсякденному житті:  



183 

 

–  уміння здійснювати обчислення;  

–  уміння користуватися інформацією, поданою у різних формах;  

–  уміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати дані;  

–  уміння обчислювати довжини, площі, об’єми реальних об’єктів [2]. 

Для формування цих умінь рекомендовано застосовувати на уроках, 

компетентнісно зорієнтовані задачі. За І. Бистровою та І. Медведєвою, це 

завдання, які організовують діяльність учнів у випадках невизначеності, за 

межами навчальної ситуації, а не вимагають відтворення ними інформації чи 

окремих дій. Їх краще використовувати на кінцевому етапі вивчення теми, на 

етапі узагальнення навчальних досягнень учнів, оскільки такі завдання 

відповідають найвищому рівню засвоєння навчального матеріалу. Під час 

виконання цих задач діти зіштовхуються з життєвими ситуаціями, які 

потребують аналізу умови і пошуку даних, необхідних для розв’язання. Отже, 

застосування компетентнісно зорієнтованих задач сприятиме досягненню 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової освіти, а саме формування в учнів знань і вмінь, якими можна 

користуватися у нових ситуаціях.  

Варто зазначити, що оволодіння математичними знаннями й вміннями 

сприяє розвитку в молодших школярів уваги, пам’яті, уяви, формуванню 

логічного мислення, зокрема таких процесів, як порівняння, аналіз, синтез, 

узагальнення. Під час вивчення математики здійснюється формування 

особистісних якостей здобувачів початкової освіти, до яких відносять 

зосередженість, наполегливість, працьовитість, самостійність тощо. 

Отже, компетентнісний підхід, орієнтований на практичні результати 

навчання, формування життєво необхідних компетентностей, дозволяє 

особистості адекватно діяти в навчальних і життєвих ситуаціях, брати на себе 

відповідальність за певну діяльність. Саме сучасна школа має допомогти учням 

відчувати себе впевненими, здатними до самоорганізації та адаптації до змін у 

суспільстві та світі.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ У 

ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Світові тенденції в системі педагогічної освіти змінюються швидкими 

темпами, тому вона зумовлює запровадження завжди актуального 

індивідуального підходу до виховання молодших школярів. Адже саме він 

сприяє розвитку кожної дитини як неповторної, своєрідної, унікальної 

особистості. Незамінність індивідуального підходу у вихованні спонукає до 

того, що будь-який вплив на дитину спричинений його індивідуальними 

особливостями, без врахування яких процес виховання стає безсилим.  

Аналіз існуючої педагогічної практики доводить, що виховання 

зорієнтоване на особистість позитивно впливає на її формування та всебічний 

розвиток. Вчитель проникаючи у внутрішній світ маленької особистості 

допомагає їй зрозуміти себе, визначити ставлення до себе і навколишнього 

світу. Саме педагог повинен вміти бачити в учневі особистість, виробляти 

партнерські стосунки, гуманізм, повагу, визнавати право на думку учня.  

Найголовнішим у здійсненні індивідуального підходу є врахування 

вікових та індивідуальних особливостей особистості. На важливості розвитку 

індивідуальної своєрідності особистості дитини наголошував 

В. Сухомлинський. Він вважав, що вивчення індивідуальних особливостей 

дитини потрібно починати з родини, при цьому загальні форми роботи з 

батьками необхідно поєднувати з індивідуальними, так як в кожній родині різні 

традиції, звичаї, взаємини між членами родини [2]. Кожній дитині властиві 

неповторні риси та якості: темперамент, інтереси, здібності, особливості 

мислення, уяви, пам’яті, емоцій, вольових дій тощо. У процесі виховання 

формуються позитивні або негативні індивідуальні риси та якості пізнавальних 

процесів, почуттів, волі, вони виявляються у поведінці особистості. Тому під 

час виховного процесу потрібно зважати на індивідуальні особливості 

емоціонально-вольової сфери учнів, розумно долати негативні вияви їх 

почуттів і поведінки. Педагог повинен пам’ятати при здійсненні 

індивідуального підходу до дітей потрібно не тільки розвивати ті позитивні 

якості, які вже є у дитини, але і формувати якості особистості. Отже, можна 

зробити висновок, що врахування індивідуальних особливостей учнів – це 

пристосування прийомів, методів і форм педагогічного впливу до 

індивідуальних особливостей дитини з метою розвитку її особистості. 

Індивідуальний підхід створює найсприятливіші можливості для розвитку 

пізнавальних можливостей, активності і схильностей кожного учня [4]. 

Для реалізації індивідуального підходу В. Сухомлинський 

використовував диференційований підхід. Індивідуалізація виховання 
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спрямована на врахування своєрідних індивідуальних особливостей кожного 

учня в класі, а диференціація передбачає врахування подібних особливостей 

групи учнів. Видатний педагог довів переваги диференційованого підходу: 

встановлення взаємної доброзичливості на уроках між учителем та учнями, 

полегшення праці вчителя завдяки ефективній зайнятості всіх дітей, розвиток 

розумових здібностей молодших школярів. Завдання вчителя в цьому процесі 

полягало у правильному визначенні задатків, нахилів, можливостей кожного 

учня, сфери розумового життя і творчої праці, в якій він може найповніше 

розкрити себе [3].  

Як зауважує В. Кузьменко: «Внаслідок грамотного здійснення 

індивідуального підходу підвищується успішність виховання і навчання кожної 

дитини, найкраще враховуються її здібності та інтереси, стиль спілкування, 

розкриваються потенційні можливості дітей, отже, підвищується самооцінка та 

віра в інших. Це, у свою чергу, приводить до формування позитивного, 

толерантного ставлення до інших дітей, бачення та прийняття розбіжностей 

між ними, прагнення допомогти і підтримати» [1].  

Отже, під час реалізації індивідуального підходу до виховання молодших 

школярів є важливим використання вчителем таких педагогічних умов, як 

врахування індивідуальних особливостей учнів початкової школи та 

використання диференційованого підходу у поєднанні з індивідуальним 

вихованням. Таким чином, діяльність педагога буде спрямована на дитину не 

як на об’єкта виховного впливу, а ґрунтуватися на педагогіці партнерства.  
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Дошкільний навчальний заклад є першою сходинкою у здобутті дитиною 

освіти. Патріотичне виховання є невід’ємною складовою процесу гармонійного 

розвитку особистості. Тож, саме однією з важливих педагогічних задач, 

визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей 

любові до України, повагу до родини, до народних традицій і звичаїв, 

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля. 

Базовий компонент дошкільної освіти, як державний стандарт, визначає 

ознайомлення дітей з правами та обов’язками громадян України і такими 

поняттями як «держава», «народ», «людство» [1]. 

На думку українських науковців І. Беха та К. Чорної, патріотизм – це 

любов до Батьківщини, українського народу, турбота про її та своє благо 

сприяння становленню й утвердженню України як суверенної, правової, 

демократичної, соціальної держави, готовність відстояти її незалежність,  

служити, захищати її, розділити свою долю з її долею [2]. 

Формування основ патріотизму в дошкільників здійснюється з 

поступовим розширенням змісту від мікросередовища (рідного дому, сім’ї, 

вулиці) до макросередовища (місцевості, у якій живуть діти, держави). Дитина 

має мати уявлення та знати свій родовід, розуміти, що честь роду залежить від 

кожного; вміти шанувати пам’ять предків, підтримувати стосунки з рідними, 

які живуть поруч і далеко; виявляти інтерес до родинних реліквій, шанувати 

традиції сім’ї, мати уявлення про державу, її символи, народ, національні 

особливості; знати національні пам’ятки, героїв, проявляти повагу до них, 

вшановувати національні святині [3, с. 145]. 

Одним із важливих засобів патріотичного виховання є художня 

література. Маленьким дітям подобається слухати казки, читати книжки, 

запам’ятовувати вірші не менше, ніж гратися, малювати, рухатися під музику, 

оскільки художня література – постачальник реальних знань та сильних 

вражень, джерело ознайомлення з незвичним, фантастичним, вигаданим. Вона є 

не головним, проте важливим провідником по життю, стара й сучасна, 

вітчизняна та зарубіжна, різна за жанрами, ілюстрована, дитяча і доросла – вона 

вважливий складник дитячої субкультури, її уособлення і натхненник. Книга є 

скарбом з якого починається самовиховання, індивідуальне, духовне життя, 

формування світогляду і патріотичних почуттів. 
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Патріотичне виховання дошкільнят включає розвиток любові до 

Батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до 

рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; 

потребу зробити свій внесок у долю Батьківщини; інтерес до національного 

спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу. 

Приєднання до вивчення історії, культури, побуту, звичаїв рідного краю, 

пояснення зв’язку людей з минулими й майбутніми поколіннями, виховання  

розуміння сенсу життя, інтересу до родинних і народних традицій є важливим   

напрямом національного виховання. Аналіз деяких жанрів художньої 

літератури з даного питання дозволяє з’ясувати значення виховання любові до   

патріотичних особливостей у дошкільнят. 

Дитяча художня література, відіграє винятково важливу роль у вихованні 

дитини. Це єдина в світі література, яка по праву може називатись великою 

літературою для маленьких читачів. Художні твори впливають на розумовий 

розвиток дітей, розвивають мислення дитини, підводять її до узагальнень і 

висновків, спонукають до порівнянь, розвивають пам’ять і уяву; допомагають 

краще розібратися в навколишньому житті, уточнити уявлення дитини, 

поповнити її досвід, розширити кругозір. Яскраві образи, жвава і точна мова, 

художні ілюстрації розвивають смак дитини, чуття краси, впливають на 

розвиток її уяви. 

Художня література має великий вплив на формування світогляду дитини 

і патріотичних почуттів, вона вчить дітей, спонукає їх до вчинків. Так, 

познайомившись з книжкою про кращих людей нашої країни, героїв праці в 

дитини виникає бажання наслідувати їх, виховуються певні риси характеру. 

Книжка про досягнення нашої країни змушує дитину пишатися Батьківщиною і 

любити її. Завдяки художнім творам дітям стає ближчим і зрозумілішим те, що 

їм найважче усвідомити. Розкриваючи в образній формі світ, художнє слово 

полегшує сприймання ідей, робить їх конкретними, наочними, переконливими, 

сприяє формуванню патріотичних уявлень, понять. 

Виховання засобом художньої літератури дозволяє виховувати у дитини 

такі загальнолюдські якості: співчуття, доброту, прив’язаність, людяність, 

відданість, почуття обов’язку, гордості, любові. 

Дошкільники живуть почуттями, за допомогою яких сприймають і 

розуміють оточуючий світ. Ось чому художнє слово є ефективним засобом 

патріотичного становлення особистості дошкільника. Воно, як ніщо інше, є 

найціннішим джерелом морального та патріотичного виховання дошкільників.  
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СЛОВНИКОВА РОБОТА ЯК ОДНЕ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

На сьогоднішній день у світі все більше уваги приділено освіті, а 

особливо дошкільній ланці, в якій формується особистість дитини та 

закладаються початки майбутнього життя людини. Особливо велика увага 

приділяється вихованню мовної особистості. Формуванню такого індивіда, 

який вільно може виражати власні позиції, логічно та послідовно висловлювати 

свої думки, який володіє усіма засобами виразності рідної мови, який 

спроможній передавати свої судження та переконання, вміє пояснювати їх і 

доводити. 

Проблема розвитку словника дітей дошкільного віку є досить складною. 

Багато науковців зверталось до цієї проблеми та досліджували її з різних точок 

зору. Такі науковці як А. Богуш, О. Гвоздєв, Л. Калмикова, Л. Колунова, 

К. Крутій, Ф. Сохін, Н. Швачкін, Т. Ушакова розкривали проблему фонетичних, 

лексичних та граматичних особливостей дитячого мовлення на початкових 

етапах розвитку [2; 3]. 

Ознаки появи перших слів у дітей досліджували такі автори як 

О. Гвоздєв, А. Захарова, М. Красногорський, Г. Ляміна, А. Маркова, 

І. Сікорський та ін. Більшість дослідників відмічає нерівномірність розвитку 

активного словника, тоді коли пасивний словник розвивається рівномірно та з 

випередженням. Перехід від пасивного словника до активного відбувається 

поступово. 

Мовленнєва діяльність дитини є важливою складовою в розвитку 

особистості у період дитинства дошкільника, оскільки завдяки мові дитина 

пізнає навколишнє, природне, предметне та соціальне оточення. Вона формує 

та розкриває внутрішній світ, визначає й створює культурні цінності. Основним 

компонентом освітнього процесу у дошкільних закладах є мовленнєва 

діяльність. Вона сприяє всебічному розвитку дітей, формує життєву 

компетентність, вдосконалює мовленнєвий розвиток. 

Одним із завдань мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку є 

словникова робота. Формування та розвиток словника залежить від умов життя 

та виховання дитини. Навчання дітей з дитинства рідної мови та інтересу до 

вживання влучних, образних слів, висловів, словосполучень – правильний шлях 

до формування яскравого та виразного мовлення. 

Одним із центральних завдань розвитку мовлення дошкільника постає 
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словник дитини. Утворення та розвиток словника дитини – процес дуже 

складний та довготривалий, який обумовлює опанування дитиною слів. У 

процесі розвитку словника дитина засвоює слова та їх лексичне і граматичне 

значення, а також вчиться складанню речень та словосполучень. В сучасних 

методиках словникова робота розглядається, як цілеспрямований педагогічний 

процес, який забезпечує продуктивне засвоєння словникового запасу рідною 

мовою. 

Важливим значенням в розвитку словника є психофізичне здоров’я, стан 

вищої нервової діяльності дитини, а також фізичний стан. Також слід зазначити 

що важливим є розвиток лексичного словника дитини через наслідування 

дорослого. Тож дорослим слід стежити за своєю мовою. Не слід імітувати мову 

дитини та перекручувати слова. 

Кількість лексичного запасу дошкільника змінюється дуже швидко, тому 

дошкільне дитинство – це єдиний період в існуванні людства, що 

характеризується такими різкими трансформаціями щодо лексичного словника. 

Його розвиток залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, тому й 

інформація, що характеризує кількість слів на різних вікових етапах у деяких 

джерелах може не збігатись. До того ж, у кожної дитини все досить 

індивідуально, тому не буде здивуванням, якщо будуть деякі розбіжності. 

Відомий психолог Д. Ельконін вважав, що відмінності в словниковому складі 

дітей більші, ніж можуть бути в іншій сфері розвитку [1]. 

У закладі дошкільної освіти словникова робота спрямована на створення 

лексичної основи мови і тому займає значуще місце в системі роботи з 

мовленнєвого розвитку дітей та водночас має велике значення для загального, 

всебічного розвитку дитини. 

Недостатня сформованість словника заважає повноцінному спілкуванню, 

вираженню своїх емоцій, відчуттів, а виходячи з цього заважає і загальному, 

повноцінному, всебічному розвитку дитини. І навпаки, сформований, багатий 

словник є вагомим показником високого розумового рівня, а також він слугує 

засобом справжнього повноцінного спілкування і розвитку особистості. 

Отже, в результаті аналізу наукової літератури ми дійшли висновку, що 

однією з найважливіших проблем лінгводидактики є проблема словникової 

роботи з дітьми. Ця проблема була та досі залишається актуальною. Вона 

виявляється у численних експериментах, дослідах сучасних лінгводидактів. 

Тож можна зазначити, що лінгводидактика як наука не стоїть на місці, а 

безперервно розвивається та наповнюється працями та результатами 

досліджень. 
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РОЛЬ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ У ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 

 

Аналізуючи новітнє суспільство, покоління «Z», бачимо, що воно 

відрізняється від попередніх. Їм складно уявити світ без Інтернету, без 

швидкого та легкого доступу до інформації. Наразі зручним для молоді є 

спілкування у мережі, але через нього суспільство втрачає «живе» спілкування, 

«живі» емоції. Опиняючись у колективі, дитині, яка звикла спілкуватись у 

мережі,  може бути складно знайти правильні слова для початку розмови та для 

її підтримання, або ж взагалі дитина може закритись у собі.  

Для попередження або ж виправлення цієї проблеми, було розроблено 

Концепцію Нової української школи, згідно з якою, зокрема, дитина здатна до 

соціалізації. Тож, однією з ключових компетентностей Нової української 

школи, яку мають опанувати молодші школярі, є соціальна та громадянська 

компетентність. Згідно з Державним стандартом початкової освіти, щодо цієї 

компетентності, випускник нової школи вміє співпрацювати у команді, 

ставиться з повагою до оточуючих, розуміє і користується правилами поведінки 

і спілкування у суспільстві [1].  

Видатними педагогами, які вважали за необхідне організовувати дитячі 

виховні колективи і намагались реалізовувати задуми на практиці, були 

Й. Базедов, Х. Зальцман, В. Лай, Й. Песталоцці та ін. 

Освітянами, які займались проблемою дитячого колективу є І. Іванов, 

Т. Коннікова, М. Красовицький, А. Макаренко, Л. Новікова, С. Русова, 

В. Сухомлинський та ін. 

Психологи, які займались темою колективу і взаємин дітей у ньому, 

І. Бех, П. Блонський, О. Залужний, Я. Коломинський, А. Петровський та ін. 

З самого дитинства людина потрапляє до різних колективів, перші з яких: 

у закладі дошкільної освіти, у закладі середньої освіти, у закладі вищої освіти, у 

закладі позашкільної освіти. У кожного колективу є спільні ідеї, спільні 

інтереси, мета, якої прагнуть досягнути всі його учасники.  

В. Сухомлинський вважав, що «колектив – це не щось таке, яке 

з’являється невідомо звідки. Колектив – це творіння педагога. У колективі, як у 

краплі води, відбиваються виховні ідеали педагога, його світогляд» [2]. 
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Дитячий колектив – це перший колектив, до якого потрапляє дитина. 

Вона ще не вміє комунікувати, та лише вчиться пізнавати світ та людей, які її 

оточують. Тому, у дитячому колективі важливу роль відіграє вихователь. Саме 

він вчить дітей, як варто поводити себе у соціумі: формує культуру мовлення та 

поведінки. Вихователь вчить дітей поважати один одного, вміти не лише 

говорити, а й слухати; надавати слушні поради другові; вміти керувати своїми 

емоціями; вирішувати конфлікти за допомогою слів; бути лідерами і одночасно 

прислуховуватись до думки інших; бути активними і вміти з користю 

проводити час з однолітками.  

У колективі діти вчаться комунікувати, що у майбутньому допоможе  

легше адаптуватись у колі незнайомих осіб. Найперші помітні зміни після 

спілкування з однолітками – це збільшення словникового запасу дитини. Також 

завдяки спілкуванню у колективі дитина розширює свій кругозір. Вона 

дізнається багато нової та цікавої для себе інформації, має змогу поділитись 

своїми думками та, можливо, навчити чомусь новому однолітків. Така 

діяльність підвищує у дітей інтерес та прагнення бути цікавим у колі 

однолітків, бажання знаходитись у колективі, а не на самоті.  

Потрапивши у колектив, де вже закріпились певні норми поведінки, 

дитина, яка не слідує їм, поступово почне змінювати свої переконання. 

Звертаючи увагу на інших, вона прагнутиме до змін своїх якостей на краще. 

Згодом, помічаючи некоректну, на її думку, поведінку сторонньої людини, 

дитина захоче ненав’язливо переконати, що краще змінити таку позицію. Таким 

чином, перебуваючи у колективі, дитина здатна усвідомлювати свою поведінку 

та прагнути до її змін, як наслідок – корегувати поведінку оточуючих. 

Отже, можемо дійти висновку, що колектив дійсно впливає на 

формування особистості молодшого школяра. Завдяки вихованню у колективі, 

діти вчаться знаходити спільну мову з однолітками, аналізувати різні 

пропозиції щодо вирішення тієї чи іншої проблеми, вміти знаходити компроміс 

та спільними зусиллями вирішувати складні проблеми. Не менш важливим є 

формування таких корисних для кожної людини рис, як допомога тому, хто її 

потребує, дбайливе ставлення до оточуючих, вміння співчувати. Завдяки 

вихованню у колективі набуваються важливі риси характеру людини, які є 

актуальними для сучасного суспільства. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ «ПРОФЕСІЙНОГО 

ВИГОРАННЯ» СУЧАСНОГО КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА: ЗМІСТ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ 

 

Проблематика стійкості людини до стресів в різних професіях з давніх 

часів приваблювала психологів та педагогів різних напрямів. Синдром 

вигорання, як наслідок стресів на роботі, вже понад 30 років вивчається в 

зарубіжній психології та визначається терміном «burnout». Цей англійський 

термін відповідає таким українським еквівалентам, як «згорання», «згасання 

горіння», «вигорання». Потрібно відрізняти термін «burnout» від 

психіатричного терміну «burnout». Останній пов’язаний із залишковими 

явищами шизофренії, симптоматика яких проявляється інакше. 

Аналіз літератури свідчить, що проблема синдрому «професійного 

вигорання» знайшла своє відображення у роботах зарубіжних і вітчизняних 

вчених присвячених змісту та структурі цього синдрому (М. Буриш, Г. Діон, 

Л. Карамушка, Н. Левицька, Г. Ложкін, М. Лейтер, С. Максименко, Л. Малець, 

Е. Махер, В. Орел, М. Смульсон, Т. Форманюк, Х. Дж. Фрейденбергер, 

У. Шуфелі та ін.), а також методам його діагностики (В. Бойко, Н. Водоп’янова, 

С. Джексон, К. Маслач, Т. Ронгинська, О. Старченкова та ін.). Окрім того, деякі 

прояву синдрому «професійного вигорання» вивчались, як зарубіжними, так і 

вітчизняними дослідниками, у представників різних професійних груп – 

працівників медичних закладів (Г. Каплан, І. Кущ, К. Маслач, Г. Робертс, 

Б. Дж. Седок, В. Семеніхіна, К. Черніс, А. Юр’єв, Л. Юр’єва та ін.), соціальних 

працівників (Т. Марек, К. Ван Вак та ін.), спортсменів (Б. Вайт, В. Могран, 

Р. Сміт, Р. Уейнберг, Р. Флиппин, А. Хакней та ін.) тощо. 

Професійне вигорання – це відносно самостійна, багатокомпонентна, 

незводима до інших станів, складна психофізична, стресова реакція, яка 

виникає внаслідок тривалих стресів міжособистісних відносин, передбачає 

повне або часткове виключення емоцій, зниження їхньої енергетики у відповідь 

на вибрані психотравмуючі впливи. 

Професійне вигорання – група симптомів, що не проявляються в жодної 

людини одночасно, оскільки «вигорання – процес дуже індивідуальний. В наш 

час дослідники виділяють біля 100 симптомів, пов’язаних з «професійним 

вигоранням» та декілька моделей структури феномену. 

За визначенням М. Борисової, вигорання – це вироблений особистістю 

механізм психологічного захисту у формі повного або часткового виключення 

емоцій у відповідь на психотравмуючі впливи [1, с. 97].  

Запропонована Т. Зайчиковою модель детермінант виникнення 

синдрому «професійного вигорання» у педагогів включає: 1) соціально-
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економічні детермінанти; 2) соціально-психологічні детермінанти; 

3) індивідуально-психологічні детермінанти. Дослідження кореляційних 

зв’язків між синдромом «професійного вигорання» та особистісними 

характеристиками вчителів показало наявність статистично значущих зв’язків 

між синдромом та такими особистісними факторами, як інтроверсія-

екстраверсія, агресивність, психотизм [2].  

Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняної та зарубіжної 

думки феномен «вигорання» досліджується в психології стресових станів, в 

межах психології професійної діяльності та екзистенційної психології.  

Дослідниками встановлено: до професійного вигорання більш схильні 

фахівці, які змушені в силу своєї роботи багато й інтенсивно спілкуватись з 

різними людьми. Тому цілком закономірно, що швидше «вигорають» люди, які 

мають інтровертований характер, індивідуально-психологічні особливості яких 

не поєднуються з професійними вимогами комунікативних професій. Вони не 

мають надлишку життєвої енергії, характеризуються скромністю і 

сором’язливістю, схильні до замкнутості і концентрації на предметі 

професійної діяльності. Саме вони здатні накопичувати емоційний дискомфорт 

без «скидання» негативних переживань у зовнішнє середовище. Також існує 

взаємозв’язок між вигоранням і тривожністю, емоційною чутливістю, 

темпераментом. 

За результатами проведеного нами дослідження було встановлено, що 

домінуючим компонентом у структурі «професійної деформації» у корекційних 

педагогів є «емоційне виснаження», що 2,5% опитаних мають «відмінний» 

рівень нервово-психічної стійкості, 19,8% фахівців – «добрий» рівень, 32,5% 

опитаних – «задовільний» рівень та 45,2% – «незадовільний» рівень нервово-

психічної стійкості. 

Аналіз змісту та окремих проявів синдрому показує, що «професійне 

вигорання» має досить складну структуру, тобто багато симптомів, які у 

кожного індивіда можуть проявлятися по-різному, з урахуванням конкретних 

обставин його професійної та особистісної життєдіяльності. Серед симптомів, 

що виникають першими, можна вирізнити загальне почуття занепокоєння, 

сприймання роботи такої, що постійно ускладнюється та стає менш 

результативною. Працівник може легко розгніватись, почувати себе 

виснаженим. Серйозними проявами «професійного вигорання» є поведінкові 

зміни і ригідність. Якщо людина зазвичай балакуча й нестримана, вона може 

стати тихою і відчуженою. Або навпаки, людина, що зазвичай була тихою і 

стриманою, може стати дуже говіркою. Людина, що зазнала дію «професійного 

вигорання», може стати ригідною у мисленні. 

Отже, констатуємо, що основними симптомами синдрому «професійного 

вигорання» сучасного корекційного педагога є зміни поведінки (систематичні 

запізнення, уникнення колективу), зміни в почуттях (втрата почуття гумору, 

почуття невдачі та провини), зміни в мисленні (думки про залишення роботи, 

менталітет жертви), зміни в стані здоров’я. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 

Вдосконалення та оновлення системи та змісту вищої освіти в Україні є 

важливою проблемою в реформуванні системи освіти. Зокрема питання 

підготовки майбутніх педагогів за допомогою інноваційних педагогічних 

технологій є відкритим і актуальним і донині.  

Педагогічні технології почали впроваджуватися в роботу навчальних 

закладів різних рівнів ще у середині 50–60х років минулого століття. Цей 

процес вчені пов’язують із виникненням технологічного підходу до навчання 

спочатку в американській, а потім і в європейській школі. 

Такий термін, як  «педагогічні технології», з’явився в освіті нещодавно, 

приблизно у 90-х роках ХХ століття, коли його було вжито стосовно 

навчального процесу. Хоча ще у 20-х роках ХХ століття термін «педагогічні 

технології» згадувався в працях вчених (М. Басов, В. Бехтерєв, О. Ухтомський, 

С. Шацький та ін.) із педології, де визначався як  сукупність прийомів і засобів, 

спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять, а також 

уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, використовувати 

наочні посібники[2]. Нині, термін «педагогічна технологія» визначається так: 

комплексний, інтегративний процес, який залучає людей, ідеї, засоби і способи 

організації роботи для аналізу проблем і планування, організації, оцінювання і 

керування розв’язанням проблем, які мають значення для різних аспектів 

отримання і опанування знаннями [3]. 

Вивченням питання стратегії інноваційного навчання в сучасності 

займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені:  І. Дичківська, Т. Коляда, 

Л. Овчаренко, В. Паламарчук, Л. Хіхловський, J. Gardner, H. Klages, E. Petlak, 

S. Pokrivcakova, A. Sowiński, P. Whitefield та багато інших. Дослідження 

теоретичних та практичних аспектів вивчення інноваційних методів навчання 

висвітлено в роботах І. Вачкова, Ю. Ємельянова, С. Крамаренко, А. Мартинець, 

Н. Оганесян, Л. Пироженко, О. Пометун, Т. Яценко.  
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Термін «інновація» означає оновлення, введення чогось нового, зміну. 

Педагогічна інновація має таке значення, як нововведення, які покращують та 

поліпшують навчально-виховний процес [4]. 

Основна мета інноваційних технологій в педагогіці – зробити освітній 

процес керованим, організованим, спрямованим на індивідуальний підхід, 

відтворюваним та результативним. Головною відмінністю від традиційних 

технологій є те, що інноваційна педагогічна технологія внесла зміни до 

взаємодії викладача та студента, а також змісту та характеру їх діяльності в 

освітньому процесі. Інноваційна технологія спрямована, в першу чергу, на 

особистість майбутнього педагога, на розвиток його соціальних, професійних і 

моральних якостей. 

Будь-які інноваційні технології для навчання відбирають за певними 

принципами: перспективність, демократичність, гуманістичність, 

інтегративність, реалістичність, цілісність, керованість, економічність, 

актуальність. Оцінюють же їх за такими критеріями, як актуальність, 

корисність та реалістичність.  

Використання інноваційних технологій в навчанні є дуже цікавою 

технологією для студентів, адже всі вони виявляються залученими до процесу 

навчання, а також можуть самостійно проводити рефлексію відносно своїх 

думок з того чи іншого питання. Окрім цього, майбутні педагоги, вже під час 

навчання, можуть виділяти цікаві для себе технології, які знадобляться їм в 

подальшій професійній діяльності [1]. Також використання інноваційної 

педагогічної технології у навчанні майбутніх педагогів має такі важливі 

аспекти, як: цільова установка на розвиток особистості студента; інтеграція 

форм, методів і засобів навчання; взаєморозуміння викладачів і студентів; 

індивідуальний стиль педагогічної діяльності.  

Виходячи з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що одним 

із шляхів розв’язання завдань формування майбутнього педагога є пошук і 

впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, методів 

активного та інтерактивного навчання.  
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ОЗДОРОВЧІ ГІМНАСТИКИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХОВОЇ 

АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Проблема виховання здорової нації в сучасному суспільстві є особливо 

актуальною, оскільки вдосконалення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та 

рухової підготовленості дітей має життєво важливе значення. Усебічний 

розвиток дитини неможливий без повноцінного фізичного виховання, що є 

фундаментом здоров’я дитини [3, с.144]. 

Найважливіші задачі, які постають перед сучасними педагогами, – 

збереження та зміцнення здоров’я, усебічний фізичний розвиток та 

оптимальний руховий режим дітей дошкільного віку. 

Для того, щоб виховання було по-справжньому розвивальним, необхідно 

активізувати рухову діяльність дитини, що є однією з необхідних умов 

фізичного розвитку дошкільника. Рухова активність дитини дошкільного віку 

включає обсяг різноманітних рухових дій, які виконуються ним протягом дня. 

Рухова активність визначається як біологічна потреба в рухах, пов’язана з 

механізмом саморегуляції активності. Рухи є важливою складовою будь-якого 

виду діяльності та багатьох психічних процесів [2]. Дитячий організм прагне до 

збереження певного рівня рухової активності, обумовленої цією потребою. Чим 

дорослішим є дошкільник, тим вищою є для нього ця потреба. Біологічну 

потребу в рухах називають кінезофілією. 

На думку Е. Вільчковського, рухову активність дітей можна умовно 

розподілити на цілеспрямовану та довільну (самостійну). Виконання фізичних 

вправ під керівництвом вихователя під час занять, ранкової гімнастики, 

рухливих ігор є цілеспрямованою руховою активністю. До довільної рухової 

діяльності відносять самостійні ігри, виконання фізичних вправ, різні 

пересування, коли діти вільні від занять, дії, пов’язані зі самообслуговуванням 

тощо. Одним із важливих напрямів виховної роботи з дітьми є створення 

необхідних умов для формування самостійної рухової діяльності, яку 

розглядають із кількісної (обсяг рухів, які виконуються дітьми в певному 

календарному періоді, а також місце рухової діяльності в режимі дня дитини) та 

якісної (форма занять, фізичні вправи, способи організації дітей під час  

виконання вправ) точки зору [1, с.252]. 

Рухова активність дошкільника повинна бути цілеспрямованою та 

відповідати його досвіду, інтересам, бажанням, функціональним можливостям 
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організму. Тому змістовий бік рухового режиму дошкільників має 

спрямовуватись на розвиток розумових і фізичних здібностей дітей. 

Основою раціональної організації рухового режиму дітей може стати 

правильно організована фізкультурно-оздоровча робота, що сприятиме 

ефективному фізкультурному розвитку дошкільнят і їхній руховій 

підготовленості, дозволить підвищити адаптивні можливості організму, стане 

засобом збереження та зміцнення здоров’я дітей [3]. 

Упровадження технологій збереження здоров’я має забезпечувати, 

насамперед, комфортні умови для розвитку оптимальних рухових можливостей 

дітей та попереджувати негативні впливи довкілля на стан їхнього здоров’я. 

Технології збереження здоров’я набули поширення в сучасних закладах 

дошкільної освіти. Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей 

дошкільного віку в ЗДО слід виокремити такі: казкотерапію, фітболгімнастику, 

художню гімнастику, пальчикову гімнастику (вправи, ігри, картинки), 

психогімнастику, дихальну та звукову гімнастику, кінезорефлексотерапію, 

аромотерапію та фітотерапію, кисневі напої, кольоротерапію, різні види масажу 

(з використанням щіток, шишок, горішків, точковий, самомасаж), 

музикотерапію, ігровий тренінг, піскотерапію, авторські технології. Проте 

часто спостерігається безсистемне й епізодичне їх використання, не 

забезпечується цілісність у організації здоров’язберігаючого простору, не 

завжди впровадженню технології передує діагностика стану здоров’я дітей та 

усвідомлення кінцевого результату, перспектив подальшого удосконалення. 

Фізкультурно-оздоровчі технології в дошкільній освіті спрямовані на 

фізичний розвиток і зміцнення здоров’я дошкільнят, а саме: розвиток фізичних 

якостей, рухової активності та становлення фізичної культури дошкільників, 

загартовування, дихальну гімнастику, масаж і самомасаж, профілактику 

клишоногості та формування правильної постави, виховання звички до 

повсякденної фізичної активності й турботу про здоров’я тощо. Реалізація цих 

технологій, як правило, здійснюється фахівцями з фізичного виховання та 

вихователями закладів дошкільної освіти в умовах спеціально організованих 

форм оздоровчої роботи [3]. 

Отже, педагоги закладів дошкільної освіти мають професійно добирати 

технології з огляду на стан здоров’я дошкільників та вікову фізіологічну й 

психологічну спрямованість нетрадиційних оздоровчих методів. Оздоровчі 

технології повинні бути науково обґрунтованими, спиратись на національні 

традиції фізичного виховання й оздоровлення.  
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РОЛЬ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Проблема морального виховання не втрачала своєї актуальності 

впродовж розвитку людського суспільства. Норми змінювалися, світ набував 

нових технологій, тим самим обумовлюючи зацікавленість духовним станом 

культури і моралі підростаючого покоління. Представники психолого-

педагогічних наук безумовно зацікавлені в обґрунтуванні сутності даної 

проблеми через істотний вплив морального виховання на життєдіяльність 

молодшого школяра. 

У сучасному освітньому просторі дана тема висвітлена у таких 

державних документах як: закон України «Про освіту», Концепція Нової 

Української школи. Це вказує на те, що заклади освіти як ніколи потребують 

змін і сучасних підходів до навчання, спрямованих на розвиток 

компетентностей і формування загальнолюдських цінностей: чесності, 

милосердя, справедливості, поваги до себе і інших. Соціальні умови у 

XXI столітті призвели до деформації стандартів значної частини молоді, а саме 

змінилося ставлення до традицій, сім’ї, культурних надбань, любові, 

поширився булінг і жорстокість. Це свідчить про те, що наразі пріоритетного 

значення у вихованні набуває формування всебічно розвиненої, гармонійної, 

духовнобагатої особистості. Для досягнення цієї мети є актуальним такий 

напрям виховного процесу, як моральне виховання, особливе значення для 

якого має саме початкова школа. Це насамперед пов’язано із віковими 

особливостями молодших школярів, їх здатності до засвоєння інформації, 

гнучкості мислення, формування орієнтованої поведінки. 

Аналіз досвіду сучасних Норвезьких шкіл і змісту концепції Нової 

української школи, дають змогу зрозуміти, що одним із кращих природних для 

дитини методів морального виховання є саме впровадження ігрової діяльності у 

навчання. Гра – це не просто розвага, це спосіб набуття досвіду, уміння 

спілкуватись, працювати у групі, керувати своїми емоціями, отримати ті 

вміння, які знадобляться у майбутньому. Саме такі критерії є вирішальними у 
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повсякденному сучасному світі. 

До вирішення проблем морального виховання звертались ще здавна, 

наприклад такі філософи як: Демокрит, Сократ, Платон, Епіктет, В. Гегель, 

І. Кант, А. Гельвецій. Також слід звернути увагу на внески сучасних 

дослідників: О. Бодальов, Ш. Амонашвілі, Л. Божович, В. Клименко 

О. Вишневський. 

Психолого-педагогічні особливості гри розкриті у наукових працях 

І. Беха, О. Матвієнко, Б. Ананьєва, С. Козлової, О. Запорожця, К. Ушинського, 

В. Сухомлинського, А. Макаренко. 

У теоретичній обгрунтованості взаємозв’зку гри з моральним вихованням 

пов’язані відчизняні вчені (В. Зеньківський, О. Леонтьєв, Є. Аркін, 

С. Рубінштейн, І. Сірський, П. Блонський та ін.) й сучасні українські 

дослідники (Г. Григоренко, К. Щербакова, Н. Гавриш, Н. Кудикіна). 

Наявні погляди з цього питання у видатного педагога В. Сухомлинського. 

Він писав: «Гра – це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини 

вливається життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це 

іскра, що засвічує вогник допитливості». Згідно з цим можна зробити висновок, 

що моральне виховання має межі перетину з ігровою діяльністю і завдяки ній 

виконує вплив на духовний розвиток, сприяє формуванню якостей особистості, 

важливих для подальшого життя дитини в сучасному суспільстві. Пов’язано це 

з мотивацією ігрової діяльності, яка має такі характеристики як: добровільність, 

можливість вибору, вільність дій, задоволення потреб, самоствердження. Саме 

необхідність даного методу як біологічної функції забезпечує його 

ефективність [2, с. 95]. 

Переконливим є погляд А. Макаренка, який писав: «Гра має важливе 

значення в житті дитини… Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, 

коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в 

грі…» [1, с. 145]. Ця думка ще раз підтверджує значимість організації 

виховного процесу через гру, важливість покращення результативності 

педагогічного впливу. Специфічність віку молодших школярів виявляється у 

невеликому досвіді, що є передумовою до потреби використовувати набуті 

знання у практичній діяльності, а саме у процесі гри. Знання норм можуть бути 

лише передумовою вчинків, тому важливе значення займає можливість 

відтворити в ігрових умовах ситуації з життя. Виступаючи таким чином 

суб’єктом діяльності дитина уявляє себе у ролі дорослого, опановує 

загальнолюдські якості, встановлює соціально-моральні взаємовідносини, 

розвиває спектр емоцій. 

Аналізуючи погляд вчених можна дійти висновку: ігрова діяльність є 

більш функціональним засобом формування моральних якостей молодших 

школярів, оскільки відповідає природнім і віковим потребам, сприяє засвоєнню 

позитивних зразків поведінки, норм, а використання цього методу має 

психолого-педагогічне значення щодо виховання з метою покращення 

сучасного освітнього простору Нової української школи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 

 

Одним з актуальних соціальних аспектів у розвитку сучасної української 

школи є інклюзивна освіта, яка передбачає навчання дітей з особливими 

потребами у звичайній школі разом з іншими дітьми. 

Інклюзія – це залучення в освітній процес кожної дитини за допомогою 

освітньої програми, яка відповідає її здібностям; задоволення індивідуальних 

освітніх потреб особистості, забезпечення умов її супроводу [1]. 

Термін «Інклюзія» запроваджено в 1994 р. Саламанською декларацією 

про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з 

особливими потребами .  

Головним завданням запровадження інклюзивної освіти в Україні є 

створення умов для отримання шансів і можливостей доступу до освіти на 

кожному її етапі, реалізації в професійній роботі, організації вільного часу, 

використання творчого та інтелектуального потенціалу та участі в суспільному 

житті на рівних правах з повноцінними особами.  

Варто зазначити, що проблемою запровадження інклюзивної освіти стає 

брак кваліфікованих кадрів та фінансування, недосконалість законодавчої бази, 

а також відсутність практичних механізмів реалізації навчання особливих дітей. 

Однак, вивчення зарубіжного досвіду, дослідження наукових співробітників, 

вчителів, вихователів, працівників соціально-психологічних служб, розширення 

інформаційного простору, навчання батьків і опікунів дає можливість розвитку 

процесів інклюзії в нашій державі. 

Необхідність інклюзивної освіти зумовлена міжнародними документами.  

Україна стала учасником Конвенції ООН «Про права інвалідів», в якій 

викладені основоположні норми впровадження інклюзивного навчання. До того 

ж, діє наказ Міносвіти, в якому затверджено план дій щодо запровадження 

інклюзивного навчання, а також розглядається «Концепція розвитку 

інклюзивної освіти», яка спрямована на виконання вимог міжнародних 

нормативно-правових документів та на розробку механізмів впровадження 

інклюзивної освіти. Метою концепції є діяльність, яка спрямована на 
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формування нової філософії суспільства – позитивного ставлення до дітей та 

осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю; створення умов 

для реалізації державної політики забезпечення конституційних прав і гарантій 

дітям з особливими освітніми потребами у сфері освіти; удосконалення системи 

освіти та соціальної реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 

через впровадження інноваційних технологій, а саме інклюзивного навчання, з 

використанням адаптованого міжнародного досвіду.  

Як бачимо, в Україні є певна законодавча база для запровадження 

інклюзивної освіти. До того ж, продовжують вестися постійні роботи для 

запровадження цієї моделі, але конкретні дії в основному роблять Громадські 

організації та фонди. Наприклад, Фонд «Крок за кроком» спільно з 

Міністерством освіти України, активно працює над впровадженням в нашій 

країні інклюзивної системи навчання. Фінансує цей проект Канадське агентство 

міжнародного розвитку (CIDA) спільно з Міжнародним фондом 

«Відродження». 

Основний критерій ефективності інклюзивної освіти – успішність 

соціалізації, введення в культуру, розвиток соціального досвіду всіх дітей, у 

тому числі дітей з особливими освітніми потребами [2].  

Серед шляхів реалізації системи інклюзивної освіти передбачено 

подолання бар’єрів у навчанні учнів з особливими освітніми потребами, а саме: 

бар’єрів «архітектурного» оточення учня; фінансовий бар’єр у разі необхідності 

додаткових витрат на організацію спеціальної педагогічної підтримки; бар’єри, 

що виникають в результаті взаємин учнів і соціальних контекстів їх буття, – 

бар’єри соціальних відносин («відносні» або соціальні бар’єри).  

Ключовим принципом, який лежить в основі інклюзивної ідеї, повинна 

бути відкритість шкіл для всіх дітей незалежно від їх фізичних, 

інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовленнєвих або інших особливостей. 

Таким чином, школа сама повинна змінитися для того, щоб стати інклюзивною, 

орієнтованою на будь-яку дитину з будь-якими освітніми потребами. Це 

складний процес, що вимагає організаційних, змістовних, ціннісних змін. 

Потрібно змінювати не тільки форми організації навчання, а й способи 

навчальної взаємодії учнів. 

Отже, запровадження інклюзивної освіти має багато переваг, і її розвиток 

став одним із пріоритетів Нової української школи. Але щоб усунути всі 

недоліки, що заважають повноцінному навчанню дітей з особливими 

потребами, потрібно докласти багато зусиль. Адже інклюзивна освіта – це 

тільки перший крок до того, щоб така дитина стала частиною соціуму і могла 

розвиватися як особистість. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Дошкільний вік – період інтенсивного розвитку особистості, який 

характеризується становленням цілісності свідомості як єдності емоційним та 

інтелектуальним сфер, так і формуванням основ самостійності і творчої 

індивідуальності дитини в різних видах діяльності. 

В умовах сучасної мовної освіти, коли створені передумови для розвитку 

творчої ініціативи, відкритий широкий простір для вираження різних думок, 

переконань, оцінок, формування умінь і навичок продуктивного спілкування 

слід починати з самого раннього віку і продовжувати все життя, так як серйозне 

ставлення до вміння володіти рідною мовою є запорукою життєвого успіху. 

Саме старший дошкільний вік надзвичайно сприятливий для оволодіння 

комунікативними навичками в силу особливої чуйності до мовних явищ, 

інтересу до осмислення мовного досвіду, спілкування. 

Серед основних напрямів діяльності педагогів дошкільних установ одне з 

центральних місць займає робота по мовному розвитку дітей, це пояснюється 

важливістю періоду дошкільного дитинства в мовному становленні дитини. 

Саме дошкільний вік є найбільш сприятливим періодом для розвитку навичок 

мовного спілкування дітей, розвитку мовлення в тісному взаємозв’язку з 

розвитком мислення дитини, усвідомленням себе і навколишнього світу. 

У старшому дошкільному віці стрімко наростає запас слів, відбувається 

швидкий розвиток лексичної сторони мовлення дітей. Звичайно, лексикон, який 

розуміється як запас слів рідної мови, широко варіює навіть у дітей одного віку. 

В середньому загальний обсяг словникового запасу, що включає активний 

словник (сукупність слів, якими користується дитина при побудові 

висловлювань) і пасивний словник (слова, які людина розуміє, але не 

використовує в своїй промові), досягає, за оцінками різних фахівців, 3,5-5 тис. 

слів. Це дуже вагома цифра, досить сказати, що більшість з нас, дорослих, в 

своєму повсякденному житті вживають близько 4 тис. слів. [1] 

Крутій Є. в статті «Особливості комунікативно-розвиваючої технології 

навчання мови, розвитку мови і мовного спілкування дітей дошкільного віку», 

аналізуючи причини труднощі формування мовленнєвої компетентності 

дошкільнят, підкреслює відсутність орієнтації вихователів на реалізацію 

розвиваючих завдань навчання. Так, тільки 9% опитаних вихователів називають 
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метою дошкільної освіти мовленнєвий розвиток дитини, 4%  − вдосконалення 

його «почуття мови». Автор вказує на недостатню орієнтацію педагогів в 

поняттях «мовна компетентність», «мовний розвиток", «мовна здатність», 

«почуття мови», в кращому випадку вони розуміють їх однобічно, вузько, 

неправильно визначаючи сутність взаємини навчання рідної мови і мовного 

розвитку дитини. Наслідком того є відсутність уміння усвідомлено вести 

роботу по стимулюванню мовного розвитку дошкільнят [2]  

Слова, що знаходяться в мовній компетенції старших дошкільників, як 

правило, відносяться до основного словниковому фонду мови (часто 

зустрічаються, найбільш вживані і позначають всі існуючі частини мови, 

застосовуються в самих різних граматичних формах і поєднаннях. 

Крім лексичної, діти старшого дошкільного віку успішно освоюють і 

морфологічну структуру рідної мови, їм знайомі основні типи відмін і 

дієвідмін, з’єднувальні сполучники, більшість поширених суфіксів. 

Зростає здатність дітей до послідовного, образного, точному, зв’язного 

викладу своїх думок. З цією метою діти часто вдаються до допомоги складних 

речень. 

Дітям старшого дошкільного віку властивий підвищений інтерес до 

слова, вони охоче йдуть на «експериментування» зі словами, із задоволенням 

займаються словозміною, словотвіром, словотворчістю, створюють безліч 

неологізмів. Діти 5-6-річного віку прагнуть зрозуміти і розуміють значення 

великої кількості абстрактних слів, переносне значення образних слів, їх 

словник насичений узагальнюючими словами, що позначають різні зв’язку 

об’єктивного світу, властивості предметів і явищ. 

Про високий рівень мовленнєвої компетентності говорить і та обставина, 

що діти все краще розуміють прочитане або почуте, відповідають на все більш 

складні питання за змістом казок і віршів, вміють їх переказувати, викладати 

зміст літературних творів, мови дорослих або однолітків своїми словами, 

застосовуючи як пряму , так і непряму мову. 

Вищевикладені спостереження підтверджують значущість педагога в 

формуванні мовної, мовленнєвої  та комунікативної компетентності дітей 

дошкільного віку. Саме дорослі сприяють розвитку у дітей почуття 

відповідальності за дане слово, допомагають розпізнавати емоційні 

переживання, освоювати різні способи вирішення конфліктних ситуацій, 

домовлятися, встановлювати нові контакти, продуктивно спілкуватися. 

Комунікативні вміння включають в себе наступні компоненти: володіння 

вербальними і невербальними засобами спілкування, вміння встановлювати 

контакти, вступати в діалог, підтримувати і вести його, слухати, чути і 

говорити, висловлювати свої думки, емоції і почуття, бажання і наміри, 

прохання і пропозиції, обмінюватися інформацією, ставити і відповідати на 

питання, відстоювати свою думку, переконувати, доводити, пояснювати, 

орієнтуватися в ситуаціях спілкування і регулювати власне мовна поведінка, 

дотримуватися мовного етикету, правила культурного спілкування та ін. 
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Комунікативна компетентність дітей дошкільного віку − це володіння 

конструктивними способами і засобами взаємодії з оточуючими людьми, 

«вміння спілкуватися і за допомогою спілкування успішно вирішувати 

виникаючі ігрові, пізнавальні, побутові та творчі завдання» 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Дошкільний вік – це період, який починається з трьох років і 

продовжується до вступу дитини до школи, на думку І. Беха,  саме у 

дошкільному віці закладаються основи особистості. Мова йде про її цінності, 

погляди та звички. Тому екологічне виховання має бути організоване вже у 

ЗДО чи окремо батьками дитини [1].  

На думку А. Богуш, екологічне виховання – є одним із основним 

компонентів виховання дитини. Дитина повинна отримувати знання про 

тваринний і рослинний світ, про людину як частину природи, Всесвіт та 

екологію. Екологічне виховання повинно починатися вже з молодшого 

дошкільного віку [2]. 

Зазвичай, у екологічному вихованні дітей дошкільного віку 

використовували традиційні методи та форми виховання. Л. Жильцова 

відокремлює такі традиційні форми екологічного виховання дітей дошкільного 

віку: бесіда; спостереження та розглядання; читання художньої літератури; 

освітня та практична діяльність . 

Але, у наш час, традиційні форми екологічного виховання не дають тієї 

ефективності як раніше, тому вихователі шукають нові, інноваційні підходи до 

екологічного виховання, які будуть виконувати такі функції: підвищувати 

пізнавальну активність дітей дошкільного віку; спонукати до самостійної 

діяльності. 

Ю. Грецька пропонує, нові форми екологічного виховання: дидактичні 

екологічні ігри; листи-скарги; кейс-технології; ігрові навчальні ситуації; діалог 

з природою; метод екологічної ідентифікації; метод моделювання; 
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мнемотехніку; проектно-дослідницьку діяльність; екологічні акції; екологічні 

стежки; активні форми роботи з сім’єю [3]. 

Як ми бачимо, інноваційних форм екологічного виховання дітей 

дошкільного віку дуже багато, тому розглянемо їх детальніше. 

Сучасна педагогіка і психологія вчить, що у дошкільному віці провідною 

діяльністю – є гра. Про це треба пам’ятати, організовуючи виховання у 

екологічному напрямку. Зараз все частіше у екологічному виховання дітей 

дошкільного віку використовують спеціальні дидактичні екологічні ігри. 

Дидактична гра – є активною діяльністю, яка має змогу зацікавити та навчити. 

С. Ніколаєва відокремлює такі види дидактичних ігор, які направлені на 

екологічне виховання: ігри для ознайомлення з тваринним та рослинним 

світом; ігри для ознайомлення з навколишнім середовищем; ігри для 

ознайомлення зі станом екології. 

Такі ігри можуть проходити у різних формах: індивідуальній та 

колективній. Дидактичні ігри проводять у години дозвілля, на заняттях і 

прогулянках. Ігрові навчальні ситуації можуть бути представлені з казковими 

героями, які будуть нести виховальну функцію. Це можуть бути ігри-подорожі, 

які відкриють нові екологічні знання та місця. Екологічні знання в ігровій 

формі засвоюються дошкільнятами швидше та краще.  

А. Удовіка наголошує, що екологічні акції  – є ефективним засобом 

екологічного виховання в дошкільному віці. Екологічна акція є комплексом 

заходів, які мають за мету вивчити окрему екологічну проблему, сформувати 

свою громадянську позицію та думку. Ця форма екологічного виховання є 

оптимальною для дітей старшого дошкільного віку. Екологічна акція 

передбачає використання і інших форм виховання, таких як: ігри, практична 

діяльність, конкурси, вікторини, тощо. Тривалість проведення може бути 

досить довгою – декілька місяців. Так як для повноцінної організації 

екологічної акції потрібна належна підготовка як вихователів, так і дітей. 

Корисно залучати до екологічної акції й батьків дошкільників. Така форма 

екологічного виховання може проводитися декілька разів на рік та дозволяти 

розглядати багато екологічних тем. За допомогою екологічних акцій, 

дошкільнята розуміють важливість збереження довкілля, отримують знання про 

навколишній світ [5].  

Н. Поліщук зазначає, що такі форми екологічного виховання як лист-

скарга та діалог з природою – є інновацією дошкільного виховання. Діалог з 

природою може бути таємним (наодинці) чи відкритим (усний вираз думок). 

Діалог може бути складений так: «Спитай у пташки, яку їжу вона їсть?» та т.п. 

Лист скарга передбачає отримання дітьми листів від жителів лісу, живого 

кутка, саду, тощо. У цьому листі тварини розповідають про екологічні 

проблеми та інше. Завдання дітей – замислитися про цю проблему, висказати 

свою думку та спробувати знайти шляхи вирішення цієї проблеми [4]. 

На думку сучасних педагогів, така форма виховання як кейс-технологія 

має змогу сформувати екологічну свідомість дитини. Кейс-технологія 
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проводиться як дидактична гра, яка має за мету, навчити дітей аналізувати, 

висказувати свої думки, навчитися працювати з інформацією. Інформація може 

подаватися теоретично та іллюстраційно. Наприклад, кейс-ілюстрація може 

містити світлину з хлопчиком, який ображає кошенят. За цією ілюстрацією, 

дітям ставляться питання щодо поведінки хлопчика, його моральних цінностей, 

тощо. Кейс-технологія може бути побудована, за допомогою ігор, які несуть в 

собі екологічні знання. Ця форма екологічної освіти оптимальна для дітей 

середнього та старшого дошкільного віку. 

Також треба звернути увагу на важливість використання проектно-

дослідницької діяльності у екологічному вихованні дошкільників. Це 

зумовлено тим, що кожен дошкільник – це дослідник. Дошкільний вік – є віком 

пізнання, тому буде природно використовувати таку форму екологічного 

виховання. Проектно-дослідницька діяльність виконує такі функції в 

екологічній освіті: вчить побачити проблему; розвиває комунікаційні функції,  

вчить аналізувати міркувати та робити висновки, знаходити вирішення питань.  

Екологічне виховання – є педагогічним процесом, який має за мету 

сформувати особистість, з новим мисленням, яка зможе вести належну 

екологічну діяльність та зберегти навколишнє середовище та  природу всієї 

планети Земля. В процесі екологічного виховання людина повинна отримати 

екологічні знання, які допоможуть їй сформувати свою власну екологічну 

культуру, яка буде підкріплена екологічною відповідальністю. Екологічне 

виховання повинно впроваджуватися в життя дитини вже з самого раннього 

віку. Процес екологічного виховання має бути організований не тільки 

вихователями ЗДО, але й батьками дітей. 

 

Література 

 

1. Бех І. Д. Виховання особистості : метод. посіб.  Київ : Либідь, 2003. 280 с. 

2. Богуш А. М. Базовий компонент дошкільної освіти. Київ : Видавництво, 

2012. 26 с. 

3. Грецкая Ю. П. Инновационные подходы в экологическом образовании 

детей старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС. Вопросы 

дошкольной педагогики. 2017. № 3. С. 51-54. 

4. Поліщук Н. Виховуємо природолюба.  Пед. пошук. 2007. № 2. С. 56-58. 

5. Удовика А. В., Хрулева М. В. Инновационный подход к организации 

работы по экологическому образованию детей дошкольного возраста. 

Астраханский вестник экологического образования. 2011. № 1. С. 81-89. 

 

 

 

 

 

 



207 

 

Сапицька Олеся 

студентка 2 курсу фак-ту соціальної педагогіки та психології 

Наук. кер.: д-р пед. наук, доц. Сущенко Л. О. 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Пріоритетною метою Концепції Нової української школи є створення 

школи із безпечним освітнім середовищем, яка надаватиме учням не лише 

знання, а й уміння й компетентності застосовувати їх протягом життя. 

Навчання – основа освітнього процесу, але його складовою є багато інших 

компонентів, які мають цілеспрямований вплив на учнів з урахуванням вікових 

та індивідуальних особливостей. Здобувачі освіти навчаються мислити, 

вирішувати питання нестандартними способами, тим самим розвиваючи свою 

креативність. Під час цього процесу важливим чинником є саме навколишнє 

середовище, відношення вчителя та класу один до одного й утворення 

колективів. У нормативному документі «Державний стандарт початкової 

освіти» акцентовано на важливості діяльності колективу та вміння учасників її 

оцінювати. Всі ці аспекти впливають на сформованість та соціалізацію 

особистості не тільки в освітньому процесі, а й за межами закладу освіти для її 

подальшої комунікації у суспільстві. 

Тому значення колективу у сучасному освітньому процесі займає важливе 

місце у формуванні здобувачів освіти комунікативних здібностей. Він вчиться 

оцінювати себе та здобуває практику соціальних відносин. Формуванням 

колективів активно зацікавлена сучасна педагогіка, яка повинна враховувати 

існування цих об’єднань для складання навчальних програм та, за необхідності, 

розробляти методи неопосередкованого впливу на них, враховуючи 

гуманістичні засади.  

Аналіз стану колективних об’єднань не тільки молодших, але середніх та 

старших класів дає зрозуміти, що цим питанням потрібно займатися вже на 

початкових етапах формування, заради можливості позитивного морального 

впливу на розуміння значущості даної теми у майбутньому житті учнів. 

Феномен дитячого колективу викликає інтерес різних представників 

науки. Велике значення колективу в педагогічній діяльності надавалося такими 

відомими педагогами, як А. Макаренко та В. Сухомлинський. Варто згадати ще 

таких педагогів як: Ш. Амонашвілі, В. Бучківська, Б. Грінченко, І. Іванов, 

Л. Новікова, С. Русова, С. Сидоров, О. Сухомлинська, К. Ушинський, 

С. Якименко; зарубіжні педагоги: Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці. 

На психологічному рівні цю проблему висвітлювали (Б. Ананьєв, 

Л. Божович, М. Буянов, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Залужний, 

Я. Коломинський, А. Петровський). 

В. Сухомлинський у дослідженні «Методика виховання колективу» 

писав: «Найважливіший період становлення особистості майбутнього 
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громадянина – шкільні роки. Тому виняткову роль у формуванні підростаючої 

людини відіграє шкільний колектив. Саме він є основним соціальним 

середовищем, в якому виховуються потреби, розкриваються задатки, 

формуються здібності особистості. У шкільному колективі, з його 

багатогранними відносинами, завдяки спільній діяльності його членів 

забезпечується всебічний розвиток особистості, належна підготовка дітей і 

молоді до виробничої практики, до активної участі в суспільному житті» [1]. 

За результатами вищенаведеного, можна стверджувати, що труднощі, які 

виникають у колективних утвореннях мають великий вплив не тільки на 

існування даних об’єднань в подальшому освітньому та соціальному процесі, 

але і на формування та розвиток особистостей учнів, які задіяні у ньому.  

Сучасне соціальне становище відрізняється від того, яке було під час 

епохи В. Сухомлинського та А. Макаренка. Певний негативний вплив 

навколишнього середовища та бажання учнів брати з нього приклад дає 

підґрунтя для формування у них ворожого ставлення та неприязні до членів 

колективу, тим самим обумовлюючи створення певних конфліктів. Факторами 

може бути лідерство одного учня і заздрість інших; цькування морально 

слабших, які в свою чергу починають закриватися від спілкування та взаємодії з 

однолітками; непорозуміння; культурно-національні відносини; матеріальне 

становище родини. 

Колектив формується на перших стадіях знайомства і тому саме в цей час 

найголовнішим завданням педагога є сформувати в учнів принцип гуманізму 

задля того, щоб вони починали усвідомлювати цінність кожної особистості та 

розуміли значимість їхнього об’єднання. Вчитель повинен вчасно виявити 

проблеми формування колективу та ліквідовувати їх ще на ранніх етапах. 

Сприяє згуртуванню учнівського колективу обґрунтований і 

використовуваний А. Макаренком принцип паралельної дії – вимога до 

вихованця ставиться не прямо, а через колектив, коли відповідальність за 

кожного члена покладається на колектив і його самоврядування. Цю методику 

можна використовувати вже на другій стадії розвитку колективу. Такій же меті 

підпорядкована організація колективної діяльності. Різноманітна спільна 

діяльність робить життя дитячого колективу цікавим, сприяє налагодженню 

стосунків між первинними колективами, загальношкільним і первинними 

колективами, що згуртовує і первинні колективи, і загальношкільний. 

Об’єднують колектив цікаві конкретні справи, що потребують узгоджених дій 

його членів [2]. 

Педагогічні здібності вчителя, вміння зацікавити учнів в освітньому 

процесі можуть як згуртувати колектив так і визначити сильні та слабші 

сторони об’єднання, дати можливість дітям комунікувати між собою для 

подальшого соціального розвитку. Під час спостереження за спілкуванням та їх 

діями, вчитель матиме змогу виявити дітей, у яких входження у групу 

однолітків дається з певними труднощами та більш ефективно продумати 

шляхи підвищення їх соціалізації.  



209 

 

Отже, сучасна проблема формування учнівського колективу у початковій 

школі займає одне із найважливіших завдань вчителів, яка при її вирішенні та 

впровадженні у освітній процес може дати позитивні наслідки у формуванні 

особистості учнів. Вплинувши на сформованість колективу на початковому 

етапі, педагог тим самим впливає на подальшу комунікацію дітей у соціумі. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Сьогодні, коли людство потерпає від природних катаклізмів, 

спричинених екологічною недбалістю, усе частіше постає питання щодо 

переосмислення ощадливого користування природними ресурсами.  

Надзвичайно актуальною є проблема формування природозбережувального 

ставлення  та  поведінки в природному довкіллі. З цією метою в закладах освіти 

активно впроваджується екологічне виховання. 

Заклад дошкільної освіти – початкова ланка для формування екологічної 

культури; уже в дитячому садочку вихованці отримують перші знання про 

природу, вивчають основи екологічної культури. Період дошкільного 

дитинства вагомий для усвідомлення дитиною себе частинкою природи,  саме 

тут дитина отримує перші знання щодо впливу людини на флору й фауну. 

Дошкільний вік є найпродуктивнішим етапом засвоєння екологічних знань, 

тому що діти сприймають природу емоційно. 

Дошкільний вік є періодом початкового становлення особистості, 

упродовж якого відбувається колосальне збагачення та впорядкування її 

чуттєвого досвіду, оволодіння нею специфічно людськими формами 

сприймання і мислення. Тож рівень готовності дошкільнят до екологічної 

освіти й виховання в школі визначається саме системою виховання і навчання 

дитини в дитячому садку, тобто в період дошкільного дитинства. Метою 

екологічної освіти й виховання є формування системи наукових знань, 

поглядів, переконань, які закладають основи відповідального та дієвого 

ставлення особистості до навколишнього середовища. У зв’язку з цим зміст 
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освітньо-виховної роботи полягає в розкритті багатогранної цінності природи: 

естетичної, гігієнічної, рекреаційної, практичної [2, с. 35]. 

Екологічне виховання передбачає розкриття сутності світу природи як 

середовища існування людини. Дитина має бути зацікавлена у збереженні 

природного світу, уміти взаємодіяти з природою. Формування в дітей 

бережливого ставлення до природи, моральних почуттів обов’язку й 

відповідальності за її збереження спонукає дошкільників до природоохоронної 

діяльності.  

Найважливішим фактором психічного розвитку дитини дошкільного віку 

є її спілкування – спочатку з дорослими, а згодом і з ровесниками та іншими 

дітьми. Поза спілкуванням неможливий розвиток у дитини специфічно 

людських психічних функцій, її особистісне становлення [1, с. 79-80].  

Пізнання дітьми природи відбувається під час активної діяльності; у 

цьому процесі обов’язково мають бути задіяні як батьки, так і заклади 

дошкільної освіти. 

Дорослі відіграють провідну роль у розвитку особистості дитини, 

навчають її правил поведінки, що організовують її в повсякденних справах, 

налаштовують на позитивні вчинки. Висуваючи вимоги, оцінюючи поведінку, 

вони вимагають від дітей виконання певних правил. Поступово малюки 

починають самостійно оцінювати свої вчинки на основі власних уявлень про те, 

якої поведінки чекають від них дорослі й ровесники. Експериментальні 

дослідження, проведені під керівництвом М. Лісіної, показали, що саме 

спілкування з дорослими визначає внутрішній план дій дитини, сферу її 

емоційних переживань, пізнавальну активність, довільність і волю, самооцінку 

й самосвідомість, спілкування з ровесниками [3, с. 231]. 

Підґрунтям екологічного мислення є сім’я, покликана прищепити дітям 

систему екологічних цінностей, норм поведінки в природному середовищі. 

У процесі спілкування з батьками дитина отримує інформацію про 

предмети, явища навколишнього світу, знайомиться з їхніми властивостями й 

функціями, розвиваються пізнавальні інтереси дитини. Спілкуючись із 

дорослими й однолітками, дитина вчиться регулювати свою поведінку, вносити 

зміни в діяльність, коригувати поведінку інших людей. Спілкування формує та 

розвиває емоційну сферу дошкільника. Увесь спектр специфічно людських 

емоцій виникає в умовах спілкування дитини з іншими людьми. Ця проблема є 

досить актуальною, адже саме сім’ї належить пріоритетне місце у формуванні 

особистісних якостей дитини. Гармонійне спілкування в родині розкриває 

перед дітьми широкий простір для накопичення знань як бази для формування 

наукового світогляду; оволодіння основними розумовими операціями; 

вироблення інтелектуальних умінь; готує їх до розумової діяльності  [3, с. 229]. 

Отже, спілкування дитини з близькими, ровесниками, педагогами в 

закладі дошкільної освіти є основою та важливою умовою формування 

позитивного ставлення не тільки до природи, а й до себе, до оточуючих людей, 

предметного світу; спілкування з соціумом сприяє розвитку головних якостей 
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особистості. Співпраця  закладу освіти й батьків – запорука успіху в 

екологічному вихованні дошкільнят. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Сьогодні в світовій практиці ефективність освіти пов’язують з 

реалізацією компетентнісного підходу, що передбачає переорієнтацію на 

результат освіти в діяльнісному вимірі, зміщення акцентів з накопичення знань 

на формування та розвиток  у молодших школярів здатності діяти практично, 

застосовувати досвід навчальної діяльності для вирішення  конкретних 

життєвих проблем.  

З огляду на це, одним з основних положень Нової української школи є 

впровадження діяльнісного підходу, який визначає спрямованість освітнього 

процесу на розвиток ключових і предметних компетентностей учня початкових 

класів, застосування на практиці здобутих знань і умінь з різних навчальних 

предметів, успішну адаптацію особистості в соціумі, професійну 

самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та 

самоосвіти [1]. Це доводять дослідження О. Леонтьєва, С. Рубінштейна та ін., в 

яких зазначено, що лише  в процесі діяльності  людина створює себе саму [3]. 

Сутність діяльнісного підходу, на думку І. Беха, П. Гальперіна, 

В. Давидова, полягає в тому, щоб навчити дітей вчитися, стимулювати 

мисленнєві та пізнавальні процеси, актуалізувати творчий потенціал учнів.  

Основна ідея діяльнісного підходу, за визначенням В. Сухова, 

виявляється в тому, що головний результат освіти – це не окремі знання, вміння 

і навички, а здатність і готовність людини до ефективної та продуктивної 

діяльності в різних соціально-значущих ситуаціях [6]. Важливим є те, що нові 

знання не даються дітям в готовому вигляді, вони «відкривають» їх під час 

самостійної дослідницької діяльності під керівництвом учителя. Такий підхід є 

актуальним і для навчання математики, в процесі якої педагог має забезпечити 
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формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів, 

сприяти розвитку їх творчості та самостійності. 

Відомо, що традиційне навчання математики і навчання, побудоване на 

основі діяльнісного підходу, розрізняються за такими позиціями: за змістом, 

методами і засобами; за характером процесу управління навчальною діяльністю 

дітей; за характером підготовки викладача до організації навчального процесу; 

за результатами навчання [2]. 

Діяльнісний підхід передбачає подання нового матеріалу через 

розгортання послідовності навчальних завдань, моделювання досліджуваних 

процесів, використання різних джерел інформації, зокрема інформаційного 

простору мережі Інтернет, організацію навчальної співпраці різних рівнів 

(учитель-учень, учень-учень , учень-група) [4].  

Нині стало очевидним, що основна функція вчителя Нової української 

школи полягає в супроводі навчального процесу: ретельній підготовці 

дидактичного матеріалу для роботи, організації різних форм співробітництва, 

створенні умов для  обговорення школярами результатів освітньої діяльності, 

самоконтролю та самооцінки учнів. 

Особливої уваги заслуговує те, що для ефективного впровадження 

діяльнісного підходу вчитель має застосовувати метод проблемного викладання 

матеріалу, частково-пошуковий і дослідницький методи. Проблемну ситуацію 

вчитель створює формулюванням завдань пошукового характеру. На уроках 

математики потрібно частіше використовувати проблемну ситуацію з 

ускладненням, яка викликається практичним завданням не схожим з 

попередніми [5]. Організація процесу навчання через діяльність учнів стає 

основою для формування в них творчого мислення, спонукає дітей до пошуку 

інших варіантів рішень, до розвитку ситуації на новому рівні [3]. 

Упровадження діяльнісного підходу на уроках математики передбачає 

також використання ігрових, інтерактивних, рефлексивних методів навчання, 

застосування стратегій розвитку критичного мислення та формування умінь 

молодших школярів, необхідних для самостійної навчальної діяльності. 

Як зауважують Л. Коваль, С. Скворцова та ін.,  у викладанні математики 

діяльнісний підхід вимагає формування в учнів початкової школи практичних 

умінь виділяти, порівнювати, узагальнювати, оцінювати математичні поняття, 

створювати математичні моделі, тобто володіти тими універсальними 

способами дій, які їм знадобляться на практиці. Уміння побачити завдання 

всебічно, проаналізувати безліч рішень, з єдиного цілого виділити складові, 

або, навпаки, з розрізнених фактів зібрати цілісну картину, буде допомагати не 

тільки на уроках, а й у звичайному житті [3]. 

Отже, за нашим переконанням, упровадження діяльнісного підходу в 

навчанні математики сприяє мовленнєвому та логіко-математичному розвитку 

молодших школярів, а також одночасно стимулює розвиток соціальних, 

емоційних, фізичних і творчих умінь дітей.  Це не сукупність технологій і 

методичних прийомів, а філософія освіти, де на першому місці стоїть не  
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накопичення знань, умінь і навичок, а становлення особистості, її 

«самотворення  в процесі діяльності». 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІГРОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

ШКОЛІ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

За новим Державним стандартом початкової освіти мета освітніх галузей 

– формування ключових компетентностей, розвиток мислення, здатність 

розпізнавати й моделювати процеси й ситуації з повсякденного життя, 

здатність робити усвідомлений вибір. 

Швидкий розвиток науки, зростання обсягу інформації потребують від 

сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які б мали високі 

творчі здібності та володіли певними якостями: уміли самостійно критично та 

творчо мислити; знаходити шляхи вирішення проблеми; грамотно 

опрацьовувати інформацію; удосконалювати розвиток особистої моральності, 

інтелекту, культурного рівня. 

Як же зробити так, щоб дитина засвоювала нові поняття з різних 

навчальних дисциплін, опановувала нову інформацію, спробувала застосувати 

її під час вироблення нових умінь та навичок і разом з тим почувала себе 

впевненою з бажанням вчитись?  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF%23Text
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На нашу думку, неможливо це реалізувати в умовах традиційного 

навчання, тому перевагу варто надавати методам активного навчання, серед 

яких особливе місце посідає гра. 

Український педагог А. Макаренко зазначав: «Гра має важливе значення 

в житті дитини... Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в праці, коли 

виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в 

грі…» [3].. 

Психолого-педагогічні аспекти використання ігор в освітньому процесі 

вивчали Н. Анікєєва, Д. Ельконін, М. Кларін, Н. Кудикіна, В. Паламарчук, 

О. Савченко, Г. Селевко та ін.  

Ми вважаємо, що гра дає змогу занурити здобувача освіти у такі ситуації, 

під час яких необхідно вибрати правильну лінію поведінки, знайти 

опитувальний шлях розв’язання проблеми.  

Щоб активізувати розумову і пізнавальну діяльність молодшого школяра 

досить провести заняття в ігровій формі, яку можна створити за допомогою 

ігрових прийомів і ситуацій. Таким чином, дидактична мета гри 

перетворюється в ігрову задачу, вся подальша діяльність учнів 

підпорядковується створеним ігровим правилам. Навчальний матеріал служить 

засобом гри, тим самим якщо ввести в навчальну діяльність елемент ігор-

змагань, які переводять дидактичну задачу в ігрову, а їх успішне завершення 

дидактичного завдання зв’язується з ігровим результатом [1]. 

Мотиваційна функція ігрового навчання – найчастіше цитована 

характеристика. Навчання на основі гри мотивує учнів тривалий час 

виконувати певні операції, що мають стимули, наприклад, збирати зірки, інші 

трофеї і закріплюватися в рейтингових таблицях, а також ряд механічних дій, 

результатами яких захоплені учні, тобто, формується високий рівень 

зацікавленості [4]. 

Для дітей немає чіткого розмежовування між роботою, навчанням і 

відпочинком. Робота не обов’язково має бути серйозна і нудна. Життя для них 

– це постійне творення, гармонія між зароблянням грошей, пізнанням нового, 

самовдосконаленням, грою та розвагою. Тому універсальним для 

урізноманітнення сучасного навчання є добірка ігор з використанням набору 

«Шість цеглинок» LEGO
®
.  

Лего – одна з відомих і поширених педагогічних систем, що використовує 

моделі реального світу і предметно – ігрове середовище навчання та розвитку 

дитини. Основним принципом є «Навчання через дію», коли діти отримують 

знання у процесі побудови й дослідження моделей із конструктора. 

Конструктор Лего – це цікавий матеріал, що стимулює дитячу фантазію, уяву, 

формує моторні навички. Лего-конструювання допомагає дітям втілювати в 

життя свої задумки, будувати і фантазувати, захоплено працювати і бачити 

кінцевий результат [5]. 

Тож чому Лего? Тому що основним видом діяльності молодших школярів 

є гра. Робота з конструктором Лего дає змогу учням у формі пізнавальної гри 
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дізнатися багато важливих ідей і розвинути необхідні в подальшому житті 

навички. Відбувається знайомство з навколишнім світом за допомогою гри та 

творчості. Отже, саме Лего формує творчу особистість, яка самостійно генерує 

нові ідеї, приймає нестандартні рішення [5]. 

Таким чином, у грі школярі вчаться самостійно приймати рішення, 

працювати у групі, розвиваються уява й навички, креативне мислення 

школярів, так як освіта тепер має запит від суспільства на «створення» 

самостійно думаючих, відповідальних, ініціативних і творчих особистостей. У 

грі виховується самостійність, наполегливість, витримка, воля до перемоги – 

усе те, без чого не можна досягти успіху. Гра формує самостійну, ініціативну, 

вдумливу особистість. А систематичне використання на уроках ігрових завдань 

розвиває такі необхідні якості, як кмітливість, креативність, фантазію, уяву. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

З початком впровадження нових стандартів освіти в початковій школі 

Міністерство освіти і науки встановило ряд заходів щодо організації підготовки 

вчителів для реалізації поставленої мети. 

У Концепції НУШ [3, с. 16] вказано, що «нова школа потребує нового 

вчителя, який зможе стати агентом змін». Цим же документом закріплені 

вимоги фахової підготовки кожного вчителя, одними з яких є: 

- вчитель повинен вміти виконувати нові ролі коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини; 

- вчитель враховує вікові особливості психічного, фізичного і 

розумового розвитку кожної дитини; 
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- оцінює результати освітньої діяльності учнів з використанням 

описового формувального оцінювання, при цьому підтримувати в кожному 

учневі впевненість і мотивацію до пізнання; 

- повинен уміти готувати власні авторські навчальні програми; 

- вчитель вміє організувати навчання через ігровий підхід як у класі, 

так і за його межами; 

- повинен чітко виявляти індивідуальні нахили та здібності кожної 

дитини для цілеспрямованого розвитку і профорієнтації; 

- вчитель має активно виражати власну фахову думку; 

- вчитель має виховувати в кожному учневі відповідальність не лише 

за себе, а й за розвиток і добробут країни; 

- вчитель вміє власноруч обирати підручники, методи, стратегії, 

способи і засоби навчання; 

- повинен володіти навичками спілкування з учнями, батьками, 

вчителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу на 

основі взаємної поваги та діалогу; 

- вчитель повинен мати сформовані навички інтегрування 

навчального матеріалу у змісті споріднених предметів або окремих модулів. 

Інтегроване навчання – це навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. 

В даному випадку, освіта виступає загальною цілісною картиною, а не ділиться 

на окремі дисципліни. Коли вчитель заохочує учня встановити зв’язок між 

різними дисциплінами межі між предметами зникають. Кожному учневі 

потрібно показати можливість інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і 

критично оцінювати те, що всі ці частини взаємодіють [2]; 

- вчитель повинен уміти організовувати навчально-виховний процес 

на принципах дитиноцентризму. 

Дитиноцентризм розуміється як максимальне наближення навчання і 

виховання дитини до її внутрішнього світу, здібностей і життєвих планів. До 

основних ідей дитиноцентризму належить [1]: 

˗ ідея відсутності адміністративного контролю, який обмежує 

свободу педагогічної творчості; 

˗ ідея виховання незалежної особистості; 

˗ ідея практичної спрямованості навчальної діяльності; 

˗ ідея збереження та становлення морально-психологічного комфорту 

дитини, збереження прав дитини; 

˗ ідея виховання гуманістичного та демократичного світогляду, 

необхідного для сучасного суспільства; 

˗ ідея орієнтованості на інтереси та досвід учнів для створення 

навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент 

життя дитини. 

Отже, спираючись на вище вказане, можна зробити висновок, що система 

підготовки вчителів початкових класів за принципами концепції НУШ 

передбачає формування у вчителя вмінь інтегрувати зміст навчальних 
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предметів для зростання ефективності освітнього процесу, показати дітям 

цілісну картину світу на основі сучасної науки, формувати вміння створювати 

сучасне навчальне середовище, ефективно використовувати сучасне 

обладнання для того, щоб забезпечити освітні потреби учнів. Діяльність 

учителя повинна базуватись на знаннях особливостей розвитку дитини, 

особливо з точки зору специфіки перебігу пізнавальних процесів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

БІЛІНГВІЗМОМ 

 

Виховання дітей дошкільного віку з білінгвізмом є нагальною проблемою 

соціолінгвістики, психології, педагогіки з урахуванням динаміки когнітивних 

підходів до опису мовних явищ та мовленнєвих процесів у сучасному 

полілінгвальному просторі. Мультинаціональні та багатомовні держави 

змушені проводити певну мовну політику з метою регулювання введення, 

застосування, розвитку і поширення мов на своїй території в різних 

адміністративних і освітніх установах та регіонах. Мовне планування 

передбачає вжиття заходів щодо зміни статусу мов, поширенню писемності, 

реформ їх вживання тощо [2]. 

Дослідженню розвитку мовлення дітей дошкільного віку в умовах 

двомовності приділяли увагу педагоги-класики, лінгвісти та психологи як 

вітчизняні, так і зарубіжні (А. Богуш, А. Бондаренко, І. Білодід, У. Вайнрах, 

Є. Верещагін, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, О. Лурія, Ч. Осгуд, 

Т. Піроженко, І. Синиця, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Л. Щерба та інші). 
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У фокусі сучасних дослідників – виховання повноцінної двомовності. 

Чому це потрібно? Тому що дуже великий ризик погано вивчити хоча б одну 

мову, особливо якщо мається на увазі мова, на якій буде проходити основне 

життя людини. І великий він тому, що відсутня пряма необхідність вчитися: 

робляться переклади на різні мови, є багато потенційних груп для спілкування, 

де можна психологічно комфортно задовольнити свої комунікаційні потреби. 

До того ж, щоб досягти певного рівня в другій мові, потрібно докладати зусиль. 

І хоча рекомендацій щодо «ледачого» варіанту оволодіння мовою стільки, 

скільки способів швидко схуднути, всі вони приблизно однакові – їх результат 

не задовольняє мовця [2]. 

К. Протасова вважає, що поєднання мов у кожної людини настільки ж 

індивідуальне, наскільки унікальне його життя. При формуванні двомовної 

особистості дорослим, відповідальним за виховання дитини, слід бути особливо 

уважними щодо якості зверненого до неї мовлення та змісту того, що говорить 

сама дитина, вчасно реагувати на недорозвинення якихось мовних структур, 

ненав’язливо допомагати долати труднощі, пов’язані з невмінням адекватно 

висловити свої думки на кожній із мов [2]. 

Звичайний випадок двомовної сім’ї – батьки розмовляють різними 

мовами. Дотримуючись принципу «Одна особа – одна мова», вони спілкуються 

з дитиною кожен на своїй мові. Дитина починає розуміти, що всі речі в світі 

можуть бути названі або на мові мами, або на мові тата. На практиці дитина 

може не відповідати або відповідати на іншій мові, що в деяких батьків 

викликає бажання продовжувати говорити тією ж мовою, якою скористалася 

дитина. Батьки у розпачі, якщо дитина не хоче спілкуватися з ними на їхній 

мові. Насправді, якщо розмовляти багато і цікаво, дитина обов’язково буде 

відповідати кожному дорослому на його мові, але потрібно дотримуватися раз і 

назавжди обраного принципу і бути терплячим [2]. 

На думку Т. Агапової, білінгвізм розвивається стихійно, якщо батьки не 

планують заздалегідь мови спілкування з дитиною, самі їх змішують, не 

контролюють мовлення дитини, не звертають уваги на його недоліки. Іноді 

стихійна двомовність розвивається, коли на вулиці діти говорять на іншій мові, 

ніж вдома, або «домашня» та «вулична» мови змішуються, не звертаючи уваги 

на такий розвиток мовлення з боку батьків. У разі стихійного розвитку 

білінгвізму в мовленні дитини виникає багато помилок. Якщо батьки свідомо 

підходять до формування у дитини двомовності, вони заздалегідь продумують, 

за яким принципом, якою мірою та як довго буде здійснюватися спілкування на 

кожній мові [1]. 

Як наслідок свідомого підходу до виховання дитини дошкільного віку з 

білінгвізмом, за твердженням А. Тимошенко, двомовність позитивно 

позначається на розвитку її пам’яті, умінні розуміти, аналізувати і 

обговорювати явища мови, кмітливості, швидкості реакції, математичних 

навичках і логіки. Повноцінно розвинені білінгви, як правило, добре вчаться і 

краще за інших засвоюють абстрактні науки, літературу та інші іноземні мови. 
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Чим молодша дитина, тим більше в неї шансів оволодіти другою мовою в 

максимально можливому обсязі і з природною вимовою [3].  

Таким чином, важливість правильної організації виховання дитини-

білінгва в сучасному закладі дошкільної освіти, активна її підтримка з боку 

сім’ї, надають незаперечну перевагу як у загальному розвитку дітей 

дошкільного віку, так і під час вивченні іноземних мов у шкільному віці. 
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Останнім часом в Україні постає проблема здоров’я нації, особливо 

підростаючого покоління. З кожним роком це питання стає актуальнішим. 

Сучасні діти потребують індивідуального підходу у сфері фізичного виховання 

та оздоровчо-профілактичної роботи, оскільки в окремих освітніх закладах 

кількість дітей із певними порушеннями здоров’я сягає 50–90%. Ці кричущі 

цифри не можна ігнорувати. Що ж робити? Хто має розв’язувати проблему 

збереження та зміцнення здоров’я юного покоління? Окрім родини й медиків 

значний внесок у оздоровлення мають зробити заклади освіти, оскільки саме в 

них дівчатка та хлопчики проводять більшу частину свого дитинства. 

До причин, які зумовлюють порушення в стані здоров’я дітей належать 

такі: 

- несприятливі соціально-економічні, побутові умови; відсутність 

належних умов для ігор, занять, різних видів праці в сім’ї, закладі освіти; 

гіподинамія, недостатньо збалансоване харчування; 

- формальний підхід до загартування; неправильне регулювання динаміки 

фізичної, психічної та емоційної працездатності вихованців (упродовж заняття, 

дня, тижня, року); 

http://megasite.in.ua/57333-bilingvizm-divo-chi-realnist.html
http://surl.li/orla
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- порушення режимів організації життя дітей – санітарно-гігієнічного, 

повітряного, світлового. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні, Законі «Про 

дошкільну освіту» йдеться про необхідність виховання в дитини ціннісного 

ставлення до життя, власного здоров’я та здоров’я інших людей як до найвищої 

індивідуальної та суспільної цінності [2, с. 3]. 

Велике значення для розвитку дитини має оточення, особливо батьки й 

педагоги. І якість цього впливу залежить від знання дорослими 

закономірностей формування здоров’я, змісту роботи й розуміння проблеми. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) дає таке визначення 

поняття «здоров’я» – це стан повного фізичного, духовного й соціального 

благополуччя людини, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів [1]. 

Завдання всебічного розвитку дитини мають реалізуватися в усіх закладах 

освіти, починаючи з дошкільних, через комплекс повноцінного медичного 

обслуговування, створення сприятливого життєвого простору 

здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища, оптимізацію 

рухового режиму дітей. 

Після року або двох років від народження діти приходять до групи 

раннього віку закладу дошкільної освіти, із шести років (за сучасними 

реформами освіти) – у школу. В освітніх закладах з урахуванням закладів вищої 

освіти більшість молодих людей перебуває до 18–22 років, будучи суб’єктами 

педагогічної взаємодії. Отже, їхнє здоров’я формує не тільки сім’я, а й заклад 

дошкільної освіти, школа, коледж, заклад вищої освіти. Як же все відбувається? 

Починати треба з найменших – дошкільнят. Протягом 8–12 годин щодня 

більшість із них перебуває в закладі дошкільної освіти, тому їхнє здоров’я 

(фізичне, психічне, духовне й соціальне) насамперед залежить від того, яке 

здоров’язбережувальне середовище там створене.  

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти виникла потреба у 

збільшенні інтеграції занять з фізичної культури із заняттями, які вимагають  

інтелектуальної, художньо-естетичної, креативної діяльності. На заняттях 

мають проводитись фізкультхвилинки, вправи на розвиток дрібної моторики 

(пальчикові ігри, імітаційні та мімічні вправи), механічний і точковий масажі, 

динамічні паузи. Недостатність такої організованої діяльності призводить до 

повного застою фізіологічних систем організму дитини, що перешкоджає 

активній аналітико-синтетичній діяльності мозку та центрів кори головного 

мозку, і як результат – погано засвоюються знання, уміння та навички, 

погіршується інтелектуальний розвиток вихованців. У закладах дошкільної 

освіти все частіше застосовуються нетрадиційні методи оздоровлення: 

кольоротерапія, фітотерапія, музикотерапія, танцювальна терапія; 

лялькотерапія, масажі тощо. 

На заняттях мають використовуватись пісні, пестушки, загадки, що 

активізують позитивні емоції дітей (радість, захоплення, любов, ніжність) та 

сприяють формуванню мотиваційного, оцінно-контрольного й діяльнісного 
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компонентів. Якщо ж перераховані фізкультурно-оздоровчі технології не 

використовуються, це часто призводить до послаблення як фізіологічних, 

психологічних, духовних і соціальних основ розвитку особистості дитини, так і 

дидактичних основ освітнього процесу. 

Отже, постає нагальна проблема вивчення та впровадження 

здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які б не тільки 

сприяли максимальному розвитку фізичного тіла дошкільнят, а й розвитку 

їхньої психіки, формуванню духовності, комунікативних навичок; методик, які 

формують здоров’я як багатокомпонентну категорію, до якої входить фізична, 

психічна, духовна й соціальна складові. 

Таким чином, питання збереження та зміцнення здоров’я дітей повинні 

вирішуватись колективом кожного закладу дошкільної освіти шляхом 

адаптування та впровадження інноваційних оздоровчих технологій у галузі 

фізичного виховання й оздоровлення дошкільників. 
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ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Сім’я – це особливе соціальне середовище. У ній діють правила й норми 

поведінки, може існувати своя ієрархія, саме в сім’ї дитина знаходить власні 

перші приклади для наслідування, бачить першу реакцію людей на свої вчинки. 

Не маючи соціального й особистого досвіду, дитина не може оцінити ні власну 

поведінку, ні прояви особистісних якостей інших людей. 

Одним із найбільш значущих чинників розвитку характеру дитини 

дошкільного віку при формуванні базових рис її особистості, первинних форм 

зв’язків і відносин із зовнішнім світом є її родина. 

Сім’я – провідний чинник розвитку особистості дитини, від якого багато 

в чому залежить подальша доля людини. Перше, що характеризує сім’ю як 
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чинник виховання, – це її виховне середовище, у якому природно 

організовується життя й діяльність дитини. 

Сім’я виступає підґрунтям різноманітних видів діяльності дітей. Від 

народження особистість не володіє вміннями, що забезпечують її подальше 

самостійне життя. Взаємодію дитини зі світом організовують батьки та інші 

члени сім’ї. У цьому закладений великий педагогічний сенс, бо навіть дитина, 

якій пощастило народитися в сприятливому середовищі, не зможе повноцінно 

розвиватися, якщо активна взаємодія з нею обмежена. Саме в родині 

починається залучення дитини до різних видів діяльності: пізнавальної, 

предметної, ігрової, трудової, навчальної, а також діяльності спілкування.  

Спочатку дорослі діють із дитиною спільно, стимулюючи й підкріплюючи її 

активність. Після того, як дитина опановує окремі дії, надається можливість 

організувати її діяльність як спільно розділену з дорослим. Дитина 

перетворюється на суб’єкта власної діяльності, але й на цьому етапі їй 

необхідна увага дорослого, емоційна підтримка, схвалення, оцінка, іноді – 

підказка, додаткова інформація про те, як краще зробити, вчинити в тій чи 

іншій ситуації тощо. Батькам важливо відчувати міру розумного 

співвідношення дитячої та власної активності, не виконувати за дитину те, чого 

вона вже навчилась. 

Темп сучасного життя настільки напружений, що дорослим іноді легше 

зробити щось замість дитини, ніж чекати, коли вона впорається з цим сама. І 

батьки продовжують годувати дитину з ложки, прибирати за нею іграшки тощо. 

Слід дещо напружитись, пофантазувати, щоб вигадати й реалізувати спосіб, 

який допоможе включити малюка в самостійну діяльність. З точки зору 

виховання перший шлях призводить до інфантилізму, синдрому безпорадності 

в поведінці дитини і згодом – дорослої людини. Нескінченні побоювання, зайва 

обережність дорослих, недостатність у них терпіння й часу призводять до того, 

що в дошкільні роки, коли дитині властива активність, прагнення до 

самостійності («Я сам!»), її постійно зупиняють словами «Ти не вмієш, дай я 

зроблю! Не лізь! Не займай!». Це стримує розвиток самостійності, рішучості, а 

отже, ускладнить життя дитини на наступних етапах, коли вона буде 

відвідувати дошкільний заклад [1, с. 177]. 

Родинне середовище – перша культурна ніша для дитини, що включає в 

себе предметно-просторове, соціально-поведінкове, подієве, інформаційне 

оточення дитини [2, с. 201]. 

Батьки створюють виховне середовище різної якості (наприклад, 

забезпечують гігієнічні умови, повноцінне харчування; купують відповідні 

іграшки, книги, кімнатні рослини, акваріум та інші засоби виховання; 

піклуються про позитивні приклади й зразки поведінки). Від того, як 

організоване середовище виховання, залежать методи впливу на дитину, їхня 

ефективність для її розвитку. 

Усе життя сім’ї складається з безлічі соціальних ситуацій, а саме: 

прощання на ніч і вітання одне одного вранці; розставання перед відходом на 
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роботу, у школу, дитячий садочок; збори на прогулянку тощо. Уміння батьків 

надати цільову спрямованість тій чи іншій соціальній ситуації перетворює її на 

педагогічну ситуацію, коли фактором виховання стає буквально все: інтер’єр 

приміщення, розташування предметів, ставлення до них, події сімейного життя, 

форми взаємин і способи спілкування, традиції та звичаї і багато іншого.  

Нормальна сімейна атмосфера – основа формування особистості. 

Для її створення необхідним є дотримання таких умов: 

1) усвідомлення батьками свого обов’язку та почуття відповідальності за 

виховання дітей, заснованого на взаємній повазі батька й матері, постійної 

уваги до навчального, трудового та суспільного життя, допомога й підтримка у 

великих і малих справах, у дбайливому ставленні до гідності кожного члена 

сім’ї, у постійному взаємному прояві такту; 

2) організація життя і побуту сім’ї, в основі якої лежить рівність усіх її 

членів, залучення дітей до вирішення повсякденних питань життя сім’ї, ведення 

господарства, до посильної праці; 

3) розумна організація відпочинку шляхом участі в спортивних і 

туристичних походах, у спільних прогулянках, читанні, прослуховуванні 

музики, відвідуванні театру й кіно; 

4) взаємна принципова вимогливість, доброзичливий тон у спілкуванні, 

задушевність, любов і життєрадісність у сім’ї [3, с. 62]. 

Таким чином, сім’я – це перша школа спілкування дитини й основний 

чинник формування особистості. 
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ГУМАНІСТИЧНІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Загальнопедагогічні проблеми гуманізації освітнього процесу 

досліджують багато сучасних педагогів (В. Андрущенко, І. Бех, В. Бондар, 

А. Бойко, І. Зязюн, В. Кремень, О. Отич, І. Підласий, А. Сущенко, Л. Сущенко, 

Л. Хоружа та ін.), які відзначають пріоритетність цілей всебічного розвитку 

особистості майбутнього вчителя. Сутність і значущість вказаної проблеми 

була розглянута багатьма дослідниками з різних сторін і отримала численні 

варіанти та підходи до її розв’язання. 

Варто звернути увагу на оцінку доцільності впливу стилю педагогічної 

взаємодії на розвиток особистості. Без монологічного впливу в педагогіці, 

певне, не обійтися. Він виявляється корисним насамперед у навчанні. 

Діалогічна стратегія є значущою, насамперед, у «навчанні протягом життя». 

Пріоритетною цінністю педагогічної взаємодії ми вважаємо суб’єктну 

діяльність, що виражається у відкритості до проблематизації, діалогу, 

персоналізації й індивідуалізації.  

Розглядаючи сутність діалектики реалізації гуманістичного потенціалу в 

діяльності вчителя, В. Сухомлинський переконливо довів, що є головним у 

педагогічній діяльності: «Завжди я дбав про те, щоб мої вихованці переживали 

багатогранні відтінки таких благородних почуттів, як співчуття, жаль, тривога і 

неспокій за добро, благо і радість інших людей, докори, сумління. Мене завжди 

турбувало: а чи мій вихованець, зустрівшись з людиною, відчуває, що в неї 

неспокійно на серці, що вона переживає глибоке затамоване горе? Чи вміє 

підліток прочитати в людських очах горе, відчай. Я вважав, що ця азбука 

емоційної культури є разом з тим азбукою морального благородства, без якого 

неможливі справжні братерство людей, непримиренність до зла, дружба, щастя, 

відданість високим ідеалам» [1, с. 314]. Таким чином, у педагогічній практиці 

В. Сухомлинського на першому місці поставало завдання – сформувати 

особисті переконання вихованців, особисті погляди, перетворити істини «у 

живу плоть і кров вчинків, поведінки»; виховати почуття людяності, чутливості 

до добра. Чим багатші, різноманітніші інтереси дитини до людей, тим більше 

радості вона знаходить у творенні добра. Гуманність виявляється цілодобово, 

поведінка кожного вчителя, його ставлення до учнів, до колег характеризують 

його моральну спрямованість, яка не може розвинутися без спрямованості на 

інших людей, діалогічного співіснування з ними.  

Дослідник зауважував, що «не треба думати, що для досягнення того 

ступеня розвитку, на якому творчість є доступною, необхідно обов’язково 

закінчити університет. Ступінь творчості – це не сума знань, а особлива 
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спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям 

особистості і виявленням її сил в активній діяльності. Творчість – це діяльність, 

у якій розкривається духовний світ особистості, своєрідний магніт, що притягує 

людину до людини» [1, с. 480]. Цю закономірність ми вважаємо 

найактуальнішою для розвитку майбутньої педагогічної діяльності вчителів. 

Фундатор гуманної педагогіки В. Сухомлинський власним досвідом теоретично 

обґрунтував важливий закон педагогіки: творчість у сфері моралі виявляється 

більшою мірою, ніж у пізнавальній діяльності. Духовно-творче життя вчителя 

виводить кожного вихованця і самого вчителя на новий рівень гуманності. 

Актуалізація В. Сухомлинським відомих з минулого педагогічних істин 

означала піднесення їх на якісно новий, вищий ступінь. Він створив таку 

педагогічну діяльність, де кожний крок життя педагога сповнений глибокого 

морального смислу, де кожна мить буття перебуває під впливом яскравого 

світла правди, прагнення до правди, боротьби за ствердження правди. 

Тому професійна освіта майбутніх учителів початкових класів має бути 

спрямована на те, щоб педагог зумів проникнути в духовний світ дитини, 

збагачувати його, зрозуміти, відчути в кожному вихованцеві особисте, 

індивідуальне. Вести педагогічну роботу так, щоб жоден учень не відчув себе 

нездібним. Така педагогічна діяльність має специфічну мету, свої 

закономірності, відповідні форми і методи впливу на особистість, її свідомість, 

характер, поведінку. Ідеться про те, що вкрай потрібен, у відповідності з цим, і 

особливий учитель, і саме той, хто, духовно спілкуючись з дітьми, забуває про 

те, що він учитель, і бачить у своєму учневі друга, однодумця. Такий учитель 

знає найтонші куточки серця свого вихованця, і слово з його уст стає могутнім 

засобом впливу на особистість, що формується. Від чутливості вчителя до 

тонкощів духовного світу дитини якраз і залежить створення умов, які 

сприяють виробленню моральної поведінки і моральних вчинків.  

Отже, на основі аналізу науково-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження можна стверджувати, що через гуманістичну спрямованість 

діяльності майбутнього учителя віддзеркалюються його професійні цілі, 

мотиви, знання, уміння, якості, здібності, ставлення, яка є феноменом вияву 

педагогом власного «Я» у професії та функціонує через суб’єктивний духовний 

світ кожної особистості. 
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПРИРОДОЮ 
 

Уже давно відомий той факт, що знання приходять до дітей дошкільного 

віку не тільки зі слів дорослих людей (батьків, вихователів). У цьому процесі 

важливо спонукати дітей до самостійних досліджень, навчити їх бачити, що 

відбувається з навколишнім світом. І саме тоді таке велике розмаїття нашого 

середовища буде джерелом нових вражень, знань і навичок дітей. У 

дошкільному віці діти мають природний інтерес, який слід використовувати 

таким чином, щоб спрямовувати дитячу зацікавленість у потрібний напрям. 

Увага дошкільників повинна бути зосереджена на головному, найважливішому 

з того, що їх оточує. Саме тому одним із основних завдань сучасного 

вихователя стає розвиток навичок спостереження дітей дошкільного віку. 

Проблемі організації спостережень у закладі дошкільної освіти, розвитку 

спостережливості приділяється багато уваги у вітчизняних та зарубіжних 

дослідженнях У педагогічній літературі спостереження розглядається як: 

1) важливий психічний процес (Г. Люблінська, С. Рубінштейн);  

2) вид пізнавальної навчальної діяльності (Б. Ананьєв);  

3) метод навчання (М. Скаткін, Л. Занков, І. Лернер та ін.) 2, с. 158-159. 

Ця різноманітність підходів свідчить про єдність розуміння 

спостереження як активної форми пізнання навколишнього світу, що має на 

меті нагромадження фактів, початкових уявлень про об’єкти і явища, унаслідок 

чого воно може розглядатись як психічний процес, як пізнавальна діяльність і 

як метод навчання. 

Спостереження – це планомірне, більш або менш довготривале 

сприймання, що дає змогу простежити те чи інше явище, ті чи інші зміни, які 

відбуваються в об’єктах природи 1, с. 18. 

У дошкільному віці виділяють такі види спостережень за природою: 

 щоденні спостереження за природою (погода, стан ґрунту); 

 спостереження за змінами в рослинному світі, за тваринами, працею 

людей. 

У результаті розвитку спостережень формується спостережливість – 

сукупність особистих якостей і здібностей людини, яка передбачає вміння 

підмічати суттєве в навколишньому світі, правильно розпізнавати типові риси в 

тих чи інших явищах, швидко орієнтуватися в різних ситуаціях 2, с.159. 
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На думку Т. Дорошенко, сучасна методика ознайомлення дошкільників із 

природою вважає природу важливим фактором усебічного розвитку, а тому 

процес ознайомлення дошкільників із природою спрямовується на здійснення 

розумового, морального, естетичного й фізичного виховання дошкільників 1, 

 с.8. 

На думку Н. Яришевої, процес спостереження має декілька етапів, а саме: 

 підготовчий етап, метою якого є збудження в дітей інтересу до 

об’єкту спостереження, що досягається за допомогою коротких бесід, звертання 

до особистого досвіду дітей; 

 етап зосередження уваги на об’єкті спостереження, для чого 

використовуються сюрпризи, несподіванки, загадки, художні образи, прислів’я 

та приказки, вірші, показ і пояснення, ілюстрації, запитання; 

 основний етап – власне спостереження (на цьому етапі відбувається 

дослідження предмету або явища в цілому, їхній аналіз); 

 заключний етап, мета якого полягає в підбитті підсумків і 

закріпленні отриманих уявлень і знань про предмети і явища, а також у оцінці 

тих способів обстеження предметів, якими користуються діти 2, с.160. 

Спілкування дітей із живою природою дає змогу успішно вирішувати 

завдання екологічного виховання через засвоєння дітьми доступних їхньому 

розумінню залежностей у природі, формування ціннісних орієнтацій, 

ознайомлення з правилами природокористування 2, с. 161. 

Важливо зауважити, що спостереження дошкільників за природою мають 

бути організовані таким чином, щоб у дітей поступово виникали правильні 

уявлення про життя організмів, їхню діяльність. Саме тривалі спостереження 

спрямовані на отримання дітьми знань про природу. Вони повинні проводитись 

систематично й мати взаємозв’язок із іншими галузями.   

Обговорення результатів спостереження з дітьми дошкільного віку 

допомагають розвивати їхню увагу, уяву, пам’ять, інтерес до отримання нових 

знань, набуття навичок збереження природи. 

Отже, спостереження – це найважливіше джерело знань про природні 

явища, що сприяє розвитку в дітей дошкільного віку пізнавальної діяльності, 

уміння бачити, розуміти й аналізувати. Шляхом розвитку в дітей уміння 

проводити систематичні спостереження, привчання їх до постійного 

спілкування з природою формується їхній інтерес до спостережень, 

розвивається уява, мовлення, мислення тощо. Крім того, спостереження 

сприяють розвитку здібностей до естетичного сприйняття. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

 

В нашій країні, після впровадження реформи «Нова українська школа» 

(НУШ), постало питання щодо доцільності використання традиційної системи 

принципів навчання та впровадження нової, сучасної. Так як це питання 

залишається відкритим, є сенс провести теоретичне дослідження значення 

використання традиційної системи принципів навчання та сучасної системи 

принципів навчання у початковій школі. 

Питанням вивчення і застосуванням системи принципів навчання 

займалися: В.  Вахтерів, Й. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо, Л. Толстой, К. Ушинський 

та інші. Застосуванням системи принципів навчання молодших школярів  

займалися: С. Баранов, Г. Бельтюкова, А. Бджілка, Я. Коменський, 

В.  Краєвський, Н. Менчинська, М. Моро, А. Пишкало, Л. Скаткін та інші. Вони 

впевнені, що традиційна система принципів навчання – є обов’язковою 

запорукою продуктивного навчання.  

Принципи та особливості навчання у Новій українській школі вивчають 

такі науковці: Н. Бібік, І. Большакова, Ю. Найда, О. Онопрієнко, 

М. Пристінська, Н. Софій. Вони, в свою чергу, впевнені, що саме нові 

стандарти української школи орієнтовані на розвиток особистості дитини та 

якісне навчання. 

Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування традиційних та 

новітніх принципів навчання в початкових класах.  

Принципи навчання – це основні вимоги, які зумовлюють побудову 

навчального процесу. Їх завдання – це охоплення всіх основних частин 

навчального процесу та сприяння та забезпечення його цілісності та 

ефективності.  

Принципи навчання є еталоном продуктивно побудованого уроку та 

виховання, їх організації та оптимізації. Оскільки принципи навчання 

формуються на основі законів і закономірностей, то в їх числі є такі, які 

виступають загальними для організації навчального процесу в усіх типах 

освітніх установ [3]. 

Я. А. Коменський вперше виділив та описав традиційні принципи 

навчання. На його думку, ці принципи є методами, засобами та підходами, які 

має обрати викладач для продуктивної організації та управління навчальним 

процесом.  

А. Пережовська виділяє дві групи традиційних принципів навчання:  

1) змістовні принципи навчання; 

2) організаційно-методичні принципи навчання. 

До змістовних принципів навчання відносять: принцип громадянськості, 
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принцип науковості, принцип виховуючого навчання, принцип 

фундаментальності і прикладної спрямованості навчання [2]. 

До організаційно методичних принципів належать: принцип наступності, 

послідовності і систематичності навчання, принцип єдності групового та 

індивідуального навчання, принцип відповідності навчання віковим і 

індивідуальним особливостям, принцип свідомості і творчої активності, 

принцип доступності навчання, принцип наочності, принцип продуктивності і 

надійності навчання, принцип оптимальності [1].   

Основними принципами навчання в Новій українській школі є 

компетентнісне навчання (ґрунтується на формуванні у кожного учня чітких 

компетентностей), принцип партнерства, дитиноцентризм. Принцип 

партнерства досить відрізняється від традиційних принципів навчання, де образ 

вчителя  є  еталонним та авторитарним. У Новій українській школі існує 

рівноправність між сторонами освітнього процесу. І навіть батьки мають змогу 

приймати участь у навчальному процесі.  Дитиноцентризм – це максимальне 

наближення навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і 

життєвих планів. 

Н. Бібік впевнена, що початкова освіта в Новій українській школі, 

будується і за такими принципами: 

- Кожна дитина – талановита. Рівноправність серед учнів в 

навчальному процесі. 

- Цінність дитинства. Важливо враховувати вікові особливості 

дитини. 

- Радість пізнання. Школярі повинні отримувати знання з 

позитивними емоціями.  

- Розвиток вільної особистості. Формування впевненості та 

самостійності кожного учня. 

- Здоров’я. Формування здорового способу життя.  

- Безпека. Школа – центр довіри та поваги для дитини [4].  

Варто зазначити, що ці принципи покладені в основу Державного 

стандарту початкової освіти. 

Отже, ми розглянули традиційні та сучасні принципи навчання в Новій 

українській школі. Треба зазначити, що традиційні і сучасні принципи навчання 

досить відрізняються. Сучасні принципи навчання орієнтовані на партнерство, 

рівноправність сторін навчального процесу, важливим є розвивальне навчання 

дитини, формування в неї не тільки інтелектуальних знань, а й життєвих 

цінностей. Дитина – це центр навчального процесу в Новій українській школі.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Модернізація системи вищої освіти в Україні орієнтована на формування 

ініціативної, творчої особистості, зумовлює необхідність застосування нових, 

сучасних методів навчання й виховання майбутнього педагога, підготовки його 

до професійної діяльності. Змінилася парадигма національної системи освіти та 

вимоги до фахової підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

Сьогодні школі потрібен учитель-професіонал, учитель-дослідник, який 

постійно експериментує, аналізує, який є творчою особистістю, здатною до 

саморозвитку впродовж життя. 

Низка державних нормативно-правових документів підтверджує 

перспективний характер підготовки майбутніх учителів до професійної творчої 

діяльності, зокрема: Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ 

століття») (1993 р.); Державна програма «Вчитель» (2002 р.); Закони України 

«Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про охорону дитинства» 

(2001 р.); Національна рамка кваліфікацій (2011 р.); Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. (2012 р.); Галузева концепція 

розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 р.); Концепція «Нова українська 

школа» (2016 р.); Державний стандарт початкової освіти (2018 р.). У них 

визначено основні напрями модернізації вищої педагогічної освіти, її правові 

засади, фундаментальні педагогічні стратегії та механізми формування 

готовності до професійної творчої діяльності майбутніх учителів.  

Аналіз наукових досліджень засвідчив, що концептуальні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів вивчали 

(Н. Бібік, О. Біда, В. Бондар, Н. Кічук, Л. Коваль, О. Комар, А. Крамаренко, 

С. Литвиненко, І. Підласий, І. Полякова, О. Савченко, Л. Сущенко, О. Федій, 

Л. Хомич, Л. Хоружа, І. Шапошнікова, З. Шевців та ін.). Розвиток креативних 

здібностей учнів молодшого шкільного віку досліджували Д. Богоявленська, 

І. Воронюк, В. Дружинін, Н. Міщенко, І. Полякова, О. Савченко, В. Фадєєв та 

ін.). 

Актуальною проблемою сьогодення є невідповідність результатів, які має 

сьогоденна школа, вимогам сучасного суспільства до вміння особистості 

розв’язувати проблеми, знаходити нестандартні рішення. Тому, реформування 

української школи передбачає суттєві зміни самого процесу і змісту підготовки 

вчителя. За новою Концепцією НУШ, майбутні учителі повинні опанувати 
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особистісно орієнтованим та компетентнісним підходом до управління освітнім 

процесом, психологію групової динаміки тощо [2]. Відповідно змінюється і 

роль учителя: не як єдиного наставника та джерела знань, а як коуча, 

фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. 

У межах цієї моделі школа максимально повинна враховувати права дитини, її 

здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип 

дитиноцентризму. Як зазначає академік В. Андрущенко, «…головним 

джерелом якісної зміни освіти України, первиною основою цього процесу є 

радикальна зміна підготовки нового вчителя, який би міг відшукати відповіді 

на виклики епохи й реалізувати їх у щоденній навчально-виховній практиці» [1, 

с. 7]. Сучасний учитель повинен швидко орієнтуватись у реальному житті, 

професійно розв’язувати різнопланові проблемні та нестандартні ситуації. 

Потрібна така особистість учителя, у якій гармонійно будуть поєднані 

індивідуальність та професіоналізм.  

На думку В. Кременя, підвищення рівня відповідності вищої освіти 

вимогам сучасності й реалізації освітянської політики щодо якості професійної 

підготовки можливе лише «… з урахуванням трансляційної, селекційної та 

інноваційної функцій сучасної вищої школи як соціального інституту. 

Реалізація трансляційної функції вищої освіти дає змогу здійснити передачу 

соціально-економічних цінностей, норм, потреб і мотивів поведінки з минулого 

– в сучасне, із сучасного – в майбутнє. Селекційна функція вищої освіти 

дозволяє вирішити проблему, пов’язану з відбором успадкованих цінностей і 

норм для тих, хто корисний для вирішення завдань наступних етапів розвитку 

суспільства. Інноваційна функція вищої освіти виявляється в оновленні 

соціальних цінностей і норм шляхом відпрацювання нових та використання 

прогресивних цінностей зі світового освітнього досвіду, адекватних соціально-

історичним умовам України…» [3, с. 59–60]. 

За підсумками теоретичного аналізу проблеми підготовки майбутніх 

педагогів до професійної творчої діяльності простежено основні вимоги до 

особистості учителя, його творчого зростання. Розв’язання проблеми 

підготовки майбутніх педагогів до професійної творчої діяльності в системі 

вищої освіти має бути спрямоване на розвиток Нової української школи, яка 

націлена на кінцевий педагогічний результат – усебічний та цілісний розвиток 

особистості дитини, та передбачає високий рівень професіоналізму вчителів 

початкової ланки. Невідповідність результатів які має школа, вимогам 

сучасного суспільства до вміння особистості розв’язувати проблеми, знаходити 

нестандартні рішення актуалізує потребу в нових підходах з підготовки 

майбутніх учителів до професійної творчої діяльності та розвитку творчих 

здібностей учнів у навчально-виховній діяльності початкової школи. 
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НОВАТОРСТВО РЕЖИСЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕСЯ КУРБАСА 

 

Підготовка акторських кадрів, яка здійснюється в сучасних закладах 

освіти, повинна спиратися на досвід минулих поколінь, зокрема, на творчі 

доробки Леся Курбаса, тому що теоретичні знання, практичний досвід, а також 

акторська майстерність видатних майстрів сцени є підґрунтям для 

перетворення діяльності майбутніх акторів сучасного покоління. Адже завдяки 

теоретичним надбанням минулого можна відкривати для себе нові факти й 

удосконалювати свої знання. Відома дослідниця мистецтва Н. Корнієнко 

зазначала, що Лесь Курбас будував театр, котрий через пам’ять творчості 

пов’язував минуле та майбутнє. Містерійну природу театру Леся Курбаса 

усвідомлювали не лише його сучасники, а й нинішнє покоління. Пізнання цієї 

фантасмагорії дозволить нам точніше окреслити особливості його 

режисерського бачення. 

Творчу діяльність Леся Курбаса розглядали такі мистецтвознавці, як 

Р. Бернацька, Й. Гірняк, С. Зайончківська; режисерську майстерність та 

педагогічні доробки досліджували О. Зінкевич, Н. Корнієнко, 

О. Красильникова, П. Марков, Л. Танюк та інші. Для нас важливо дослідити 

саме творчі відкриття Леся Курбаса в режисерській діяльності та розглянути 

етапи його професійного становлення. 

Мистецькі пошуки видатного режисера розпочалися в 1907–1910 рр., 

коли він закінчив навчання в Тернопільській гімназії, у Віденському та 

Львівському університетах та розпочав свій творчий шлях у мистецтві театру. 

Підтвердження цьому знаходимо в книзі спогадів, яку упорядкував відомий 

діяч мистецтв, український театрознавець М. Лабинський, за редакцією 
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В. Василька. За його твердженням, Лесь Курбас мріяв про створення власного 

українського театру, який би відповідав сучасним запитам тогочасного 

суспільства. Тож у 1915 р. в Тернополі було засноване товариство українських 

акторів під назвою «Тернопільські театральні вечори», у якому Лесь Курбас 

стає не лише керівником, а й натхненником і рушійною силою [4].  

Режисер продовжує шукати й відтворювати нові ідеї в  Молодому театрі, 

але по-справжньому реалізувати творче новаторство в режисерській діяльності 

йому вдалося в мистецькому об’єднанні «Березіль», яке він заснував у 1922 р. 

Це був дійсно креативний, художньо-творчий, дослідно-експериментальний і 

культурно-громадський центр, що ставив перед собою завдання здобути 

Українській державі творчу суверенність і підняти її мистецьку культуру на 

один рівень із європейськими країнами. Проте новаторство Леся Курбаса не 

знайшло підтримки в тогочасного керівництва країни, і театр зі столиці 

переводять до Харкова, позбавляючи його права стати авангардним столичним 

закладом, на який би рівнялися інші театри. Однак переїзд не засмутив 

режисера, а навпаки надав більшої свободи у творчій та експериментальній 

режисерській діяльності.  

Саме в театрі «Березіль», на думку Н. Корнієнко, були закладені основи 

не лише всіх напрямів українського театру, а й науки про нього [5]. Розквіту  

режисерської діяльності та впровадженню новаторських здобутків сприяла 

також співпраця Леся Курбаса з драматургом Миколою Кулішем і художником 

Вадимом Меллером. Їх об’єднувала спільна думка щодо заснування театру 

нової формації для нового покоління українського народу. Вони спрямовували 

свої пошуки на створення театру, який прославляє людину, розкриває її 

внутрішній світ, емоції та почуття, занурює в особистісне. Ними була створена 

своя естетична програма, що проявлялася в репертуарі театру та його 

новаційній постановочній діяльності. Драматичні п’єси, написані М. Кулішем, 

режисер-новатор перетворював на вистави, котрі були змістовно наповненими 

філософією людяності та  ґрунтувалися на основі психологізму внутрішнього 

світу людини. Так, неочікуваною була реакція глядачів і критиків на драму 

М. Куліша «Народний Малахій», постановку якої зробив Лесь Курбас. Відгуки 

на цю виставу, зібрані в мистецтвознавчих напрацюваннях заслуженого діяча 

мистецтв України Л. Танюка, підтверджують її театральну новацію, бо це був 

новий підхід до постановочної діяльності режисера, а також новий мистецький 

формат психологічного драматичного театру [3].   

Видатний режисер Лесь Курбас і художник В. Меллер зробили у виставі 

акцент на естетиці, що розкріпачувала тогочасну свідомість глядачів і 

дозволяла по-іншому подивитись на театральну творчість і креативність. 

Естетизація театру Леся Курбаса ґрунтувалась на ідеї етичного, морального й 

громадського обов’язку особистості людини, тобто на формуванні її нової 

філософії життя. Ми можемо впевнено сказати, що вона відповідала 

психофізичному , психологічному театру, у якому на перше місце виходить 

людина з її внутрішнім світом, із її емоціями й почуттями. Проте такий погляд 



234 

 

на внутрішню суть людського буття не збігався з політикою країни того часу. 

Своєю філософією та психологізмом Лесь Курбас досягає приголомшливого 

успіху, вистава займає одне з основних місць у репертуарі театру, але через 

несприйняття владою режисер припиняє працювати над цією виставою. 

Новаторство, філософська спрямованість його режисерської діяльності 

призводять до вигнання з театру «Березіль», а згодом до арешту й заслання до 

концентраційних таборів. Влада намагалася зовсім викреслити ім’я видатного 

режисера з театрального життя України початку ХХ ст. Так, назва театру 

«Березіль» була змінена на Державний драматичний театр ім. Т. Шевченка, а 

також було заборонено використовувати мистецькі форми, у яких 

простежувалась естетизація філософської думки, започаткована 

Лесем Курбасом. 

Отже, можна впевнено сказати, що Лесь Курбас був і залишається 

видатною постаттю в українському мистецтві. Його режисерські й 

реформаторські ідеї, теоретичні здобутки в драматургії та новаторські ідеї в 

постановках є актуальними і сьогодні.  

Творче новаторство Леся Курбаса полягає в тому, що він протягом лише 

15-тирічної плідної діяльності, по-перше, сприяв європеїзації українського 

театру, який до нього був національно-етнографічним і побутовим; саме 

завдяки йому українське сценічне мистецтво почало ставати естетичним, 

відкрило для себе коло героїв, тем, форм і прийомів, які раніше були 

недоступні; по-друге, створив експериментальний театр українського 

модернізму, вивівши його на один мистецькій рівень із європейським театром; 

по-третє, синтезував національні традиції українського театру з новими 

формами європейського театру. 

Саме завдяки новаторській режисерській діяльності Леся Курбаса сучасне 

українське сценічне мистецтво відкрило для себе коло фантасмагоричних 

героїв і використовує в постановках вистав естетичні новації, запропоновані ще 

на початку ХХ ст.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕДИЗАЙНУ ЖУРНАЛЬНОГО ВИДАННЯ 

 

Журнальне видання, відповідно до Державного стандарту [1] – це 

видання у вигляді блоку скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу 

встановленого формату в обкладинці чи оправі, яке видавничо пристосоване до 

специфіки даного періодичного видання, виходить під постійною назвою, має 

постійні рубрики, містить відповідну кількість оригінальних статей, творів, 

рефератів й інших матеріалів з різних громадсько-політичних, наукових, 

виробничих та інших питань, літературно-художні твори, зображення.  

Через деякий час дизайн журнальне видання втрачає свою актуальність. 

Внаслідок цього виникає необхідність в оформленні видання на більш 

сучасному рівні. Отже, потрібна повна модернізація дизайну журналу, або 

редизайн. Докторка наук у галузі дизайну С. Прищенко дає визначення: 

«редизайн – процес часткового оновлення форми, конструкції, матеріалів, 

кольору, графічних елементів виробів, знаків чи логотипів» [2]. Таким чином, 

редизайн журналу може охоплювати зміну формату, періодичності видання, 

тематики, рубрикації, логотипу, шрифту, колірної схеми, способів 

заверстування ілюстрацій, графічного вирішення видання, оформлюючих 

елементів, використаних поліграфічних матеріалів, способів друку тощо. 

З позиції сучасних підходів до оформлення періодичних видань дизайн 

повинен мати три основні характеристики – ефективно передавати інформацію, 

збільшувати комерційні можливості видання, бути естетичним [3]. Редизайн 

журналу «Дизайн і виробництво меблів» від студії Logomotiv [4] демонструє ці 

основні тенденції (рис.1). 

 
Рисунок 1. Приклад редизайну журналу «Дизайн і виробництво меблів» 

На нашу думку, редизайн журналу має враховувати наступне: 
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- архітектоніка журналу повинна мати виразний власний стиль, 

відповідати правилам ергономіки; 

- наявна єдність стилю, доречність і взаємозв’язок окремих елементів: 

заголовкового комплексу, блоків основного тексту, фотографій, ілюстрацій, 

інфографіки, логотипу, лінійок, декоративних елементів та ін.; 

- композиційна структура та колірне вирішення сторінок повинні бути 

гармонійними; 

- гарнітура шрифту має бути варіативною, ергономічною, інклюзивною; 

- графічне вирішення обкладинки повинно виділяти журнал серед 

конкурентних видань; завдяки дизайну обкладинки з першого погляду повинно 

бути зрозуміло про що зміст журналу: оригінальні, якісні зображення з 

короткими тезисними витягами зацікавлять читача; 

- логотип журналу повинен мати фірмову стилістику, що дозволить 

збільшити впізнаваність продукції (бренду) і оптимізувати маркетингові 

витрати по поширенню видання; 

- оформлення рубрик мати власний унікальний стиль, 

підпорядковуючись загальній графічній концепції видання та принципу єдності 

стилю; 

- текстові блоки повинні спрощувати візуальну навігацію (може 

використовуватися принцип подрібнення матеріалу на окремі фрагменти, 

використовуючи елементи верстки «підвал», «горище», «стояк», «ліхтар» й ін.; 

- зображень в журналі має бути не менше 30%; 

- у технології виготовлення журнальної продукції повинні 

використовуватись екологічні сучасні поліграфічні матеріали та способи 

післядрукарської обробки; 

- необхідність наявності інтерактивної електронної версії друкованого 

журналу, можливість використання мультимедійних й емерсивних технологій; 

- супутні рекламні матеріали та позиціонування журналу в цифровому 

просторі повинні підлягати загальній візуальній комунікації видання. 

Вдалий редизайн журналу можливий при проведенні попереднього 

ґрунтовного дизайнерського дослідження, з урахуванням сучасних тенденцій 

графічного дизайну, видавничо-поліграфічної галузі, аналізу ринку, 

конкурентів, аналогів і пропозицій. 
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РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ РЕСТОРАНУ 

 

Невипадково одним з популярних громадських місць є ресторан, існує 

безліч його видів та рівнів. Кожен ресторан належить до певного виду, залежно 

від створених умов. Вони різняться між собою їжею, кухнею, або самим 

закладом, до прикладу суші-бар або шведський стіл тощо. Ресторани 

відрізняються цінами, класом обслуговування, швидкістю приготування їжі та 

місцем знаходженням. В наш час, звичайний «класичний» ресторан поступово 

втрачає свою популярність, наприклад, в американській культурі рестораном 

вважається будь-який заклад громадського харчування. Під «класичним» 

мається на увазі звичайне приміщення, яке не має особливостей, тому 

ресторатори намагаються знайти шляхи та рішення, завдяки яким їх ресторан 

буде оригінальним та чимось ексклюзивним. Айдентика, або брендинг, 

відіграють у цьому найвагомішу роль. Привабливий дизайн є запорукою 

зацікавленості з боку відвідувачів, до цього додається хороша кухня, так 

народжується успішний заклад. 

Важливість айдентики для ресторану важко недооцінити. Це невіддільна 

частина ресторану, використання якої суттєво впливає на його успішність та 

популярність. Одне з тлумачень цього поняття таке: «Айдентика – це візуальна 

складова бренду, покликана підвищити його впізнаваність і створити враження 

цілісності. Айдентика включає в себе все, що відноситься до візуалізації 

бренду, починаючи від логотипу і закінчуючи буквально кожним папірцем, 

використовуваним підприємством» [1]. 

Початковим етапом створення ресторану є визначення його концепції. 

«Концепція ресторану – головна тема та рухова сила бренду. Вона має 

допомогти зробити ваш заклад унікальним серед інших, та в кінцевому 

підсумку визначити нішу на ринку та довговічність бізнесу. Планування 

концепції ресторану включає в себе намітки рішень багатьох практичних 

питань, а не просто вибір стилю кухні» [2]. 

Осмислення дизайнером технічного завдання має його спрямувати на 

свідомий пошук конкретних принципів формальної організації композиційного 

матеріалу відповідно до специфіки заданої теми. У свідомості дизайнера, який 

працює над айдентикою, повинні встановлюватися функціональні зв’язки між 

цілями і засобами, змістом і формою, логічним і образним, абстрактним і 

конкретним. 

Айдентика повинна викликати у відвідувачів довіру, показувати 

серйозність та обізнаність власників в тому, що ресторан претендує на передові 

позиції в ресторанній індустрії. Хоча вона потребує певних значних 

матеріальних внесків, в майбутньому це окупиться.  

Логотип ресторану може бути відправною точкою айдентики. 
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Наступними кроками будуть кольори, шрифти, слоган, фірмові елементи, 

прийоми та методи роботи дизайну. Логотип буде обличчям всієї компанії. 

Айдентика, як і ресторан повинна мати свою аудиторію, що залежить від 

розташування закладу, особливості регіону, популярності даної місцевості. Усе 

це вплине на формування концепції ресторану. Аналіз цих факторів створює 

розуміння майбутнього зовнішнього вигляду та презентації закладу. Для 

успішного існування закладу не можна зволікати принципами та важливістю 

айдентики.  

Сучасний світ живе візуальним сприйняттям. Люди зараз досить 

критично ставляться до візуальної інформації, яку вони сприймають. Якщо 400 

років тому усі трактири виглядали однаково та кожний був одним на населений 

пункт, то зараз чим більше місто, тим більше «харчевень». На відвідуваність та 

популярність закладу впливає привабливість зовнішнього стилю та концепція 

ресторану.  

До одних з можливих аспектів айдентики також може відноситись аудіо-

супровід. Як зазначає одне з джерел: «Незважаючи на те, що головні елементи 

фірмового стилю – це все-таки візуальні елементи, про інших почуттях 

відвідувачів теж забувати не варто. Тому що загальне сприйняття складається з 

маленьких деталей, як пазли. І в цей пазл входить не тільки те, що людина 

бачить, але також що він чує, відчуває тактильно, через нюх і т.ін.» [3]. Це 

питання в айдентиці є не обов’язковим, але актуальним для сучасного 

суспільства. 

Підсумовуючи, айдентика ресторану – це гармонійний візуальний стиль, 

який буде запам’ятовуватись та приваблювати клієнтів, важлива сфера для 

ресторанного бізнесу. Основні елементи айдентики ресторану – логотип, 

шрифт, колірна гама, композиційні принципи – можуть охоплювати широкі 

сфери, починаючи від стандартного мінімуму (фірмовий бланк, упаковка їжі на 

винос) до графічного оформлення всієї документації ресторану, її реклами, 

оформлення транспортних засобів, торгових знаків (марок), художньо-

стилістичного рішення інтер’єрів ресторану, моделей одягу співробітників, 

посуду. Створити цілісний образ, організувавши всі елементи у єдину систему, 

задля розробки хорошого фірмового стилю та дизайну – головна мета 

дизайнера. 
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ЖИТТЕВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ А.М. КАССАНДРА 

 

А. М. Кассандр – псевдонім живописця, літографа, майстра рекламних 

плакатів і дизайнера Адольфа-Жан-Марі Мурон. Митець народився в Харкові у 

1901 році і провів своє дитинство тут до початку Першої світової війни. У 14 

років переїхав з родиною в Париж. Тут він вступив до Школи витончених 

мистецтв (1918 рік), а також навчався в студіях Р. Менара і Л. Симона, де 

малював картини в стилі Сезанна і навчався в академії Р. Жюліана (до 1921 

року). Приблизно в цей час бере собі псевдонім Кассандр, під яким в 

подальшому і буде відомий. У 1924 році підписує контракт з Хашардом і Сі, що 

будуть публікувати його плакати до 1927 року [3]. 

Отримавши першу премію на Міжнародній виставці сучасних 

декоративних і промислових мистецтв (Exposition Internationale des Arts 

Décoratifs et Industriels Modernes), А. М. Кассандр стає популярним завдяки 

плакату під назвою «Лісоруб» та іншим роботам, таким як плакат «Свята 

Парижа». Міжнародну виставку сучасних декоративних і промислових 

мистецтв зазвичай пов’язують з утвердженням стилю ар-деко. Ар-деко 

представляв собою синтез модернізму і неокласицизму. Важливо зазначити, що 

становлення ар-деко йшло шляхом взаємодії з такими художніми напрямами, 

як футуризм, конструктивізм, сюрреалізм, які є дотичними до мистецтва 

А. М. Кассандра [1, c. 904]. 

Кассандр черпав натхнення у таких течіях як кубізм і сюрреалізм, його 

увагу привернули роботи Пабло Пікассо і Макса Ернста. Для нього дизайн 

рекламного плаката починався з тексту, а вже потім всі інші елементи 

зображення погоджувалися з текстом. «Геометрична і монументальна» 

стилістика творів митця, склалася під впливом художніх ідей Баухауза та 

конструктивізму, також французького кубізму (використання техніки колажу) 

[1, c. 904]. 

На поверхні кожного із зразків плакатного мистецтва Кассандра відразу 

помітно використання плоских форм і спрощених знаків. Хоча з першого 

погляду можна подумати, що використано гаму з обмежених кольорів, на 

насправді вони абсолютно різні. Кассандр вкладав багато зусиль в організацію 

елементів для створення власної візуальної мови, приділяючи особливу увагу 

ритму. Комбінуючи форми для створення образів, часто занурюючись в 

математичну одержимість пропорціями. Можна помилково припустити, що 

одні тільки форми будуть виглядати грубо, але талановита робота Кассандра 



240 

 

змогла знайти виразність, і перш за все, стимулювала візуальну зацікавленість 

публіки його плакатами. 

У 1926 році митець починає працювати на Моріса Мойрана, агента 

друкарні Данела в Ліллі. У 1930 році приєднався до UAM (Union des Artistes 

Modernes). Пізніше А. М. Кассандр став одним з організаторів паризького 

об’єднання «Графічний альянс» («Alliance Graphique») У 1936–1938 роках 

працював в Нью-Йорку, де організував першу виставку плакату в Музеї 

сучасного мистецтва; співпрацював з журналом «Harper’s Bazaar». У 1936 році 

був виданий альбом його афіш «Видовище на вулиці» («Le Spectacle est dans la 

rue») [2]. Також Кассандр є автором рекламних плакатів аперитиву дюбонне. 

Оригінальний дизайн і простий слоган (Dubo, dubon, dubonnet) зробили 

рекламу, розміщену в тунелях метро, відомою і впізнаваною. З типографікою 

пов’язана важлива частина дизайну плакатів, тому Кассандр створив кілька 

нових стилів шрифту: Bifur, Acier Noir і Peignot [3]. 

З початку Другої світової війни і аж до капітуляції Франції Кассандр 

служив у французькій армії. Після капітуляції робота в агентстві була згорнута. 

Кассандр створював декорації, реквізит і костюми для театру. У театрі 

працював з 1933 по 1934 рік. Серед оформлених ним спектаклів – балети 

«Лицар і дівчина» Ф. Гобера (1941), «Бачення» А. Соге (1947), «Дорога світла» 

Ж. Оріка (1957). Так само А. М Кассандра співпрацював з хореографами 

Дж. Баланчиним, С. Ліфарем [2]. 

У 1962 році був нагороджений орденом Почесного легіону. Буквально 

через рік Кассандр створив логотип модного будинку Yves Saint Laurent. Yves 

Saint Laurent (YSL) – паризький будинок високої моди, заснований Івом Сен-

Лораном і його партнером П’єром Берже в 1961 році [3]. 

Закінчилось життя А. М. Кассандра трагічно, протягом 1959–1968 років 

працює над роботами та проектами, які не мали успіху. У 1968 році депресія 

художника призвела до його самогубства в Парижі [3]. 

Отже, проаналізувавши творчий шлях А. М. Кассандра, можна зробити 

висновок, що творчість цього автора мала значущий вплив на культуру. 

Протягом 30-х років А. М. Кассандра займав перше місце в світі рекламних 

плакатів. Митець був не лише, за словами його друга Блеза Сендрарса, одним із 

найзапекліших художників сучасного життя, але перш за все, одним з 

найвидатніших засновників графічного дизайну. Його композиційні і колірні 

рішення мали сильний вплив на розвиток європейського плакатного мистецтва 

ХХ століття [3]. 
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ПЕРФОРМАТИВНА ПРАКТИКА ТА МЕТОД КОНТАКТНОЇ 

ІМПРОВІЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

АКТОРІВ ТЕАТРУ АНІМАЦІЇ 

 

Сучасний розвиток цивілізації, який характеризується виникненням 

глобальних проблем, по-новому ставить питання про місце і роль парадигми 

професійної освіти. З урахуванням викликів ХХІ століття особливу 

актуальність набуває  пошук інструментів сучасної професійної підготовки 

акторів  театру анімації заради  наближення техніки акторської  майстерності 

театру анімації до  компетенцій моделі 4К. Тому головним завданням у 

професійній підготовці акторів театру анімації є  створення умов розвитку 

суб’єктності, життєтворчості, особистісних  характеристик студента, підтримки 

його самореалізації, самопізнання, самовизначення. Для реалізації цих завдань 

необхідна  адаптація гнучких компетенцій моделі 4К до  традиційних методик з 

майстерності актора театру анімцій. 

Проблема інтеграції двох парадигм освіти: сучасно–західної  та 

традиційно-східної, є актуальною, а її розв’язання сприяє створенню  

збалансованої системи акторської майстерності сучасного театру анімацій. 

Одним з перших розробників  ідеї «знаходження нової театральної мови, 

яка базується на синтезі західних і східних акторських технік; створення нових 

форм контакту з глядачем і розвиток театру, що не має коренів ні в одній 

конкретній культурі»  став режисер, викладач, вчений, засновник театру ISTA 

Є. Барба  [3; 2] 

У статтях на теми термінологічних та методологічних особливостей 

сучасного  театру анімації українського дослідника Евгенія Русаброва; 

професора, режисера Олександра Інюточкіна;  польського теоретика театру 

анімації, професора Марека Вашкеля підіймаються питання актуальності 

використання традиційних методик виховання актора «театру ляльок» в умовах 

стрімкої трансформації  цього виду театрального мистецтва в новий, 

концептуально інший вид візуального мистецтва ХХІ століття – «театр 

анімації» [1; 4; 5]. 

Мистецтво сучасного театру анімації – явище мультикультурне, 

поліжанрове, метаконтекстне. Тому перформативна практика та метод 

контактної імпровізації, як форми та техніки «нового мистецтва», є 

https://www.cassandre-france.com/


242 

 

логічним шляхом наближення професійної підготовки актора театру анімації до 

«рамкової програми оновлених ключових компетентностей для навчання 

протягом життя», яку Європейський парламент і Рада Європейського Союзу 

схвалили 17 січня 2018 року.  

Методики використання перформативної практики та методів контактної 

імпровізації, як інструментів професійної підготовки актора театру анімації, є 

аспектами ще не розробленими.  

Отже, професійна підготовка актора у театрі анімації повинна  формувати 

вміння та навички незалежного «автора/творця» сучасного арт продукту на 

зміну традиційної  концепції виховання «виконавця» у театрі ляльок. 

Максимальне розкриття автентичності окремої особистості, її індивідуальних 

здібностей, неповторних, унікальних особливостей  та інтелекту стає 

надзавданням    професійної підготовки  закладів вищої освіти мистецького 

спрямування. Формування м’яких/гнучких компетенцій (Soft Skills), а саме 

чотирьох ключових: креативність, критичне мислення, комунікація, 

колаборація/кооперація,  уможливлює    розширення кола фахової діяльності; 

створення конкурентоспроможного продукту сучасного мистецтва; 

удосконалення техніки опанування традиційних методик професійної освіти 

театру анімації та виведе на якісно інший рівень жорсткі/професійні 

компетентності (Hard Skills). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО КОМУНІКАТИВНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА НОВІТНІХ КОНЦЕПЦІЙ АЙДЕНТИКИ 

 

Кожна людина унікальна, у неї свої риси обличчя, характер, звички. Всі ці 

якості, які відрізняють людей один від одного, формують нашу 

індивідуальність. Також і в сфері бізнесу: компанія повинна мати щось, що буде 

її відрізняти від інших, вигідно виділяти на тлі конкурентів і запам’ятовуватися. 

Цією важливою складовою і є айдентика. 

Айдентика – це сукупність візуальних складових компанії, які створені 

для того, щоб підвищити її впізнаваність, престиж і сформувати образ компанії 

в очах споживачів. 

Сукупність графічних, кольорових, акустичних, відео, пластичних та 

інших засобів, об’єднаних спільною концепцією, стилем та ідеологією, котрі 

забезпечують візуальні комунікації бреду, тобто зв’язок із кінцевим 

споживачем, дають змогу створити цілісний, прийнятий аудиторією, образ 

компанії. 

Айдентика компанії виділяє її серед схожих інших, створює впізнаваний 

клієнтами образ. Фірми, котрі відмовляються від нього, несуть серйозні 

матеріальні та іміджеві втрати, адже їхні товари чи послуги залишаються 

невідомими. 

Складовими айдентики є: логотип, слоган, візитні картки, бланки, 

брендовані папки, картонна, пластикова, скляна чи інша упаковка, кольори, 

шрифти та інше. 

Логотип – ексклюзивне зображення, або ж назва компанії, продукту чи 

певної групи людей. Здебільшого складається із 4-7 літер та часто є формою 

реєстрації товарного знаку. Найпростіше рішення, як правило, є найбільш 

ефективним, тому що у простого логотипу більше передумов відповідати 

іншим вимогам. Простота полегшить запам’ятовуваність і допоможе свідомості 

споживача дізнатися роботу при наступній зустрічі. 

Слоган – коротке текстове повідомлення, котре зображується поряд із 

логотипом, зацікавлює покупців (споживачів послуг), стимулює до дій чи 

пояснює суть продукту, виробництва, наданих послуг. 

Кольори забезпечують фірмовому стилю більшу привабливість, чинять 

сильний емоційний вплив, візуально виокремлюють товар виробника. 

Фірмовий шрифт – особливе написання назви компанії, слогану чи будь-якої 

текстової інформації, котре дає можливість вирізнити бренд. 

Окремими носіями фірмового стилю називають усі форми реклами. 

Айдентика потрібна для: 

- високої впізнаваності; 
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- зменшення витрат на рекламу; 

- економії ресурсів; 

- формування позитивного іміджу компанії; 

- збільшення збуту пропонованого товару (послуги); 

- мотивації персоналу, формування командного духу. 

Для створення айдентики необхідно провести аналіз компанії, зрозуміти, 

як працює компанія, що вона пропонує своєму клієнту. Проаналізувати цільову 

аудиторію. 

Дослідження айдентики конкурентів для створення ефективного та 

привабливого стилю, важливо знати як цільова аудиторія реагує на конкурентів 

та їхні варіанти, проаналізувати. 

Послідовність розробки елементів айдентики: 

- створюємо та віддаємо замовнику для затвердження основні 

елементи фірмового стилю; 

- проводимо мозковий шторм, генеруємо креативні ідеї.  

- визначаємо концепцію фірмового стилю клієнта; 

- визначаємо головні складові майбутнього іміджу нашого клієнта; 

- підбираємо найбільш вдалі кольори, елементи, котрі допоможуть 

вирізнити компанію замовника: фактура, шрифт та інші; 

- підготовлюються концепти логотипу, котрі, на наше переконання, 

найбільш вдало вирізняють замовника;  

- візуалізуємо логотипи на основних носіях; 

- пропонуємо кілька варіантів ефективних слоганів, котрі можуть 

розміщуватись поруч із логотипом. 

Айдентика і кожна її деталь – це як обкладинка журналу. Продуманий 

логотип, поєднання шрифтів, слоган – все це має величезне значення. Ці 

елементи здатні ненав’язливо акцентувати увагу людей на перевагах ваших 

товарів, послуг та інших комерційних пропозицій. І навпаки, вони можуть 

відштовхувати, якщо виконані неякісно. Навички успішного аналітичного 

проєктування айдентики та професійного орієнтування в умовах мінливих 

маркетингових реалій дуже важливі. Не дивно, що найуважнішими і 

зацікавленими дослідниками середовища споживчих смаків є великі світові 

компанії. Саме вони з тимчасовою періодичністю, передбачаючи майбутнє, 

коригують, відточують свою айдентику. Аналізуючи історію модифікації 

відомих брендів, можна не тільки виявити шлях, який пройшло суспільство в 

своїх естетичних уподобаннях, а й простежити, як розвивався графічний дизайн 

і що актуально на даний момент. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ УВАГИ ЯК БАЗОВОЇ 

НАВИЧКИ ПРОФЕСІЙНОГО АКТОРА 

 

В основу професійного виховання сучасного актора покладена, як відомо, 

система К. С. Станіславського, який знайшов ряд найважливіших законів 

акторського мистецтва, що  закладено в саму природу людини і в специфіку 

сценічної творчості. Одна з центральних ідей системи – «Я» у запропонованих 

обставинах.   

Станіславській та інші видатні практики мріяли і мріють «спіймати» 

правильне сценічне самопочуття, яке він називає «я єсмь»,  що можна назвати 

як самоусвідомлення.  

Самоусвідомлення неможливе без тренованої уваги – психічного процесу, 

що забезпечує концентрацію свідомості на тих чи інших реальних або 

ідеальних об’єктах.  Видатний театральний педагог визначив образ уваги для 

актора як «кватирку» до творчості, до  будь-якого почуття.  Для розвитку 

акторської уваги та самоусвідомлення провідні практики театру роками 

розробляли вправи для тренінгу. Проте навіть найпростіші вправи, які свого 

часу слугували підготовчими для подальшого тренінгу, сучасним студентам 

даються важко. 

Із розвитком  інформаційних технологій сформувалася нова електронна, 

цифрова або віртуальна культура, для якої характерні кліповість мислення, 

домінування візуального над смисловим (симулякр, фрагментація, втрата 

цілісності), розсіяна увага. Сучасний потік інформації провокує вимушене 

придушення великої кількості емоцій та почуттів, що в свою чергу призводить 

до втрати здатності жити свідомо. Щойно студент намагається зосередити 

увагу на простому завданні, наприклад, роздивитися свою долоню, або 

сконцентруватися на відчуттях тіла, мозок приходить до стану спокою, а у 

такому стані починають підніматися на поверхню душі заховані почуття, 

страхи, враження, і вмикається захисна реакція мозку: йому стає нецікаво, 

хилить в сон.  

Ми спостерігаємо необхідність підготовки до цих простих завдань. Нами 

пропонується використовувати у акторському тренінгу медитацію. Метод 

медитації, що визначається як метод трансформації розуму, побудований на 

управлінні функціями психіки за допомогою концентрації уваги (пасивна 
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медитація) або волі (активна медитація).  Відповідно, існує дві основні  групи 

методів: аналітичні та неаналітичні Існує певна схожість акторського 

психофізичного тренінгу із медитаційними аналітичними практиками, що  

містять у собі безпосереднє спостереження розуму у процесі досвіду 

медитаційної практики: концентрація на об’єктах, звуках, запахах, образах. 

Проте, неаналитічні методі передують аналітичним у медитації. 

Безоб’єктна медитація або медитація Шине – це проста вправа на 

перебування в природному стані свого теперішнього розуму, коли ми 

дозволяємо собі просто і ясно бути присутнім в будь-яких думках, почуттях і 

емоціях, що з’являються. Це техніки заспокоєння розуму. Буддисти і сучасні 

вчені сходяться у тому, що розум – це найважливіший аспект природи істот, що 

відчувають. У певному сенсі розум – це лялькар, тоді як тіло і різні  психічні 

механізми, що забезпечують «мовлення», – всього лише його ляльки-

маріонетки.  

Опанування професії актора передбачає подолання певних психологічних 

та біологічних звичок, що неможливо без свідомої розумової роботи. На 

клітинному рівні досвід, що повторюється може змінювати схему роботи мозку. 

Мовою неврології ця здатність заміщати старі нейронні зв’язки новими 

називається «нейронної пластичністю». Ціль медитації шине – повільно і 

поступово руйнувати звичні реакції та патерни сприйняття і залишатися в стані 

присутнього усвідомлення, відкритого для всіх можливостей справжнього 

моменту. 

Психологи часто називають такого роду метаморфози «когнітивною 

перебудовою». Застосовуючи у власному досвіді намір і уважність, людина 

здатна змінити ĸонтеĸст його значення від неприємного або нестерпного до 

терпимого або приємного. Згодом когнітивна перебудова встановлює нові 

нейронні шляхи в мозку, зокрема в лімбічній області, де розпізнається і 

обробляється більшість відчуттів. Про це говорив К.С.Станіславський: «Важке 

треба зробити звичним, звичне – легким, а легке – приємним».  

Отже дослідження неврології підкреслюють важливість медитації у 

створенні змін в корі головного мозку для поліпшення уваги та зменшення 

стресу. Це дві речі, якими кожен актор повинен  оволодіти, якщо він (або вона) 

збирається досягти успіху  у творчій діяльності на достатньому рівні. 
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ДЛЯ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ 

 

Історія виникнення пошти бере свій початок від давніх часів, адже 

необхідність обміну інформацією, матеріальними речами,  дорученнями й 

стратегічно важливими повідомленнями займало вагоме місце у житті як 

людей, так і для діяльності країн. Та якщо, усе починалось із усного переказу, 

згодом через посильних гінців, то з поступовим розвитком технологій почала 

розвиватися мережа поштових служб. І відповідно до цього постало питання 

виокремлення, поставлення тієї «якірної» крапки, яка б давала змогу 

запам’ятовувати поштову компанію, що спеціалізується на передачі листівок, 

транспортному перевезенні із закріпленням її переваг або недоліків у пам’яті 

людини.  

Зараз тільки для циркулювання роботи незалежного агентства «USPS», 

що забезпечує різноманітні системи товарно-матеріальними ресурсами або, 

якщо говорити простіше: надає послуги з логістики існує необхідність 

наймання на роботу 870 тисяч людей, залучено в роботу 660000 відділень [1].  

А для безперебійної роботи українського оператору «Укрпошта» — 72000 

працівників, 11000 відділень [2]. Тоді стає наочно зрозумілою проблема 

виокремлення компанії. Адже від їхньої затребуваності залежить подальша 

доля фірми й доля робітників. Для цього і використовують таке поняття як: 

бренд, що є ідентифікацією підприємства, усіх його складових. 

Невід’ємною складовою кожного бренду являє собою логотип, але лише 

його створення не забезпечить необхідний процес презентації компанії. Для  

того, щоб фірмовий стиль почав працювати на користь підприємства важливим 

етапом стане розробка та опис основних елементів ідентичності та атрибутів 

бренду таких як: історія бренду, філософія, принципи якими керується 

компанія, цінності, призначення, в чому є прояв її індивідуальності, іноді 

вигаданий герой бренду [3]. З’ясувавши ці категорії можна переходити до 

наступного етапу: звернення до послуг дизайнера. 

Роль дизайнера полягає у тому, щоб вивчивши дані надані замовником та 

проаналізувавши потенційних конкурентів з ніші транспортних перевезень й 

логістичних послуг, створити новий відмінний образ. Цей образ має 

відображати цінності й характеристики поштового оператора та надавати 

асоціації, які полегшать просування бренду вперед, прискорять швидкість 

ознайомлення цільової аудиторії з послугами . 

Для того, щоб уникнути в майбутньому непорозумінь між дизайнером та 

замовником, створюється детальне технічне завдання (ТЗ), яке є своєрідним 

компасом у роботі дизайнера. У ньому замовник прописує компоненти, що 



248 

 

мають бути розроблені для брендбуку, переваги й побажання. Дизайнер в свою 

чергу розробляє макет, варіації логотипу та його елементів, надає змогу обрати 

притаманну кольорову схему до певної тематики, шрифтову й візуальну 

ієрархію, композиційні домінанти. При затвердженні цих складових 

відбувається подальший розвиток айдентики фірми від ескізів, до більш 

детально продуманих варіантів. Якщо  спершу роль ескізів полягала у 

винайденні ідеї, то потім варто уникати зайвого, додавати суттєве. Під час 

роботи над логотипом необхідно враховувати його зміни в розмірах, щоб 

уникнути нерозбірливості, двозначності. На сьогоднішній день спостерігається 

тенденція до створення основного варіанту логотипу за розміром, вторинний 

варіант – зі спрощеною кольоровою схемою, третинний – для шапки, профілю; 

та варіант переважно в якому припускаються помилок: для іконок,  (Favicon) 

фавікону [3]. 

Слід зазначити, що якщо раніше в обов’язки дизайнера входило 

розробити айдентику переважно для поліграфічної продукції, реклами, то зараз 

відбувається пристосування елементів фірмового стилю до електронних носіїв. 

І відповідно до цього варто мати на увазі, що на різних пристроях однаковий 

елемент виглядатиме по-різному.  

З розвитком створення веб-сайтів, додатків брендів, які надають 

логістичні послуги виникла потреба у адаптивності фірмових елементів, без 

втрати візуальної складової (впізнаванності), що обумовило спрощення 

брендових знаків, відмова від конкретності, обрання стилізованості. Іноді 

відомий бренд можна класифікувати лише за одною літерою (як замість «Walt 

Disney», використовують в додатках літеру «D»), товарним знаком (прикладом  

може виступати компанія «Hubspot») [4]. 

Для пошт та компаній, що спеціалізуються на транспортному перевезенні 

сучасною інновацією є використання прийому такого як, вироблення фірмової 

графіки і поєднання її з логотипом. Саме цей метод є обґрунтованим рішенням, 

адже створює динаміку, яка є характерним атрибутом для веб-ресурсів, 

асоціюється із рухом та не завдає складнощів у ідентифікації бренду. Таке 

оформлення відображає динамічну або генеративну айдентику [5]. 

Також зі словом «пошта» виникають такі уявлення як: динаміка, рух і 

швидкість, вказання шляху. Такі асоціації моушн-дизайнери пристосовують до 

анімаційних варіантів фірмового стилю. Наприклад під час завантаження 

користувацького інтерфейсу сайту «Укрпошта»,  візуальний ідентифікатор у 

вигляді знаку починає переміщуватися зверху-вниз, тим самим вказуючи на 

заданий напрямок, рух вперед. Американська компанія «FedEx», яка 

спеціалізується на почтових, кур’єрських послугах не є виключенням, анімація 

її логотипу відбувається за допомогою активного руху вказівників шляху, 

завдяки яким відбувається поступове «проявлення» фірмового знаку. 

Але, якими б не були тенденції в дизайні важливо пам’ятати основне їхнє 

завдання: ідентифікація, просування, презентація бренду. І якщо складові  

елементів дизайну мають значні зміни, то виникає необхідність у перегляді  
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його концепції для виправлення помилок і впровадження тих  асоціативних 

складових, що є першочерговими, прописані в брендбуці.  

Зокрема, для візуалізації слова «логістика» використовують символи 

шляху, засоби перевезення, чіткі лінії, абревіатури зі слів, знак із назвою тощо.  

Таким, чином  зростання значення айдентики та трендів в ній є 

обумовленим явищем. Через невпинне зростання кількості нових компаній, 

відповідної тематики, вже відомі бренди мають на меті не залишати лідируючу 

позицію, через що відбувається постійне оновлення їхніх елементів для його 

осучаснення та поширення. Компанії, що спеціалізуються на наданні 

кур’єрських, поштових переказах, послуг з логістики не є виключенням, а тому 

пристосування до новітнього, а перед тим створення цілісної структури 

майбутнього фірмового стилю (ідентифікатора бренду), має базуватися спершу 

на принципах, а потім тенденціях в дизайні.   
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІЛЮСТРАЦІЙ У ЗБІРКАХ                

УКРАЇНСЬКИХ КОЛЯДОК 

 

Аналіз сучасного книжкового ринку показує, що ілюстрації слугують 

поширеним засобом посилення емоційної складової атмосфери художнього 

твору, яке, зокрема, досягається візуалізацією героїв оповідання і 

ілюструванням об’єктів, описуваних у книзі. Нерідко ілюстрації народжуються 

як результат спільної праці письменника і художника-ілюстратора. Для 

ілюстрації обираються епізоди, які найбільш повно розкривають зміст тексту 
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або окремих фрагментів літературного твору [2]. Як зазначають дослідники 

феномену книжкових ілюстрацій, ілюстрації увиразнюють сприймання сюжету 

твору, зокрема, завдяки художнім деталям – виразним і конкретним. Ілюстрації 

впливають на процеси сприйняття, аналізу, синтезу, розуміння, що є основою 

формування креативної свідомості людини, креативної особистості читача [1].  

Метою статті є порівняльний аналіз ілюстрацій у збірках українських 

колядок.  

Нині, в умовах відродження народних традицій, такий аналіз є на часі як 

такий, що сприяє виявленню сучасних тенденцій ілюстрування книжкових 

видань, присвячених різдвяній тематиці в аспекті народної культури і 

подальшому пошуку цікавих візуальних рішень для ілюстрування книжкових 

видань, присвячених різдвяній тематиці. 

Свій аналіз почнемо зі збірки «Нова радість стала. Улюблені колядки та 

щедрівки (доповнене видання)» (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») 

Ілюстрації створювалися відомими українськими ілюстраторами, широко 

знаними у світі, – Владиславом Єрко та Ростиславом Попським. Збірки мають 

колоритні і барвисті ілюстрації з цікавим сюжетом як усередині, так і на 

обкладинці книги. Друга аналізована збірка – «Українські колядки для дітей» 

(видавництво «Апріорі» серії «Апріорі дітям»). Барвисті строї персонажів і 

художня подача емоцій героїв створює на сторінках книги атмосферу свята.  

Ілюстрації виконав художник Василь Максимович. Третя збірка – «Всім пора 

колядувати» (видавництво «Старого Лева»), ілюстратором якою виступила 

Мар’яна Качмар. Ілюстратор зорово посилила відчуття того, що Різдво – це час, 

коли трапляються дива. Тож у цій різдвяній книжечці колядують не лише діти, 

а й лісові звірята. Різнобарвні ілюстрації художниці Мар’яни Качмар 

дозволяють  вивчати з малятами назви тваринок і музичних інструментів. До 

таких, що становлять інтерес для наших наукових розвідок, ми також віднесли 

збірки «Багато колядок, щедрівок, засіванок» та «Ще більше колядок, щедрівок, 

засіванок» (видавництво «Талант»). Ілюстрації Олени Гарбуз деталізовані, у 

них робиться акцент на реальному зображенні об’єктів. Художниця також не 

зловживає деталізацією тла, свідомо залишаючи його нейтральним і 

привертаючи у такий спосіб увагу до центрального об’єкту ілюстрації.  

Проаналізувавши різні ілюстрації різних художників, ми дійшли 

висновку, що ілюстрації до збірок українських колядок характеризуються 

чималою розмаїтістю.  Тому було опрацьовано ілюстрації у спокійних відтінках 

з головними героями на першому плані.  

Проаналізувавши ілюстрації збірок можна зробити висновок що 

українська книжкова графіка сьогодні швидко розвивається, що пов’язано з 

затребуваністю на ринку саме українських видань. Незважаючи на присутність 

різної якості видань, адже на книжкових полицях в магазинах можна зустріти 

книжки і не завжди високого професійного рівня, на сьогоднішній день на 

ринку з’являються видання ілюстровані високопрофесійними сучасними 

українськими художниками, які слідкують за світовими тенденціями. 



251 

 

Відповідно ілюструючи віршовані видання, художники прагнуть до 

новаторських рішень, які сприяють розкриттю змісту сучасних оригінальних 

творів. 
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ВАРІАТИВНІ ШРИФТИ: МАЙБУТНЄ СУЧАСНОЇ ТИПОГРАФІКИ 
 

Текст – це завжди не просто текст або типографіка. Те, як текст 

розташований на макеті, має величезний вплив на візуальне сприйняття 

повідомлення, задаючи тон і настрій читача. Визначними винаходами в 

багатовіковій історії роботи дизайнерів зі шрифтом були винаходи рухомих 

літер – букв, зроблених з металу друкарського верстата Гутенберга, 

комп’ютерних шрифтів і, от зараз, варіативних шрифтів. 

Варіативні шрифти (Variable Fonts) – це новий шрифтовий формат, який 

може принципово змінити майбутнє типографіки.  

У вересні 2016 року на конференції ATypI була представлена нова версія 

формату OpenType під назвою OpenType Font Variables або OT1.8, що відкрила 

нову епоху цифрового шрифту. Це технологія, завдяки якій один шрифтовий 

файл поводиться як безліч накреслень цілого шрифтового сімейства. Параметри 

шрифту може видозмінюватися нескінченно: насиченість, пропорції, контраст, 

розмір елементів будови літери, анімація. 

Голандська дизайн-студія Underware створила проект Zeitung (рис.1), що 

надає своїм покупцям спеціальний plug-in (додаток до програми) Adobe, що 

дозволяє управляти варіативністю шрифту Zeitung. 

 
Рисунок 1. Проект варіативного шрифту Zeitung, Underware 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Величезна варіативність одного-єдиного шрифтового файлу – це не 

тільки зручність, але і економія – розмірів файлу і часу. Припустимо, ваш сайт 

використовував три накреслення шрифту – тепер вам знадобиться всього один 

файл. На рівні запитів до сервера це теж призводить до економії – всього один 

запит там, де раніше було три. Шрифтові дизайнери, знайомі з інтерполяцією 

давно, розуміють, що дві осі інтерполяції – це 1000 на 1000 варіантів, тобто 

мільйон варіантів, наприклад, насиченості і пропорції. Додаткова вісь 

перетворює мільйон в мільярди і так далі. І все в одному файлі. Раніше 

шрифтовим дизайнерам доводилося будувати файли для десятків накреслень, 

тепер буде один файл. У цьому нескінченному просторі інтерполяційних 

можливостей шрифтовий дизайнер зможе вказати, які позиції (named instances) 

якими зображеннями вважати. Шрифтові дизайнери зможуть використовувати і 

свої власні теги – це дозволить їм закладати у шрифт нескінченну 

варіативність: контраст, розмір малих і виносних елементів, форму зарубок, 

фактури, невеликі деталі, розчерки  [3]. 

Як і звичайний OpenType-шрифт, новий варіативний шрифт може бути 

використаний як веб-шрифт (ttf) або компактний веб-шрифт (woff).  

Дизайнерка Бьянка Бьорнінг ділиться досвідом створення варіативної 

версії шрифту Aktiv Grotesk і розповідає яких дизайнерских рішень потребує 

створення варіативних шрифтів [3]. «Як і у випадку зі статичними шрифтами, 

два варіативні шрифти не можуть бути ідентичними – тому починати треба з 

визначення вимог. Аналізуємо ціль, виразність, доступність, функціональність, 

мови та багато іншого. З варіативним шрифтом мова йде не лише про стилі та 

характеристики, а також про параметри дизайну-простору та вісей (вага, 

ширина, оптичний розмір, курсив або нахил). Якщо завдання розробити, 

наприклад, акцидентний шрифт, який підходить під розміри упаковки – ми 

будемо працювати з віссю ширини. Шрифт зможе витягуватися від самого 

вузького до самого широкого значення (включаючи будь-які значення у 

проміжку). Для іншого завдання може бути важливішою інша вісь. Наприклад, 

якщо ви розробили один варіативний шрифт для підтримки та заголовків, і 

основного тексту у веб-середовищі, треба працювати з віссю оптичного розміру 

(вона регулює пропорції, контраст, вагу штрихів та ін.)». 

Нова технологія варіативних шрифтів теоретично здатна перевернути світ 

дизайну. Але є ряд обставин, від яких це майбутнє залежить. Найголовніша 

проблема – підтримка нового формату операційними системами, браузерами і 

програмним забезпеченням. Позитивним моментом є факт, що OT1.8 став 

результатом співпраці Apple, Microsoft, Adobe і Google, які пообіцяли вже на 

початку 2018 року впровадити технічну підтримку формату в свої продукти і 

наразі варіативні шрифти вже підтримуються Adobe InDesign, Illustrator, 

Photoshop, Sketch і Figma. Попереду загальне переосмислення принципів 

роботи зі шрифтом у графічних редакторах. 

Також управління варіативним шрифтом вимагає більших знань в області 

шрифтового дизайну, а багатотисячна варіативність для дизайнерів-
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прихильників принципового самообмеження у шрифтовій палітрі Массімо 

Віньєллі [3] розглядається більше як недолік. З точки зору шрифтової індустрії 

теж належить продумати багато: від інструментарію до цінової політики. Але, 

так чи інакше, шрифтова революція сталася і варіативні шрифти – вже 

невід’ємна частина сучасної типографіки. 
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РОЗРОБКА ЖУРНАЛУ НА ТЕМУ ДИЗАЙНУ ІГОР 

 

Історія виникнення журналів бере свій початок ще з 1665 року. Саме в 

цьому році у Франції з’явився перший журнал, що мав назву «Journal de 

Savants». Даний вид друкованої продукції був популярним не одну сотню років.  

Одна із найважливіших переваг журналу – це поєднання графічної та 

текстової інформації. Але світ не стоїть на місці, розвиток сучасних технологій 

спричинив популяризацію різноманітних електронних носіїв. Цей період 

поступово спричинив знецінення друкованої продукції, адже зараз майже всю 

інформацію можна легко знайти в інтернеті. Однак попит на друковану 

продукцію ще не повністю зник. 

Дуже поширеною є думка, що в найближчий час журнали зовсім 

зникнуть разом із попитом на них. Але якщо подивитись з іншого боку, то 

сучасні технології відкривають ширші можливості для книг та журналів. Існує 

більше можливостей для створення вдалого дизайну та поєднання його з 

сучасними технологіями. 

Зараз створюють друковану продукцію з функцією доповненої реальності 

(AR).  

Доповнена реальність (AR) – проектування будь-якої цифрової 

інформації (зображення, відео, текст, графіка і т.д.) поверх екрану будь-яких 

пристроїв.  

В результаті реальний світ доповнюється штучними елементами та новою 

інформацією [2]. 

Вдалим прикладом використання AR з друкованою продукцією є книга 

https://css-live.ru/articles/kak-ispolzovat-variativnye-shrifty-v-realnom-mire.html
https://css-live.ru/articles/kak-ispolzovat-variativnye-shrifty-v-realnom-mire.html
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«Аліса в Країні Див». Дана функція дає вам можливість поєднувати технології з 

книгою. 

Загальна схема створення доповненої реальності в усіх випадках така: 

камера пристрою AR знімає зображення реального об’єкта; програмне 

забезпечення (ПО) пристрою проводить ідентифікацію отриманого зображення 

візуальне доповнення, поєднує реальне зображення з його доповненням і 

виводить кінцеве зображення на пристрій візуалізації [2]. 

Використання функції доповненої реальності в дизайні, без сумніву, 

викликає увагу споживачів та збільшує попит. На жаль, використання AR в 

дизайні друкованої продукції ще не дуже поширена, тому що ця функція 

з’явилась відносно нещодавно,  не всі дизайнери ще опанували нюанси та 

специфіку її створення. 

Поширеними зараз є журнали, що пов’язані з популярними брендами та 

фірмами, а також журнали якоїсь вузької спеціалізації (про моду; дизайн; 

журнали з рецептами тощо). Саме через це важливо враховувати та аналізувати 

вашу цільову аудиторію та її уподобання. 

Початковим етапом створення журналу є визначення його тематики. 

Відносно тематики журналу визначається цільова аудиторія (вік, стать, 

інтереси) та конкуренція даного продукту на ринку. Виходячи з цього пункту 

визначається мета та зміст журналу. 

Важливим етапом створення журналу є ознайомлення з аналогами 

журналів даного типу та тематики, виділення позитивних та негативних рис в 

дизайні, задля подальшої роботи зі створенням власного журналу. 

Еталоном журнального стилю можна вважати глянцеві жіночі, рекламні 

та деякі ділові видання. Формат в межах А4, плюс-мінус кілька сантиметрів; 

обов’язковий якісний (найчастіше – глянцевий) папір і повнокольоровий друк. 

Не менше половини обсягу повинні займати ілюстрації, які грають провідну 

роль в плані дизайну та інформації. Журнали менш обмежені в плані обсягу, 

тому тут більше вільного простору, більше ілюстрації (аж до смуги та навіть 

розвороту) та кегль основного шрифту – від 10 до 12 пунктів [1]. 

При створенні журналу важливо не перевантажувати дизайн зайвими 

елементами. Важливо не забувати про читабельність шрифту, задля збереження 

комфортного читання споживача. Використання яскравих елементів потрібно 

обмежити та використовувати їх в основному лише для створення контрастів 

графічних елементів, допустиме використання 2-3 різних шрифтів для різного 

типу тексту (заголовки, основна інформація тощо). 

При створенні журналу найважливішою частиною можна вважати 

обкладинку. Саму орієнтуючись на обкладинку, споживач вирішує придбати 

товар чи ні. Обкладинка повинна зацікавити та викликати увагу аудиторії, для 

цього потрібно використовувати контрасти кольорів та зображень в поєднанні 

зі шрифтовою частиною, гучних заголовків. 

В підсумок можна сказати, що дизайн журналу має поєднувати в собі 

графічну та текстову частину, не втрачаючи читабельність та вільний простір 
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для уникнення перевантаженості композиції. Обкладинка – основний елемент 

даного виду періодичних видань, вона повинна викликати увагу цільової 

аудиторії, містити в собі контраст та гучні заголовки для того, щоб привертати 

до себе увагу та змушувати себе купувати. Основні елементи дизайну журналу 

– графічна частина, шрифт, колірна гама, композиційні принципи, обкладинка.  

Використання Доповненої реальності на сторінках друкованого видання 

тільки збільшить попит на ваш продукт. Створити цілісний образ, 

організувавши всі елементи у єдину систему, задля розробки вдалого дизайну 

журналу — головна мета дизайнера. 
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КНИЖКОВА ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК ВИД ГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Слово «ілюстрація» походить від англійського (в сенсі «просвітлення; 

духовне або інтелектуальне просвітлення»): через старий французький від 

латинського illustratio, від дієслова illustrate. 

Ілюстрації є засобом передачі емоційної атмосфери художнього твору, 

візуалізації героїв оповідання, демонстрації описаних об’єктів [2]. 

У книгах, журналах, газетах поряд з текстом ми нерідко бачимо малюнки 

художників або фотографії. Їх призначення – допомогти усвідомити те, що 

сказано в тексті, висвітлити його зміст, зробити ясним, наочним. Ілюстрації 

завжди містять розповідь, іноді складну, наприклад, про історичну подію, іноді 

просту.  

Ілюстрація може бути виділена як самостійний жанр графічного 

мистецтва завдяки одному обов’язковому ознакою. Її розповідь визначається не 

вільним вибором художника, а літературним твором [1]. 

Графіка – це вид образотворчого мистецтва, що включає малюнок і 

друковані художні твори (різноманітні види гравюри), що ґрунтуються на 

мистецтві малюнка, але що володіють власними образотворчими засобами і 

виразними можливостями. 
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Книжкова графіка відображає дійсність через образне, наочне 

відтворення її зримих форм, передає вигляд предметів і явищ навколишнього 

світу. У свою чергу, книжкова графіка – складова частина книжкового видання. 

Книга включає в себе літературу, графіку, мистецтво шрифту і поліграфічне 

мистецтво. Художники книги розробляють тип видання, конструкцію книги, її 

декоративне оформлення, ілюстративний цикл. Конструкція книги традиційна: 

книжковий блок, обкладинка, палітурка, суперобкладинка, форзац, титульний 

лист, шмуцтитули, ілюстрації (фронтиспис, смуги, заставки, кінцівки, ініціали 

та т.д.), шрифти. Ці елементи, підкоряючись законам композиції, об’єднуються 

в єдиний ансамбль [3]. 

Види ілюстрацій безпосередньо залежать від призначення книги, яку 

ілюструють: 

- науково-пізнавальні ілюстрації (креслення, графіки, схеми), 

- художньо-образні (тлумачення літературного твору засобами книжкової 

графіки). 

Всі види ілюстрацій розрізняються по сюжетним ознаками, за місцем і 

роллю в книзі. Залежно від розміру і розташування ілюстрації діляться на 

кілька видів. Ілюстрація-заставка – знаходиться на початку книги, глави або 

нової частини. Ілюстрація-кінцівка – розташовується в кінці книги, в кінці 

частини або глави. Ілюстрації смугові – знаходяться всередині тексту, зазвичай 

біля тієї частини, яку ілюструють. Ілюстрація-фронтиспис – поміщається на 

лівій стороні перед титульним листом і є ілюстрацією до всього твору. 

Ілюстрація на обкладинці або палітурці – висловлює головну ідею книги, її 

зміст. Є найбільш значущою ілюстрацією, «обличчям» видання [4]. 

Ілюстрація знаходиться на кордоні образотворчого мистецтва і 

графічного дизайну, так як, використовуючи засоби і методи мистецтва, 

підпорядковується задумом проекту. Від художника вимагається, щоб він став 

співавтором книги, зробив зримими ідеї і образи письменника, допомагаючи 

тим самим краще зрозуміти зміст, конкретніше уявити епоху, побут, оточення 

героїв книги. Але це зовсім не означає, що ілюстрація повинна бути простим 

графічним переказом тексту. Та, перш за все, слід пам’ятати, що важливим є не 

спосіб виконання ілюстрації, а те, яким чином техніка поєднується з задумом і 

доносить бажаний зміст і настрій. Це означає, що при виборі матеріалу та 

техніки, варто орієнтуватися на зручність, практичність. 
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СКЛАДОВІ ДІДЖИТАЛ ІДЕНТИФІКАЦІЇ БРЕНДУ 

 

Учені Стенфордського університету провели опитування [3], яке 

показало, що 46% респондентів складають думку про бренд на основі його 

зовнішнього вигляду і інтерфейсу, тому, через візуальну складову можна 

сформувати емоційний зв’язок користувача з продуктом. Раніше айдентика 

включала в себе в більшій кількості друковану продукцію, але з розвитком 

інтернету та різних гаджетів все змінилося, і тепер діджитал-ідентифікація 

бренду стоїть на першому місці. Людям подобається дивитися на приємні 

візуально і зручні у використанні продукти. А також, переглядати інформативні 

сторінки в соціальних мережах і яскраві фотографії оформлені в одному стилі. 

На жаль, на даний момент не так багато брендів мають єдину стилістку в 

діджитал сфері. Безліч сайтів в інтернеті мають непрофесійне оформлення і 

незручну навігацію. Банери в медіа не підпорядковуються загальним правилам 

верстки, композиції, шрифтовому та колірному рішенню. Недостатньо якісні, 

інстаграм сторінки рідко відповідають загальноприйнятій стилістиці бренду, 

хоча це найпопулярніша соціальна мережа для просування бренду. У 

віртуальному світі люди проводять більшу кількість свого часу і це найкраща 

платформа для формування візуальної комунікації брендів. Саме тому виникла 

потреба у визначенні складових якісної візуальної ідентифікації бренду. 

Діджитал – це сфера діяльності, яка локалізується в інтернеті, напрямків 

діджитал дуже багато, але діджитал-дизайнер займається цифровим 

оформленням продуктів відповідно до побажань замовників. Брендинг – 

розробка всіх елементів бренду, яка в підсумку дає єдиний, візуальний образ 

марки, сформований засобами реклами. Це асоціації, які виникають у 

споживачів, при згадці того чи іншого бренду. 

Такм чином, діджитал брендинг – це процес вибудовування та розвитку 

бренду в цифровому просторі, а також на будь-яких цифрових носіях. У 

сучасному світі це потрібно з кількох причин. Перша – діджитал брендинг 

допомагає розширити аудиторію, а також підвищує впізнаваність і 

популярність бренду. Друга – це дає перевагу в швидкості поширення 

інформації через мережу, що знову таки веде до розширення аудиторії. Третя – 

діджитал полегшує управління візуальної ідентифікацією бренду. 

https://scienceforum.ru/2018/article/2018004780
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У дизайні будь-якого елементу діджитал ідентифікації важливо 

керуватися декількома непорушними правилами, це: 

1. Колірна палітра, що підходить під цільову аудиторію (ЦА) – науково 

доведено, що колір безпосередньо впливає на сприйняття людини, знаменитий 

психолог і психіатр В. Бехтерєв казав: «Уміло підібрана гама кольорів здатна 

благотворніше впливати на нервову систему, ніж інші мікстури» [4]. 

2. Також важливо враховувати правила композиції зі звичними для 

користувача паттернами читання, про які докладно розповідається в 

дослідженні nngroup про те, як люди читають в інтернеті [1]. 

3. Якісна типографіка, яка підходить під тематику і відповідає ЦА. 

4. Якісно підібрана графіка, якість зображень, іконок, оформлених в 

одному стилі, які підтримують єдину стилістику бренду. 

Найпопулярнішим елементом діджітал ідентіфікації бренду є веб-сайт. 

Основною метою створення сайту є залучення нових клієнтів і спрощення 

процесу продажу. Переваги веб-сторінки в тому, що вона надає цілодобовий 

доступ до всієї інформації і товарам компанії для користувачів. 

Наступний елемент діджитал ідентифікації бренду це оформлення 

соціальних мереж. Мета – поліпшити сприйняття бренду за рахунок приємного 

візуального оформлення, а також підвищити кількість продажів. Перевага 

даного елемента в тому, що в 21 столітті практично у кожної людини є сторінка 

у соціальних мережах, тому дуже важливо показати себе там з кращої сторони. 

Веб-банери – це іміджевий інтернет-маркетинг, їх мета – підвищити 

обізнаність про бренд, привернути увагу до нового товару, розповісти про акції, 

знижки, про те, що приверне споживача [5]. 

Телевізійна реклама, реклама в додатках, реклама в іграх, – мета всіх цих 

елементів діджитал брендингу підвищити впізнаваність бренду, розповісти про 

свої послуги, поліпшити уявлення про бренд за рахунок візуально естетичної 

«картинки». 

Відео, або анімована інфографіка. Економіст, фахівець з візуалізації 

даних і презентацій  Jon Schwabish розповідав про базові принципи сприйняття 

даних, це: 1) ясність даних; 2) візуальний шум; 3) графік та текст; 4) уважна 

обробка [2]. Надавати дані графічно, ілюструвати – це один із способів 

підвищити залученість, адже нікому не цікаво дивитися на сухі цифри. 

Зовнішня реклама на цифрових носіях, така як цифровий фотофон, 

цифрові білборди, елементи доповненої реальності в рекламі, також вимагають 

якісної візуальної обробки відповідно до стилю бренду. 

Отже, можемо зробити висновок, що вся інформація про бренд, 

представлена в медіа, інтернеті, безпосередньо впливає на сприйняття бренду 

споживачем, і все це повинно відповідати єдиному стилю бренду, щоб з 

першого погляду людина могла дізнатися, реклама якого бренду перед ним, які 

асоціації вона у нього викликає. А при створенні будь-якого візуального 

елемента діджитал ідентифікації важливі: колірна гамма, композиційне 

рішення, якісна типографіка, відповідна тематиці графіка. 
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Визначили, що до складових елементів діджитал ідентифікації бренду 

відносяться: веб-сайт, соціальні мережі, веб-банери, реклама в іграх, реклама в 

соціальних мережах, телевізійна реклама, реклама в інтернеті, відео й 

анімована інфографіка, цифрові фотофони, цифрові білборди, елементи 

доповненої/віртуальної/змішаної  реальності. 

У процесі роботи з’ясувалося, що тема діджитал-ідентифікації бренду 

дуже об’ємна та вимагає подальших, більш глибоких досліджень. 
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ВІЗУАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОМПАНІЇ                  

ГІДРОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Крижані ванни або кріотератія – це спеціальна процедура в якій після 

інтенсивного, частіше спортивного навантаження, частина людського тіла 

занурюється в ванну з льодом для обмеженого терміну дії. Цей процес стає все 

більш популярним і прийнятим серед спортсменів під час напружених 

тренувань, а також серед людей, що дбають про стан свого здоров’я [3]. 

Для сфер таких послуг дуже важливо мати айдентику, що легко 

впізнається та добре запам’ятовується, оскільки популярність бренду 

характеризується за допомогою усвідомленості клієнтом про необхідність 

холодної терапії, що викликає пошуковий інтерес про компанії, які надають 

відповідні послуги. Використання правильної візуальної комунікації допомагає 

будувати якісне сприйняття продукції, формує конкурентоспроможний образ 

бренду. 

https://www.nngroup.com/articles/how-people-read-online/
https://policyviz.com/2018/08/07/dataviz-cheatsheet/#comment-91258
https://policyviz.com/2018/08/07/dataviz-cheatsheet/#comment-91258
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-tsveta%20(дата
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-tsveta%20(дата
http://www.amtv.ru/main/mediaclip.aspx?id=10466
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Логотип або колірне рішення – далеко не всі позиції, за допомогою яких 

ідентифікується компанія. Айдентика – це єдиний образ компанії, який за 

допомогою різних носіїв і елементів дизайну транслює концепцію всього 

бізнесу і формує ставлення до бренду через візуальне сприйняття. А тому, 

важливість наявності графічного образу для компанії гідротерапевтичних 

послуг не є винятком. Чітко продумана до дрібниць візуальна ідентифікація 

буде ефективним інструментом у розвитку бренду. Від підвищення 

пізнаванності бренду до зростання продажів можна побачити прямий 

взаємозв’язок і послідовність. Тому ми вважаємо, що сумлінний, поетапний і 

детальний підхід до створення дизайну візуальної ідентифікації компанії 

гідротерапевтичних послуг,  дасть можливість отримати всі необхідні переваги 

[4]. 

Створення фірмового стилю завжди відштовхується від концепції 

підприємства, яка в свою чергу визначає групу цільового споживача, місце 

майбутнього об’єкта на ринку і унікальність торгової пропозиції. Під 

концепцією розуміється генерація основної ідеї, навколо якої буде збудований 

весь процес створення айдентики. Вона обов’язково повинна спиратися як на 

інформацію бізнесу, так і на аналітичні дані. Ми вважаємо це важливим, тому 

що створюється потужний інструмент комунікації і позиціонування бренду. 

Розроблена айдентика повинна легко сприйматися візуально та нести 

конкретний посил та настрій цього бренду. В нашому випадку, гідротерапічні 

послуги повинні викликати у споживача величезну довіру та високу якість, 

адже це все стосується здоров’я людини [2]. 

Так, відомі бренди показують у власних логотипах відчуття домінанти 

або технічної особливості. Відчуття надійності та високої якості вдало 

впливають на сприйняття компанії серед конкурентів на міжнародному ринку 

гідротерапічних послуг.  

В кожному з представлених логотипів присутня своя унікальна ідея, яка є 

неповторною (рис. 1). Фірмовий знак повністю характеризуєє бренд та 

допомогає  споживачу отримати повноцінну інформацію при візуальному 

контакті з ним [1].  

 
Рисунок 1. Логотипи компаній гідротерапічних послуг 
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Отже, візуальна ідентифікація компанії гідротерапічних послуг повинна 

доносити конкретну ідею та настрій до споживача, надавати повну надійність 

та довіру як до бренду, так і до фірмових компонентів. Повинна містити в собі 

такі важливі елементи ідентифікації, як логотип, шрифтові гарнітури, кольорові 

блоки та індивідуально розроблені принципи побудови композиції. Робити 

продукт пізнаванним, підвищувати лояльність користувачів і допомагати 

виділятися поміж конкурентів. Мати перспективу сприяння більшої 

популярності товару або послуги і, як наслідок, зростання продажів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ЗАГОЛОВКОВОГО КОРПУСУ ГАЗЕТИ 

 

Заголовок – один з найзначущих елементів тексту. Від нього залежить 

успіх усього видання. Він допомагає читачеві швидко отримати інформацію 

про опублікований матеріал. Тож заголовки значною мірою впливають на 

прочитання тексту. Важливість газетних заголовків підкреслював  і В. Різун [4]: 

«Заголовки – це спеціальні засоби, які являють собою опорні точки, що 

показують найбільш важливу текстову інформацію. Саме ці елементи тексту 

служать опорою для читача в розумінні змісту».  

Виразність заголовка багато в чому залежить від розміру (кегля) його 

шрифту. Вибір кегля визначається важливістю газетного матеріалу, до якого 

належить заголовок, об’ємом цього матеріалу та кількістю колонок, на яких він 

розміщений, а також місцем заголовка на газетній шпальті та її форматом. Чим 

важливіше стаття, тим більший шрифт використовують для набору заголовка. 

Між обсягом газетних матеріалів та кеглем шрифтів заголовків існує пряма 

залежність: чим більший об’єм статті, тим крупніше заголовок. На вибір 

заголовних шрифтів впливає і формат газетної сторінки. Оскільки обсяг 
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https://is.gd/fqDasF
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262 

 

матеріалів, що публікуються у великоформатній газеті, як правило, більше, ніж 

у малоформатній, то заголовки до них набирають шрифтами більших кеглів. 

Шапку оформлюють шрифтами розміром 28, 32, 36, 42 і навіть 48 пунктів. Іноді 

при публікації особливо важливих повідомлень в газетах великого формату для 

набору «шапок» використовують ще більші шрифти – 60 і 72 пунктів. У 

малоформатних газетах більше 48 пт зазвичай не використовуються [3].  

Формування багаторядкових заголовків вимагає підвищеної уваги. Довгі 

заголовки є важкими для сприйняття, тому найкраще, щоб довжина заголовка 

не перевищувала 45 знаків [2].  

Шрифтове оформлення заголовка починається з вибору шрифтової 

гарнітури. Вона визначає ступінь виділення заголовка на газетній шпальті, 

гармонійність поєднання його з іншими заголовками й інші якості. Можна 

виділити декілька основних стилів оформлення заголовків у сучасній 

періодичній пресі. Ці стилі різняться в основному кількістю шрифтових 

гарнітур, що застосовуються для набору заголовків. У газетах давно вже 

затвердився «багатогарнітурний» стиль. Для оформлення заголовків на одній 

газетній шпальті використовують 4-5 і більше гарнітур, це дозволяє додати 

більше різноманітності в оформленні сторінки, уникнути одноманітності в 

подачі великих текстових блоків.  

Однак, строкатість заголовних шрифтів може погано сприйматися та 

перешкоджати виділенню заголовків. У останні роки в газетах спостерігається 

тенденція до скорочення кількості шрифтових гарнітур для оформлення 

заголовків. Використовуються до 2-3 шрифтів. Це зовсім не веде до збіднення 

та одноманітності заголовків. Навіть за допомогою двох гарнітур, за рахунок 

використання різних накреслень шрифтів, варіювання їх кеглів, а також 

поєднання набору великими та малими літерами, вдається досягти 

різноманітного, але простого, ясного і гармонійного оформлення заголовків.  

Існує й «одногарнітурний» стиль оформлення заголовків. У цьому 

випадку для застосовують шрифти різних накреслень і розмірів однієї 

гарнітури. Строкатість і дисгармонія в заголовках можуть виникнути не тільки 

при використанні зайвої кількості шрифтових гарнітур, але і як результат 

невмілого поєднання шрифтів, протилежних за малюнком, що особливо 

характерно при оформленні заголовків і підзаголовків. Доцільно у подібних 

випадках набирати заголовок і підзаголовок шрифтами однієї гарнітури, але 

різних накреслень або ж шрифтами близьких по малюнку гарнітур [2].  

З появою повноколірних газет все більшу роль грають колір і його 

насиченість. Колір служить одним з найважливіших засобів естетично 

емоційної виразності, одним із компонентів художнього образу. Характер 

кольору пов’язаний із задумом і змістом та стилем. Різні кольори по-різному 

впливають на відчуття людини [1], тому дуже важливо відповідально підійти до 

вибору кольорів заголовка. Врахувати ідею та сенс статті, поєднання кольорів 

та їх кількість. Рекомендується використовувати не більше 2-3 кольорів. Краще 

за все привертають увагу контрастні та яскраві заголовки.  
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Можна виділити такі найрозповсюдженіші колористичні рішення 

заголовків (рис. 1): контраст світлого і темного; контраст холодного і теплого; 

контраст колірної насиченості.  

 
Рисунок 1. Авторська пропозиція варіантів дизайну заголовку газети 

 

Заголовковий корпус є одним з найважливіших елементів оформлення 

газетного видання, бо він керує увагою читача. При невдалому виборі чи 

оформленні заголовка вплив повідомлення на читачів різко знижується, а 

ефективність візуальної комунікації всього періодичного видання втрачається. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ АЙДЕНТИКИ ДИТЯЧОГО  

ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ  

 

У сучасному світі молодь переважно не має повністю здорового 

організму. На такі показники впливає екологічне становище повітря, 

нерегулярність та неякісність харчування, залежність від мобільного телефону 

та соціальних мереж, а також неактивний спосіб життя. Через це проблема 

оздоровлення молоді постає дуже гостро, особливо у містах, де отруйні викиди 

у повітря ще більш забруднюють навколишнє середовище. Отже, якщо у 

дитини немає бабусі у селі, куди вона може поїхати, то єдиним способом 

оздоровлення є дитячий оздоровчий табір.  

Табори відрізняються один від одного різними напрямами: спортивні, 

художні, музичні, з поглибленим вивченням іноземної мови й тому подібне. 
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Через дуже велике різноманіття дитячих оздоровчих комплексів кожен табір 

намагається виділитися серед своїх «конкурентів». Фірмовий стиль, або 

айдентика у цьому грають  дуже велику роль. Хоча важливість фірмового 

стилю часто недооцінюють, але він може значно підвищити впізнаваність та 

успішність компанії. Одне джерело зазначає що: «Фірмовий стиль – це помітні 

елементи бренду (наприклад, колір торгової марки, логотип, назва, символ), які 

визначають і диференціюють бренд у свідомості цільової аудиторії. Це 

найважливіший спосіб розвитку бренду кожної компанії» [2]. Розглядаючи 

фірмовий стиль як конструкцію, слід зазначити, що головну роль у 

ідентифікації грають основні елементи – логотип, слоган, фірмовий колір та 

шрифти.  

На початковому етапі розробки айдентики для подальшої злагодженої 

праці дизайнеру необхідно ознайомитися з табором, відвідати його територію 

та налагодити зв’язок з керівництвом. Також для того щоб айдентика 

відображала правильно цінності та упередження табору треба проаналізувати 

роботу та послуги, які він надає для визначення цільової аудиторії. Для того 

щоб створити ефективний продукт «слід знати, хто є спостерігачами, дивлячись 

на їх демографічні показники та психологічні характеристики, тобто створити 

портрет цільової аудиторії». Цільова група визначається за п’ятьма основними 

категоріями: стать, вік, соціальне становище, соціальні групи та персоналії.  

Створення айдентики дитячого оздоровчого комплексу вирішує цілий ряд 

стратегічних завдань бренду. Наприклад, проблему ідентифікації, він допомагає 

йому вибудовувати сприятливий імідж. Заявлення дитячого оздоровчого 

комплексу незалежно від «конкурентів» – перша і головна задача, яку 

найкращим способом вирішують дизайн логотипу та фірмовий стиль. Чим 

більше фірмовий стиль універсальний, простий та легше запам’ятовується, тим 

ефективніше він буде виділяти табір в інформаційному середовищі та серед 

основної цільової аудиторії.   

Візуальне сприйняття інформації у сучасному темпі життя для людини є 

одним із головних способів отримувати повідомлення. Сучасна людина 

візуально сприймає 60–70% інформації. Одне з джерел зазначає: «Різні 

візуальні форми викликають різні реакції підсвідомості. Прямі лінії, кола, 

вигини, нерівні краї. Досвідчений дизайнер повинен змусити форму працювати 

на нього. А якщо точніше – працювати передавачем інформації». Образне 

рішення у цьому випадку відіграє найголовнішу роль, так як за допомогою 

стилю та образів йде передача концепції та цінностей табору. При цьому при 

розробці айдентики для дитячого оздоровчого комплексу характерно 

використання стилю, який буде максимально швидко зчитуватися, особливо 

психікою дітей різного віку. Наприклад, використання основної айдентики у 

вигляді персонажів або ілюстрованих деталей.  

Таким чином, у підсумку зазначимо, що айдентика – це сукупність 

візуальних, інформаційних та словесних складових, які об’єднані спільною 

ідеєю та завжди вирішує питання цілісності сприйняття компанії та її послуг. 
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Характерними особливостями стилю айдентики дитячого оздоровчого 

комплексу є використання простих, зрозумілих образів та яскравих кольорів. 

Набір графічних форм, колірних та шрифтових сполучень і дотримання 

принципів дозволяють сформувати образ, який буде легко запам’ятовуватися у 

свідомості цільової аудиторії та буде чітко передавати розуміння її цінностей, 

упереджень, принципів роботи та шляхів розвитку. Айдентика може 

застосовуватися у широкій галузі корпоративного брендингу, починаючи від 

фірмових бланків, візитки до корпоративних дрібничок, наприклад, ручок, 

календарів, робочої форми та сувенірів відвідувачам. Створити цілісну систему, 

яка буде вирішувати усі питання корпоративної ідентичності, впізнаванності та 

успішності табору – це головне завдання графічного дизайнера у розробці 

айдентики дитячого оздоровчого комплексу. 
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ІГРОВИЙ ТРЕНІНГ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА 

 

Згідно зі Стратегією реформування освіти в Україні, головне завдання 

вищої школи, полягає в гарантуванні формування професійної компетентності 

майбутнього актора через  теоретичну та практичну підготовку фахівця 

мистецтва. 

Ми вважаємо, що одним із найбільш перспективних  форм навчального 

процесу в театральних закладах вищої освіти є використання викладачами 

акторського ігрового тренінгу. Якщо звернутися до концепції освітньої 

діяльності за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 

02 «Культура і мистецтво» рівня освіти (бакалавр) у ХНУМ ім.  І. П. 

 Котляревського, саме акторський ігровий тренінг формує більшу частину 

професійних компетентностей, якими повинен володіти майбутній актор: 

загальні (здатність до абстрактного мислення, аналізу; здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
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здатність працювати в команді; здатність підтримувати належний рівень 

фізичної підготовки для забезпечення повноцінної соціальної та професійної 

діяльності) та фахові (здатність до публічної презентації результату своєї 

творчої (інтелектуальної) діяльності; здатність до оперування специфічною 

системою виражальних засобів (пластично-зображальними, акторсько-

виконавськими) при створенні та демонстрації сценічного твору; здатність до 

ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю 

природою сценічного твору, участі у складі творчої групи в процесі його 

підготовки) [2]. 

Специфіка ігрового тренінгу яскраво проявляється у його інтегральній 

функції: вправи акторського ігрового тренінгу об’єднують такі обов’язкові 

компоненти як сценічна мова, ансамблевий спів, майстерність актора,  танок, 

сценічний рух – у одну цілісну, взаємодоповнюючу систему. Існує проблема у 

тому, що вище перераховані навчальні дисципліни здебільшого, не взаємодіють 

між собою та існують окремо один від одного: часто можна зустріти ситуацію, 

коли студент на відмінно складає іспит зі сценічної мови та водночас не здатен 

задіяти набуті навички (з даного предмету) у діалозі з партнером у виставі –  це 

серйозна проблема, на нашу думку, є однією з найактуальніших на 

сьогоднішній день у професійній  підготовці майбутнього актора. Існують 

взірцеві приклади взаємодії викладачів (різних кафедр, навчальних дисциплін), 

коли педагог зі сценічної мови, час від часу, присутній на заняттях з 

майстерності актора та є безпосереднім учасником у процесі створення вистави 

(Л. Додін, В. Галендеєв). Така співпраця між викладачами є зразковим  

прикладом взаємодії кафедр, навчальних дисциплін, але кількість  аудиторних 

годин з навчальних предметів не дозволяє педагогам побудувати роботу  в 

такий спосіб. Акторський ігровий тренінг вирішує дану проблему, тому що 

саме тренінг розвиває психофізичний апарат актора у інтеграції всіх  його 

елементів, де зустрічаються та взаємодіють і сценічна мова, і вокал, і 

майстерність актора тощо. 

В лудологічній парадигмі базові ідеї гри розглядаються як філософське 

явище, в якому встановлені специфічні ознаки феномена гри та увага 

акцентована на тому, що саме гра збуджує людину до творчої діяльності. Такі 

ознаки гри як варіативність, реактивність поведінки, спонтанність, наявність 

мети, перебування у стані натхнення – притаманні і акторському ігровому 

тренінгу, який формує не тільки професійні (фахові) але й особистісні 

(загальні) компетенції майбутнього актора. Ігровий тренінг збуджує природу 

актора, розкриває його творчий потенціал, ставить перед студентом нові 

завдання, які формують гнучкість мислення та швидкість реакції.  

Отже, специфіка застосування акторського тренінгу у формуванні 

професійних компетенцій майбутнього актора обумовлена його широкими 

можливостями в вдосконаленні «організму» актора, а також розвитку його 

психофізичних можливостей для яскравого,  виразного і реалістичного втілення 

сценічних образів. Це стає можливим завдяки взаємодії обов’язкових 
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компонент навчального процесу та формуванню і розвитку елементів 

майбутньої професійної діяльності актора в процесі акторського тренінгу, а 

саме: сценічного уваги, спостережливості, м’язової свободи, творчого 

мислення, уяви, фантазії, а також розвитку пам’яті, відчуттів, образної пам’яті 

та інших  психічних пізнавальних процесів.  
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ДИЗАЙН СИСТЕМИ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ                                        

У ГУРТОЖИТКАХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

У сучасному візуально-комунікативному світі інформація – це іміджевий 

ресурс, завдяки якому відбувається вплив на потенційного споживача. Не 

завжди слова кращий спосіб передати інформацію та ідеї, іноді кращий спосіб 

розповісти історію − це ретельно продумані візуальні ефекти, а не довгі абзаци 

тексту. Взаємодія системи «людина – середовище» має свої певні проблеми та 

принципи, які почали активно проявлятися, привертати до себе увагу у 

п’ятдесяті роки двадцятого століття. Тож сформувалась окрема область дизайну 

– візуальні комунікації.  

Візуальні комунікації тісно пов’язані з поняттям «бренд». Наприклад, 

якщо розглянути класифікацію етапів проєктування бренду, що запропонована 

А. Уіллер та складається з 5 фаз, то зв’язок очевидний:  

http://num.kharkiv.ua/regulations/
http://num.kharkiv.ua/502-osvitni-programi
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/43149163-90e1-4bdb-a2f2-d04dd0c9cbc9.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/43149163-90e1-4bdb-a2f2-d04dd0c9cbc9.pdf
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- фаза 1 – дослідження і аналіз (визначення стратегії, цілі, цінності; 

дослідження потреб зацікавлених осіб; проведення внутрішнього, 

конкурентного, технологічного і правового аудиту);  

- фаза 2 – вибір стратегії (узагальнення зібраних даних, уточнення 

стратегії бренду, розробка принципів позиціонування, розробка атрибутів 

бренду);  

- фаза 3 – розробка концепції (візуалізація образу, визначення 

підходів до формування індивідуальності бренду, уточнення архітектури 

бренду, перевірка застосовності, уявлення візуальної стратегії);  

- фаза 4 – пошук засобів вираження (уточнення напрямів 

проєктування, ініціювання процесу реєстрації торгової марки, розробка 

програми розвитку індивідуальності);  

- фаза 5 – управління активами (формування навколо нового бренду 

атмосфери, що створює синергію, розробка стратегії і плану «запуску» нового 

бренду, «Запуск» всередині компанії, висновок бренду на ринок, розробка 

стандартів та інструкцій, підтримка і «вирощування» бренду) [3]. 

Сам процес візуалізації – це згортання розумових вмістів у наочний 

образ; будучи сприйнятим, образ може бути розгорнутим і може служити 

опорою адекватних розумових і практичних дій [2]. Комунікація – це один з 

видів загально спрямованого зв’язку від одного об’єкту до іншого. 

Візуальні комунікації – це система композиційних елементів об’єднаних 

комунікативними зв’язками. Існує ланцюг: графічний дизайнер (автор) → 

комунікативний візуальний вид (ідея) → тип комунікації (процес) → результат 

комунікації (об’єкт – графіка). 

Проєктування візуальних комунікацій не обов’язково починається з 

логотипу, а у випадку з гуртожитками вищих навчальних закладів, логотипи 

вже існують. Тож розпочинаємо аналізувати, якими елементами, здатними 

адаптуватися під будь-яку комунікацію зв’язати між собою всі елементи, 

канали присутності бренду вищого закладу освіти. Враховуємо, вигляд бренду, 

він повинен відповідати аудиторії та за допомогою візуальних комунікацій 

підтримувати зв’язок з клієнтом. Образи та знаки повинні бути простими, бо 

сучасний світ перенасичений візуальними образами, через це люди легко 

забувають те, що бачили. Чим простіше та лаконічніше, тим більш шансів, що 

візуальний образ залишиться у пам’яті. Також важливо, щоб візуальні 

комунікації несли в собі чіткі формулювання і образи, ніяких сумнівних 

подвійних смислів. Ще пам’ятати потрібно про функціональність, бо не завжди 

один той самий знак однаково сприймається у різних масштабах та в різних 

місцях. 

Згідно теорії Пола Рэнда (американський дизайнер і арт-директор ХХ 

століття, який створив фірмовий стиль для IBM, Ford, NeXT і інших відомих 

компаній): можливо самому оцінити свої розробки. Для цього потрібно пройти 

тест. Тест Пола Ренда, сім кроків: 

1. Це відрізняється? 
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2. Це видно? 

3. Це адаптивно? 

4. Це запам’ятається? 

5. Це універсально? 

6. Це вічно? 

7. Після того, як ви відповіли «так» на всі питання вище, поставте останнє 

запитання: Це просто? 

Для кожного кроку, крім останнього, оцінки даються за шкалою від 1 до 

10. Для останнього кроку простоти оцінки виставляються від 1 до 15. Це 

математично надає вагу того, що в логотипі є найбільш важливим. Рахунок 75 є 

досконалим, а все, що нижче 60 – бракується [1]. 

Тож візуальні комунікації у гуртожитках вищих закладів освіти повинні 

структурувати простір, бути носіями інформації, представляти різні данні 

пов’язані з простором гуртожитку та студмістечка. Візуальні комунікації у 

цьому випадку – це зорово впізнавальні фрагменти дійсності, що сприяють 

розробці стереотипів для ідентифікації певної соціальної групи – студентства.  
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ЕТАПИ РОЗРОБКИ ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ 

НАЛАШТУВАННЯ ГІТАРИ 

 

Перш ніж починати розробку того чи іншого мобільного додатку вкрай 

важливо зрозуміти значення та особливості галузі UX/UI дизайну. Сьогодні 

багато механічних пристроїв знаходять нове життя у цифровому форматі, так 

вийшло, наприклад, із годинником, калькулятором, крокоміром, які тепер 

вміщують наші смартфони. Тюнер для музичних інструментів теж має своїх 

механічних «братів», які з появою мобільних тюнерів, відійшли на другий план. 

Додаток у смартфоні не потрібно заряджати, він не потребує додаткового місця 

та часу на встановлення. 

Розробка дизайну мобільного додатку для налаштування гітари, як і будь-
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якого іншого додатку, повинна враховувати безліч аспектів і, перш за все, слід 

визначити алгоритм роботи, чіткий план, якого буде дотримуватися дизайнер. 

М. Марчик  і Ю. Ратайко виділяють такі етапи розробки мобільного 

інтерфейсу: 

1. Дослідження. 

2. Користувацькі сценарії. 

3. Структура інтерфейсу. 

4. Прототипування інтерфейсу. 

5. Визначення стилістики. 

6. Дизайн концепція. 

7. Оформлення всіх екранів. 

8. Анімація інтерфейсу. 

9. Підготовка матеріалів для розробників» [2]. 

Приступати до створення концепції можна вже після того, як ідея самого 

додатка вже є. Зважаючи на те, що інтерфейс розробляється під певну 

аудиторію, її потрібно вивчити і відповісти на головне питання – чого чекають 

від нового продукту? Для цього потрібно провести дослідження [3]. У випадку 

з тюнером також потрібне додаткове дослідження особливостей процесу 

налаштування гітари, які види музичних інструментів можна налаштовувати за 

допомогою тюнера та в чому різниця між ними. 

До попередніх досліджень можна віднести аналіз аналогів, а також 

відгуків до продуктів конкурентів. Це допоможе врахувати усі зауваження та 

побажання користувачів ще до початку проектування інтерфейсу. 

Наступним етапом розробки додатку є створення архітектури та навігації. 

«На даному етапі розробки основне завдання – це продумати 

інформаційну та навігаційну архітектуру, тобто з яких елементів 

складатиметься продукт, які функції повинні бути закладені і як користувач 

буде взаємодіяти з ними. Варто уточнити складності реалізації та інші технічні 

нюанси, пов’язані з дизайном і функціоналом мобільного додатка. Також на 

цьому етапі пишуться призначені для користувача сценарії та історії від 

першого торкання до виконання цільової дії, тобто відбувається моделювання 

додатку. Сценарії використання (use cases) визначають необхідний функціонал і 

екрани для майбутньої програми» [1]. 

Після того, як усі дані для створення додатку зібрані й упорядковані, 

можна починати етап прототипування. «На цьому етапі створюється низько 

деталізований прототип, щоб визначити пріоритет і розташування елементів 

інтерфейсу на екрані, передбачити для них зручне для доступу місце 

розташування» [4]. Такий прототип легко виправляти у процесі розробки, щоб 

знайти більш вдале рішення.  

Коли низько деталізований прототип доведений до зручної та логічно 

зрозумілої структури, наступним етапом є стилізація інтерфейсу. Як і в будь-

якому дизайн-проекті, у даному випадку добре працює пошук референсів, 

створення муд-бордів та ескізування. Окремим етапом є визначення кольорової 



271 

 

схеми проекту та підбір шрифтів. Також не обов’язковим, але бажаним етапом, 

є створення Style Guide. З досвіду роботи Маргарити Прайс над мобільним 

додатком у Каліфорнії, «не всі клієнти хочуть витрачати гроші на розробку 

Style Guide. Проте це дуже важливий заключний етап при розробці нового 

продукту або ре-дизайні наявного. Як мінімум в Style Guide повинні міститися 

такі елементи: логотип продукту, фірмові кольори, шрифти, допустимі та 

неприпустимі варіанти перетворення і використання елементів, правила 

оформлення документації, рекламної продукції і т. д.» [4]. 

Щоб краще зрозуміти як буде виглядати вже завершений продукт, а 

також щоб продемонструвати це клієнту, UX/UI дизайнери створюють 

клікабельний макет з анімацією інтерфейсу. Це значно полегшує комунікацію з 

клієнтом, адже можна побачити функціонуючий додаток ще до етапу 

програмування. 

Підсумовуючи, дизайн мобільного додатку для налаштування гітари – це 

багаторівневий процес, який вимагає повного занурення у тематику продукту, 

це перш за все, аналіз і дослідження, а вже потім візуальне оформлення. 

Виконання складних взаємозалежних процесів вимагає чіткої послідовності, а 

особливості роботи у команді та корегування дизайну на різних етапах вимагає 

додаткової уваги та міждисциплінарних досліджень. 
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ПРОЄКТУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ОБ’ЄМНОЇ КНИГИ «ЗНУ» 

 

У перекладі з англійської «pop-up» означає «вистрибує», «вискакує», є і 

визначення pop-up книги – це книга, сконструйована таким чином, що при 

розкритті якийсь графічний елемент піднімається зі сторінки, стаючи об’ємним, 

що створює ефект 3D. 

Перші книги з рухомими елементами з’явилися ще в ХIII столітті: саме 

тоді каталонський поет та філософ епохи Середньовіччя Раймунд Луллій 

створив рухомі зображення (паперові частини на основі дискового механізму) 

для ілюстрації своєї астрологічної теорії. Пізніше формат об’ємних книг 

застосовувався медиками для анатомічних зображень, а також архітекторами, 

астрономами. Ці видання мали різноманітні форми й хитромудрі конструкції. 

Варто відзначити, що перші книги у форматі поп-ап були суто науковими, 

тобто створювали їх зовсім не для дітей. А от перші дитячі «живі» казки 

з’явилися в Англії та Німеччині у ХІХ столітті. І вже до 30-х років XX ст. 

техніка поп-ап міцно закріпилася в дитячому книговиданні. 

Великий стрибок уперед у галузі дитячих об’ємних книг стався в 1929 

році, коли англійський редактор Луї Жиро почав випускати щорічний збірник 

дитячих оповідань «Daily Express Children’s Annual» (1929-1949). 

Саме ці 17 видань Луї Жиро вважаються першими справжніми поп-ап 

книгами для дітей, тому що їхні спливаючі моделі можна переглянути з різних 

кутів (на 360 градусів), а не лише лицьовою стороною, оберненою до глядача. 

В цей час у Сполучених Штатах нью-йоркський видавець Гарольд Ленц у 

своєму видавництві «Blue Ribbon Press» починає активно випускати pop-up 

книги з Міккі-Маусом та іншими героями популярних коміксів. До речі, саме 

Blue Ribbon ввів термін «pop-up» на ринок книговидання. 

Після Другої світової війни чеський художник-конструктор Войцех 

Кубашта підніс мистецтво поп-ап на нову сходинку. Архітектор за освітою, 

Кубашта, ілюструючи дитячі книжки, вигадував і виготовляв надзвичайно 

складні об’ємні конструкції. І всі вони при гортанні охайно складалися в плоску 

книжкову сторінку! 

Тривимірні книги чеського ілюстратора мали мільйонні наклади й були 

перекладені понад 40 мовами світу. 

У 1960-1990-ті роки відбувся справжній розквіт поп-ап видавництва. 

Публікувалося безліч дитячих розкладанок, а в 1993 році було навіть створено 

«Movable book society» (Товариство рухомих книжок) для обміну інформацією 

серед книговидавців, митців та колекціонерів. Врешті з’явилася професія — 

інженер-дизайнер об’ємних книжкових зображень. У наш час діапазон поп-ап 

книжок є дуже широким: від книжок для малюків до дорослих видань, від 
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простеньких книжок з рухливими елементами — до тривимірних мистецьких 

шедеврів. 

Розробки сучасних інженерів паперових конструкцій вражають 

складністю та реалістичністю дизайну, досконалістю у відтворенні деталей та 

вигадливістю нових ракурсів «книжкових інсталяцій». 

Сучасними «королями» поп-ап книжок є: Роберт Сабуда, Метью 

Райнгард, Бенжамен Лакомб, Брюс Фостер, Рай Маршал, Петер Дамен, Девід 

Картер, Колетт Фу та інші інженери-дизайнери об’ємних зображень. [1] 

Зараз книжки з використанням елементів «pop-up» пройшли довгий  шлях  

розвитку  від  найпростішого  руху  окремих  елементів до абстрактних і 

складних конструкцій,  які  зробили  їх  частиною дизайнерського мистецтва. 

Для створення виразного образу в одній книзі можна поєднувати папір 

різної структури, фактури і щільності. Крім паперу знадобиться клей. Від якості 

обраного клею залежить міцність конструкції. Клей повинен бути прозорим, не 

залишати плям, забезпечувати міцне зчеплення. Для виконання ілюстрацій 

можна скористатися аквареллю, акрилом, кольоровими олівцями, 

фломастерами. Вироби «Pop-up» бувають з кольоровими і чорно-білими 

ілюстраціями. У чорно-білих ілюстраціях важливе значення віддається образу, 

формі і пластиці. Для виготовлення ілюстрацій в техніці «Pop-up» необхідні 

наступні інструменти і пристосування: макетний ніж (канцелярський), лінійка, 

ножиці, паличка і дошка для бігов-ки (щоб робити згини), килимок [2]. 

Підсумовуючи, pop-up книга – це рекламування вищого закладу ЗНУ, 

який буде запам’ятовуватись та приваблювати абітурієнтів цікавими 

напрямками обраної спеціальності. Основні елементи pop-up книги – це цупкий 

папір, макетний ніж, килимок та паличка з дошкой для біговки. Створити 

цілісний образ, організувавши всі згини та розрізи у єдину систему, задля 

розробки хорошої pop-up книги. 
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ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ 

 

Сьогодні актуальність проблеми виховання гармонійно розвиненої 

особистості не викликає сумнівів. Водночас велике значення відіграє духовний 
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розвиток молоді, одним із показників якого є естетична культура. 

Функціонування в сучасному суспільстві потребує не тільки вміння 

спілкуватись і взаємодіяти, але й високої культури поведінки та вчинку, що у 

своїй основі визначається моральними та естетичними цінностями. Актуальною 

є проблема професійної підготовки фахівців мистецького напряму, які мають 

впроваджувати у своїй професійній діяльності естетичні ідеали як необхідну 

складову духовного досвіду з огляду орієнтації його на ідею досконалості. Цю 

проблему частково можна вирішити на етапі підготовки майбутніх спеціалістів 

до професійної діяльності шляхом знайомства з різними видами мистецтва, які 

приносять естетичну насолоду.  

Із цією метою у вищій школі активно впроваджується культурно-

естетичне виховання, що відображає інтереси й потреби прогресивного 

розвитку суспільства та людини. 

Професійна підготовка фахівців мистецького напряму спирається на 

естетичні та етичні основи, обґрунтовано причетність людини до естетичного, 

неможливість її розвитку поза цим чинником. Естетичне виховання 

майбутнього актора  полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації 

творів мистецтва і практичної художньо-творчої діяльності формувати  

особистісно-ціннісне ставлення до дійсності й мистецтва, розвивати естетичну 

свідомість, загальнокультурну й художню компетентність, здатність до 

самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні. Формування 

естетичного ідеалу – це необхідна складова духовного досвіду з огляду 

орієнтації його на ідею досконалості . 

Оскільки театральна творчість спрямована на продукування твору 

театрального мистецтва, особливою ознакою якого є художнє відображення 

життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами, дуже важливо 

сформувати творчу й пізнавальну діяльність студентів, уміння професійного 

спілкування та ідеалу як необхідної складової саморозвитку духу в процесі  

підготовки майбутнього актора. 

Слово ідеал (від грец. іdeа – ідея, першообраз) означає взірець 

досконалості, найвища мета прагнень. Як поняття використовується в 

широкому розумінні й стосується різних сфер людської діяльності, наприклад, 

ідеал моральний, політичний або суспільний. Естетичний ідеал має духовно-

практичну форму, оскільки звернений до емоційної, чуттєвої сфери людини й 

постає в конкретно-чуттєвому образі. 

Розробленість проблеми знаходить своє обґрунтування в естетиці 

І. Канта. Насамперед, філософ розрізняє  категорії «ідея», що означає поняття 

розуму, та «ідеал». Ідеал краси базується на невизначеній ідеї розуму про 

певний максимум, але представлений не за допомогою понять, а лише в 

одиничному зображенні. Ідеал виступає як те, чого ми не маємо, проте 

прагнемо створити в собі [4]. 

Наступний етап розвитку вчення про ідеал знаходимо у філософії Георга 

Вільгельма Фрідріха Гегеля, для якого закінчене вчення про ідеал є центром 
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естетичної системи. Ідеал у Ф. Гегеля є не мрією, не вигадкою, а ідеєю, що 

«перейшла до розгортання в дійсності і вступила з нею в безпосередню 

єдність». За словами філософа «ідея як дійсність, яка отримала відповідну 

власному поняттю форму, є ідеал». Ф. Гегель переконаний, що лише істинно 

конкретна ідея породжує істинний образ і їх відповідність одне одному і є 

ідеал. Протягом тривалого часу панувала тенденція зображення лише 

«позитивного» ідеалу. Платон зауважував, що варто зображати лише моральні 

дії, які стимулюють мужність і повагу до «сильних світу сього» [4]. 

Усяка дійсність містить нові можливості. І в цьому розумінні вона 

недостатня, недосконала, тому діяльність людини спрямована на майбутнє. У 

ході цієї діяльності вона спирається на досвід, науку, які дозволяють їй 

будувати як прогноз, так і план наступної конкретної дії. Мистецтво ж, 

фіксуючи протиріччя реального життя як протиріччя між ідеалом і дійсністю, 

намагається вирішити їх шляхом перетворення цього процесу на предмет 

особистісного, суб’єктивного переживання суспільно важливих проблем. 

Особливість цих переживань полягає в тому, що вони носять катарсичний 

характер і відбуваються у формі переживань прекрасного чи потворного, 

піднесеного чи низького, трагічного чи комічного, тобто в розвинених формах 

естетичного переживання, вироблених людством. Естетичний ідеал при цьому 

виступає духовним орієнтиром, який опосередковує естетичне ставлення до 

світу [4, с. 66]. 

Одним із найважливіших завдань театральної школи є виховання в 

студентів високого й вимогливого художнього смаку. Художній смак людини 

спирається на певну систему естетичних поглядів, на певні ідейно-художні 

принципи [1, с. 36]. 

Формування естетичної культури під час активної діяльності актора 

обов’язково пов’язане з власним ставленням до художніх цінностей. Мають 

бути сформовані навички творчого сприймання, критичного оцінювання, 

накопичений необхідний запас знань про мистецтво. Сприйняття та розуміння 

шедеврів мистецтва є базою для реалізації творчих ідей; важливо пробуджувати 

й розвивати емоції та почуття при сприйманні художнього твору. Актор –

 одночасно і творець, і інструмент свого мистецтва, а здійснювані ним людські 

дії служать матеріалом для створення образу. Оскільки актор є носієм 

театральної специфіки, ми маємо право сказати, що дія – основний матеріал 

театрального мистецтва. Іншими словами, театр – це таке мистецтво, у якому 

людське життя відбивається в наочній, живій, конкретній людській дії [3, с.12]. 

Найважливішим фактором розвитку актора є пошук естетичного ідеалу.  

Ідеал мобілізує людську енергію, почуття і волю, вказуючи напрям діяльності,   

тому що ідеали здатні випереджати дійсність, виявляти тенденції майбутнього. 

Ідеал виступає як певний орієнтир, камертон, а в деяких випадках і як зразок, 

модель поведінки або системи цінностей. Деяка нормативність ідеалів 

обумовлена їхнім значним евристичним потенціалом та сутнісним змістом. 
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Естетичне сприймання характеризується розвиненістю асоціацій. 

Асоціативність особистості залежить від різноманітних факторів, а саме: 

розвиненості уяви, інтелектуального рівня, освіченості, загальної культури, 

світогляду. Чим більше розвинені ці фактори, тим більша кількість асоціацій 

працює одночасно з естетичним сприйманням, характеризуючи духовне 

багатство та ступінь естетичної насолоди особистості під час зустрічі з 

мистецтвом [5, с.96]. 

Зазначимо, що Лесь Курбас убачав «цінність сценічного образу виключно 

в інтенсивності емоційного сприймання його глядачем, у багатстві 

викликаних 

образом, сценою, виставою асоціацій. Через асоціації до суті образу – 

такий шлях сприймання вистави глядачем». Глядач тільки тоді є співтворцем 

вистави, коли він сидить, «відірвавшись спиною від крісла», коли активно 

працюють його уява, фантазія, які домальовують те, що на сцені недомовлено, 

недодіяно [2, с. 311]. 

Отже, професійна підготовка майбутніх акторів вимагає пошуку  

естетичного ідеалу, де культурна сфера є прямою формою естетичного 

виявлення. У сучасних умовах розвитку вищої школи особливого значення 

набуває формування в студентської молоді естетичного ідеалу. Могутнім 

засобом впливу на розум і почуття людини є мистецтво. Література, спів, 

музика сприяють розвитку навичок творчого самовияву актора, здатності до 

імпровізації, уміння співвідносити власні художні уподобання з жанровими 

закономірностями, стильовими ознаками.  
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РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ IT ШКОЛИ «GLOBAL FOCUS» 

 

Брендинг компанії – це комплекс заходів, спрямованих на створення 

цілісного образу бренду, заснованого його на цінностях. Чи потрібен брендинг 

в сфері IT, де головне – ідейність і вектор розвитку компанії? 

Сфера IT-технологій – це  область сучасної науки і техніки, яка стрімко 

розвивається. У XXI столітті щогодини з’являються нові винаходи, технології 

та проєктувальні рішення. Запускаються все нові прогресивно мислячі 

компанії, які сміливо дивляться в майбутнє і вірять в те, що вони можуть 

змінити світ. Однак ідейного палива надовго не вистачає. Як і у випадку з 

продуктами – недостатньо робити просто хороший продукт і сподіватися, що 

його купуватимуть. 

Для диференціації серед безлічі інших брендів, глобальні компанії в сфері 

IT вкладають багато ресурсів в брендинг і маркетинг. У статті ми поговоримо 

про брендінг в IT-сфері на прикладі широко відомих компаній. 

Брендинг складається з двох частин – вербальної та візуальної. Всі 

візуальні елементи (фірмовий стиль, рекламні комунікації) будуються на 

вербальних складових – легенді, місії та цілі бренду. Брендинг допомагає 

сформувати додаткову цінність, збільшуючи вартість самої компанії. При 

цьому нематеріальне (лояльне ставлення клієнтів, впізнаваність бренду) 

перетворюється в матеріальний (грошовий еквівалент для співробітників 

компанії) [1]. 

Головним завданням IT-компанії є допомога клієнтам у досягненні їх 

бізнес-цілей. Брендінг ІТ-компанії спрямований на побудову іміджу успішної 

та процвітаючої компанії. 

Конкуренція передбачає, що з кількох пропозицій виберуть одну. 

Часто рішення приймається емоційно: оцінюється ступінь сучасності, 

простоти сприйняття, доступності. Незалежно від суті вашого проєкту серед 

інших схожих,  перевага віддається найбільш простому і привабливому зовні. 

Якщо ваш продукт погано зроблено,  жодний брендинг його не врятує. 

Всі зусилля по створенню бренду впадуть після знайомства з продуктом. 

Брендинг підсилює ефект від добре зробленої продукції, дизайн спрощує 

сприйняття, створює емоційне поле. 

Розробка фірмового стилю IT-компанії частіше включає в себе: створення 

логотипу IT компанії, дизайн логобука, фірмовий патерн, колір, шрифти, 

дизайн для соціальних мереж, розробка сайту, оформлення інтер’єру офісу 

тощо [2]. 
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Яким би унікальним не був продукт (або технологія), йому потрібна 

матеріалізація – візуальна частина бренду. Так простіше розповісти про його 

властивості споживачеві. 

Візуальна частина бренду, починається з розробки мовної частини: назви 

і цінності. Формулювання цінності ІТ-компанії, допоможе її ідентифікації на 

ринку, прокладе вузьку стежку,  яка стане або не стане широкою дорогою для 

всіх, кого вдасться надихнути. 

Розробка логотипу IT-компанії – безумовно важливий момент. Це єдиний 

символ в житті вашої компанії, який буде залишатися незмінним. 

Колірна палітра і набір шрифтів відіграють основну роль у підтримці 

іміджу. Правильне і послідовне застосування кольору та шрифту – відмінний 

інструмент ідентифікації. Як туристи йдуть за гідом у якого парасолька 

«червона в крапочку», так і  клієнти ідентифікують інформацію про вас за 

допомогою кольору та шрифту[3]. 

Підсумовуючи, можна сказати що результатом корпоративної 

ідентичності стає запам’ятовуваність бренду та впізнаваність, що створює 

перше враження про нього. Основними елементами айдентики IT-школи 

(логотип, шрифт, колірна гама) можуть охоплювати широкі сфери, починаючи 

від стандартного мінімуму (фірмовий бланк, конверт, візитка, канцелярія для 

навчання) до графічного оформлення всієї документації IT-школи, її реклами, 

оформлення транспортних засобів компанії, художньо-стилістичного рішення 

інтер’єрів школи, форми для викладачів та сайту. Основною метою дизайнера 

стає створення фірмового стилю, об’єднавши всі елементи воєдино, задля 

розробки успішного дизайну. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ 

 

В ході розробки тез досліджено візуальні комунікації українських та 

світових дизайнерів. 

Особливий характер для спілкування має візуальний канал сприйняття 

інформації. За підрахунками дослідників на візуальну комунікацію відводиться 

69% інформації. 

Гарний дизайн зробить повідомлення зрозумілішим для аудиторії, а 

відповідно, й ефективнішим, дозволить сфокусувати увагу не лише на змісті 

повідомлення, але й на його контексті, створивши відповідний настрій, 

емоційний фон. Дизайн здатний спростити й збільшити швидкість осмислення 

повідомлення, дозволяє аудиторії уникнути інформаційного перевантаження й 

полегшує швидкий пошук потрібних даних [2]. 

Візуальна мова – це така мовна система, яка для передачі і збереження 

інформації використовує візуальні (від лат. visualis – зоровий) повідомлення, 

вони складаються зі специфічних дискретних одиниць (знаків) поєднаних у 

своєрідні конструкції, що мають специфічні формальні характеристики. 

Сьогодні візуальні повідомлення (будь-який продукт графічного дизайну) 

програмують не лише наше ставлення до світу і до себе самих, вони формують 

стереотипи поведінки в різних сферах життя [3]. 

Візуалізація інформації та інфографіка є однією з найважливіших вимог 

нашого часу, а тому є предметом більш детального та систематизованого 

вивчення в контексті освіти та візуальної комунікації. Подано сучасне 

трактування поняття інфографіки, висвітлено його актуальність, функції та 

роль. 

Інфографіка, використовуючи знакові засоби візуалізації (графіки, 

елементи дизайну, ілюстрації, анімації, схеми та карти, а також інші елементи 

інтерактивності), дає можливість творчо та легко засвоювати закладені в ній 

значні обсяги інформації. 

Будучи універсальним інструментом візуальної комунікації та 

лаконічного поширення інформаційних матеріалів інфографіка активно 

використовується практично в усіх сферах сучасного життя суспільства – у 

журналістиці, медицині, бізнесі, соціологічних дослідженнях, рекламі. 

Застосування інфографіки у візуальному стилі робить його повноцінним, 

цікавим, доступним, дозволяє реалізувати творчий потенціал. 

Теоретичним та практичним аспектам застосування інфографіки у різних 

сферах присвячені праці багатьох дослідників та спеціалістів з галузі 

маркетингу, дизайну, інформаційних технологій. Зокрема суттєвий науковий 
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доробок внесли закордонні дослідники – Р. Крам, Дж. Краус, З. Поусман, 

М. Сміціклас, Е. Тафті. Праця М. Сміцікласа описує роль візуальних засобів 

комунікації, як потужного інструменту впливу на аудиторію. Серед 

вітчизняних науковців над питанням інфографіки та інших засобів візуальної 

комунікації в освітньому процесі працювали О. Вовк, О. Ільїна, В. Логвіненко, 

Л. Панченко, М. Разорьонова, Р. Черемський, І. Шахіна, які зробили суттєвий 

науковий внесок у дану сферу. Однак деякі питання залишились висвітленими 

не повною мірою, а невпинний розвиток технологій та плин інформації 

зумовлюють потребу більш детального вивчення актуальних тенденцій та 

новітніх інфографічних засобів. 

Серед важливих функцій інфографіки варто виділити наступні: 

- обробка, інтеграція та генерація інформації;  

- показ поверхневих і глибинних зв’язків між об’єктами; 

- компактність подання матеріалу зі збереженням його змістового 

наповнення та фокусом на ключовій інформації; 

- раціональне використання простору. 

Дизайн візуальної комунікації базується на міждисциплінарному підході, 

(на перетині графічного дизайну, статистики, психології, аналізу даних тощо) 

[1].  

Дана робота окреслює основні данні візуальних графічного дизайну, а 

також окреслює перспективу подальшого дослідження та розроблення 

дипломного проекту. Дизайн інформації стає особливо актуальним сьогодні, в 

еру потоку даних та інформації, що збільшуються щодня. Очевидно, що дана 

тенденція повинна знайти більш широке висвітлення як у теоретичних, так і 

прикладних роботах, пов’язаних з інфографікою та візуалізацією даних. Це 

призведе до більш мультидисциплінарного підходу до розробки даної 

проблеми. 
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РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ ДЛЯ МЕРЕЖІ КАВ’ЯРЕНЬ 

 

Виникнення перших закладів харчування своїм корінням сягає у глибину 

історії. Вже в Стародавній Греції та Стародавньому Римі (приблизно 50-й рік до 

н.е.) таверни відігравали важливу роль у соціальному і релігійному житті. Їх 

постійними відвідувачами були чоловіки. Більшість таверн у Греції будували, 

як правило, недалеко від храмів. Жертвопринесення мало ритуальний характер 

і було складовою бенкетів, тому що туші тварин, принесених у жертву, 

приносили у сусідні таверни для подальшого приготування страв. Початок 

розвитку індустрії харчування також значною мірою пов’язаний із Стародавнім 

Римом, де почала формуватися розгалужена мережа гостинних дворів і таверн. 

Одним із видів сучасних популярних громадських місць є кав’ярні, які 

різняться асортиментом кавових напоїв, сортами кави, що використовуються 

для їх приготування, додатковим меню з десертами або закусками, цінами, 

класом обслуговування, швидкістю приготування їжі та місцем знаходження. 

Сучасні кав’ярні намагаються знайти рішення для забезпечення ексклюзивності 

своїх закладів. Брендинг та його складова частина – «айдентика» або, якщо 

використовувати для позначення цього поняття більш традиційний термін, 

«фірмовий стиль» відіграють вагому роль у створенні індивідуального 

візуального образу закладу, а привабливий дизайн поряд з вдалим наповненням 

меню забезпечують його загальну успішність. Вплив розробленої айдентики 

кав’ярні має бути спрямований, у першу чергу, на цільову аудиторію 

(відвідувачів цієї кав’ярні), склад якої залежить від розташування закладу та 

його популярності, культурно-історичних та ландшафтних особливостей 

місцевості. Усі перелічені фактори обумовлюють формування концепції 

фірмового стилю (айдентики) кав’ярні, а їх аналіз допомагає у розумінні 

майбутнього зовнішнього вигляду та візуальної презентації закладу. 

У одному з джерел зазначається, що «айдентика – це візуалізація всіх 

переваг кав’ярні або кафе, винесення їх на перший план і демонстрація 

основної концепції закладу. Простіше кажучи, це – індивідуальність, яка 

включає в себе все, що відноситься до візуалізації бренду, починаючи від 

логотипу і закінчуючи кожним папірцем, використовуваним підприємством. 

Розробка фірмового стилю (айдентики) компанії або корпоративної 

ідентичності – це процес, який допомагає визначити найбільш важливі 

характеристики бренду, його цілі, індивідуальність, емоції, які він викликає у 

людей, і те, як індивідуальність бренду відповідає місії компанії» [2]. 

Айдентика бренду відіграє одну з головних ролей у формуванні його образу. 

Візуальна ідентичність добре продуманих та якісно розроблених фірмових 

компонентів – це і є «обличчя» бренду. Навіть слово «айдентика» має сленгове 



282 

 

погодження від англійського поняття «ідентичність» [1]. 

Осмислення дизайнером технічного завдання має його направити на 

свідомий пошук конкретних принципів формальної організації композиційного 

матеріалу відповідно до специфіки заданої теми. В основі фірмового стилю або 

айдентики лежать місія та цінності компанії, меседж, який вона транслює 

цільовій аудиторії. Донести його можна за допомогою інструментів, що 

впливають на всі органи чуття: зір, слух, нюх, тактильні відчуття. Тому 

основними елементами фірмового стилю (айдентики) є: назва компанії; 

логотип; слоган; типографіка; кольорова гама; фото, ілюстрації, формуюча 

стиль графіка; запахи; манера спілкування з клієнтами; уніформа персоналу; 

стиль рекламних кампаній; упаковка продукції; стиль постів у соціальних 

мережах; музичні треки. Адже, як зазначає одне з джерел: «Незважаючи на те, 

що головні елементи фірмового стилю – це все-таки візуальні елементи, про 

інші почуття відвідувачів теж забувати не варто, тому що загальне сприйняття 

складається з маленьких деталей, як пазл» [3]. 

Грамотний підхід до розробки фірмового стилю кав’ярні передбачає такі 

обов’язкові елементи айдентики: логотип, шрифт, колірна гама, композиційні 

принципи. Всі носії айдентики кав’ярні повинні бути оформлені відповідно до 

обраної стилістичної концепції. Молода аудиторія оцінить сучасність 

динамічної айдентики, а споживачі старшого віку тяжіють до класики. При 

розробці айдентики можна взяти давно відомі символи, але обіграти їх по-

новому. Новизна у даному випадку – надважлива, тому що інакше така 

символіка ризикує безнадійно загубитися на фоні більш відомих першоджерел. 

Отже, ми детально розібрали поняття айдентики і, якщо узагальнити всю 

вищевикладену інформацію, то можна зробити висновок, що айдентика – це 

важлива складова у формуванні позитивного іміджу бренду, його обличчя і 

візуальний вигляд. Айдентика сприяє становленню і зміцненню позицій на 

ринку споживачів та позитивно впливає на продуктивність колективу і 

корпоративний дух. Роль айдентики в залученні уваги потенційних клієнтів – 

безсумнівна. 
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ОСОБЛИВОСТІ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИДАТНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА П. САКСАГАНСЬКОГО 

 

Одне з основних завдань, яке ставить перед собою Українська держава 

сьогодні, полягає у відродженні та збереженні національної культури, розвитку 

знань щодо витоків і походження українців та їхнього родоводу. У цих нових 

реаліях, спрямованих на збереження українських народних традицій і 

повернення до власних коренів, ми не можемо оминути театральну сферу, що 

відіграє важливу роль у цьому процесі.  

Поряд із відомим мистецтвознавцем, режисером і теоретиком 

К. Станіславський, за системою якого здійснюється процес підготовки 

акторських кадрів на теренах нашої країни, стоять визначні постаті 

українського театрального мистецтва, одним із яких є П. Саксаганський. Він 

зміг здійснити революційний прорив у українському театрі наприкінці XIX– 

початку XX століття, не маючи спеціальної акторської освіти.  

Творчий та життєвий шлях П. Саксаганського розглядали А. Луговий, 

М. Павловський та ін., специфіку його акторської діяльності досліджували 

Т. Зілінська та В. Мізяк. Майбутнім акторам необхідно використовувати 

надбання видатного українського актора П. Саксаганського з метою 

підвищення рівня теоретичних знань і практичних умінь у акторській 

майстерності. Тож визначимо й проаналізуємо особливості акторської 

майстерності П. Саксаганського. 

Аналіз мистецтвознавчих праць А. Лугового показав, що схильність до 

акторського мистецтва в Панаса Саксаганського проявлялася з дитинства. 

Попри те що його батько, котрий не мав ніякого відношення до мистецтва, 

вважав акторство блазнюванням і неприбутковим заняттям, матір усіляко 

підтримувала любов сина до театру. Уже в дитинстві він демонстрував свій 

талант, уміло робив пародії на знайомих та різних особистостей, яких зустрічав 

у своєму житті. Згодом П. Саксаганський продовжив виступати в аматорських 

театральних гуртках, де спершу виконував маленькі ролі.  

Із мистецтвознавчої праці Т. Зілінської, котра аналізує спогади видатного 

актора, дізнаємося про початок його професійної акторської долі. Так, 

перебуваючи в Одесі, він дізнається про виступ трупи М. Старицького з 

виставою за п’єсою М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть» та 

йде зустрітися з драматургом, якого добре знав і поважав. Той, знаючи про 

акторський талант П. Саксаганського, за півтори години до початку вистави 

написав для нього невеличку роль і запропонував йому вийти на сцену. 

П. Саксаганський відмовлявся, але драматург наполіг; і хоча сам актор не 

пам’ятав нічого з цього виходу, однак М. Кропивницький був надзвичайно 
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задоволений [2]. Ця випадковість стала стартом для акторського майбутнього 

відомого корифея та спонукала його стати професійним театральним діячем і 

розпочати трансформацію себе як актора. Його жага до цієї діяльності дала 

можливість стати одним із найвизначніших акторів української сцени, не 

маючи професійної освіти. Майбутнім акторам необхідно брати приклад, як 

перетворити бажання на реальність, постійно працюючи над удосконаленням 

власної акторської майстерності.  

Окрім цього, аналізуючи спогади П. Саксаганського, Тетяна Зілінська 

доводить, що видатний майстер сцени приділяв значну увагу розвитку 

тілесного апарату як головного сценічного інструмента актора. Він вказував на 

необхідність підготовленості тіла актора задля виконання складних ролей у 

драматичних виставах зі співом, навіть оперним. На думку П. Саксаганського, 

талант не може існувати без техніки, яку необхідно розвивати через оволодіння 

власним тілом і голосовими можливостями. 

Інша особливість, яку можемо визначити, аналізуючи працю В. Мізяка 

«Педагогічна спадщина П. Саксаганського», полягає у вивченні досвіду акторів 

і драматургів, чия творчість пов’язана з театральною діяльністю. Це, за 

визначенням П. Саксаганського, допоможе акторові змінювати ставлення до 

ролі, знаходити для себе нові шляхи прояву акторської майстерності. Крім того 

він вважав корисним спостерігати за людьми в повсякденному житті, їхніми 

реакціями, мімікою, рухами, вимовою, подачею голосу та використовувати 

побачене в процесі створення цілісного образу. Також П. Саксаганський мав 

власний підхід до ознайомлення з матеріалами майбутнього спектаклю: перед 

тим, як почати працювати над роллю, читав п’єсу від початку до кінця, потім 

обмірковував характер персонажа, після цього аналізував кожне його слово, 

намагаючись визначити для себе його психологічні особливості, далі писав 

коротку характеристику та ставив себе на місце персонажа, намагаючись 

зрозуміти й відчути поведінку створюваного ним героя вистави. 

П. Саксаганський вважав, що тільки після такої ретельної підготовки актор 

здатний втілити повноцінний образ ролі [1]. 

Особливого значення П. Саксаганський надавав голосовій виразності. 

Над поліпшенням звучання голосового апарату він працював упродовж усього 

життя, а саме: всебічно розвивав виразність і гнучкість голосу, силу звуку та 

його забарвленість, постійно розширював діапазон звучання. Для партитури 

сценічного мовлення використовував дикційні, тембральні модуляції, паузи, 

акценти, ритміку. Також П. Саксаганський приділяв особливу увагу подачі 

слова на сцені. Він акцентував увагу на правильному логічному розборі фраз, 

які він поділяв на службові, підготовчі й динамічні. 

Також видатний актор багато працював над диханням і дикцією. У своїх 

спогадах він писав, що віддавав багато часу на вироблення чіткої дикції. 

Чіткість вимови, на його погляд, це важлива річ, яка створює близький контакт 

між актором і глядачами. Він підкреслював, що вміти просто й красиво 

говорити – це ціла наука, яка підпорядковується своїм законам. Найкращою 
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вправою вважав скоромовки для розвитку довготривалого й безперервного 

мовлення на сцені.  

Дослідивши життєвий і творчий шлях П. Саксаганського та його методи 

роботи над роллю, можемо систематизувати й узагальнити особливості його 

акторської майстерності,  а саме: 

- сумлінний розбір ролі, характеристики персонажу, зерна ролі, 

надзавдання та наскрізної дії; 

- вироблення технічної вправності, уміння майстерно володіти словом, 

жестом, мімікою, тілом; 

- розвинені навички гримування; 

- постійне тренування голосового діапазону; 

- спостереження за людською поведінкою в реальному житті;  

- розвиток рухливістю тіла, відточування набутих акторських навичок 

та вмінь упродовж життя; 

- підвищення інтелектуального рівня, глибоке осмислення кожного 

створюваного образу. 

Визначені особливості акторської майстерності П. Саксаганського були 

вироблені ним упродовж життя та здійснили вагомий внесок у акторську 

спадщину й мотивували до вдосконалення майстерності його колег і 

послідовників. Відомий актор, не маючи професійної освіти, через власну 

практичну діяльність визначив майже ті самі методи роботи над роллю, які 

були розроблені й систематизовані відомим радянським режисером 

К. Станіславським, за концепцією якого здійснюється сучасна підготовка 

акторських кадрів. Вважаємо за необхідне вивчати творче надбання 

П. Саксаганського, що дасть можливість студентам-майбутнім акторам 

розширити діапазон знань та вмінь, а також допоможе їм у роботі над 

створенням сценічного характеру. 
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РЕДИЗАЙН АЙДЕНТИКИ МАГАЗИНУ 

 

В наш час різноманіття магазинів та брендів, айдентика стала 

невід’ємною частиною, без якої неможливе існування будь-якої фірми. 

Айдентикою можна назвати все те, що допомагає впізнавати бренд та його 

продукцію, робить її унікальною. До неї можна віднести: логотип, неймінг, 

брендбук, візитки і т.д. До основних цілей айдентики можна віднести 

підвищення конкурентоспроможності, адже на ринку послуг важливо мати 

унікальність та відмінність від конкурентів, не повторювати те, що вже існує. 

Існує велика різниця між айдентикою та брендингом. Потрібно не 

плутати ці два поняття, бо брендинг – це маркетингові прийоми, спрямовані на 

формування унікального бренду. Брендинг містить в собі всі процеси роботи в 

компанії: стратегію просування, позиціонування на ринку, ведення переговорів, 

тощо. Айдентика – це сукупність графічних, колірних та інших прийомів які 

висловлюють унікальність бренду або компанії, передають її стиль і 

відрізняють її від інших на ринку. Це розробка спеціальних образів, що 

характеризують бренд відповідно його цілей та принципів. Крім фірмового 

стилю містить в собі загальну ідею бренду, що відповідає стратегії бізнесу. 

Саме з її допомогою формується образ бренду, доповнивши стилістичні 

стандарти ідеологічними і за допомогою візуальних образів донести філософію 

бренду [1]. 

Створення айдентики – заняття не з дешевих, невеликі фірми, або 

малоприбуткові частіше використовують лише частину елементів айдентики, 

наприклад, логотип.  

Ключові елементи айдентики створюються на базі трьох складових: 

1. Шрифт – спосіб написання слогана або інформації грає величезну 

роль в сприйняття покупців. Класичні шрифти розкажуть про надійність і 

стабільність торгової марки, а нестандартні допоможуть побачити 

індивідуальність. Кожен вид несе свій сенс, виділимо три основні:  

а) декоративний (містить тіні, спеціальні контури або рукописні варіанти 

букв; використовуються, щоб виділиться на ринку або голосно заявити про 

новий продукт);  
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б) із зарубками – стандартні шрифти (Arial, Calibri), в яких на кінцях букв 

є невеликі «гачки», використовуються в логотипах і рекламі консервативних 

компаній, які хочуть підкреслити свій статус;  

в) без зарубок – не має характерних позначок і тому додає напису 

вільний, обтічний вигляд, використовується сучасними брендами для залучення 

уваги в ніші діджитал і стартапів. 

2. Колір. Десятки досліджень у сфері маркетингу показують, що гама 

прямо впливає на рішення споживачів. Більш того, при розвитку фірми в інших 

регіонах потрібно враховувати, що сприйняття кольору може змінюватися, в 

залежності від культурних традицій. Наприклад, бренди використовують такі 

відтінки: 

- теплі – дозволяють показати такі якості бренду як пристрасть, 

бажання, важливість; 

- холодні – надають заспокійливий вплив і вживаються в айдентиці 

бренду консервативних організацій для створення ефекту стабільності, 

надійності. 

3. Форма. Використовуючи різні геометричні форми при створенні 

логотипу, можна передати своїй цільової аудиторії асоціації, які компанія хоче 

пов’язати з продуктом. За допомогою форми передається спонукання покупців, 

наприклад:  

- коло  – сприймається як щось позитивне, знак єдності, надійності та 

добробуту; округлі форми часто застосовуються в ювелірній галузі, оскільки 

символізують жіночий початок; 

- квадрат, прямокутник, трикутник – говорять про стабільність і 

консервативність бізнесу; варто уважно підібрати кольори, оскільки квадрат в 

холодних тонах виглядає нудно і непривітно;  

- вигнуті фігури – поєднують стандартних форми і необхідні для 

того, щоб зобразити картину або пазл в логотипі; дослідження психологів 

показали, що навіть розрізнені частини картини впливають на образне 

сприйняття людини і створюють закінчене повідомлення [2]; 

- вертикальні лінії – символізують мужність і силу; 

- горизонтальні лінії – символізують спокій і м’якість [3]. 

Перед початком створення айдентики, важливими етапами є аналіз 

конкурентів, цільової аудиторії та образу/ідей бренду. Це необхідно для 

розробки основних цілей. Важливо аналізувати позитивні та негативні риси 

айдентики конкурентів, задля подальшого уникнення помилок або натхнення у 

власному дизайні. Необхідно розуміти на яку цільову аудиторію розрахований 

бренд – це допоможе виокремити певні дизайнерські рішення, що будуть 

привертати увагу саме певного типу споживачів. Айдентика відіграє роль 

впізнаваності бренду, за допомогою використання певних кольорів або форм 

може зображувати настрій або ідеологію фірми.  
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РОЗРОБКА АЙДЕНТИКИ КОМПАНІЇ ШВИДКОГО ХАРЧУВАННЯ 

 

З кожним роком швидкість та зручність стають одним із трендів 

сучасності і це не виняток для сфери швидкого харчування, яка популярна 

серед жителів міст. Фастфуди асоціюються з функціональністю і дозволяють 

швидко і поживно, не відволікаючись від поточних справ зекономити або 

провести час. Щоб виділитися серед конкурентів і привернути увагу 

споживачів, новому фастфуду необхідний брендинг. Важливим завданням цієї 

розробки є створення необхідних умов для задоволення потреб людей у 

повноцінному харчуванні, підвищення якості обслуговування і надання 

додаткових послуг.  

Бренд – це не тільки набір візуальних елементів. Він складається з образів 

і вражень, які заклад викликає у відвідувачів. При брендінгу фастфуду важливо 

задіяти емоційну складову, щоб утримувати старих і залучати нових клієнтів, 

потрібно пропонувати те, що їм дійсно необхідно [2]. 

Основна мета айдентики бренду – встановити правила використання цих 

візуальних активів. Узгодженість проектує правила використання всіх 

візуальних елементів навколо продукту або послуги. Фірмовий стиль об’єднує 

розрізнені елементи в цілу систему. Таким чином, логотип сам по собі не є 

айдентика бренду, а лише частина його. Кращі розробки айдентики просувають 

бренд компанії, підтримуючи бажане сприйняття через дизайн [3]. 

Айдентика допомагає споживачам впізнавати продукти бренду в як на 

поличках магазинів так і сторінках інтернет-магазинів. Комплекс шрифтів, 

кольорів, зображень, стилів, які використовуються у всьому візуальному 

супроводі, будь це сайт компанії, візитна картка або меню, яке подають в 

мережі швидкого харчування. Щоб створити свою айдентику, треба 

розпочинати з логотипу, потім дібрати кольори і шрифти [1]. 



289 

 

Так відомі компанії швидкого харчування намагаються максимально 

чітко та зрозуміло для будь-кого донести свою головну ідею саме через 

логотип. Знак стає їх «обличчям» та головною зброєю у 

конкурентоспроможному сенсі. За допомогою нього відтворюється відчуття 

Також символ чудово працює з іншими елементами корпоративного стилю, 

доповнюючи та уточнюючи його основну концепцію та ідею.  

У представлених нижче логотипів на рис. 1, проглядається чітко 

побудована конструкція, яка робить кожного з них унікальним та неповторним 

у своїй галузі. За рахунок різних технологічних особливостей кожен логотип 

несе до споживача свою концепцію та уподобання [4]. 

 
 

Рисунок 1. Логотипи компаній швидкого харчування 

 

Отже, можна сказати, що завдяки вдалому брендінгу, розробка візуальної 

ідентифікації створює позитивну репутацію закладу, сфери. Брендінг закладів 

швидкого харчування – це шлях яких підсилює пізнаванність і привертає увагу 

нових клієнтів, являє собою набір нематеріальних активів, послуг або продукції 

компанії. Стимулює емоційні відносини між клієнтами і бізнесом. 
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РОЗРОБКА ДИЗАЙН УПАКОВКИ ГАЗОВАНОЇ ВОДИ  

 

Дизайн упаковки вважається міцним  інструментом за допомогою якого 

можна залучити увагу потенційних покупців і  збільшити продаж продукції. 

Вдале художнє оформлення стає успішною запорукою просування товару на 

ринку. Конструктивний і інформативний дизайн упаковки дає розуміння, що за 

продукт, як ним користуватися і для чого він призначений, які в нього цілі, які 

асоціації викликає у покупця [4]. 

На практиці багатьох брендів доказано, що візуальне оформлення 

продукції стимулює зростання запланованих та спонтанних покупок. Ключовим 

елементом товару споживання є: доступність та якість; приваблива упаковка та 

вдалий дизайн. А дизайн серії пакувань став одним з каналів  більш широкої 

комунікації бренду зі споживачем [4]. 

Метою дизайна упаковки є: відмінність від конкурентних товарів; 

привернення уваги потенційної аудиторії; стимуляція спонтанної і пробної 

покупки. Унікальний дизайн допомагає формувати культуру споживання, 

розкриваючи сутність та цінність бренду, підвищуючі рівень лояльності 

споживача та просування товару на ринку [3]. 

Методами для привернення уваги споживача є: простота, ясність, мінімум 

деталей та інформація про продукт. Останнім часом екологічність стає трендом 

21 століття. Щоб підкреслити натуральність продукту, використовуються 

стримані, природні кольори [3]. 

Дизайн газованої води це – потужний та не менш ефективний інструмент 

маркетингу. Саме цей вид дизайну привертає до себе найбільшу кількість 

уваги. Якісна упаковка  газованої води  посилює позиціювання бренду, 

викликає у  споживача бажання купити продукт без зайвих сумлінь. Одночас, 

непродуманий дизайн для газованої води створює небажані купівлі та сумніви в 

якості товару, можливі агресивні асоціації з брендом. Часті  приклади 

невдалого дизайну, можна зустріти у продукції  низького сегменту. Головний 

принцип це – розміщення тільки важливої інформації, що зацікавить покупця. 

Однією з важливих задач  в купівлі товару  є – почуття задоволення і щастя від 

покупки.  

Дизайн газованої води формує призначення товару, уникаючи 

різночитань, в такому випадку економить час покупця і викликає повага до 

бренду. Задача дизайнера – коректно побудувати послідовність сприймання 

інформації, цього можна досягти завдяки вдалим розмірам, пропорціями, 

шрифтами і кольором. Кричущі кольори та застарілі шрифти, які 

використовувалися десятки літ тому, борються за увагу покупців, але більше 

вказують на дешевизну продукції [1]. Останнім часом виробники більше 
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зацікавлені дизайном упаковки для газованої води, його впливом на споживачів 

і обсягів продаж товару. Незвичайний дизайн звертає на себе велику кількість 

уваги, споживачі частіше віддають перевагу таким торговим маркам. Звичайно, 

якість товару має велике значення, але цього буде мало для збільшення обсягів 

продаж компанії.  Якість товару та його дизайн залучить більше уваги до себе, 

при дотриманні всіх правил  [2]. 

Дизайн етикетки газованої води не тільки привертає до себе  велику 

кількість уваги, а ще вирізняє продукт серед конкурентів, повідомляючи про 

переваги товару, що дає покупцеві впевненість у придбанні саме цього 

продукту. Створення дизайну – ціла індустрія та витвір мистецтва, гармонійне 

поєднання маркетингового розрахунку і творчої задумки продукту. Дизайн для 

газованої води часто називають складовою, яка є центральною частиною для 

створення гармонійної композиції. В цьому напрямку відображається  стиль 

компанії завдяки створеним образам, що підкреслюють переваги продукту, які 

відповідають функціональному призначенню. Дизайн відображає фірмовий 

стиль бренду або компанії, враховуючи безліч складних, творчих і 

технологічних процесів.  Загальний стиль торгової марки пропонує різні види 

продукції, але важливим етапом є зберігання впізнаваності  бренду, при 

зберіганні єдиного стилю  [2]. 

Результати маркетингових досліджень мають велике значення в створенні 

дизайну, це дає правильне направлення в дизайнерському рішенні, що викликає 

бажане і усвідомлене бажання  придбати товар. 

Отже, можна дійти висновку, що дизайн упаковки – це синергія творчості 

та стратегічного маркетингу, яка повинна проходити в цілях єдиної дизайн-

концепції компанії і її фірмового стилю, підкреслюючи унікальні переваги 

продукту та враховувати специфіку споживача. 
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ОГЛЯД СУЧАСНОЇ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ 

 

Ілюстрація – це зображення (малюнок, фото або гравюра) для пояснення 

тексту художнього твору, технічної документації або наукової праці. Візуальні 

образи допомагають читачеві глибше відчути емоційну напругу чи атмосферу і 

зрозуміти зміст книги. 

Ілюстрація з’явилася дуже давно. Ще в Давньому Єгипті переписувачі на 

папірусах крім текстів розміщували зображення для наочності тексту. 

Ілюстрації також присутні в рукописних європейських книгах різних епох (від 

Античності до Середньовіччя). У книжкових мініатюрах Сходу (Китаю, Японії, 

Персії) того часу є численні зображення на тему полювання, батальних сцен і 

побутових сюжетів. В середині XV століття в Європі почалася ера друкарства, 

що посприяло розвитку ілюстрації, у той час лише монохромною. Спочатку 

середньовічні майстри використовували відбитки з рельєфних друкованих 

форм (гравюру), а пізніше з’явилася техніка плоского друку (літографія). 

Пізніше почали розвиватися революційні фотохімічні способи друку і з’явилася 

можливість масово тиражувати багатобарвні ілюстрації до казок, віршів та 

інших художніх творів. До кінця ХХ століття на допомогу ілюстраторам 

прийшли розвинені комп’ютерні технології. Сучасні дизайнери найчастіше 

малюють картинки на спеціальному графічному планшеті або використовують 

зручну векторну графіку. 

До основних видів ілюстрацій відносяться: фронтиспис, заставка, 

шпальтова ілюстрація, розворотна ілюстрація, кінцівка, буквиця. 

Стилістика ілюстрацій включає наступні варіанти: для дитячих книг 

(переважно яскраві картинки із зображенням персонажів), для художніх творів 

(зображення в романах, повістях, оповіданнях тощо відрізняються глибокої 

емоційної змістовністю), для науково-популярної і технічної літератури 

(малюнків з підвищеними вимогами вірогідності графічної інформації), 

карикатура (ілюстрації, що в гострій формі висміюють будь-які недоліки 

суспільства, або окремої групи людей), комікс (послідовно розташовані 

зображення розповідають читачеві невелику захоплюючу історію). 

Ілюстратори поєднують в своїх роботах різноманітні техніки та 

технології, працюючи з різними матеріалами [1]. «Епоха постмодернізму 

сприяла тому, що книжкові ілюстратори використовують синтез багатьох 

стильових напрямків та технік (…). Класичні техніки естампу, а також 

графічного рисунку – туш, графіт, акварель, пастель, кольорові олівці та 

лайнери, темпера, акрил, олія, аплікація, колаж тощо – все ще затребувані у 

графічному дизайні, водночас, комп’ютерна графіка все активніше інтегрується 

у сферу книжкової індустрії» [2]. 
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Отже, підсумовуючи, ілюстрація була і залишається важливим 

інструментом для поліпшення сприйняття тексту читачем. Вона допомагають 

малечі краще зрозуміти навколишній світ та щось незвідане, дорослішим 

осягнути складніші явища й терміни. Є різні види, стилі та техніки ілюстрацій, 

й, вибравши доречні, можна підкреслили зміст та індивідуальність 

ілюстрованого твору. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ 

 

Зі встановленням тотального карантину в Україні представники 

мистецтва переживають скрутні часи. Було скасовано театральні вистави, 

кіносеанси, музейні виставки та багато іншого. Саме мультимедійні технології 

стали прийнятною альтернативою у важкий для українського мистецтва час. 

Вночі 12 травня сотні світлових променів осяяли небо над містами 

України. Це у понад двадцяти п’яти містах України пройшла всеукраїнська 

акція представників креативної індустрії #СтопКультурнийКарантин. У такий 

спосіб представники креативної індустрії вирішили закликати владу до 

розробки спільного плану виходу з карантину для сфери культури. Задля 

помітного й ефективного результату організатори загалом задіяли 5400 

світлових приладів. У столиці можна було побачити близько 20 стовпів світла, 

що були спрямовані зі знакових київських локацій: Співоче поле, Маріїнський 

парк, Андріївський узвіз, Поштова площа, Арка Дружби народів та інші. 

Жителі міста Запоріжжя змогли знайти вихід із ситуації та спосіб 

культурного збагачення із долученням сусідів. Житель Хортицького району 

Василь Бушаров почав влаштовувати вечірні кіносеанси [1]. За допомогою 

проєктору він виводив зображення на стіну багатоповерхівки, а звук 

транслював з колонок. Масштабів «кінозалу» вистачало на весь його будинок, 

тож його сусіди змогли насолодитись спільним переглядом улюблених фільмів, 

не порушуючи при цьому правил карантину. 



294 

 

Пандемія COVID-19 та запровадження карантинних заходів змусили 

музеї відмовитися від реалізації чи перенести давно заплановані події, 

відкриття заздалегідь анонсованих виставок і проєктів (які мали шанси стати 

бестселерами) на невизначений термін. Але музеї як і в світі, так і в Україні не 

розгубилися перед цим викликом та працюють дистанційно для своїх 

відвідувачів, відтворивши 3D моделі. Тема віртуального туризму підіймається й 

у статті Л. Божко [3]. 

Дев’ять українських музеїв змогли пристосуватися до сучасних норм а 

надати можливість віртуального 3D туру. 

Візуалізація Дніпропетровського художнього музею та Державного 

історико-культурного заповідника м. Дубно (Дубенського замку), була 

створена на базі Google Maps, і тому в неї є деякі особливості, як позитивні, так 

і негативні. Переміщення в музеї відбувається за допомогою стрілок на підлозі, 

як в будь-якій подорожі Гугл мапами. Є можливість не тільки панорамного 

огляду на 360°, а й роздивитися стелю та підлогу. Але стіни таких музеїв не є 

обмеженням для їх віртуальних гостей. Можна випадково «вийти» з музею 

через стіну й не розуміти, як зайти знову, що є відчутним недоліком. 

Платформа, на якій були відтворені Національний музей мистецтв 

ім. Ханенків, Музей Голодомору, Кирилівська церква, Софійський собор має 

свої відмінності. Переміщення відбувається дотиком до невеликих кіл, з їх 

допомогою можна навіть ходити сходами. Також ходити можна за допомогою 

стрілок на клавіатурі. Є можливість окремо вибрати поверх й декілька 

загальних ракурсів для будівлі. Загалом складається враження високого 

професіоналізму й уважності до деталей. Недоліком цієї платформи стає 

«заблюрена» стеля. В таких музеях, як Національний музей мистецтв ім. 

Ханенків і Музей Голодомору можна запустити відео у рамках платформи, яке 

поведе гостя всіма шляхами та познайомить з найприхованішими та 

найцікавішими куточками музею. Всі ці музеї, крім Національного музею 

мистецтв ім. Ханенків, мають позначки-таблички, за допомогою яких можна 

краще ознайомитися з експонатами. 

3D-тур Одеським художнім музеєм має чудове освітлення, в нього також 

є можливість вибрати поверх і ракурс й також переміщення відбувається за 

допомогою кіл. А у лівому нижньому кутку є навігація по приміщенню. 

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – це єдиний 

музей, який спочатку завантажує чорно-білий варіант, і лише потім поверху 

кольоровий. Можна обирати один з трьох наданих видів: 1 – вид зовні, 2 – 

перший поверх, 3 – другий поверх. Кожен з видів також передбачає варіанти 

«стартового виду», три, п’ять та чотирнадцять відповідно. Переміщуватися 

пропонується стрілками, які розташовані у фіксованих місцях (замість них 

також можна використовувати клавіатуру) й які переміщують на фіксовану 

позицію. Через це неможливо роздивитися багато чудових панорам. Є кругова 

стрілка, що дозволяє крутити  виставкову залу. 
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3D-модель Андріївської церкви, створена на платформі AERO3D 

engeneering, схожа на переповий замок, бо зображено лише зовнішню 

конструкцію всередині підлоги. Обертати макет, як і у всіх музеях, можна 

затиснувши праву кнопку миші та рухаючи нею, а колесом віддаляти та 

наближувати вид. 

Використовуючи різні методи та площадки, музеї досягли основної своєї 

мети – легального розповсюдження культурного збагачення та інформації 

виставки навіть під час карантинних заборон в Україні. 

Нами були розглянуті альтернативні мультимедійні засоби, які можуть 

допомогти мистецтву продовжувати своє існування в умовах карантинних 

заходів: проєктор замість кінотеатру, віртуальні музеї, а також культурну 

акцію, влаштовану за допомогою приборів освітлення. Отже, підсумовуючи, 

розуміємо, що застосування мультимедійних технологій може стати 

рятувальним кругом для візуальної комунікації закладів культури і мистецтва у 

таких складних умовах, як карантинні. Вони можуть як замінити звичні 

культурні процеси, так і навіть вивести людство на новий технологічний рівень. 

Подальшого дослідження потребують врахування ергономіки у 3D,- AR-, VR-

просторі, технічних можливостей платформ візуалізації, нюансів UI/UX 

дизайну. 
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ТВОРИ ДАНІЕЛЯ ДЕФО І ДЖОНАТАНА СВІФТА ЯК ПРИКЛАД 

УТОПІЧНОЇ І АНТИУТОПІЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ: 

АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ 

 

Питання пошуку найкращої форми суспільно-політичного устрою 

цікавить людство здавна. Мрії про формування ідеального суспільства 

втілювалися  у працях утопічного характеру, перші з яких виникли ще в епоху 

Античності, але формування самого жанру утопії пов’язане з працею Т. Мора 

«Утопія». Прикладом утопій є твори англійських мислителів Даніеля Дефо та 

Джонатана Свіфта, які ми звикли розглядати як художню літературу, але у час 

своєї появи у XVIII столітті вони мали гостре соціально-політичне 

спрямування, адже викривали недоліки тогочасного ладу і призначалися для 

дорослої аудиторії. Ці твори є актуальними й дотепер: обидва романи 

демонструють чіткі риси не тільки утопії, але й антиутопії, і змушують 

замислитися над спробою поєднати утопічне мислення з ідеєю прогресу. 

Утопія – це продукт абстрактного мислення, що представляє собою 

уявлення про ідеальний суспільний лад, натомість антиутопія виконує роль 

перестороги і зображає таке суспільство, яке є небажаним. Утопічні ідеї в 

Англії виникли як спроба створити на землі ідеальну соціальну систему з 

добрими гуманними людьми та справедливими суспільними відносинами [1, с. 

249], та разом з тим Д. Дефо і Дж. Свіфт вдалися й до крайнощів, показавши 

негативні риси нового суспільства. Хоч жанр антиутопії отримав свій розквіт на 

початку минулого століття, що пов’язано з появою роману Є. Замятіна «Ми» 

(1920), але вважаємо, що ознаки антиутопій можна побачити вже у працях цих 

мислителів.  

На нашу думку, твір Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» (1719) має як 

утопічні, так і антиутопічні риси. До утопічних рис віднесемо такі: 1) 

суспільство обмежене лише невеликою кількістю людей або навіть однією 

людиною; 2) наявність певної території для суспільства, яка повинна мати усі 

ресурси для життя, враховуючи те, що на кожну людину потрібен майже цілий 

острів, що складно уявити; 3) слід враховувати і те, що кожна людина у такій 

ситуації повинна мати певні фізичні та інтелектуальні дані для виживання, що 

також є доволі малоймовірним; 4)  не треба забувати про прихильність Дефо до 

монархії, яка викладена у творі через алюзію, де Робінзон, як мудрий 

правитель, спочатку рятує П'ятницю, а потім навчає його тому, що знає сам. 

Якщо враховувати те, що монарх – це ідеал людини, і наголошувати на перевазі 
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невеликого суспільства, то можлива поява тиранів, тому така ідея є явно 

утопічною. Антиутопічні тенденції проявляються у таких рисах: 1) відсутність 

будь-якої комунікації з зовнішнім середовищем; 2) зв'язки людей обмежуються 

чітко визначеною невеликою групою, яка явно не створює засад для 

саморозвитку й перейняття нового досвіду. 

Таким чином, ідеальне суспільство, на думку Д. Дефо, є становим і дуже 

стабільним, але, як відомо, наявність багатьох утопічних ідей викликає сумнів у 

спроможності їх втілення. Ми вважаємо, що цілком правий Аристотель, який 

висунув тезу, про те що «Людина без суспільства або Бог, або звір». Скоріш за 

все в подібній ситуації людина би просто здичавіла, і, щоб зостатися собою, 

повинна бути велика сила волі, яка, на жаль, притаманна не всім, і у цьому 

також можна угледіти явну утопію. Також можна провести паралелі між твором 

Д. Дефо і твором В. Голдінга «Володар мух», адже що у першому романі, що у 

другому мова йде про виживання, на перший погляд, на райському острові. Але 

Робінзону Крузо вдалося зберегти людяність, відкривати нове, у той час як 

підлітки із антиутопії почали чвари і перейшли до жорстокості.  

На нашу думку, ще більш виразно елементи антиутопії проявляються у 

творі «Мандри Гуллівера» Дж. Свіфта (1726). І, хоч багато дослідників 

визначають цю працю як суто утопічну, вона разом з тим має чіткі риси 

антиутопії. Зауважимо, що, на відміну від Д. Дефо, який спеціально не 

зосереджується на негативних рисах «ідеального» суспільства, Дж. Свіфт 

свідомо акцентує на них увагу. 

Сатиричний опис політичної ситуації в Англії, який подає автор, є 

яскравим втіленням людських пороків. Дж. Свіфт на прикладі вигаданої країни 

Ліліпутії показує події, що відбуваються там, як цілком правильний та 

природний порядок у сприйнятті жителів цієї країни, цим самим намагаючись 

пробудити в читачеві явний опір таким ідеям. Автор чітко проводить думку про 

відчуження від політики у громадян Ліліпутії. Сатиричне зображення війни у 

Ліліпутії також носить антиутопічний характер, так, можна провести аналогії з 

Океанію з антиутопії Джорджа Орвелла «1984», країною, яка завжди 

знаходиться в стані війни між Євразією та Остазією, змінюючи супротивників і 

встановлюючи мир з нещодавним ворогом. Ще одну сатиру щодо війни ми 

можемо побачити в антиутопії Курта Воннегута «Бійня номер п'ять».  

На прикладі ж країни розумних коней гуїгнгмів Дж. Свіфт, можливо, 

робить сатиру на твір Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Оскільки, якщо Робінзон 

зміг зберегти людське, знаходячись наодинці в теренах природи, то люди, 

описані Дж. Свіфтом, здичавіли та втратили усе людське. Дж. Свіфт також 

звертає увагу на використання людьми тварин як рабів, змальовуючи 

кардинально протилежну ситуацію, адже в гуїгнгмів рабами стали люди.  

Крім того, можемо побачити антиутопічні риси в країні на острові 

Лапуту. Як відомо, Дж. Свіфт був прихильником Стародавнього Риму, зокрема, 

республіканського періоду його історії [3, с. 10]. Тому, звичайно жорстоко 

критикував авторитарні порядки. В Лапуту ми бачимо зверхнє ставлення 



298 

 

правителя до підданих, адже навіть накази віддаються через систему магнатів. 

Автор подає чітку сатиру у постійному нагляді уряду за громадянами (тут 

можна побачити чіткі паралелі з антиутопією Дж. Орвелла «1984» та Є. 

Замятіна «Ми», де також був присутній постійний нагляд через камери та 

екрани, а також за допомогою домівок зі скла). Поліційні порядки в Лапуту 

також перекликаються з сьогоденням, наприклад, виступи в Росії та Білорусі, 

які жорстоко були придушені владою та поліційними структурами. У цій 

ситуації можна побачити алюзію, коли поліція замість захисту громадян лише 

здійснює контроль. За допомогою країни Лапуту Дж. Свіфт також критикує І. 

Ньютона, адже в державі, яка діє за чіткими математичними законами, місця 

людяності немає.  

Не дивно, що творчість Дж. Свіфта зацікавила видатного представника 

антиутопічної думки ХХ століття Джорджа Орвелла. У статті «Політика проти 

літератури» він робить висновки щодо критики Свіфтом всього людства і його 

безглуздих порядків. Дж. Орвелл зазначає й про трансформацію головного 

героя. Якщо спочатку він є типовим представником доби Просвітництва, то вже 

у четвертій частині Гуллівер приходить до усвідомлення грішності та 

невизначеності людського роду й прагне до відчуження від суспільства. Ця 

думка перегукується з ідеями відомого письменника Альбера Камю. У есе 

«Міф про Сізіфа» є схожі мотиви, коли автор наголошує на безглуздості 

людського буття й на тому, що люди все одно будуть жорстокими й 

невиправними. Однак людям, як і міфічному герою Сізіфу, все ж таки варто 

тягнути тягар життя. Так само цей тягар тягне за собою Гуллівер, який 

неодноразово втрачає віру в людство. Проте, на відміну від думки А. Камю, 

Дж. Свіфт приходить до більш песимістичного висновку. Як зазначив Дж. 

Орвелл: «Свіфт не мав звичайної життєвої мудрості, але був наділений силою 

передбачення, що дозволила йому відкрити світло правди, укрупнити її і тим 

самим деформувати. Довге життя «Мандрів Гуллівера» доводить, що світогляд, 

підкріплений силою переконання, навіть якщо він на межі безумства, здатний 

породити великий твір мистецтва» [2].  

Таким чином, праці англійських мислителів XVIII століття Даніеля Дефо 

та Джонатана Свіфта є зразком утопії та антиутопії, оскільки мають чіткі риси 

обидвох напрямів, а також політичної сатири, адже гостро викривають недоліки 

тогочасного ладу. Ці твори дали новий поштовх розвитку у подальшому 

утопічної та антиутопічної політичної літератури. Актуальність праць для 

нашого часу полягає у тому, що вони застерігають від захоплення 

ідеалістичними проєктами побудови суспільного ладу, відірваними від реалій, і 

нагадують про необхідність тверезо оцінювати здобутки суспільного прогресу 

та не забувати про гуманістичні цінності.  
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РОЛЬ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СУЧАСНИХ МАНІФЕСТАХ: НА 

ПРИКЛАДІ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ У ГОНКОНЗІ 2019-2020 РОКАХ 

 

У сучасному світі все частіше споглядаємо протестні рухи і масове 

невдоволення суспільства. Такі події проявляються і в соціальному протесті, як 

масовій незгоді з існуючим порядком речей та стають вихідною точкою 

конфлікту, а груповий негативізм   його наслідком.  

Протест визначається як форма «нетрадиційної» політичної поведінки. У 

більшості випадків протестна поведінка виявляється не тривалою незгодою і 

включає такі форми, як демонстрації, загальні страйки, вуличні зіткнення і інші 

дії, пов'язані з порушенням громадського порядку [1, 48 с.]. 

Соціальні (суспільні) рухи   це ініціативні дії великих соціальних груп, 

організовані по мережевому принципу, мають захисний або протестний 

характер; організовані колективні зусилля, що сприяють або перешкоджають 

соціальним змінам. Вони можуть бути спрямовані на зміну соціальних інститутів 

і існуючої системи стратифікації, наприклад жіночий рух, рух за громадянські 

права. Їх своєрідність полягає в репрезентації своєї думки [1, 109 с.]. 

Протест є одним з основних інструментів виявлення громадської 

невдоволеності в сучасному суспільстві. Його метою можуть бути реформи, 

проблеми з інфраструктурою, кліматичні чинники, революційні події і тд.  

Починаючи з 2010 року в світі стається все більше гучних протестних 

рухів та революцій, а деякі з них змінюють, здавалося б, добре зацементовані 

політичні режими. Найгучніші з них – «Арабська весна» (2011), «Революція 

гідності» (2014), «Революція парасольок» (Гонконг, 2014), Революція в Судані 

(2019, кінець епохи правління Омара аль Башира) [3, 150 с.]. 

Знаковим в цьому плані став 2019 рік. Внаслідок протестних рухів 

відбулася зміна влади в Болівії та Судані. Потужні тривалі протестні рухи 
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сколихнули Гонконг, Росію, Францію, Іспанію, Ліван, Іран, Чилі, Венесуелу, 

Грузію, Ізраїль і тд. При цьому варто зазначити, що протидія протестам та їх 

учасникам з боку держави посилюється та зазнає певних змін. Це можна 

помітити по динаміці подій в Гонконзі – протистояння перейшло на цифровий 

рівень. Зокрема, учасники маніфестацій відслідковувалися в месенджерах та за 

допомогою мобільного зв’язку. Правоохоронні органи використовували 

системи розпізнавання облич, новітні спецзасоби, такі як спеціальна фарба для 

водометів і тд. До того ж боротьба велася і в кіберпросторі – на рівні 

пропаганди, використання модераторів та ботів, дезінормації, тощо. 

На фоні таких дій зі сторони держави учасники протестів були змушені 

застосовувати нову тактику під час як організації, так і проведенні акцій 

протесту. Це стосується не лише фізичної площини, а і у відношенні цифрових 

інструментів: комунікація через месенджери, пропаганда, застосування 

інтерактивних карт, онлайн трансляцій та користування криптовалютами.  

Виходячи з цього можна сказати, що акції протесту в 2019 зазнали 

суттєвих глибинних змін, що відобразилося на застосуванні досвіду Гонконгу в 

інших країнах по всьому світу. 

Як виявилося, важливим критерієм є медіа підтримка та постійна 

комунікація в соціальних мережах. Велику роль грає висвітлення подій для 

більшої частини населення, і в цьому плані державні ЗМІ мають перевагу, адже 

володіють монополією на телебаченні, тому важливо мати опозиційних 

блогерів в Telegram, You Tube, Facebook і тд, аудиторія яких покриває не менше 

20% активного населення (при умові того, що більша частина активних 

учасниців – молодь, це не є суттєвою проблемою) [4]. 

Тепер основна координація дій відбувається виключно в месенджерах 

(Viber, Telegram, Whatsapp, Fire chat). Це пов’язано з тим, що ці канали 

комунікації мають краще шифрування, і їх користувачі мають менший ризик 

деанонімізації (одна з причин того, що Telegram був заборонений в Росії, адже 

російській владі відмовилися надавати ключі шифрування, і під виглядом 

терористичної загрози через анонімність месенджеру влада вирішила 

заборонити ресурс). Одночасно в таких мережах як Facebook набагато легше 

відслідкувати особистість та ініціативи активістів [4]. 

Надзвичайно важливою стала інформаційна боротьба, що має бути 

спрямована  на дискредитацію дій влади та вчинків поліції. Для цього 

максимально широко поширюється інформація, що ставить під сумнів заяви 

провладних ЗМІ, що підриває довіру до влади. Популярними у Гонконзі стали 

плакати с контраргументами на користь демонстрантів, на яких були розміщені 

QR-коди, що надавали пряме посилання на статтю з доказами [5]. 

Окрім цього ефективним виявилося використання цифрових інструментів 

та пропаганди, що підтвердилося під час подій в Гонконзі 2019-2020рр., а саме: 

Лідерам протестного руху вдалося розгорнути активну інформаційну 

кампанію як всередині міста, так і за кордоном, що схилило світову спільноту в 

бік підтримки опозиції; 
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Демонстранти проявили сучасний підхід до координації дій: 

використовувалися анонімні месенджери (Telegram), сервіси поширення файлів 

(Apple AirDrop), додатки Uber і Tinder та анонімні міські форуми; 

Для учасників сучасних демонстрацій пріоритетом стала анонімність та 

можливість донести свою точку зору до спільноти. Саме тому використання 

таких способів анонімізації як криптовалюти та використання альтернативних 

засобів оплати робить ці протести відмінними від будь-яких попередніх; 

Внаслідок експериментів із застосуванням різних тактик проведення 

акцій, демонстранти прийшли до гейміфікації процесу, використовуючи 

інтерактивні карти міста з ситуацією, та застосовуючи тактики, запозичені в 

онлайн – іграх; 

Китай попри всі свої потужності виявився нездатним до широкої 

інформаційної війни за умов неможливості придушити протест зброєю, тому 

навіть армія бот акаунтів викликала на заході відчуження, а не симпатію. 

Проте попри це чиновникам КНР вдалося втримати громадську думку 

всередині країни. 

 

Література 

 

1. Арсеєнко А. Глобалізація, соціальні зміни і наслідки напередодні XXI ст.: 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Київ : Просвіта, 2006. 260с. 

2. Гіденс Е. Соціологія. Київ : Основи, 1999. 406 с. 

3.  Злобіна О. Особистісна складова суспільних змін: соціологічний контекст. 

Київ : Просвіта, 2003. 303с. 

4.  Borak M. Swipe right for revolution: Why Hong Kong protesters are using Tinder 

and Pokémon Go. URL: https://www.abacusnews.com/digital-life/swipe-

rightrevolution-why-hong-kong-protesters-are-using-tinder-andpokemon-

go/article/3021460 (дата звернення 15.02.2021) 

5.  Casey M J. Crypto’s Connection to the Hong Kong Protests. URL: 

https://www.coindesk.com/crypto-isan-important-defense-against-todays-

orwellian-surveillance (дата звернення 7.03.2021) 

 

Бабкіна Вікторія 

студентка 1 курсу факультету соціології та управління 

Наук.кер: канд. соціол. наук, доц. каф. соц. Кулик М.А. 

 

ДИНАМІКА ТА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ ПІДЛІТКРВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В 

УКРАЇНІ  

 

Нестабільна економічна ситуація в Україні, а також недостатній рівень 

правової та економічної свідомості її громадян позначаються на процесах 

криміналізації суспільних відносин. Особливо гострою, в даному контексті 

представляється проблема розповсюдження саме підліткової злочинності. За 
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даними дослідження, яке проводив Інститут проблем молоді у 2017 році, 91 % 

опитаних старшокласників відповіли, що реальна влада в Україні належить 

мафії. За статистичними даними Офісу генерального прокурора, бачимо, що 

починаючи з 2012-го року до 2021 року кількість правопорушень, скоєних 

дітьми зменшилася приблизно у 3,5 рази, але до 2012 року дитяча та підліткова 

злочинність була більш поширеною, коли кримінальне законодавство 

гуманізували, порівняно з радянським спадком [1]. Підліткова злочинність 

відтепер розуміється як сукупність злочинів, учинених особами у віці від 14 до 

18 років. Та не дивлячись на те, що підліткова злочинність порівняно з 2012 

роком знизилась, статистичні дані фіксують збільшення кількості 

неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення з 18 осіб у 2017 році 

до 21 особи у 2018 році.  

Серед основних факторів ризику схильності дітей до правопорушень 

можемо визначити такі: неблагополуччя в родинах, насильство та конфлікти в 

сім’ї, виховання дітей силою та психологічним тиском, криза шкільної та 

позашкільної освіти, наркотики, вживання алкоголю, піддобрювання з боку 

повнолітніх осіб до злочину, негативний плив ЗМІ та соціальних мереж. Як ми 

бачимо, існує багато факторів, що сприяють поширенню підліткових злочинів. 

Але варто відзначити, що одним з вирішальних факторів залишається 

неблагополуччя та насилля в сім’ях. Згідно зі статистикою ДСА України [2], 

протягом 2016 року на розгляді суду першої інстанції перебувало 6041 

кримінальне провадження, щодо 7438 неповнолітніх. У 2017 році із загальної 

кількості засуджених неповнолітніх у віці від 14-16 років скоїли 870 

неповнолітніх. Найбільшу кількість злочинів становить злочини проти 

власності. Так у 2016 році було засуджено 2734 неповнолітніх. А у 2017 році 

2453 неповнолітніх було засуджено. Дані статистичні показники, що 

засвідчують динаміку злочинності у 2016-2017 роках, дають можливість 

зробити певні висновки щодо стратегій протидії підліткової злочинності та її 

профілактиці. 

В Україні як альтернативу суровому покаранню було створено проект 

відновного правосуддя в Україні за підтримки Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) [3], який стартував спільним наказом Генеральної прокуратури й 

Міністерства юстиції від січня 2019 року. Одна з основних його відмінностей – 

це досудове примирення та укладання угоди між неповнолітніми 

правопорушниками та постраждалими від злочину за посередництва медіатора. 

Такі програми також вже реалізовані в Німеччині, Італії, США, Грузії, 

Нідерландах. У квітні 2020 року Міністерство юстиції повідомило, що проект 

зарекомендував себе доволі успішно, тож його вирішили поширити на всю 

Україну.  

Профілактика підліткової злочинності є й залишається найголовнішим 

заходом, для запобігання підліткової злочинності. Мінімізація злочинного 

впливу на підлітків, усунення умов та причин, що сприяють втягненню їх у 

протиправну діяльність, вимагають заходів щодо забезпечення ефективної 
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діяльності державних і громадських інститутів та роботи з неблагополучними 

сім’ями [4]. Серед заходів щодо забезпечення ефективної діяльності державних 

і громадських інститутів, зауважимо на наступних: системне виявлення 

неповнолітніх з метою запобігання пияцтву, наркоманії, бездоглядності і 

безпритульності серед дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення або 

стали жертвами злочинної діяльності дорослих; надання соціальної підтримки 

неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку через центри соціальних 

служб; надання правової допомоги неповнолітнім, їх батькам, попечителям та 

опікунам через центри медіації та юридичні клініки; забезпечення зайнятості 

підлітків, які не мають постійних доходів і джерел для існування. 

Система профілактичних заходів задля запобігання підліткової 

злочинності в напрямку роботи з неблагополучними сім’ями має включати: 

забезпечення своєчасного виявлення неблагополучних сімей, їх облік та 

систематична перевірка умов утримання й виховання, надання адресної 

допомоги; сприяння створенню необхідних умов для проживання і виховання 

дітей у сім’ї, які виключали б несприятливе побутове середовище, негативний 

влив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до 

відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини. 

Отже, можемо зробити висновок, що рівень підліткової злочинності 

насьогодні зменшується. Але, кризовими залишаються питання, злочинів щодо 

майна: крадіжки, пограбування, вимагання грошей, або шахрайство – у групі 

підлітків 16-17 років на них припадає приблизно три чверті всіх випадків 

порушення закону, а в групі підлітків від 14-15 років – переважна більшість 

злочинів відбулася саме проти чужого майна. Дієвим шляхами попередження та 

профілактики підліткової злочинності є якісна робота соціальних служб та 

робота психолога з дітьми які ростуть у неблагополучних сім’ях.  
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«ЗЕЛЕНИЙ» АНАРХІЗМ ЯК СИНТЕЗ АНАРХІЗМУ                                         

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 

 

На сьогодні існує багато політичних ідеологій та їх течій, які опікуються 

різними суспільними проблемами. «Зелений» анархізм (екоанархізм) 

концентрує свою увагу на гострих екологічних проблемах, причинах їх 

виникнення, а також пропонує шляхи вирішення цих проблем. З кожним роком 

ми все яскравіше бачимо наслідки споживацького ставлення людей до природи. 

Ідеї екоанархізму є актуальними, бо вони звертають увагу на недоліки існуючої 

системи, зокрема щодо стану екології, та пропонують шляхи уникнення 

глобальної екологічної катастрофи. 

Метою роботи є визначення основних ідей «зеленого» анархізму, щодо 

побудови нового суспільства та раціонального природокористування. 

В західній політичній науці дослідженню екоанархізму присвячені праці 

М. Букчина [2; 3], А. Каздима [4], Д. Мандера, А. Наеса та ін. В Україні цією 

проблематикою займалися представники різних наукових галузей: філософи, 

соціологи, політологи, серед яких О. Андрос [1], О. Голобуцький, А. 

Єрмоленко, М. Кисельов, О. Стегній та ін. 

«Зелений» анархізм є одним із напрямків анархічної ідеології. Основні 

положення цього ідеологічного різновиду будуються на екологічних засадах. 

Як відомо, питання екології займають важливе місце в теорії класичного 

анархізму. Екоанархізм, як окремий напрям, пропагує життя людини в гармонії 

з природою. На думку його прихильників, повернення людини до сільського 

способу життя та натурального виробництва зможе забезпечити цю гармонію. 

Анархізм має на меті створення вільного від держави суспільства, бо 

вважається, що наявність держави (за будь-якого політичного режиму) та 

існування ієрархії в суспільстві стримують свободу індивіда. Ринкова 

економіка, урбанізація та централізація знищують і природу, частиною якої є 

людина. Тому представники екоанархізму вважають за необхідне реформувати 

ці інститути або навіть знищити їх. 

«Зелений» анархізм тісно пов’язаний із соціальною екологією, адже вона 

досліджує взаємозв’язки людини і природи, займається проектуванням заходів 

для збереження довкілля та раціонального природокористування. Екоанархізм 

використовує основні положення соціальної екології та має на меті широке 

застосування їх на практиці задля побудови нового суспільства на засадах 

«зеленого» анархізму. Вважається, що для порятунку природи треба спочатку 

розв’язати суспільні проблеми. Нова суспільна система, на думку екоанархістів, 

повинна ґрунтуватися на гуманізмі, тісному зв’язку з природою та 

децентралізації. Людина має стати не експлуататором природи, не власником, а 
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її частиною. Невеликі поселення людей зможуть забезпечити гармонію з 

природою, а також гармонію у відносинах між людьми. Такий устрій, 

заснований на федералізмі та децентралізації, допоможе вирішити багато 

екологічних проблем. По-перше, це має значно полегшити впровадження 

альтернативних джерел енергії, адже для мегаполісу не достатньо тієї кількості 

енергії, яку може дати невелика сонячна або вітрова електростанція. По-друге, 

зникне необхідність у великому товарному виробництві, бо ці общини зможуть 

самі виготовляти продукцію відповідно до своїх потреб. 

Технології, згідно з ідеологією екоанархізму, ведуть до посилення 

експлуатації, адже мають на меті збільшити виробництво, а не полегшити 

життя людини, а також потребують природних і людських ресурсів. Не всі 

екоанархісти є противниками технологічного прогресу. Наприклад, 

американський дослідник М. Букчин підтримував ідею пристосування 

технологій до навколишнього середовища, тобто створення цілісної системи, в 

якій елементи доповнюють один одного без шкоди [3]. 

На сьогодні екоанархісти беруть участь у діяльності таких світових 

організацій, як «Фронт визволення Землі», «Земля передусім!», «Фронт 

визволення тварин» тощо. Ці організації борються проти експлуатації тварин, 

неконтрольованої вирубки лісів, браконьєрства. Представниками 

екоанархістського руху в Україні є такі групи як «Вільна Земля», яка видавала 

журнал «Под чёрным солнцем анархии», група «Стоп зооциду» та «Екологічна 

платформа». Ці групи використовують ненасильницькі методи боротьби, 

влаштовуючи мітинги, демонстрації, привертаючи увагу громадян до 

екологічних проблем. 

Отже, «зелений» анархізм пропонує вирішення екологічних, соціальних, 

економічних проблем, синтезуючи в собі наукове підґрунтя соціальної екології 

та політичне підґрунтя анархізму. Децентралізація, натуральне виробництво, 

раціоналізм, гуманізм, свобода вважаються поняттями, що здатні врятувати 

природу і людську особистість. 
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ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧОГО ІМІДЖУ НА 

ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ У США 2020 РОКУ 

 

Президентські вибори 2020 року у США фактично відкрили нові 

можливості для іміджмейкерів, оскільки вони як нагадали вже традиційні 

іміджеві технології, так і актуалізували використання соціальних мереж у 

політичній боротьбі. Хоч боротьба багато і запозичила з кампаній 2016 року, 

все ж вибори 2020 року мають дещо інший вигляд у тому числі через 

актуалізацію вже гострих тем (COVID-19, «Black Lives Matter» тощо). 

На проблематику іміджу звертали увагу ще давньогрецькі мислителі 

(Платон, Аристотель), а у ході історії це питання лише набувало актуальності. З 

українських вчених слід звернутися до робіт Почепцова, який виділяв декілька 

інструментів іміджування: «позиціонування», «вербалізація» та «деталізація» 

[1, с. 129-140]. 

Кандидат Дональд Трамп у цілому використовував приблизно ту ж 

стратегію, як і на виборах 2016 року. Але якщо раніше його радикальність 

проявлялась лише у гучних заявах, то на виборах 2020 року часто згадується і 

його міграційна політика, яка стала більш закритою до іноземців [2]. 

Враховуючи це все, штаб Демократів висунули на вибори Джо Байдена, 

оскільки він вважався єдиним кандидатом, якого Трамп не зможе «задавити 

авторитетом» (в тому числі через приблизно однаковий вік з конкурентом). 

Також до сильних сторін Байдена можна віднести багаторічний політичний 

досвід, що теж часто згадувалось. Його програма та акценти були вже типові 

для Демократичної партії, тому контраст між кандидатами прослідковувався 

вже на цьому етапі (расові, сексуальні та інші меншини часто не були 

прихильниками Трампа через його політику та висловлювання). 

Дональд Трамп активно використовує інструмент «вербалізації», коли 

наклеює на своїх опонентів «ярлики». Це дуже гарно прослідковувалось ще на 

виборах 2016 року, коли Х. Клінтон він тоді називав «кривою Клінтон». У 2020 

році ж Джо Байдена він назвав «сонним Джо» через змонтоване гумористичне 

відео з опонентом [3]. Байдену ж навпаки через його великий досвід у політиці, 

часто згадують його висловлювання з різних приводів. Так у 1970-х роках він 

підтримав прихильників сегрегацію із південних штатів, які боролися проти 

переведення школярів із чорних районів у білі і навпаки. Республіканці часто 

цитували міністра оборони адміністрації Обами, який сказав, що Байден 

помилявся по всім питанням зовнішньої політики і національної безпеки 

останніх сорока рокі [4]. 

Інструмент «деталізації» потрібен для стиснення об’єму інформації в 

зовнішні характеристики. Так наприклад на тему COVID-19 у кандидатів було 
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зовсім різне бачення, тому Байдена ми спостерігали частіше у масці, коли 

Трампа без неї. 

Колір краватки також вплинув на сприйняття кандидатів. Вже 

невід’ємним елементом іміджу Трампа є його червона краватка, яка підкреслює 

його агресивність та радикальність. Загалом червоний колір часто 

використовується іміджмейкерами з метою підкреслити подібні емоції, бо 

червоний асоціюється з агресією та темпераментністю. У тож ж час Байден 

носить блакитну краватку, яка асоціюється зі спокоєм [5]. Також вагомою 

зброєю Байдена є його усмішка на фоні неусміхненого Трампа, яка символізує 

його певний оптимізм та впевненість у собі. 

Якщо узагальнити, обидва кандидати досить активно використовували 

різноманітні прийоми формування іміджу. Традиційно для американської 

політики, електорат у кандидатів значно відрізнявся. Якщо Трамп як і у 2016 

році орієнтувався на більшість, то Байден збалансовано намагався зібрати 

голоси з усіх верств населення.  
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РОЛЬ ШКОЛИ ВОЛОНТЕРСТВА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВОЛОНТЕРІВ 

 

Волонтерська діяльність відіграє в наш час важливу роль в побудові 

демократичного суспільства в Україні, вона прагне на безоплатних засадах 
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змінювати світ, життя людей і суспільства на краще. Волонтерська діяльність є 

просоціальною у своїй суті та саме тому вона намагається розвинути найкращі 

людські якості у активного населення України.   

Для того, щоб майбутні волонтери могли здійснювати суспільно-корисну 

діяльність їм потрібна сформована професійна культура, яка повинна включати 

знання з різних галузей наук, а саме з в психології, педагогіки, юриспруденції, 

медицини і т.і. 

Відомими вітчизняними вченими, що займаються вивченням волонтерської 

діяльності є Безпалько О.В., Заверико Н.В., Янц Н.Д. В їх роботах  розглянуто 

питання походження терміну «волонтерство», а також визначені напрями та 

особливості волонтерської діяльності в Україні. Зміст та форми волонтерства в 

суспільстві аналізують праці Горєлова Д.М., Бєзпалової К.О., Зими О.Г., Лях Т. 

Л., Звєрєвої І. Д. 

Метою публікації є аналіз ролі школи волонтерства у формуванні професійної 

культури майбутніх волонтерів. 

В сучасних умовах дуже актуальним питанням підготовки волонтерів стає 

створення школи волонтерства, де буде організоване ефективне професійне 

навчання майбутніх волонтерів. Школа волонтерства дасть можливість завдяки 

професійно навчання покращити рівень життя населення в Україні. 

Навчання майбутніх волонтерів повинно поєднувати теоретичну і практичну 

базу підготовки. Школа волонтерства повинна функціонувати на базі ВНЗ, де 

буде проходити теоретична підготовка майбутнього волонтера. Створення 

теоретичної бази дає можливість розвинути пріоритетні напрямки в 

волонтерській сфері. Особливо це стосується формування моделі волонтерства, 

яка дасть можливість створити постійно діючу команду волонтерів. Постійно 

діюча команда волонтерів виходячи з власного досвіду  будуть регулярно 

організовувати волонтерські виїзні заходи. Ці заходи будуть включатися в 

практичну базу підготовки волонтерів. Також практична база повинна 

проходити сумісно з благодійними та громадськими організаціями для 

професійного розв’язання соціальних проблем. Практична підготовка дає 

можливість волонтерам застосувати власні здібності та навички для розв’язання 

соціальних проблем, як на території України, так і закордоном. 

Професійна культура волонтерства — це динамічний процес розвитку 

світогляду особистості (волонтера) на основі ідей благодійності та 

добровільному служінні суспільству на безоплатній основі. Професійна  

культура волонтерства зазвичай починає формуватися, ще в ранньому 

дитинстві в сім’ї, а надалі розвивається та трансформується в ЗОШ, ВНЗ та 

інших соціальних інститутах, наприклад благодійних та громадських 

організацій. Професійна культура майбутнього волонтера може формуватися на 

базі регулярного відвідування школи волонтерства на певний навчальний 

період з теоретичними та практичними блоками. Школа волонтерства повинна 

включати не тільки обов'язкові навчальні дисципліни але, і дисципліни на 

вибір. Дисципліни на вибір при підготовці волонтерів вплинуть на покращення 
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їхньої професійної культури волонтерства. Також при навчанні майбутніх 

волонтерів повинно обов'язково та регулярно проводитися практичний блок 

навчання, виходячи з уподобань конкретно взятого учасника цієї волонтерської 

програми навчального закладу.  

В такий спосіб школа волонтерства відіграє важливу роль в суспільстві тому 

що, по-перше, вона дає можливість передати непрофесійним волонтерам досвід 

більш досвідчених волонтерів, тобто це менторська допомога при навчанні; по-

друге, вона дає можливість майбутнім волонтерам отримати професійні знання 

з питання волонтерста, тобто ця діяльність сприяє формуванню культури 

волонтерста у суспільстві; по-третє, вона дає можливість отримати соціальні 

контакти з соціальними установами та учасниками волонтерських заходів, що 

сприяє покращенню професійного розвитку особистості; по-четверте, вона дає 

можливість проявити себе в ролі лідера та члена команди, які реалізують 

суспільно корисні справи; в п'яте, вона дає можливість креативно підійти до 

розв’язання соціальної проблеми, виходячи із власних професійних навичок та 

умінь, і по-шосте, вона дає можливість отримати практичні професійні навички 

у ході реалізації волонтерської програми або проекту. 

Отже, школа волонтерства відіграє важливу роль у формуванні професійної 

культури майбутніх волонтерів, якщо вона включає постійне підвищування 

кваліфікації та розвиток професійних навичок та вмінь волонтера в різних 

сферах, допомагає бути конкурентоздатним на світовому ринку. Саме тому в 

наш час дуже важливо, що крім знань волонтерського менеджменту, 

законодавства України та міжнародних конвенцій стосовно волонтерської 

діяльності волонтери повинні бути обізнані в знаннях психології, педагогіки, 

юриспруденції та медицини. Таким чином організація школи волонтерів як 

закладу культурно-професійного навчання молоді дасть можливість майбутнім 

волонтерам покращувати свої професійні навички та вміння стосовно 

волонтерства. У свою чергу соціальні працівники в громадських та благодійних 

організаціях будуть впевнені, що волонтери, які пришли на допомогу обізнані 

та змозі швидко та якісно виконувати різні види робіт спираючись на 

професійні навички та уміння, набуті у школі волонтерства. 
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ІНСТРУМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

 

На сучасному етапі, реформування системи публічного управління та 

адміністрування України відбувається шляхом інтенсивного переходу до 

механізмів електронної демократії. Міжнародний досвід країн-лідерів цієї 

сфери доводить, що інструменти е-демократії сприяють активному  залученню 

громадян до формування та реалізації державної політики, прозорості та 

відкритості діяльності органів влади, підвищує рівень довіри суспільства до 

владних інститутів. Згідно з результатами рейтингу електронної участі ООН 

«UN E-government Survey» та «Індексу місцевої електронної демократії в 

Україні» за 2020 рік, в нашій державі вже впроваджені та функціонують такі 

базові інструменти е-демократії, як: е-петиції, е-декларації, е-консультації, е-

звернення, бюджети участі. Серед зазначених інструментів е-демократії 

України найбільш поширеними та популярними у суспільстві є електронні 

петиції та електронні декларації [4, 1].  

Найголовнішим інструментом колективної комунікації громадян з 

органами влади є електронна петиція. За допомогою е-петиції кожен 

громадянин може звернутися до органів влади державного або місцевого рівня 

з вимогою розглянути важливе питання чи вирішити нагальну проблему. 

Інститут е-петицій запроваджено у 2015 році внесенням змін до Закону  

України  «Про звернення  громадян». Відповідно до вітчизняного 

законодавства, громадяни можуть подавати або підписувати е-петиції на 

офіційних веб-сайтах Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України та органів місцевого самоврядування [2]. 

Механізм подачі електронних петицій передбачає, що її автор – ініціатор 

заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті органу, якому вона 

адресована, або веб-сайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів 

на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції. Е-
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петиція оприлюднюється протягом двох робочих днів з дня надсилання її 

автором.  Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті є 

датою початку збору підписів на її підтримку. Для розгляду органами 

державної влади е-петиції необхідно набрати 25000 підписів громадян протягом  

не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.  Вимоги до кількості 

підписів громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого 

самоврядування та терміну збору підписів визначаються статутом 

територіальної громади. Електронна петиція, яка в установлений строк не 

набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, розглядається, як звичайне 

звернення громадян [2]. 

Ефективним засобом боротьби з корупцією в органах влади України та 

важливим для українського суспільства інструментом електронної демократії 

стало е-декларування. Відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» в 2016 році було створено електронну платформу для подання е-

декларацій – Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який контролює 

Національне агентство з питань запобігання корупції [3]. 

Під час подання е-декларації суб’єкт декларування оприлюднює 

інформацію про свої доходи, майно, цінні папери, активи, інші корпоративні 

права, фінансові зобов’язання, видатки, правочини тощо. На офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечується 

відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій із 

можливістю перегляду, копіювання та роздруковування інформації, що 

викликає велику увагу з боку громадськості  [3]. 

Особливістю функціонування механізму е-декларації в Україні є 

можливість подати виправлену декларацію протягом семи днів, але не більше 

трьох разів. Подані е-декларації перевіряються щодо своєчасності подання,  

правильності та повноти заповнення, логічного та арифметичного контролю. За 

несвоєчасне подання та відображення недостовірних відомостей при поданні 

декларації передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність [3]. 

Законодавством України передбачено 4 типи форм електронної 

декларації: щорічна (охоплює попередній рік), перед звільненням (охоплює 

період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями), після 

звільнення (охоплює попередній рік, тобто рік, у якому особа звільнилася), 

кандидата на посаду, у разі якщо посада належить до переліку суб’єктів 

декларування або до переліку посад з підвищеним корупційним ризиком [3]. 

Отже, до найважливіших та загальновизнаних інструментів електронної 

демократії в Україні належать електронні петиції та електронні декларації. 

Зазначені інструменти стали головною складовою реформування всіх рівнів 

влади та політичних сфер державного управління України. Інструмент 

електронних петицій є особливою формою колективного звернення громадян 

до влади, за допомогою якого органи публічного управління виявляють 

актуальні проблеми суспільства. Цінність електронного декларування полягає в 
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тому, що це найефективніший інструмент боротьби та запобігання корупції, 

який сприяє прозорості та підзвітності публічної служби. 
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НАСИЛЛЯ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ ЯК ПРОЯВ ЗЛОЯКІСНОЇ АГРЕСІЇ  

 

Виклики сучасності в освітній, культурній, та громадській сфері 

вимагають особливої уваги державних інституцій та громадськості до питань 

толерантності та протидії насиллю. Булінг та цькування дуже розповсюджені 

серед сучасних школярів. Це своєрідний процес витіснення власної агресії 

однієї дитини або групи дітей, що супроводжується постійним фізичним і 

психологічним впливом, на інших дітей. Причин — безліч, а жертвою може 

стати кожен, хто не вписався у рамки того чи іншого колективу. Результати 

чисельних міжнародних та всеукраїнських досліджень поведінки школярів 

лише підкреслюють актуальність даної проблематики. Згідно з результатами 

серії досліджень, що були проведені Інститутом соціальної та політичної 

психології у чотирьох київських школах [1], 34% учнів старших класів були 

жертвами цькування, 43% – знущалися над однолітками хоча б раз у житті, а 

13% – були організаторами. 

Ця проблема давно існує в суспільстві і була освітлена в багатьох 

наукових роботах. Працюючи над цією темою, в 1993 році норвезький психолог 

Дан Ольвеус опублікував визначення боулінгу як навмисної агресивної 

поведінки, що включає нерівність соціальної влади або фізичної сили та 

систематично повторюється [2]. Жертвам шкільного насилля властиві загальні 
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риси та тип поведінки. Найчастіше жертвами булінгу стають діти, які 

відрізняються від інших за певними об’єктивними та суб’єктивними 

показниками [3]. До об’єктивних, тобто тих, що можна відрізнити візуально, 

відносяться фізичні вади (сколіоз, неправильний прикус), особливості 

зовнішності (повнота або надмірна худоба, веснянки, волосся незвичайного 

кольору), захворювання (заїкання). До суб’єктивних   особливості поведінки 

(невпевненість, мовчазність), недостатньо розвинені соціальні навички, страх 

перед школою, відсутність досвіду життя в колективі (так звані «домашні» 

діти) та занижений рівень інтелекту або навпаки надвисокий інтелект і видатні 

досягнення.  

Формування відносин, що передбачають булінг визначає наявність трьох 

груп учасників: жертва, агресор і спостерігачі. Кожна група має типову для неї 

поведінку. Розкриємо ж визначені три стратегії поведінки школярів в класі. 

Більшість жертв не усвідомлюють причин психологічного або фізичного 

насильства, інші ж просто ігнорують агресорів. Кривдники, в свою чергу, 

зазвичай висміюють жертву, влаштовують бойкоти, підмовляючи інших, рідше 

– б’ють і псують майно. Спостерігачі, як правило, не відчувають задоволення 

від булінгу, але змушені або включатися, або мовчати від страху, що самі 

опиняться в ролі жертви. Цікаво те, що приблизно 50% шкільних агресорів самі 

є жертвами насилля – вони піддаються жорстокому вихованню у власній 

родині. [4] 

Своєю поведінкою кривдники проявляють злоякісну агресію. В теорії 

представника неофрейдизму Еріха Фромма злоякісна агресія розуміється як 

деструктивність та жорстокість, що властиві тільки людині і яка не є засобом 

біологічного пристосування і не має жодної цілі, окрім руйнівної [5]. Вважаємо, 

що булінг відноситься до форми злоякісної агресії оскільки несе лише 

деструктивний сенс. Діти, які знущаються над іншими, мають специфічну 

пристрасть до панування над іншою людиною і використовують насилля задля 

досягнення своєї мети. Людину, яку класифікують як жертву, прагнуть 

принизити, залякати, ізолювати від інших різними способами. 

Класифікуючи все різноманіття видів насилля, види булінґу можна 

умовно об’єднати в групи словесного (вербального),фізичного, соціального 

(емоційного) та електронного (кібербулінг) знущання, які часто поєднуються 

для більш сильного впливу.Серед найбільш розповсюдженої форми булінгу на 

сьогодні є його версія в інформаційному просторі, а саме, кібербулінг . Дитяча 

агресія проявляється через образливі коментарі, неприємні повідомлення та 

розповсюдження неправдивої інформації онлайн. В свою чергу, жертви 

цькування переживають серйозні емоційні проблеми.  

Булінг проявляється в різних формах. Найчастіше це фізичне або 

психологічне насилля. До першого типу відносяться вимагання грошей, їжі, 

речей, пошкодження особистих речей, образливі жести, дії, які заподіюють біль 

і навіть тілесні ушкодження. До другого   словесні образи, глузування, погрози, 
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залякування, ігнорування, відмова від спілкування, виключення з гри, бойкот, 

розпускання чуток і пліток.  

Проблема насилля серед школярів є дуже серйозною і вимагає особливої 

уваги задля її вирішення. Злоякісна агресія з боку інших є причиною заниженої 

самооцінки, чисельних комплексів, тривоги та недовіри до людей. Людина, що 

страждає від будь-якоговиду насилля, може розвинути девіантні прояви 

поведінки, наприклад: мати суїцидальні наміри або сформувати алкогольну, 

тютюнову чи наркотичну залежність.  
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ЦІННОСТІ K-POP ЯК СУЧАСНОЇ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ 

 

Соціокультурний простір сучасного суспільства є неоднорідним, бо 

поєднує все різноманіття культурних норм та цінностей широкого кола 

соціальних груп і спільнот, що його утворюють. Однією з важливих його 

складових можна визначити і різноманітні молодіжні субкультури. За 

визначенням О. Якуби молодіжна субкультура – будь-яке об’єднання молоді, 

що має власні елементи культури, а саме: мову (сленґ), символіку (зовнішню 

атрибутику), традиції, норми і цінності [1]. Молодіжні субкультури явище 

поширене в багатьох суспільствах, оскільки їх виникнення є природним 

наслідком особливостей становлення нових поколінь, що прагнуть до 
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утвердження свого місця в суспільстві через пошуки власної ідентичності та 

індивідуальності і конструювання нових норм і цінностей.  

Також можна спостерігати і зворотній процес: молодь дійсно є активним 

творцем субкультур, але і субкультури можуть істотно впливають на процес 

соціалізації, формування самосвідомості особистості, світосприймання та 

«образу світу» в цілому [2, с. 1]. Тож питання дослідження субкультури є 

важливим для розуміння того які цінності і норми формують молодь і 

формуються молоддю і як вони будуть впливати на соціокультурні зміни в 

суспільстві в майбутньому. 

Важливим пунктом для розуміння і вивчення субкультур є визначення їх 

основних характеристик. Так, наприклад, в науковій літературі виокремлюють 

такі відмінні риси молодіжної субкультури: специфічний стиль життя і 

поведінки; властиві даній соціальній групі своєрідні норми, цінності, 

світосприйняття, що часто призводить представників даної субкультури до 

нонконформізму; наявність більш-менш явного ініціативного центру, що 

генерує ідеї; значущі для тієї чи іншої молодіжної субкультури ідеї і цінності 

отримують зовнішнє вираження в обов’язковій для її членів символіці і 

атрибутиці групи: за допомогою неї молоді люди ідентифікують «своїх»; вона 

виділяє даних молодих людей серед «чужих»; вона працює на об'єднання і 

згуртування групи; вона дозволяє молодим людям демонструвати і відстоювати 

свою позицію в соціальному середовищі [3, с. 3]. Усі ці риси дійсно 

спостерігаються в кожній субкультурі, але на нашу думку, основою 

виокремлення витупають певні відмінні цінності та зовнішні прояви. 

Однією з цікавих сучасних субкультур є субкультура «кейпоперів» (від 

англ. South Korean popular music – K-Pop). K-pop – музичний жанр корейської 

музики, що поєднує різноманітні стилі і увібрав у себе елементи західного 

електро-попу, хіп-хопу, репу, танцювальної музики та сучасного ритм-енд-

блюзу (R&B) [4]. Сприяв виникненню і поширенню даної субкультури 

культурний феномен 한류, Халлю, або «Корейська хвиля», що позначає швидке 

зростання популярності південнокорейської музики, телебачення та фільмів, що 

спочатку охопив Китай, Тайвань, Японію, Таїланд, Філіппіни та інші країни 

Азії, а потім здобув визнання в Австралії, Європі, на Середньому Сході, в 

країнах Латинської та Північної Америки [4, с. 3].  

Зараз K-pop переріс в популярну серед молоді субкультуру, що активно 

цікавиться сучасною Південнокорейською модою, стилем життя, культурою та 

традиціями. Кейпопери – фани K-pop і корейської культури в цілому, в 

основному це молодь (школярі та студенти від 10-ти до 23-х років) [2, с. 3]. 

Велика кількість фан-клубів та об’єднань даного напрямку почали 

нещодавно формуватися по всій Україні. Основним осередком їх локалізації та 

поширення на даний час виступає мережа Інтернет, зокрема соцмережі 

«ВКонтакті», «Twitter», «Facebook» та ін. 
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Корейська поп-музика багато чого запозичує із західної, але володіє і 

яскравими відмінними рисами. Наприклад, у корейському суспільстві все ще є 

сильна консервативна мораль, тому на радіо і телебачення не проходять пісні, в 

яких є натяки на секс, наркотики і алкоголь, так само як і немає традиції 

піднімати політичні питання в музичних композиціях. Також цікавим зразком 

таких відмінностей є і корейська телеіндустрія, яка випускає серіали та шоу, що 

дивляться мільйони глядачів (і з успіхом k-pop воно пов’язане безпосередньо), 

однак тут увага привертається не через екшен-сцени, а через складні сюжетні 

повороти та зосередження на емоціях, психології і почуттях героїв.  

Щодо музичних шоу тут цікавість глядачів утримується постійно 

зростаючою видовищністю, складністю і технологічністю. Музиканти на них 

зазвичай виступають «наживо», а не використовують записані композиції, і це 

демонструє високий рівень k-pop артистів та їх зусилля з підготовки. Для 

успіху в цьому жанрі вкрай необхідні складна хореографія, вміння подати себе, 

вражаючі вбрання і зовнішня привабливість. Найбільш жорсткими є критики 

цього стилю саме щодо останнього пункту, артистів часто звинувачують у 

надмірному захопленні пластичною хірургією та культивуванні образів 

«ідеальних людей».  

Однак  все перераховане вище це лише зовнішня оболонка, під якою 

лежить більш глибокий шар цінностей, що проявляються, наприклад в текстах 

пісень, які часто наділені досить глибоким змістом. Яскравим прикладом цього 

є одна з найпопулярніших k-pop груп – BTS. Найчастіше, в своїх піснях, 

учасники даної групи, закликають молоде покоління приймати себе такими, 

якими вони є насправді. Вони транслюють цінності само прийняття і 

самоповаги, говорячи про те, що любов в першу чергу починається з самого 

себе. Про те, як важливо приймати поразки, користуватися шансами, які 

підкидає їм доля та ніколи не здаватися, не дивлячись на труднощі, рухатися 

вперед, і тільки вперед.  

Ці ідеї можна знайти не тільки у творчості групи, а й у їх промовах і 

публічних виступах. Так, наприклад, можна привести цитату лідера групи Кім 

Намджуна з його промови на 73 сесії Асамблеї ООН: «Може вчора я зробив 

помилку, але вчорашній я – це все ще я. Сьогодні я той, хто я є, з усіма моїми 

недоліками і помилками. Завтра я можу бути трохи мудріше, але це все одно 

буду я. Мої недоліки і помилки – це і є я, вони створюють яскраве сузір’я мого 

життя. Я прийшов до того, щоб любити себе за те, яким я є, яким я був і яким я 

сподіваюся стати [5]». Безумовно це дуже мотивує сучасну молодь прагнути до 

реалізації своїх цілей та мрій. Вони прагнуть бути схожими на своїх кумирів, 

асоціюють себе з ними, адже у кожного учасника групи є своя нелегка історія, в 

якій кожен підліток може побачити самого себе в певний проміжок часу.  

Отже, k-pop артисти є своєрідним яскравим прикладом для молодого 

покоління, оскільки більшості з них довелося подолати безліч життєвих 

труднощів і докласти значних зусиль, щоб досягти тих позицій, які вони мають 

зараз. Саме той факт, що людина завдяки цим цінностям і їх трансляції через 
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популярну музику може мотивувати себе ставати краще, а можливо навіть 

знайти своє місце в суспільстві, безумовно приваблює все більше молоді до 

даної субкультури. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

ФОРМ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ. 

 

Актуальність дослідження: Одним з основних завдань Української 

держави є виховання молодого покоління яке було б здатним взяти на себе 

відповідальність за розвиток українського суспільства в майбутньому. Адже 

при недостатньому приділенні уваги до молоді з боку держави, може 

перетворити її у деструктивну рушійну силу яка негативно буде впливати на 

соціум. Соціальна робота з молоддю в Україні і за кордоном є частиною 

молодіжної політики. 
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Мета публікації – дослідити як на державному рівні відбувається 

організація і забезпечується впровадження сучасних форм роботи з молоддю в 

Україні.  

Пов’язані з темою публікації питання отримали розкриття в працях низки 

вітчизняних дослідників. Так, дослідження соціалізації молоді розглянуто в 

роботах Є. Головахи, В. Пухляка, Ю. Загороднього, В. Куріло, С. Савченко, М. 

Клочко, П. Ордешука, та ін.; аналіз умов для усебічного розвитку молоді як 

соціальної групи – А. Зінченка, Н. Лук’янова, М. Головатий, О. Каретна, Н. 

Юрій та інших; процес формування молодіжної політики в Україні – Н. 

Лук’янова, М. Головатого, О. Каретної, М. Гуцалова, Л. Довгань, Т. Дроздова ; 

дослідження процесу інституціоналізації молодіжних організацій та рухів – В. 

Барабаша, Н. Юрія, А. Гулевська-Черниш, Н. Заболотної та ін.; аналіз 

політичної культури молодого покоління – Є. Говорухи, В. Бебика, В. Ребкала, 

В. Затонського, А. Похресника [1, с.20]. 

Молодь є рушійною силою суспільства, вона має великий вплив на 

соціально демографічні показники в ньому і їй притаманні такі характеристики: 

висока міграційна мобільність, великий попит на освіту, мобільність в 

перекваліфікації і зміна місця роботи. Якщо ми будемо розглядати питання 

молоді на державному рівні у контексті соціальної роботи то об’єктами 

дослідження будуть виступати: працююча молодь, безробітна, молодь яка 

навчається, молоді сім’ї, молодь з вадами у здоров’ї та інші.  

Соціальний захист молоді варто розглядати як вид діяльності державних 

інституцій, а також суб’єктивний аспект, який дає можливість фіксувати 

психологічний стан особистості. Проблему соціального захисту молоді дуже 

точно охарактеризувала Ф. Мустаєва. Дослідниця виділила чотири напрямки: у 

першому розкрито соціальний захист духовного і фізичного розвитку молодої 

людини; у другому – мова йде про створення та захист сприятливого 

середовища для розвитку молоді; у третьому – захист прав молодої людини; у 

четвертому – мова йшла про цільовий захист молоді через державні інститути 

[4, с.5]. У державній політиці виділяють дві моделі соціальної роботи з 

молоддю а саме: інтегративна направлена на розвиток середовища для 

соціалізації молоді та диференційна яка коригує наслідки негативного впливу 

[2, с.18]. В якості прикладу, в Україні є поширеною «Мобільна соціальна 

робота з молоддю», що є яскравим прикладом диференційної моделі, яка як 

правило направлена на ліквідацію лише негативних наслідків проблеми, а не 

суті проблеми [3, с.126]. Дуже гострою є проблема затяжної економічної кризи 

в Україні, актуальною є проблема працевлаштування серед молоді, це може 

бути прикладом для комплексного підходу на рівні неурядових організацій на 

ринку праці, ним слугує проект Молодіжної доктрини України. Остання 

складається з концепцій Державної молодіжної політики. Чинним 

законодавством передбачено широкі правові гарантії працевлаштування 

населення також і молоді. Виникнення та становлення громадських неурядових 
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організацій залежить від нормативно правової бази, що є іманентною ознакою 

громадянського суспільства.  

В Україні тільки Мінмолодьспорт спільно з громадськими організаціями 

та міжнародними інститутами реалізує низку проєктів. Зокрема створення 

банків молодіжних ідей та робочих груп, а також проєкт «Молодіжна столиця 

України» «допомагають залучити молодих людей до формування й реалізації 

державної молодіжної політики на місцевому рівні». [5, с.58]. Досвід 

Запоріжжя щодо навчання координаторів студентських центрів праці за 

Програмою Британської Ради «Активні громадяни», реалізації проєкту «One 

day at work», організації регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-

планів підприємницької діяльності молоді, реалізації щорічного проєкту 

«Школа патріотів» [5, с. 38]. У регіонах України є різні форми молодіжного 

представництва, такі як молодіжні ради, молодіжні колегії, координаційні ради 

з питань молодіжної політики, студентські ради, парламенти. Крім того, 

вводяться такі інноваційні механізми молодіжної участі, як «бюджет участі». 

Для молоді забезпечено можливість дистанційного навчання за допомогою 

безкоштовних освітніх порталів «Lingva Skills» та «Prometheus»60[5, с. 88]. 

У підсумку можна додати що участь молоді у розбудові державної 

молодіжної політики та залучення молоді до життя суспільства було предметом 

особливої уваги багатьох обласних державних адміністрацій, місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування на державному рівні в Україні. 
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ПОВЕДІНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

На сьогоднішній день освіта досягла значного розмаху,  вона спрямована 

не тільки на те, щоб надати певні знання та навички тим, хто навчається, а й 

сприяти їхній соціалізації та адаптації в соціумі. У свою чергу це сприяє 

соціальній інтеграції, тобто об’єднанню суспільства.  

Значним кроком до інтеграції суспільства стало поширення інклюзивної 

освіти. Це явище визначається як надання можливості  дітям з інвалідністю або 

незначними вадами здоров’я  навчатися разом з іншими дітьми у звичайних 

школах. Інклюзивна освіта з’явилася на міжнародній арені у другій половині 

ХХ століття, а в 2000-х роках  – в Україні [2, с.11]. Наразі інклюзія є 

невід’ємним елементом сучасного освітнього процесу та соціальної інтеграції. 

Діти з особливими освітніми потребами можуть демонструвати незвичну 

поведінку, яка може бути виражена у різних проявах, зокрема і негативних, а 

саме завданні моральної або фізичної шкоди собі та оточуючим, завданні 

матеріальних збитків, порушенні дисципліни й загального навчального 

процесу.  Для вирішення такого роду питань потрібна системна робота фахівців 

різних сфер, зокрема і соціальної роботи [6]. Саме тому тема дослідження є 

наразі актуальною. 

Метою даного дослідження є визначення потенціалу застосування 

поведінкових технологій для соціальної роботи з дітьми, що мають особливі 

освітні потреби. 

 Діти з особливими освітніми потребами, навчаючись у звичайних 

закладах освіти, можуть виражати девіантну, тобто незвичну, поведінку. Така 

поведінка має різні прояви: завдання фізичного болю собі чи іншим учасникам 

освітнього процесу, здійняння галасу, ламання меблів або навчального 

приладдя, недоречне бігання по класу тощо. Такого роду прояви негативно 

позначаються на навчальному процесі в цілому, не дають можливості 

концентрації, постійно відвертають увагу всіх учасників освітнього процесу [4, 

с.205-209]. Зважаючи на це, спеціалісти з реабілітаційно-виховної роботи 

сформували поведінкову систему, що містить в собі технології соціальної 

роботи, спрямовані на мінімізацію проявів девіантної поведінки у дітей. Такі 

технології базуються на біхевіористичній моделі соціальної роботи, яка 

ґрунтується на розробках Берреса Фредеріка Скіннера, і являють собою 

системну та багатоетапну роботу щодо згасання небажаної поведінки у клієнта 

та розвитку бажаної [1, с.79].  Основні методи біхевіоризму, які лежать в основі 

такої роботи:  
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 символічна економіка – система заохочень, за якою клієнти, 

демонструючи бажану поведінку, отримують «символи» (приємні дрібниці),  

які можна обмінювати на щось значуще для самих клієнтів; 

 соціальне моделювання – метод, за якого клієнт разом із соціальним 

працівником визначає бажану поведінку, й втілює її у життя, спостерігаючи за 

поведінкою інших людей.  

Слід зазначити, що метою соціальної роботи  з подолання девіантної 

поведінки у дітей з особливими потребами є запобігання її виникненню, а не 

зупинення її чергового прояву [3, с.138]. 

Перед тим, як почати роботу з дитиною, важливо скласти план дій, що 

має задовольняти такі вимоги: коректність, точність викладу етапів вирішення 

проблеми, детальність, послідовність, можливість і методи співпраці з іншими 

соціальними працівниками, педагогами або спеціальними установами. Даний 

план складається за такою структурою:  

1. визначення причин, частоти і видів прояву девіантної поведінки [3, 

с.139-142]; 

2. закріплення уподобань і потреб конкретної дитини, її найкращі 

шляхи сприйняття інформації; 

3. чітке визначення мети запланованої діяльності; 

4. зазначення методів й етапів роботи, визначення допоміжних 

ресурсів (співпраця з іншими спеціалістами чи установами) [6]; 

5. прогнозування результатів роботи. 

Варто враховувати мотиви девіантної  поведінки. Адже через таку 

поведінку дитина «повідомляє» про свої ситуативні потреби, які вона не може 

задовольнити іншим, соціально прийнятим чином. До основних потреб 

відносять: привернення соціальної уваги, зміна виду зайнятості, отримання 

якогось предмету чи діяльності, сенсорна стимуляція, що є своєрідним 

«антистресом» [3, с.140-142].  Під «проводом» перелічених проявів незвичної 

поведінки формуються її причини й частота вираження. 

На першому структурному етапі здійснюється анкетне або усне 

опитування батьків, опікунів, вчителів та інших осіб, що контактують з 

дитиною з особливими освітніми потребами, а також опитування її самої [3, 

с.142-145]. Це дає змогу визначити функції, причини, періодичність девіантної 

поведінки та способи її вираження.  

Під час здійснення другого пункту плану, слід визначити що потрібно 

конкретній дитині для того, щоб її базові потреби були задоволені. Зазвичай 

для цього необхідно: обладнання навчального та грального простору, 

організація частих перерв, вчасні прийоми їжі тощо. Важливо задовольняти такі 

потреби, аби уникнути девіантної поведінки з метою їхнього вимагання. Також 

варто зазначати її уподобання,  будь це гра в машинки, чи малювання, чи щось 

інше. Таким чином, соціальний працівник знайде засоби мотивації для дитини у 

роботі щодо згасання неконтрольованої поведінки. 
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Останнім для цього етапу є визначення найкращих шляхів сприйняття 

дитини. Доведено, що саме візуалізація будь-якої інформації є найкращим 

засобом подачі для дітей з особливими освітніми потребами, якщо їхня 

інвалідність не пов’язана з вадами зору.  Проте краще все ж індивідуально 

визначити шляхи сприйняття задля того, щоб дитина засвоювала інформацію 

найбільш зручним для неї способом. 

Мета запланованої діяльності є третім етапом. Головні вимоги до неї – 

чіткість і коректність визначення, а також встановлення не вигаданих 

ідеальних, а реальних досяжних цілей. 

Опорною тріадою четвертого етапу можна вважати дотримання 

послідовності дій, спрямованих на попередження проявів незвичної поведінки; 

встановлення позитивної комунікації соціального працівника з дитиною із 

застосуванням прямої мови, малюнків, мови жестів, жестикуляції за потреби [3, 

с.158]; емпауермент, тобто залучення сил і ресурсів самої дитини для 

вирішення проблеми, а не робити все за неї. 

Також на цьому етапі поширені такі поведінкові технології як групова 

діяльність із метою залучення дитини з особливими освітніми потребами до 

командної роботи [5]; використання стікерів-наліпок задля дієвого подання 

інформації про навчальний процес, правила поведінки, матеріал дисципліни або 

організаційні моменти; використання спеціальних карток з короткими фразами 

чи малюнками, щоб дитина могла звернутися до оточуючих, вказавши свої 

бажання; застосування мотивацій, альтернатив, компромісів, спеціальних 

мобільних додатків тощо. 

Останнім пунктом плану є прогнозування бажаних результатів. Важливо 

чітко формулювати очікувані зміни у поведінці дитини. Їхній зміст повинен 

орієнтуватися на раніше визначену мету діяльності. Якщо досягнуті результати 

не співпадають з метою, то це означає, що було допущено помилку у виконанні 

практичних поведінкових технологій, і запланована діяльність потребує 

повернення до початку плану. 

Підводячи підсумки, важливо відзначити наступне. Діяльність 

соціального працівника з подолання девіантної поведінки дітей з особливими 

освітніми потребами є складним і довготривалим процесом, що має поступовий 

характер. Мета й причини вираження такої поведінки бувають різними, але 

спеціаліст галузі «соціальна робота», в орієнтації саме на цю категорію 

клієнтів, повинен бути обізнаним у поведінкових технологіях вирішення даного 

питання, незалежно від ступеню складності. Перспективами у вирішенні такого 

роду завдань є розробка напрямів роботи з іншими учасниками освітнього 

процесу, а саме з батьками школярів, вчителями, класом в цілому. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПОСТРАЖДАЛОЮ МОЛОДДЮ ВНАСЛІДОК 

ПСЕВДОРЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Актуальність дослідження проблеми полягає в тому, що за карантинних 

умов, котрі призводять до поглиблення та загострення  переживання стресу та 

страху у різних верств населення. Разом з тим саме молодь, характеризується 

надмірною вразливістю внаслідок недостатньої духовної освіченості, 

відкритості і довірливості, необхідності здійснення пошуку сенсу життя і свого 

місця в цьому житті. Все це призводить до легкого сприйняття спотворених 

істин сектантських вчень молодими людьми. В свою чергу вплив цих вчень й 

самих організацій має деструктивну дію на психіку і сприйняття реального 

світу. Тому перебування в тій чи іншій секті може позначитися на майбутньому 

розвитку молодих людей, залишаючи нищівні наслідки в їх подальшому житті. 

Проблема втручання та реабілітації осіб, що потрапили під вплив 

псевдорелігійних організацій, є актуальною як для України, так і для ряду 

інших країн, де вже існують реабілітаційні центри допомоги цим людям. В наш 

час ця проблема є досить актуальною, за рахунок бурхливого розвитку нових 

культів та псевдорелігійних організацій, тобто сект, малого супротиву розвитку 

цих організацій, що в кінцевому наслідку може призвести до повної втрати 
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перспективи розвитку особистості, що знаходиться під деструктивним 

впливом.[3] 

Мета публікації полягає у пошуковому аналізі можливої стратегії 

соціальної роботи з постраждалими представниками молоді внаслідок впливу 

псевдорелігійних організацій. 

Хоча релігійні орієнтації людини вважаютьсябільш особистою справою, 

проте вони не перестають мати серйозні соціальні наслідки. Варто звернути 

увагу на те, що псевдорелігійна група не прагне тільки до релігійних цілей, а 

реалізовує також цілі поза-релігійні, і в такий спосіб задовольняє свої моральні 

та матеріальні потреби. Так як релігійна група – це важливе середовище 

спілкування, діяльності а відповідно і розвитку молодої людини, котра пов'язує 

своє життя, чи його період з певною вірою, то зв’язок людини з групою є 

вираженням її соціальної природи, та виникає з  певної природньої людської 

потреби в спілкуванні та перебуванні в соціумі, взаємодіючи з ним і граючи 

певну роль в ньому. 

До основних ознак тоталітарного впливу псевдорелігійних культів на 

молодь можна віднести: а) групову або індивідуальну ізоляцію, що призводить 

до усвідомлення власної групової надзвичайності; б) наявність директивного 

лідера, який орієнтує групу за вигідним для себе напрямом у прийнятті 

колективного рішення; в) однорідність групи, що має розвиток внаслідок 

недопущення існування різних думок чи цінностей. В результаті такого впливу 

та психологічної обробки з боку «релігійного лідера» відбувається зміна 

групової свідомості членів секти, і, зазвичай виникають нові моделі групового 

мислення.[3] 

Якщо сталось так, що під вплив псевдорелігійних організацій потрапила 

дитина чи підліток, то як показує практика, витягнути її звідти буде досить 

тяжко, а в деяких випадках і зовсім неможливо. Лише тяжка праця батьків, 

оточуючих та спеціалістів зможе допомогти дитині. Якщо ж до секти потрапив 

підліток, то розмову з ним потрібно вести не як с дитиною, а як з дорослою 

людиною, що здатна самостійно мислити, приймаючи рішення та здійснюючи 

самостійні  висновки. 

Постає проблема повноцінного повернення молодої людини у родину, 

суспільство. У багатьох країнах з цією метою застосовують так звану тактику 

депрограмування, яка доволі часто носить примусовий характер та 

супроводжується насильством. Однак ефект цієї процедури не завжди 

позитивний. [1] 

Виходячи з вище зазначеного та проаналізувавши методи впливу сект  на 

людей та деструктивних наслідків, що вони залишають після себе, можна уявно 

розділити їх на два стани,  в залежності від ступеня замученості у секті: 

початковий та тяжкий. Якщо за початкового стану потерпілий знаходиться під 

впливом псевдорелігійної організації відносно невеликий період, та не зазнав 

глибокого психологічного впливу зі сторони «релігійних лідерів» чи їх 

послідовників, то тяжким станом характеризується клієнт, що зазнав майже 
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повної або цілковитої психологічної обробки та сектантських методів на 

собі.[3] 

Щодо допомоги постраждалим в обох станах, соціальний працівник може 

застосувати психолого-орієнтовані теорії, в грунті яких лежить оптимізація 

власних зусиль клієнта через використання його особистісних і соціальних 

ресурсів для впливу на ситуацію. Однією з найпоширеніших теорій цього 

напряму, яку соціальний працівник може використати для початкової роботи з 

клієнтами обох станів є психодинамічна, в грунті якої лежить психоаналіз. Ця 

теорія спрямована на те, щоб соціальний працівник міг отримати інформацію 

про клієнта, стану причини походження устрімлення до залежності в дитинстві 

та минулих проблемах клієнта. Зокрема, за допомогою психодинамічної теорії 

можна діагностувати динаміку та розвиток соціальних чи особистісних змін, та 

прогнозувати їх вплив на клієнта. [2] 

За задовільного стану клієнта та його мотивації на звільнення від впливу 

соціальний працівник може включати до стратегії допомоги екзистенційну 

теорію, в основу якої покладене устрімлення до пошуку сенсу життя 

потерпілого, його намагання віднайти сенс стосунків, діяльностей в житті 

клієнта. Необхідно зважати на те, як потерпілий сприймає й тлумачить свої 

уявлення про навколишнє середовище, як оцінює свій соціальний статус. Ця 

теорія є досить актуальною в роботі з постраждалими від негативного впливу 

релігійних сект, адже як уже було зазначено, їх вплив деформує уявлення 

адепта про навколишнє середовище та власний соціальний статус. 

Також може бути використана й гуманістична теорія, ідеї якої побудовані 

на допомозі клієнтам у самопізнанні й усвідомленні їх особистісної значущості 

в розумінні самих себе та впливу на них оточуючого середовища.  

Гуманістична теорія є допоміжною саме внаслідок віри в клієнта та його 

спроможність знайти власний шлях та побудувати бажане майбутнє. 

Із соціологічних моделей варта уваги соціально-радикальна модель, адже 

в неї покладені ідеї допомоги клієнтові шляхом організації спільних 

колективних дій, котрі спрямовані на підвищення його самосвідомості. 

Допомагаючим колективом в такому випадку можуть виступати клієнти з 

аналогічними потребами, які об’єднуються в групи. Соціальний працівник, за 

використанням цієї теорії має виконувати функції соціального нагляду і 

контролю, або ж соціального «адвоката». 

За тяжкого стану потерпілого , який виникає внаслідок того, що 

діяльність  псевдорелігійних організацій є нищівною та деструктивною, і в 

підсумку змінює психічний стан адепта, актуальною теорією що до виведення  

клієнта  з тяжкого стану є теорія кризового втручання. Вона потребує 

оперативного втручання для того, щоб вивести людину з дезадаптивного стану, 

в якому вона знаходиться внаслідок перебування під впливом псевдорелігійних 

організацій. 

Робота з молоддю, котра постраждала внаслідок впливу псевдорелігійних 

організацій є досить складною, і має здійснюватись комплексно, враховуючи 
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стан та ступінь замученості клієнта, залежність та мотивацію до позбавлення 

деструктивного впливу. адже їх психічна структура та свідомість проходить 

через деструктивні методики впливу зі сторони членів сект, котрі 

завуальовують зазвичай свої наміри під добрими цілями, поглядами та вірою. 

Постраждалі потребують допомоги як від соціального працівника, до якого 

звертаються за допомогою, так і від сім’ї й близького оточення потерпілого. На 

сьогодні проблема реабілітації людей що знаходились під впливом сект є 

досить актуальною, як для вивчення, так і для розробки нових стратегій і форм 

в соціальній роботі. 
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Погіршення екологічної ситуації у світі, що призводить до розвитку 

різних хвороб, актуалізує пошук людьми способів збереження власного 

здоров’я. Розвиток, популяризація здорового способу життя та попит на нього, 

в свою чергу, активізували розвиток економічного сектору, що визначається 

формуванням великої кількості нових робочих місць та засобів заробітку для 

компаній (спортивне обладнання, спортзали, тощо). Таким чином, здоровий 

спосіб життя активно закріплюється як тренд сучасності, який не скоро відійде, 

або навіть залишиться з нами назавжди. Значний вплив на формування трендів 

сучасності має реклама. У сучасному світі реклама очікує на людину всюди: в 

інтернеті, по телевізору, на вулиці, в магазині, а отже не можна принижувати її 

значення та вплив на людину. 
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У сучасному суспільстві реклама виступає як первинним, так і вторинним 

агентом соціалізації особистості, тому вона впливає на формування уявлень в 

індивіда поглядів про ті чи інші речі в його житті. У цій роботі розглядатимемо 

вплив реклами саме на розуміння здорового способу життя, адже зараз як 

ніколи люди почали піклуватися про себе та своє здоров’я.  

Метою даної роботи є визначення стратегій реалізації здорового способу 

життя та значення рекламного впливу на вибір цих стратегій. Реклама та спосіб 

життя ставали предметом дослідження великої кількості соціологів та 

психологів. Так, в своїх роботах Е. Фромм писав про те, що в нашому 

суспільстві індивід перетворюється на товар, в один із тих товарів, що 

циркулюють на ринку. Тому сама особистість сприймається як товар. Принцип 

оцінки однаковий і для ринку товарів, і для ринку особистостей. Така людина 

мусить знати, які особистості користуються попитом на ринку. Іншими 

словами, ця людина стверджує: «Яким ви мене хочете бачити, таким я і є», де 

«ви» – це покупці. Ставлення до оточення у нього аналогічне, так як інші також 

сприймаються як товар. І така тенденція прогресує» [1, c.41]. Даний підхід 

Е.Фромма щодо розуміння особливостей реалізації споживацької стратегії 

особистості розкриває вплив реклами на індивіда.  

За результатами дослідження «Ставлення молоді України до здорового 

способу життя» [2], реалізованого Державним інститутом розвитку сім’ї та 

молоді за підтримки ЮНІСЕФ у 2010 р. лише 40% респондентів вважають 

здоров'я найважливішим у своєму житті. Але активна популяризація здорового 

способу життя почалася вже після 2010 року, що позначилося і на зростанні 

уваги українців до проблем власного здоров’я. В 2017 році даний показник вже 

становив 53.6% [4, с.8]. Актуалізація здорового способу життя в рекламі 

пояснюється тим, що суспільство стає все більш орієнтованим  на вирішення 

питань фізичного та психологічного здоров’я. ВООЗ заявляє, що 60% факторів 

індивідуального здоров’я залежить від звичок окремого індивіда [3]. Серед 

найбільш розповсюджених стратегій реалізації здорового способу життя 

виділяють спорт, здорове харчування, відсутність шкідливих звичок та 

регулярне обстеження у лікаря. Всі провідні компанії світу зараз орієнтують 

свою продукцію та політику на «здорового» споживача. Так, наприклад, навіть 

компанія McDonald’s, яка здавалася б виробляє шкідливу їжу додала у своє 

меню салати, поживні корисні сніданки та ін. Не відстають від цієї моди і 

популярні люди, будь-кому за честь буде пропозиція стати обличчям, яка 

пропагує звичку піклуватися про своє здоров’я. До цього варто додати також 

рекомендації лікарів по всьому світу, приклад інфлюенсерів, пропаганда 

стрункого/підкачаного тіла і вже все більше і більше людей долучаються до 

здорового способу життя.  

То що ж саме люди вважають здоровим способом життя? Для цього ми 

аналізуватимемо дані Googletrends. За допомогою них ми маємо змогу 

побачити, що саме цікавить людей найбільше. Для аналізу ми взяли динаміку 

запитів в Україні. Аналізуючи такі запити, як «здорове харчування», «спорт», 
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«профілактика захворювань» та «шкідливі звички» ми можемо дійти висновку, 

що теми, пов’язані зі здоровим способом життя найбільш популярні серед 

жителів західної частини України загалом. Значною мірою в цьому плані 

відрізняється така стратегія реалізації як «спорт», бо вона популярна у всіх 

регіонах без виключення, хоча першість залишається однозначно за західними 

регіонами. Запит «спорт» дуже сильно зріс в період з березня 2020 року по 

березень 2021 року. Дані тенденції, на нашу думку, пов’язані із 

запровадженням тотального карантину, через який люди мали більше часу на 

те, щоб зайнятися собою, та на якому потребували більшої самоорганізації 

рухової активності. Щодо «здорового харчування», то цей запит є менш 

популярним і зберігає непевну динаміку то збільшуючись, то зменшуючись 

постійно. Те саме ми можемо помітити й аналізуючи динаміку запиту 

«шкідливі звички». А ось щодо порівняння запитів «здорове харчування» та 

«шкідливі звички» ми не можемо сказати, що серед них є більш популярний. 

Вони зберігають приблизно однакову динаміку і є доволі популярними. Окремо 

хотілося б виділити такий запит як «профілактика захворювань», який набував 

найбільшої популярності після спалахів коронавірусної інфекції. 

Отже, результати отриманих даних щодо стратегії реалізації здорового 

способу життя вказують на те, що найбільш популярною стратегією реалізації 

здорового способу життя згідно з Googletrends є спорт. Ми розуміємо, що 

реклама дійсно впливає на формування в людей уявлень про те, з чого 

складається здоровий спосіб життя, бо тема спорт насправді широко 

висвітлюється повсюди. А залежність запиту «профілактика захворювань» від 

динаміки поширення коронавірусу доводить нам це ще раз. Образ здорового 

способу життя насправді сприймається людьми так, як він подається у різного 

роду рекламі. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ТА СУЧАСНИХ ФОРМ 

УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ 

 

Сім’я була і залишається одним з основних соціальних інститутів, що 

забезпечують стабільність та впорядкованість взаємодій у суспільстві через 

реалізацію функцій соціалізації та виховання, засвоєння нових соціальних 

ролей та трансляцію соціальних і культурних норм та цінностей від покоління 

до покоління. Тож створення сім’ї є важливим аспектом соціального життя і у 

всіх суспільствах з цим процесом пов’язані певні культурні, соціальні і 

релігійні практики, традиції та ритуали, спрямовані на його визнання і 

закріплення. Саме тому вважається, що весілля і весільна церемонія, пов’язана 

з укладанням шлюбу і створенням сім’ї, є не тільки важливою подією в житті 

конкретних індивідів, а й певним проявом соціокультурних практик, засіб 

інтеграції суспільства та засіб передачі суспільних цінностей різним соціальним 

групам людей, яка зазвичай супроводжується багатьма обрядами, церемоніями, 

традиціями тощо.  

Весільна церемонія з соціологічної точки зору може бути розглянута як 

система символічних дій, соціально і культурно обумовлених, що вимагають 

від учасників виконання певних соціальних ролей. Традиційне українське 

весілля, раніше виступало, як обов’язковий акт проголошення молодої сім’ї та 

так би мовити, ціла «театральна вистава», яка тривала 2-3 дні (в деяких регіонах 

воно могло тривати тиждень, що відображено у фольклорі [1, с.95]). Воно мало 

безліч локальних варіацій, проте незважаючи на територіальну приналежність, 

традиційний весільний обряд складався з трьох основних циклів: 

передвесільного, весільного і післявесільного.  

Передвесільний цикл включав в себе: вивідани, сватання, оглядини, 

запросини, заручини. Весільний цикл розпочинали бганням (випіканням) 

короваю, вбиранням весільного гільця (деревця), далі дівоч-вечір, парубоцька 

вечірка, обряд посаду, викуп нареченої, церемонією вінчання, покривання 

(тобто розплітання коси). Завершався весільний цикл обрядом комори 

(покладини), де наречена мала засвідчити свою чесність та невинність. 

Післявесільні обряди розпочинались у понеділок, після весілля. Так звані, 

понеділкування (почепини, перезва) – післявесільне гостювання родичів 

нареченого у молодої сім’ї [2]. Таким чином можна відзначити, що весільні 

ритуали починались ще до весілля і до них були залучені не тільки самі 

наречені та їхні родини, а й інші члени громади, що також мали ритуальні ролі 

(наприклад, свати та свахи, подружки нареченої та друзі нареченого і т.д.) і 

закінчувались вже після весільного дня, як правило відвідинами молодят 

родичами, що підкреслювало і утверджувало утворення нової сім’ї. 
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Звичайно зі змінами суспільних відносин, змінювалась і весільна 

церемонія, однак як зазначає Т.Гаєвська, з-поміж культурних явищ жодне не 

може дорівнятися за рівнем відображення історичних епох із весільною 

звичаєвістю. Вони різні за змістом, відмінні за формою, пісенним та ігровим 

оформленням, але мають здатність навіть у найновіших проявах зберігати 

основні обряди та ритуали всіх попередніх часів [3, с. 112]. Дійсно на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства, відбувається 

переосмислення інституту сім’ї та шлюбу, а тому ми все далі відходимо від 

традиційних форм святкування весілля до більш інноваційних, але деяка 

схожість обрядовості залишається. 

В сучасному українському суспільстві святкування весілля не є 

обов’язковими ритуалом, як це було раніше, його можуть навіть зовсім не 

проводити. Змінились як самі практики весільної церемонії так і цінності, що 

вони відображають. На сьогоднішній день можна сказати, що українське 

весілля дуже схоже на європейські практики, в поєднані з деякими обрядами 

традиційного (проте це поєднання трапляється не завжди).  

Також відмінною рисою є значне скорочення і трансформація циклів 

весілля. Так, наприклад, передвесільний цикл, особливо у містах, може 

скорочуватись до заручин і проведення дівич-вечора/парубоцької вечірки, що 

мають модернізовані форми, інші ж елементи церемонії відсутні взагалі. А от у 

весільному циклі можна зустріти багато зарубіжних практик змішаних з 

традиційними, такі як: викуп, обмін обручками, обітниці, вінчання, перший 

танець молодят, розрізання торту, кидання букету/підв’язки незаміжнім 

дівчатам/хлопцям, зняття фати (це до речі ще одна з модернізацій традиційного 

обряду покривання). Також зазвичай у наречених є свідки – молоді, незаміжні 

дівчата та хлопці. Все святкування сучасного українського весілля триває 

зазвичай один чи два дні. Післявесільний цикл також дуже короткий, інколи на 

другий день збираються невеликим колом найближчих родичів.  

Особливістю сучасного весілля також можна вважати дуже популярні 

виїзні церемонії, коли церемонія проходить там де цього забажають молоді 

(кафе, ресторан, пляж, вілла тощо), така практика не тільки підкреслює 

індивідуальність та особливість церемонії, а й має певне символічне, статусне 

значення. 

Якщо раніше, на традиційних весіллях, все було послідовно та доволі 

однаково у всіх, то на сучасному – кожна пара може обрати, які обряди будуть, 

а які ні, та як взагалі буде проходити святкування, однак певна стереотипізація і 

ритуалізація залишається (обмін обручками, танець молодят, святкове 

частування, тощо).  

Особливим атрибутом весілля є вбрання. На традиційному українському 

весіллі вбрання залежало від регіону проживання, але це все одно був 

народний, традиційний одяг. На сучасному ж весіллі зазвичай наречений одягає 

офіційний костюм, а наречена – білу сукню.  
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Отже, ми бачимо, що традиційне та сучасне українське весілля значно 

різняться. Починаючи від вбрання, закінчуючи деякими традиціями 

проведення. Хоч сучасне весілля схоже на європейське, але дуже часто 

використовуються деякі обряди і ритуали притаманні традиційному, що є 

цікаво для подальших досліджень в контексті відображення у весільній 

церемонії соціокультурних змін.  
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КАЗКОТЕРАПІЯ — МЕТОД ВИХОВАННЯ, ВИПРОБУВАНИЙ ЧАСОМ 

 

Актуальність теми. Психологію дитячого віку стали серйозно вивчати в 

основному після робіт 3. Фрейда, що довів вплив подій, що відбулися в 

дитинстві, на всю подальшу долю людини. Казкотерапія – метод, що 

використовує казкову форму для корекції емоційних порушень і вдосконалення 

взаємостосунків з навколишнім світом. Метою і задачею казкотерапії є 

зниженні агресивності у дітей, усунення тривожності і страхів, розвиток 

емоційної саморегуляції і позитивних взаємостосунків з іншими дітьми. Для 

цього казкотерапія використовує казкові прийоми і способи роботи з дітьми, 

доступні їм через свою простоту і величезний інтерес до самої казки. Таку тему 

як казко терапія не часто зустрінеш в Україні, але зарубіжні психологи досить 

часто торкалися саме цієї терпії, такі як  Е. Фромм, Е. Берн, Е. Гарднер, І. В. 

Вачкова, М. Осоріна, Е. Лісіна, Т. Зінкевич-Євстигнєєва. Казкотерапія не є 

поширеною у своєму використанні, саме тому ця тема є актуальною для тез. 

Казкова терапія може бути використана в роботі з дітьми дошкільного віку, 

підлітками та дорослими. У навчально-виховних комплексах використовують 

як передові педагогічні практики, так і перевірені часом методи виховання 

дошкільнят. Психолог і психіатр Б. Беттельгейм у науковій праці «Чарівне і 

корисне: про значення і цінності казки» дослідив класичний фонд народної 

фантастичної прози. Вивчивши усталені казкові мотиви, вчений довів, що казки 
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та легенди здатні допомогти дитині адаптуватись у мінливому 

соціокультурному середовищі. У 1970-х метод казкотерапії почала 

впроваджувати у практику Д. Бретт. Дослідниця створила цикл оповідань 

(«Annie Stories», 1988), в яких маленька дівчинка Анна потрапляє у складні 

ситуації. 

Для розуміння даної теми доречними будуть такі дефініції, як: «казко 

терапія», «методи виховання». Самим влучним терміном щодо теми є у 

російського психолога, директора Інституту казкотерапії Тетяни Дмитрівни 

Зінкевич-Евстігнеевоі. «Казкотерапія - це психологічний напрям, який, 

використовуючи метафоричні ресурси казки, дозволяє розвинути 

самосвідомість, удосконалювати творчі здібності, поліпшити взаємодію з 

навколишні світом, побудувати особливі довірчі, близькі стосунки з 

оточуючими, позбутися багатьох страхів і комплексів» [1, C.1]. У цьому 

визначені ми погоджуємося з усіма вказаними аспектами. Саме казка стає 

важливим інструментом у вихованні дітей, і як зазначила Тетяна казка дозволяє 

розвинути дитині самосвідомість, через який потім дитина приймає світ так як 

він є. Виходячи з терміну, можливо визначити такі критерії: - дозволяє 

розвинути самосвідомість. 

- удосконалювати творчі здібності. 

- поліпшити взаємодію з навколишні світом. 

- побудувати особливі довірчі, близькі стосунки. 

«Методи виховання — шляхи і способи взаємопов'язаної діяльності 

вихователів і вихованців, спрямованої на досягнення виховних цілей» [2, C.1]. 

Вчені цим терміном називають шляхи дослідження виховних цілей (І. П. 

Подласий, Г. П. Волкова, В. П. Галузяк,. Як я вже зазначала, казка це є 

виховний інструмент для дитини, і саме від туди вона дізнається що добре а що 

злим.  

 Казкотерапія дослівно означає «лікування казкою». Вчасно розказана 

казка для дитини означає стільки ж, скільки психологічна консультація для 

дорослого. Відмінність тільки в тому, що від дитини не потрібно вголос робити 

висновки і аналізувати, що з ним відбувається: робота йде на внутрішньому, 

підсвідомому рівні. Казка служить одним з доступних шляхів перенесення 

своїх власних переживань на іншого і, навпаки, усвідомлення своїх власних 

почуттів через оточуючих. Тому, сприймаючи казку, діти, по-перше, 

порівнюють себе з казковим героєм, і це дозволяє відчувати і зрозуміти, що не 

у них одних є проблеми і переживання. По-друге, за допомогою ненав'язливих 

казкових образів дітям пропонуються виходи з різних складних ситуацій, 

шляхи вирішення виниклих конфліктів, позитивна підтримка їх можливостей і 

віри в себе. 

Отже, підсумком є те що з давніх-давен казка була відома нашим предкам 

як один з кращих способів впливу на дитину. Поступово довіра до цього жанру 

настільки зросла, що з'явився навіть окремий психотерапевтичний метод під 
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назвою «казкотерапія», чия ефективність неодноразово підтверджувалася на 

практиці. 
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СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ПРОЯВАМИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ 

 

На сьогодні проблема  скоєння суїциду є однією з найбільш актуальних, у 

зв’язку з негативними соціальними наслідками та великою поширеністю цього 

явища серед населення, включаючи і зовсім молоде покоління, таке як підлітки 

та діти. Проблема суїциду супроводжує людину з того моменту, як вона 

усвідомила свою скінченність, смертність і постала перед вибором між життям 

і смертю. Актуальні умови карантину Ковід ще більше ускладнюються 

емоційні стани, поширюють песимістичні настрої і в такий спосіб сприяють 

поширенню проявів суїцидільної поведінки. 

У соціальній роботі суїцид розглядається як навмисне позбавлення себе 

життя, крайній прояв аутоагресивної поведінки, породженої негативною 

самооцінкою, спрямованої на завдання шкоди своєму соматичному або 

психічному здоров’ю [1]. 

Проблема суїцидальної поведінки знайшла широке відображення у 

наукових працях видатних філософів, соціологів та психологів. Починаючи з 

таких як Е. Дюркгейм та З. Фройд. Відображена ця проблематика і в роботах 

сучасних та вітчизняних науковців, зокрема таких як О.О. Осетрової,  В.В. 

Рибалки, В.А. Розанова., А.Н. Моховикова, та інших.  

Особливість природи феномена суїциду полягає у тому, що кожна без 

винятку суїцидальна дія є не тільки актуальною як свідчення про індивідуальні 

та суспільні хвороби, але й сучасною, тобто такою, що не має терміну давності. 

При аналізі самогубств попередніх поколінь і епох ми виявляємо у них ті ж 

https://olga2901l.narod.ru/skazkoterap_ingl.html
http://детскийвопрос.рф/article/298
http://детскийвопрос.рф/article/298
https://cyberleninka.ru/article/n/skazkoterapiya-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/skazkoterapiya-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta
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проблемні вузли і питання, які й сьогодні не знайшли свого остаточного 

рішення. Так, як і у попередні часи, сьогодні люди продовжують пошуки сенсу 

життя, стикаються з неможливістю припинення болю, намагаються виявити 

можливі шляхи безсмертя і приборкати страх смерті, якої неможливо уникнути.  

Труднощі при вивченні феномена суїциду полягають у тому, що його 

суть не лежить на поверхні. Зовнішні (видимі) умови й причини самогубства не 

обов’язково є основоположними. Розуміння істинної природи феномена 

суїциду можливе тільки на основі інтегралу, в якому будуть враховані як 

зовнішні, так і внутрішні суїцидальні мотиви. 

У цілому, зараз недостатньо окремих вузькоспеціалізованих наукових 

суїцидологічних досліджень, оскільки очевидна багатомірність проблеми 

суїциду. А саме тому соціальна робота схильна до того, аби допомогти людині 

відшукати той сенс життя та надихнути на підтримання свого психічного стану. 

Щодо соціальної роботи з дітьми та підлітками, то роздуми про смерть 

уперше приходять до людини у дитинстві (у віці 3 – 5 років – це страх небуття 

як страх темряви, самотності, замкнутого простору; у віці 5 – 8 років – це 

узагальнений страх смерті тощо). Такі страхи відвідують у юності, у середині 

життя, у старості, тобто супроводжують людину на протязі всього її життєвого 

шляху. Наслідки боротьби з ними визначають процес становлення світоглядних 

настанов і пов’язаних з ними орієнтирів практичної діяльності, що можуть бути 

націлені як на життя, так і на смерть (алкоголізм, наркоманія, екстремальні 

професії, нарешті, самогубство) [4]. 

Здебільшого підлітковий суїцид зумовлений віковими психологічними 

особливостями, серед яких домінують егоцентризм, негативізм, емоційна 

нестійкість, інфантилізм.  

Детермінантами суїцидальної поведінки в учнівському середовищі 

виступають: 

- невміння підлітка розуміти та проявляти свої почуття, пояснювати 

свої переживання; 

- особливість відчуття свого місця у світі: з одного боку – вже не 

дитина (переживає дорослі бажання), а з іншого – і не дорослий, адже залежить 

від сім'ї (яка, в свою чергу,  стає менш значимою, ніж однолітки), від рішень та 

дозволів батьків; 

- нестійкість самооцінки, неадекватне уявлення про власну 

компетентність, перебільшення власних вимог та претензій до себе, очікування 

негативних оцінок з боку оточення і складність у висловленні бажань щодо 

підтримки; 

- максималізм у оцінюванні себе та інших, нездатність прогнозувати 

наслідки своїх дій.[3]. 

Особистісно-психологічною основою суїцидальності неповнолітніх є 

депресивні розлади, насамперед імпульсивність, емоційна незрілість і 

нестійкість. 
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Найчастішими мотивами самогубств у підлітків є  невдале кохання, 

образи оточуючих, особисто-сімейні конфлікти, страх перед кримінальною 

відповідальністю,  покаранням чи ганьбою,  складнощі у навчанні. Е.Шир 

вважає, що у підлітковому віці найчастіше йде мова не про спробу самогубства, 

а лише про використання “суїцидальної техніки” для досягнення іншої (не 

суїцидальної) мети. А серед інших факторів ризику суїцидальної поведінки 

виділяє психотравмуючі ситуації, пов’язані з навчанням у школі, розлади 

характеру чи поведінки, психічні патології [2]. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що соцільно-психологічна складова 

допомоги дітям та підліткам фахівців соціальних служб у випадках 

суїцидально-орієнтованої поведінки відіграє дійсно велику роль. Існує велика 

кількість заходів спрямованих на покращення стану дітей, які схильні до 

суїциду. Тут вже головну роль будуть відігравати індивідуальні особливості 

людини. Але, в випадку суїцидально-орієнтованої поведінки необхідно діяти 

швидше, та приймати рішення завчасно, адже на межі найголовніше – життя. А 

також, заходи стануть ефективнішими, якщо соціальний працівник зможе 

побудувати таку лінію довіри, аби дитина та її родина відчувала себе в безпеці.  

У такому разі спеціалісту слід завжди дотримуватися «Етичного кодексу 

соціального працівника», адже саме це забезпечить йому довіру та м’який 

клімат у побудуванні відносин з його клієнтами. 
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ПРОЯВИ ПОСТПРАВДИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Тему постправди достатньо довго у своїх роботах висвітлюють безліч 

науковців: Ральф Кіз, Черненко Юлія, Сімона Мондреаму, Смаль Світлана та 

інші. Багато тем було узято на роздумі у цих наукових виданнях. Прояви 
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постправди у соціальних мережах не виявився у центрі уваги , що і являє собою 

актуальність до даного дослідження. Вивчення та дослідження проявів 

постправди у соціальних мережах  проявляється у розподілі праці, когнітивній 

класифікації, у прояві презентації особистості визначається репутаційним 

капіталом, який не верифікується, що спричиняє великий масив фейкових 

новин. 

Для розуміння теми нам потрібно розібратися, що таке соціальні мережі. 

Найбільш влучний термін можна знайти у іспанського соціолога Мануєля 

Кастельса. «Мережеве суспільство — суспільство, яке ґрунтується на 

горизонтальних соціальних зв'язках і головну роль в якому відіграють не 

ієрархічні моделі, а соціальні мережі» [1, С.608]. Значну роль в формуванні 

такого суспільства відіграють сучасні комунікації, особливо мережевого типу 

на зразок інтернету. Це дає можливість говорити що таким чином, мова йде не 

стільки про соціальні мережі , так як мережева форма соціальної організації 

існувала вже давно, а про соціальні мережі, які обробляють і управляють 

інформацією.  

«Згідно Оксфордському словнику, постправда визначає «обставини, в 

яких об'єктивні факти менш впливають на формування громадської думки, ніж 

емоції або особисті переконання» [2, С.1]. Це визначення було подане у 2016 

році, тому на мій погляд його потрібно доповнити для більшої повноти 

розуміння. 

Постправда -  термін для характеристики ситуації, коли емоції, викликані 

ситуацією, ігноруванням, когнітивним спотворенням або особистими 

переконаннями, більше впливають на формування громадської думки, аніж 

об’єктивні факти, що лежать в основі ситуації. 

З цього можна сформувати критерії по яким визначати постправду. 

• Ігнорування об'єктивних фактів веде до свідомого спотворення 

дійсності 

• Когнітивне спотворення спричинене помилковим мисленням, якого 

ми припускаємося, ґрунтуючись на невірних стереотипах та переконаннях. 

• Емоційний фактор, що впливає на сприйняття нами інформації. Він 

може перевищувати, через емоційний тиск, пріоритетність своїх емоцій над 

фактами. 

• Змішання суб’єктивного та об’єктивного, що не дає раціонально та 

критично оцінювати ситуацію. 

• Цінування особистих емоцій та переживань більше ніж факти. Це 

не дозволяє роздивитися ситуацію з різних точок зору та оберігає «чутливу» 

нервову систему від альтернативних точок зору. 

Завдяки цим визначенням та критеріям ми можемо дослідити прояви на 

просторах соціальних мереж. Най популярніші з них це Facebook (2740 млн.), 

YouTube (2291 млн.), Instagram (1221 млн.), Tik Tok (689 млн.), Twitter (353 

млн.) [3, С.1]. Данні у статистиці обчислювалися лише активними 

зареєстрованими користувачами. Для даного переліку соціальних мереж 
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властивий щотижневий актив користувачів - характерно для ресурсів з 

щотижневої частотою відвідин (форуми та соціальні спільноти, мобільні 

додатки, інструменти аналітики і підвищення продуктивності). 

Відповідно до поданих даних ієрархія користувачів інтернету включає: 

• Неактивних осіб 

• Спостерігачів (людей, які переглядають та читають контент в 

інтернеті) 

• Фоловерів (людей, які приєднуються до соціальних мереж і 

відвідують їх) 

• Колекціонерів (людей, які додають теги на веб-сторінки й 

використовують RSS-канали - це спеціальний файл для опису новин сайтів або 

їх анонсів з посиланням на повну версію тексту). 

• Критиків (людей, які публікують в інтернеті оцінки й коментарі) 

• Творців (людей, які створюють і публікують онлайн контент) 

Спостерігачі, фоловери та неактивні особи в соціальних мережах частіше 

стають жертвами фейкових новин. Саме на них націлена більша частина 

постправдивої інформації. Колекціонери, творці та критики це ті хто 

створюють та оперують спотвореними фактами та новинами. До їх числа також 

входять фоловери та спостерігачі. Прояви постправди в цих мережах часто 

пов’язано з наступним: виклик емоцій, переконання, економічна поведінка,  

поведінка взагалі, підписка (нерідко взаємна), купівля-продаж, 

самоствердження, популярність, піар, активність тощо. 

Facebook – тут часто можна зустріти посилання з інформацією мета яких 

гіперболізувати ваші емоції та отримати будь-що , гроші, підтримку, підписку і 

т.д. Переконання часто тут зустрічаються в провокаційних заголовках які 

вимагають піти за посиланням та надати автору більшу кількість переглядів.  

YouTube – ця платформа зараз зумовлена на підписках та переконаннях. 

Якщо з переконаннями ми розібратися, то підписки та лайки це одна з 

важливіших частин просування по популярності у цій мережі. Кожен раз ми 

чуємо нагадування про підписку та лайк, нерідко це супроводжується 

емоційним тиском, транслювання трендових новин які штампуються та не 

верифікується, чим спричиняє поширення постправди. 

Instagram – зараз ця соц. мережа переповнена прагненням до піару, 

популярності та купівлі- продажу. Перші два виконуються через спам 

рекламою, накруткою та епатажних новин що часто являються 

перебільшеними. Купівля-продаж також використовує спам рекламу у новинній 

стрічці і часто вона не відповідає дійсності. 

Tik Tok – ця достатньо молода платформа дуже швидко розрослась та тут 

також можна знайти прояви у бажанні набрати активну аудиторію. Через це 

вони маніпулюють новинами у світі, емоціями спостерігачів, переконаннями 

що за собою ведуть постправдивість. 
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Twitter – Самоствердження це, на мій погляд, най частіша причина 

відгуків у цій соціальній мережі. Саме тут більша частина побудована на 

спілкуванні за ради просування власної ідеї. 

Як це працює: 

• Інформації стає більше, але перевіряють її все рідше. На додачу до 

цього стирається грань між масовим і особистим. 

• Публічна сфера дробиться на безліч «гуртків за переконаннями», і 

люди прагнуть потрапити в «свій гурток», не помічаючи, що все більше 

віддаляються від інших груп.  

• Переконання людини резонує з переконаннями його однодумців, 

чому він зміцнюється в них і захищає ще сильніше.  

• Індивід прагне довести вірність «своїм» і уподібнюється 

спортивному фанату, який вболіває за клуб емоційно і навіть здатний 

жертвувати заради цього власними інтересами. 

Висновок: Актуалізація постправди саме з 2016 року пояснюється 

неабияким поширенням соціальних мереж, коли кожен власник профілю 

перетворюється з посередника в ланцюгу комунікацій, у саме медіа, коли будь-

яка людина може змінювати базове повідомлення згідно зі своїх уявлень про 

факт. 

Якщо говорити прямо, то постправда – це спотворення фактів, оскільки: 

по-перше, обивателі не мають навичок професійно працювати з інформацією, 

перевіряти її, аналізувати та відділяти факти від суджень. По-друге, 

підтасовками фактів займаються і люди які знаються на проф. діяльності з 

інформацією але переслідують свої цілі та вигоди. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ПОВЕДІНКА ПРАЦІВНИКА ІТ СФЕРИ 

 

Розвиток цифрових технологій провокує більшу зацікавленість до світу 

програмування та саме людей, що працюють над ним. Звісно, те, що робота 

людини впливає на її спосіб мислення та поведінку, не стане новиною, але 

вплив мов програмування є іншим. Тому у 2021 році саме час аналізувати 

поведінку програмуючих. Вони живуть у іншому світі, що має вигляд, який не 

розуміє більшість людей. Як цей світ впливає на них та їх поведінку буде 

подано нижче. 

Дослідження в області впливу кодинга на розумові процеси налічують 

понад 40 років. Вивчення особливостей інтелекту програмістів зародилося 

практично одночасно з появою даної професійної сфери в 70-80-і рр. минулого 

століття. Проблемним питанням є те, як люди, що працюють у IT сфері 

контактують та змінюють суспільство. 

Актуальність даної проблематики обумовлена особистим досвідом 

спілкування із людьми, що пов’язані із сферою IT. Робота в сфері 

програмування забирає доволі багато часу, що в більшості випадків грає проти 

суспільного життя програмуючого 

Коли взаємодія із людьми мінімізується або зовсім зникає, наступає 

соціальна ізоляція [1, 180 с.], що, за останніми даними, є одночасно 

потенційною причиною і симптомом емоційних або психологічних проблем. 

Під причиною розуміється нездатність взаємодіяти з навколишнім світом [2, 48 

с.]. 

З огляду на популяризацію професії актуальність обговорюваної теми 

зростає. Підвищується інтерес до того, який вплив на мозок надає навички 

написання програм, і якими якостями повинен володіти фахівець з цієї області. 

Багато хто звик думати, що до програмування схильні люди з високим 

рівнем інтелекту, з хорошими математичними здібностями, критичністю, 

схильністю до систематизації, аналізу та чіткому виявленню взаємозв'язків між 

елементами [1, 36 с.]. 

У процесі опису здібностей, які розвинені у професіоналів зі сфери IT, 

згадуємо диференційований підхід у вивченні інформації, аналіз і оцінку всіх 

доступних способів вирішення поставлених завдань з точки зору ефективності 

та користі для споживача, максимальне спрощення (не важливе, про природну 

або штучну мову йдеться, завдання професіонала максимально просто і 

зрозуміло донести інформацію як людям, так і машині [1, 18 с.]. 

Інструменти, які ми використовуємо, надають глибокий (і прихований) 

вплив на наші розумові звички, і, отже, на наші розумові здібності [2, 130 с.]. 
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Тож переходимо до основних положень, щодо способу існування у 

суспільстві людей із особливими професійними деформаціями: 

по-перше, більшість людей ще з самого дитинства мають здібності до 

програмування, а те з якої мови вони почнуть вплине на їх поведінку ще 

змалку. Кажучи про це, спираємось на вивчення практично 40-річної давнини, 

тому треба брати до уваги, що комп`ютери тих епох та навіть 10-річної давнини 

мають здатність до малого спектру можливостей, тому більшість починала із 

найпростіших мов, такі як Java та Python. Ці мови відрізнялись простотою 

вивчення та малими змогами до створення чогось великого. Іншими словами, 

парадигми та ідіоми вашої першої мови програмування впливають, і навіть 

диктують ваші ментальні підходи до структур, алгоритмів і так далі. 

по-друге, люди з IT сфери завжди будуть відділені від колег, лишаючи 

себе комунікації не тільки по моментам роботи та й буденним справам. 

Система роботи у команді програмістів складна та проходить нібито на іншій 

мові. Більшість респондентів мали думку, що спілкування – це кам'яний вік. 

по-третє, чим складніше мова програмування, тим складніше поведінка. 

Якщо брати за приклад мову С++, то щоб потоваришуватись із спеціалістом з 

цієї мови програмування, треба бути або комп'ютером, або його вчителем. Це 

найскладніші люди. Вони кодують на роботі, а вдома вони дивляться уроки, 

щоб знати як «кодити» завтра. Якщо людина обирає такий шлях, то вона 

віддана справі, але не віддана своєму життю. Зазвичай, програмісти стають 

інтровертами, закриваються, хоча у середині вони дуже цікаві, так саме як і 

С++ [2, 185 с.]. 

Таким чином, програмісти здобувають у ході своєї роботи такий набір 

якостей, що не властивий у повній мірі звичайним людям: здатність до 

надконцентрації; глибоке занурення у внутрішні образи; мінімальна соціальна 

взаємодія; постійний пошук причинно-наслідкових зв'язків; загострене почуття 

конкретизації; схильність до професійної недомовленості. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕФОНУ 

ДОВІРИ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ  

 

Безкоштовне консультування за допомогою телефону довіри є однією з 

основних сфер надання допомоги клієнтам, які перебувають в кризових станах 

у межах галузі соціальної роботи. Питання надання невідкладної 

спеціалізованої підтримки усім верствам населення є надзвичайно актуальним, 

адже за статистикою в Україні один з найвищих рівнів самогубства у Європі – 

понад двадцять добровільних смертей на сто тисяч жителів. Дослідження 

Всесвітньої організації охорони здоров’я підтверджують: вчасно надана 

підтримка здатна зменшити тиск емоційної кризи та врятувати чиєсь життя. 

Багато українців, які вчинили самогубство, не зверталися по допомогу до 

спеціалістів. Людина, як правило, боїться осуду, знецінення своїх проблем та 

почуттів. Саме тому так важливо забезпечити  ефективне функціонування 

телефонів довіри. 

Діяльність гарячої лінії допомоги є невід’ємною частиною налагодженого 

функціонування системи підтримки засобами соціальної роботи. У сучасних 

умовах в Україні використання технології телефону довіри досить обмежене, 

що зумовлене кількома чинниками. 

Ефективне функціонування телефону довіри потребує чіткості 

визначення понятійного апарату цього сегменту з урахуванням особливостей 

розвитку системи соціальної  роботи в Україні та аналізом накопиченого 

вітчизняного й зарубіжного досвіду.  

В Україні поки що немає національної служби екстреної допомоги по 

телефону довіри. Але певні кроки вже здійснені і надається допомога у 

конкретних ситуаціях. Зокрема, діють спеціалізовані державні гарячі лінії для 

жертв домашнього насилля чи у випадках порушення прав дітей. 

У той же час  існують загальні центри допомоги, підтримані насамперед 

громадською ініціативою. Аналізуючи інтерв’ю учасниці волонтерського 

проекту «Добре слово» Олени Тютенко, можна виокремити основні проблемні 

аспекти системи телефону довіри в Україні: постійний брак коштів на роботу 

волонтерів, проблеми  технічного забезпечення та інформування про 

можливість отримання допомоги через телефон довіри для потенційних 

клієнтів. Важливою проблемою є також брак психологічної підтримки, 

спрямованої на подолання емоційного вигорання самих консультантів-

волонтерів. Адже волонтери відчувають суттєве виснаження, система ж діючих  

навчань і тренінгів поки що неідеальна. Через ці фактори випливає ще одна 

проблема – недостатня кількість співробітників, їх обізнаність у професійній 

сфері, а тому ставиться під сумнів якість забезпечення послуг.  
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Цікавим та суперечливим є питання професійної компетентності 

співробітників гарячої лінії. Безперечно, до роботи у службі телефону довіри 

залучаються кваліфіковані спеціалісти (психологи, педагоги, соціальні 

працівники, юристи, лікарі та інші фахівці), які пройшли відповідний курс 

підготовки, а також волонтери, які отримали досвід або відповідне стажування.  

Варто відзначити, що умови карантину пандемії ковід-19 викликали 

поширення цікавого досвіду телефонного консультування волонтерами людей 

похилого віку, які випробовують емоційні проблеми внаслідок самоізоляції. 

Прикладом може слугувати проект «Мій телефонний друг», який за підтримки 

міжнародних організацій реалізує Українська Волонтерська Служба. У цьому 

проекті можуть брати участь всі охочі, зокрема молодь, для якої це добра 

можливість залишатися активними під час пандемії та змінити життя самотньої 

людини на краще. До того ж, команда проекту постійно організовує 

безкоштовні вебінари з професійними психологами, у яких волонтери можуть 

повчитись корисним практикам. А ще, телефонні друзі – це підтримка та обмін 

цікавими ідеями й історіями, що позитивно впливає як на подопічних, так і на 

волонтерів.   

З наведеної вище інформації можна зробити висновок, що телефон довіри 

як засіб невідкладної допомоги є надзвичайно важливою сходинкою у системі 

діяльності соціальної роботи. Саме тому цей аспект заслуговує більше уваги, 

ніж має зараз.  

Підводячи підсумки вважаємо важливим відзначити, що великим кроком 

уперед є можливість створити систематизований та забезпечений достатньою 

кількістю державних ресурсів механізм забезпечення психологічного 

консультування; організувати національну службу екстреної допомоги, яка б 

поділялася на обласні гілки з власними центрами гарячої лінії. Забезпечити 

відповідними теоретичними та практичними знаннями фахівців з надання 

екстреної допомоги. Слідкувати за емоційним станом співробітників служб 

телефону довіри, регулярно контролювати їхню професійну компетентність та 

слідкувати за статистикою ефективності й доцільності надання послуг серед 

цільової аудиторії. 

Від себе ми пропонуємо залучення студентства соціально-орієнтованих 

спеціальностей до телефонного консультування, адже це може слугувати 

цінним професійним досвідом для студентів-волонтерів та поширенням 

розвитку телефону довіри в Україні.  
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ТЕНДЕНЦІЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ 

 

Станом на сьогодні, впровадження електронного урядування вирішує 

багато важливих завдань щодо вдосконалення системи публічного управління, 

одним із яких є підвищення рівня довіри громадян до органів влади. Система 

електронного урядування базується  на принципах  прозорості,  відкритості та 

активного залучення громадськості до процесів управління. За допомогою 

електронного урядування можливим стає створення зворотнього зв’язку та 

тіснішої комунікації між народом і владою. Це дає змогу отримувати та 

аналізувати інформацію від громадян про якість державного управління та 

допомагає у створенні фундаменту для його поліпшення. 

Система електронного урядування спрощує надання адміністративних 

послуг, робить доступним їх реалізацію для всіх категорій населення, 

модернізує державне управління в цілому, впроваджує сучасні інформаційно-

комунікативні технології в систему адміністрування як на місцевому, 

регіональному, так і загальнодержавному рівнях.  

Метою такого урядування є знищення корупції, бюрократії та 

формальності управлінської системи. Перш за все, е-урядування направлене на 

вирішення питань щодо задоволення потреб громадян. 

Починаючи з 2001 р., Організація Об’єднаних Націй займається аналізом 

країн, що розвиваються у напрямку електронного урядування. У 2020 році 

Україна посіла 69-місце у рейтингу ООН – «2020 UN E-Government Survey» 

серед країн, які є найбільш готовими до впровадження цієї системи. Потрібно 

зазначити, що це на 18 позицій вище, ніж у 2018 році. Лідерами  цього рейтингу 

є наступні країни: Південна Корея, Австралія, Естонія, Данія, Фінляндія [5]. 
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У 2021 році, система електронного урядування  України перебуває на 

стадії активного впровадження і має безліч недоліків. Головними проблемами у 

розвитку е-урядування України є: недосконалість законодавства, відсутність 

загальнодержавних стандартів, слабке технічне забезпечення народу, проблема 

технічної сумісності в органах влади та низький рівень цифрової грамотності 

громадян. Вагомою проблемою залишається інформаційна безпека, яка 

характеризується слабкою захищеністю інформації та документообігу органів 

влади та має загрозу витоку інформації щодо персональних даних. Проблема 

відповідальності та захисту приватності в управлінській системі України 

призводить  до недовіри з боку населення.  

Досягненнями України у сфері впровадження е-урядування є: розроблена 

законодавча база, яка регулює окремі питання функціонування та 

впровадження цієї системи, створено органами влади України власних онлайн-

платформ, доступно більше 100 електронних послуг для населення та 

здійснюється перехід до електронного документообігу.  

У 2014 році було створено Державне агентство з питань електронного 

урядування України, яке контролювало впровадження політики Уряду щодо 

функціонування цієї системи, оприлюднювало доступну інформацію для 

громадян, сприяло розвитку демократичного суспільства та формуванню і 

використанню національних електронних інформаційних ресурсів [2]. З 2019 

року вищевказане агентство було перетворено у Міністерство цифрової 

трансформації України, відповідно до постанови  № 856 затвердженої  

Кабінетом Міністрів України [4]. 

У 2017 році була схвалена Концепція розвитку електронного урядування 

в Україні, яка має на меті визначення шляху, механізмів та строків формування 

для успішного створення платформи е-урядування в Україні задля задоволення 

потреб, соціально-економічного розвитку держави та світової 

конкурентоспроможності [1]. 

Одним із результатів цієї концепції стало створення у 2019 році 

мобільного додатку «Дія» (скорочення від «Держава і я»), який вміщає в себе 

цифрові документи та портал із публічними послугами. Цей додаток дає змогу 

отримувати державні послуги онлайн, що значно спрощує доступність 

населення до інформації, та використання  ресурсів. Мобільним додатком «Дія» 

вже користується понад 4,5 млн. українців [3]. 

Таким чином, сьогодні в Україні активно розвивається тенденція 

впровадження електронного урядування. В нашій країні, вже функціонують 

окремі її елементи, розроблено часткову законодавчу базу, органами влади 

створено умови для надання та користування електронними послугами. Однак, 

залишаються невирішеними проблеми технічного забезпечення громадян, 

низької довіри до владних інститутів та цифрової грамотності населення.  

Необхідно враховувати, що тільки якісно побудована система 

електронного урядування сприятиме позитивним змінам у публічному 

управлінні, а саме проведенні різних реформ для поліпшення рівня життя 
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суспільства, активації взаємодії органів державного управління з різними 

соціальними інститутами, громадськими організаціями та бізнес-організаціями.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН СПОЖИВАЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ ЗА 

УМОВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ  

 

Пандемія коронавірусу стала значущою подією у буденному житті 

українців. Карантинні заходи вплинули на рівень доходів населення та 

безпосередньо на роботу різних секторів економіки. Такі об’єктивні причини 

трансформували матеріальні інтереси людей, що призвели до виникнення 

нових звичок в економічній поведінці.  

Аналізом соціальних практик споживацької поведінки займалися як 

представники світової науки (Р. Арон, P. Барт, З. Бауман, Ж. Бодрійяр, П. 

Бурд’є, Дж. Гелбрейт, Д. Ліон, С. Майлз, Дж. Рітцер, У. Ростоу, Е. Тоффлер, 

М.Фезерстоун, Ж. Форест’є, Е. Фромм та інші), так і вітчизняної (Ю. 

Пачковський, В. Тарасенко, В. Пилипенко, Ю. Привалов, Р. Савчинський. М. 

Шульга, Т. Петрушина, М. Лукашевич). У даній роботі ми сконцентруємо увагу 

саме на стратегії споживання українцями різних товарів та послуг. Як зазначала 
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у своїй статті Я.В. Зоська «в українському суспільстві, у соціальних практиках 

споживання зафіксовано прояви типових рис суспільства споживання. 

Споживачі у своїх практиках демонструють орієнтацію на особисте 

задоволення, користь і все те, що робить їх особисте життя кращим[1]». Але 

слід зазначити, хоч довготривалі карантинні обмеження не є нормою у 

функціонуванні держави та суспільства, проте вони можуть нести 

довгострокові наслідки і модифікації, особливо, в економічних мотивах 

громадян. 

За даними ДССУ[2] зміна реального наявного доходу у 2020 році (2,6%) 

знизилась на 6,4% у порівнянні з 2019 роком (9,6%). Скорочення доходів 

призвело, в свою чергу, до скорочення витрат, через що страждає сфера послуг 

та розваг. Картину доповнюють заборони та обмеження з боку держави на 

роботу кафе та ресторанів; спортивних залів і місць організації відпочинку; 

бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури. Попит на ці сфери у 2020 

році відносно 2019 року знизився на 28%, 67% та 57% відповідно. Тож люди 

почали проводити більше часу в ізоляції, самостійно готувати їжу та займатися 

спортом вдома.  

Через те, що навчання та робота перейшли у домашній режим українці 

почали більше «сидіти в інтернеті» , як свідчить аналіз споживання інтернет-

трафіку «Укртелекому» [3] у перший тиждень введення карантину кожний 

користувач мережі почав використовувати інтернет на 30% більше, ніж до 

початку обмежень. Підвищення активності в інтернеті призводить до створення 

нового інформаційного простору, куди переходять споживацькі практики на 

час обмежень. Такі специфіки проявляється в розповсюдженні доставки готової 

їжі, поширенні платних стрімінгових сайтів та інших розважальних додатків. 

Стан пандемії також зумовив зміну формату покупок та перехіддо 

онлайн-покупок. Згідно з результатами дослідження групи EVO [4] сума витрат 

українців на онлайн-шопінг у 2020 році зросла  на 41% в порівнянні з 2019 

роком. За такими вражаючими результатами можна побачити, що 

ознайомлення людей з альтернативою звичайних магазинів прискорює процес 

діджиталізації, тому онлайн-послуги навряд чи покинуть наше життя навіть 

після закінчення пандемії.  

У зв’язку із масштабними заборонами перетинання кордонів, COVID-19 

не пройшов стороною і туристичну сферу. У квітні місяці люди різко перестали 

літати в інші країни і тільки з липня починається повільне зростання кількості 

тих, хто скористався авіалініями. Невизначеність карантинного положення та 

почуття загрози досі залишаються актуальними проблемами, тому люди 

вимушені вибирати або бюджетні варіанти відпочинку, або залишатися без 

поїздок. 

Отже, під час карантину через економічні труднощі та обмеження з боку 

держави українці відмовляються від звичного режиму життя та переходять на 

домашню ізоляцію, через що в своїй економічній поведінці громадяни 

підлаштовуються під доступні можливості. Від споживання «бажаного» 
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переходять до споживання «потрібного». Проте проходять активний процес 

залучення до цифрового розвитку та поширення інтернет-торгівлі. Проте навіть 

при загальній стагнації економіки соціальні практики споживачів на карантині 

підтримують соціальну нерівність через використання додаткових благ 

комфорту та задоволення власних потреб. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

З ЖІНКАМИ ЩО СТАЛИ ЖЕРТВАМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ 

 

В останні роки проблема насильства над жінкою в сім'ї все більше 

набуває поширення, привертаючи увагу фахівців. За інформацією Програми 

розвитку ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає 

орієнтовно 1,8 мільйона жінок. З кожним роком шокуюча статистика щодо 

насильства вдома невпинно зростає. За даними Мінсоцполітики, у 2017 році 

зареєстровано 96 245 звернень щодо домашнього насильства, з них 85 340 – від 

жінок, 10 366 – від чоловіків, 900 – від дітей. Статистичні дані свідчать, що 

саме насильство над жінками є найбільш поширеним видом домашнього 

насильства як у світі, так і в Україні. Майже кожна третя особа замовчує 

приниження в родині, боячись повідомити про це в відповідні органи. 

Звернення за професійною допомогою вимагає певної частки мужності від 

потерпілої. Іноді з моменту здійснення насильства до моменту звернення за 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ukrtelecom.ua/presscenter/archive/nadannya-poslug-u-povnomu-obsyazi-zrostannya-spozhivannya-internet-trafiku-/
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допомогою проходять роки.  На жаль, вивчаючи ситуацію рівня сімейного 

насильства та замовчування жінкою про це, можна дійти до того,  що власне 

воно може нести загрозу життю і здоров’ю особи чи навіть, завдання 

психологічної травми, яка в подальшому може негативно вплинути на життя 

жертви. Постраждала особа має право на дієвий, ефективний та невідкладний 

захист в усіх випадках домашнього насильства. 

Метою публікації є аналіз соціально-психологічних технологій соціальної 

роботи з жінками, що стали жертвами сімейного насилля.  

Грамотна допомога фахівця допоможе конструктивно пережити те, що 

сталося й перетворитися з «жертви насильства» в «людину, що пережила 

насильство». 

Найбільш ефективним і реалістичним напрямком допомоги в соціальній 

роботі з жінками, що стали жертвами сімейного насилля буде саме соціально - 

психологічна допомога фахівця. До технік і методик такої допомоги можна 

віднести такі, як: 

● Арт-терапія. Все більше дослідників акцентують увагу на комплексному 

використанні методів арт-терапії у роботі з жінками які постраждали від 

насильства( О.Вознесенська, А. Копитін, М. Сидоркіна, Т. Колошина, Дж. 

Вайзер та інші). Цінність арт-підходу полягає в тому, що він орієнтований 

переважно на невербальне спілкування, що особливо важливо в роботі з 

жертвами насильства, які часто відчувають труднощі в словесному вираженні 

своїх почуттів і думок, після того як їм довелося пережити глибоку 

психотравму. Таким чином відбувається відреагування психотравмуючих 

ситуацій в символічній (створення картинки, фото колажу тощо), але все ж 

експресивній, а не рефлексивній формі. Одним з різновидів арт-терапії є 

фототерапія. Фотографії можуть успішно застосовуватися в процесі подолання 

бар'єрів: сприяти проникненню в підсвідомість, зберігаючи при цьому 

можливість управляти процесом, оскільки вони надають клієнтові безпечну 

дистанцію і дозволяють працювати на метафоричному рівні з візуальними 

символами, сприяючи реалізації на практиці ряду функцій соціалізації 

особистості. [ 1,2 ] 

● Індивідуальне консультування. Його цінність полягає в тому, що завдяки 

йому постраждала жінка зможе відновити свій психоемоційний стан, 

зменшивши відчуття тривоги та стресу. Чимало жінок під час консультації 

виявляють низку емоційних реакцій, зокрема страх, злість, провину і навіть 

сумніви щодо власного психічного здоров’я. Соціальному працівнику слід 

заохочувати постраждалу дати вихід емоціям назовні. Лише потім жертва буде 

в змозі подолати їх. Надалі слід допомогти жінці подивитися об’єктивно на її 

ситуацію з різних ракурсів, що допоможе сформувати навички конструктивного 

психологічного захисту, позитивної самооцінки і впевненості у власній 

спроможності долати труднощі. 

• Групова робота. Використання тренінгових (групових) програм є дуже 

дієвою формою організації терапевтичного процесу при подоланні наслідків 
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насильства. Основне завдання таких програм полягає саме у проведенні 

взаємного дослідження, отриманні знань про власну особистість.  

На сьогодні в Україні на запит уряду Координатор проектів ОБСЕ надає 

допомогу у реалізації програм у сфері протидії насильству в сім’ї. Окремим 

напрямом діяльності виокремлено корекційну роботу з чоловіками, які 

вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення  [ 4 ]. 

Більшість соціально-психологічних технологій допомоги жертвам насильства 

знайшли своє впровадження у досвіді українських спеціалістів з соціальної 

роботи. На вітчизняних теренах цікавим та ефективним виявився досвід 

впровадження проекту "Свобода від насильства: розширення прав та 

можливостей дівчат та жінок у складних життєвих обставинах" здійснений 

"Українською фундацією громадського здоров’я" у 2013-2014 рр. за підтримки 

Агенції ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок та Трастового фонду ООН з викорінення насильства щодо жінок. У 

межах проекту було створено та апробовано комплексну програму для дівчат та 

жінок, які пережили насильство, або належать до групи ризику. Ця програма 

містить чотири блоки: діагностичний, індивідуальна робота, мотиваційне 

консультування та групова робота. Автори проекту зазначають, що програма не 

є єдиним засобом вирішення проблем насильства і має застосовуватися у 

контексті ведення випадку особи, яка пережила насильство, або належить до 

групи ризику. [ 3 ] 

Отже, надання соціально - психологічної допомоги жінкам – жертвам 

сімейного насильства, як технологія соціальної роботи – це 

багатофункціональна діяльність, яка дає жінці можливість конструктивно 

пережити те, що сталося й перетворитися з "жертви насильства" на людину з 

активізованими силами, впевненістю в собі  та вмінням захистити себе в 

подальшому. Проте, слід мати на увазі, що надання допомоги скривдженим 

жінкам не гарантує того, що насилля не відтворюватиметься у разі відсутності 

роботи з реальними й потенційними порушниками закону, тому один з 

напрямів подальшого дослідження вбачається у розробленні критеріїв 

ефективності корекційної роботи з чоловіками та їх впровадження у практичну 

діяльність соціального працівника.  
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ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

У зв’язку з кризовою ситуацією, викликаною пандемією COVID-19, 

український бізнес в 2020 р. опинився в кризовому стані. Спад економіки, 

скорочення купівельної спроможності та зміна поведінки громадян, відсутність 

підтримки (або її неефективність) з боку держави призвели до скорочення 

виробництва, або навіть зупинки цілих галузей господарства. Запровадження 

карантинних заходів завдало найбільше збитків сфері обслуговування малого та 

середнього бізнесу України.  

Метою дослідження є аналіз впливу пандемії на економічний розвиток 

малого та середнього бізнесу в Україні, та порівняння динаміки економіки до 

карантинних обмежень та після. 

  За даними Спілки українських підприємців України у кризовий березень 

2020 року збанкрутували і закрили свій бізнес приблизно 6% суб’єктів малого 

підприємництва, що завдало економічних збитків для держави. Третина 

власників малого та середнього бізнесу, заявляють про падіння доходів на 90-

100% за березень - квітень 2020 року. Підприємці змушені були звільнили до 

50% штату співробітників. Аналіз даних щодо відкриття та закриття компаній у 

період з 12 березня до 15 квітня 2020 року демонструє зниження темпів 

створення нових компаній у вітчизняному бізнес-просторі. Динаміка створення 

нових компаній за досліджуваний період знизилися на 54,7% порівняно з 

аналогічним періодом 2019 року. Якщо у 2019 році дані Єдиного державного 

реєстру демонстрували реєстрацію 5 452 нових компаній, то у 2020 році 

кількість таких компаній сягає 2 471 одиниць. Крім того, карантинні обмеження 

призвели до поширення тенденції закриття відповідних фірм, зокрема 

зафіксовано до 50 випадків в окремі дні [1]. 

Більшість підприємців, які працювали у сфері обслуговування та продажу 

товарів, змушені були закрити свої заклади, відправити персонал у безоплатні 

відпустки та  скоротити штат працівників. Проблеми відчули орендатори 

великих приміщень та дороговартісної техніки, що мали зобов’язання із 

виплати кредитів. Необхідним було здійснити швидкий та ефективний перехід 

http://www.osce.org/node/75925
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до режиму online, що потребувало часових затрат та підвищення рівня цифрової 

грамотності [3]. 

Для підтримки малого та середнього бізнесу у період дії карантинних 

заходів Президентом України  від 4 грудня 2020 року було підписано закон 

«Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на 

період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Зазначений 

закон передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8000 

гривень найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні 

внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-

підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину. За 

розрахунками Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,  8000 

гривень отримали понад 480 тисяч ФОПів і найманих працівників, яким 

держава виплатила понад 3,8 мільярда гривень. Ще понад 200 мільйонів 

гривень отримали підприємці по компенсації Єдиний соціальний внесок. Таким 

чином, допомогу отримали близько 10% ФОПів і найманих працівників. Окрім 

цього, ФОПів першої групи звільнили від сплати єдиного соціального внеску 

(ЄСВ) та єдиного податку. Такі податкові відстрочення триватимуть з грудня 

2020-го до травня 2021 року. Також деяким підприємцям списали податковий 

борг. Однак, цей рівень допомоги є незадовільним з боку держави для малого та 

середнього бізнесу Але,карантинні збитки підприємців є набагато більшими 

ніж запропонована  програма  підтримки влади, що не здатна перекрити навіть 

половину втрат  малого та середнього бізнесу. [2]. 

Таким чином, карантинні заходи спричинили кризу малого та середнього 

бізнесу України , що призвело до припинення підприємницької діяльності та 

скорочення штату працівників. Найбільше зазнала матеріальних збитків сфера 

обслуговування, яка виявилася не готовою до переходу на  дистанційний  

режим роботи. Не зважаючи на критичні показники у сфері економіки на 

державному рівні не здійснювалося жодних заходів з підтримки малого та 

середнього бізнесу. Наприкінці 2020 року, за ініціативи Президента України, на 

законодавчому рівні було закріплено підтримку для представників бізнесу. Але, 

вищевказані державні заходи є недостатніми для ефективного вирішення 

проблеми.  
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКА  

 

Відкриття Інтернету є одним з найвидатніших винаходів людства, яке 

значною мірою змінило формат масової комунікації.Це, в свою чергу, вплинуло 

на усі аспекти життя людини включаючи й повсякденність. З кожним роком 

комунікація в інтернет-мережі стає все більш організованою, з’являються нові 

соціальні мережі, мессенджери, що поступово призводить до мінімізації живого 

спілкування. 

Згідно з останніми дослідженням Інституту соціології [1, с.492] можемо 

констатувати невпинний приріст частки населення, які мають можливість та 

користуються інтернетом вдома, на роботі (Таблиця 1). Активною є також  

динаміка приросту користувачів інтернету, які користуються ним із мобільного 

пристрою. З 2016 року, коли частка таких користувачів становила 19,6%, вона 

зросла до 48,4% у 2019, що є приростом майже в 2,5 рази за два роки. 

 

Таблиця 1. Результати Всеукраїнського Моніторингового дослідження 

НАН України 2002-2019р.р. 
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Активний розвиток інформаційних технологій та інтернету зокрема 

активізує онлайн-комунікацію. Разом з інтернетом у житі сучасної людини 

з’являються соціальні мережі, які  Жан Бодрійяр визначає як «симулякри життя 

та спілкування» [2, с.3]. Тобто, соціальні мережі   це відтворення у 

комп’ютерній реальності соціальних груп, симулякром яких є пабліки по 

інтересам, відтворення соціальних зв’язків шляхом додавання один одного до 

списку онлайн-друзів, встановлення соціальних статусів тощо. 

З появою соціальних мереж фіксуємо зміни в агентах та етапах 

соціалізації особистості, що позначається на динаміці процесів входження 

людини в соціальне середовище. Діти сьогодні, порівняно із попередніми 

поколіннями, набагато раніше включаються до онлайн-комунікації, яка є 

набагато більш строкатою та різнорідною ніж звична соціалізація в референтній 

групі сім’ї. Негативним фактором в цьому, на нашу думку, є те що даний 

процес відбувається не поступово, а різким шквалом інформації яка не рідко 

збиває з пантелику підлітків і через це з’являється думка природності життя 

«онлайн». 

Саме зміни у динаміці процесу соціалізації, через появу соціальних 

мереж, значною мірою підвищує можливість маніпулювання поведінкою та 

соціального впливу на підлітків та дітей. Зменшується живе спілкування, дуже 

різка модель входження до соціального життя провокує неприйнятність та 

відторгнення з боку більш дорослого покоління, через специфічну для них 

модель поведінки, у відповідь підвищуються імовірність конфліктних ситуацій. 

Це, у свою чергу, підвищує тривожність індивіда та пригніченість його 

емоційного стану. Завдяки цьому погіршується самопочуття, з’являється 

нестабільність гормонального фону, що особливо характерно для підлітків. В 

свою чергу, поєднання цих чинників з підвищеним впливом соціальних мас як з 

онлайн так і з живого міру призводять до проявів у підлітка девіантної 

поведінки.  

Девіантна поведінка – це дії, манери чи думки,що не відповідають усім 

загальноприйнятим нормам, як правовим так і моральним. За концепцією Я. 

Гілінського, девіантна поведінка розуміється як«невизнання громадської етики, 

права, ігнорування легітимних традицій [3, с.209]». Причиною її появи та 

розвитку найчастіше стає поєднання біологічних чинників та факторів 

оточуючого середовища. На сьогодні, в науці існує доволі ґрунтовний доробок 

досліджень впливу інтернет-комунікацій на формування девіантної поведінки 

молоді. Серед них, дослідження Є.Г. Єфімова, Є.В. Сєліванова, Д.У. Осгуд, 

Марка Е. Файнбєрга та Д. Регана. 

Визначним фактором формування девіантної поведінки у соціальних 

мережах є те що така онлайн-комунікація легітимізує повну анонімність 

індивіда, що дає можливість сховати за «аватаром» зовсім інших людей з 

власними, не завжди добрими намірами. Найчастіше маніпулювання 

відбувається через посередництво груп за інтересами, де пропагують власну 

мораль та цінності. Саме вплив груп є ключовим фактором, який впливає на 
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появу девіантної поведінки (вживання наркотиків, паління, скоєння злочину, 

самогубство). Найвідомішим прикладом сьогодення є так звана група смерті 

«Синій кіт». Головною умовою гри було виконання п’ятдесяти аморальних та 

самознищуючих завдань, фінальною крапкою цієї гри повинна була стати 

смерть, через самогубства [4, c.660]. Найнебезпечніше у цьому, що такі групи у 

вільному доступі для підлітків, через це є велика ймовірність навіть випадково 

натрапити на них. 

Значною проблемою стає також залежність особистості від мережі. А це, 

як й інші залежності, несе дуже велику загрозу для сприйняття соціального 

світу. Насамперед, страждають комунікативні навички, оскільки для людини 

яка звикла користуватися кіберсленгом, складніше виражати емоції словами та 

мімікою у житті поза онлайн. Індивід втрачає здатність критичного мислення, 

що пояснюється спрощенням моделі комунікації у мережі, коли тобі щось або 

хтось не подобається ти легко можеш видалити пост або додати людину у 

«чорний список». Аналізуючи це можна побачити, що людина яка залежна від 

мереж, більш схильна до навіювань чогось більш неприйнятного та шкідливого. 

Наприклад навіювання популярних пісень які несуть неприйнятні норми 

поведінки можуть стимулювати підлітка до наслідування цих норм. 

Аналізуючи усе вище сказане приходимо до висновка, що ця проблема 

вимагає особливої уваги з боку як органів державної влади, науковців так і 

громадськості. Насамперед, для запобігання девіантної поведінки вимагається 

ведення соціального контролю – механізму примусової регуляції суспільного 

порядку, норм моралі, зберегти позитивні тенденції соціалізації. Для індивідів, 

які є агресором, накладаються негайні санкції, покарання. Для жертв   надання 

психологічної допомоги, проведення профілактичних бесід з родиною та 

педагогами, які у свою чергу є невід’ємними агентами соціалізації. На 

державному рівні повинно бути виключено негативний контент соціальних 

мереж через фільтрацію зовсім неприйнятної інформації. Наприклад, як це 

роблять такі платформи як YouTube та Instagram. Існує нагальна потреба 

популяризувати думку, що соціальні мережі   це не єдиний агент соціалізації та 

заохочувати до живого спілкування, особливо в родинному колі задля 

запобігання прояву девіантних форм поведінки у молодшого покоління. 
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МОТИВАЦІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЧИННИК 

ЕФЕКТИВНОЇ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 

 

Найчастіше однією з головних причин програшної виборчої кампанії є те, 

що використовуючи багато інструментів впливу та маніпулювання, політичні 

суб’єкти не враховують тенденцію мінливості електоральних вподобань. Проте 

світ не зупиняється після чергових виборчих перегонів задля майбутніх, 

відбувається постійна зміна потреб та інтересів суспільства. Але під час виборів 

кандидати не завжди орієнтуються на це при формуванні виборчої стратегії, 

тому відбувається дисонанс між реальними запитами електорату та застарілими 

уявленнями про те, як досягти мети. Аналіз мотивації електоральної поведінки 

може сприяти не тільки розумінню мотивів потенційних виборців, але й надати 

спроможність контролювати та спрямовувати їх діяльність та голоси.  

Вивченням питання мотивації поведінки переймалися ще Г. Алмонд, М. 

Вебер, А. Зігфрід, С. Ліпсет та Ч. Меріам. На сучасному етапі дослідженням 

політичного аспекту мотивації займаються такі науковці, як В. Бунь, О. 

Вишняк, А. Єрмолін, Е. Ільїн, О. Каревіна та Ю. Сурмін. 

Електоральна поведінка – сукупність дій, які виражають політичні 

орієнтації виборців щодо делегування їх повноважень представницьким 

органам влади. Виявляється в участі або не участі електорату в голосуванні. [1, 

126] Мотивація електоральної поведінки – це психологічний процес, який задає 

спрямованість поведінці людини, зосередженій на задоволенні своїх потреб. 

Оскільки потенційний виборець хоче задовільнити свої бажання, він обирає 

саме можливість реалізації потреб, яку йому пропонують, а не певного 

кандидата.  Якщо розглядати мотив як фактор, який схиляє до дій, то мотивація 

електоральної поведінки є процес спонукання до того чи іншого типу 

електоральної поведінки, а саме, до підтримки конкретного суб’єкта політики 

на виборах. 

В. Комаровський виокремлював три групи виборців на основі їх 

поведінки: група, що не брала участі у виборах; група тих, що голосувала проти 

всіх внесених до списку кандидатів; група тих, що голосувала за одного або 

кількох кандидатів. [3, 42] 

Перша група досить численна. Основними мотивами для неприйняття 

участі у голосуванні можна виділити такі: випадкові обставини (пізніше 

звільнення з роботи, зайнятість), об’єктивні показники (старість), 

незацікавленість в політиці, відсутність «гідних» кандидатів» і віри у зміни. 
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Друга група керується ідейними міркуваннями. Мотивами такої 

поведінки можуть служити критична налаштованість до кандидатів, відмова від 

підтримки правлячого режиму, сприяння анархічному строю. 

У третій групі, що голосує за одного чи кількох кандидатів, можна 

виділити наступні мотиви: вплив соціального оточення  (сім’я, друзі, колеги та 

інші) і ЗМІ, зустрічі та подібні взаємодії із кандидатом, виконання 

громадянського обов’язку, прихильність до кандидата завдяки вдало 

створеному іміджу останнього, або бажання отримати те, що обіцяє кандидат 

(покращення добробуту, збільшення кількості робочих місць, ремонт доріг). 

В. Комаровський виокремлював три групи виборців на основі їх 

поведінки: група, що не брала участі у виборах; група тих, що голосувала проти 

всіх внесених до списку кандидатів; група тих, що голосувала за одного або 

кількох кандидатів. [3, 42] Подібне розмежування демонструє не тільки яка 

група є потенційним електоратом, а також можливість проводити ефективну 

роботу з усіма групами на основі знання мотивів. 

Можна прослідкувати, що поведінка виборця не завжди обумовлена 

раціональними мотивами, інколи ірраціональні фактори грають вирішальну 

роль у підтримці певного кандидата. А певні мотиви можуть змінити як 

ставлення до кандидатів, так і вплинути на вирішальний електоральний вибір. 

Е. Ільїн, розглядаючи мотивацію політичного вибору виборцями, 

розрізняв мотивацію участі у голосуванні і мотивацію вибору конкретного 

кандидата. До першого виду мотивації можна віднести внутрішні мотиви, такі 

як політична активність, почуття громадянського обов’язку, а до зовнішніх 

мотивів – політичну рекламу, «ефект приєднання до більшості». 

Факторами, які впливають на другий вид мотивації, виступають 

внутрішні мотиви – політична ідентифікація і політична віра, до зовнішніх 

мотивів можна зарахувати діяльність агітаторів як суб'єктів виборчого процесу, 

які чинять тиск на сприйняття виборців. [2] 

Тобто, виборчим кампаніям слід не тільки реалізувати зовнішню 

стратегію впливу, а також брати до уваги внутрішній стан електорату. 

Отже, політика впливає на всі сфери життя суспільства, даючи 

можливість населенню розвиватися та реалізовувати свої потреби за умови 

демократії. Одним з інструментів подібного режиму є вибори. Для проведення 

ефективної виборчої кампанії, отримання бажаних результатів та владних посад 

політичним суб’єктом, важливо аналізувати електоральну поведінку з точки 

зору пояснення думок та вчинків виборців, котрі змінюють свої уподобання від 

одних виборів до інших, зрозуміти чинники мотивації поведінки електорату, 

його бажання й запити задля активізації виборців та спрямування їх дій на 

власну користь.  Для проведення ефективної виборчої кампанії важливим є 

розуміння того, що запити і бажання електорату не є статичні, тому з кожною 

зміною як зовнішньою, зміна ситуації в країні, так і внутрішньою, зміна 

цінностей і орієнтирів індивіда, потреби будуть відрізнятися. Тому перевагу на 

виборах матиме та виборча кампанія, яка зможе відслідкувати ці зміни у 
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поведінці свого потенційного електорату та врахувати їх у власній стратегії 

виборчої кампанії. 
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ПРОГНОЗ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ МІЖ КИТАЄМ І США 

 

Сьогодні американо-китайські відносини знаходяться в стані вільного 

падіння. І дійсно, багато зв’язків стопоряться через торгівельну війну, яку 

розв’язала адміністрація Д. Трампа, а в останні роки можна прослідкувати, як 

політика США в області технологій спрямована на те, щоб вибити 

«високотехнологічні китайські компанії по типу «Huawei» і «Xiaomi» з 

американського ринку [1]. Також накопичилося багато популістичних больових 

точок, кожна з яких може викликати в найближчому майбутньому війну.  

Сучасні політичні аналітики, експерти та науковці ретельно досліджують 

перспективи відносин США та Китаю, адже від цього залежить спрямування 

тренду подальшого розвитку світової спільноти, вибудовування нової моделі 

світоустрою, перерозподіл сфер впливу та розстановка сил у геополітичному 

просторі. Так, у працях Ф. Закарія, Кай-фу Лі, Г. Кіссінджера, Г. Рахмана, Р. 

Хааса та інших пропонуються різні погляди на цю проблемну тему [4].  В нашій 

невеличкій науковій розвідці  пропонуємо власну позицію, тож метою роботи є 

визначення прогностичного сценарію вирішення сучасного протистояння США 

та Китаю. 

Торгівельна війна показала, на фундаменті яких технологій наддержави 

планують забезпечити собі світове домінування – це технологічна реінкарнація,  

штучний інтелект, системи комунікації та спостереження, автономний 

транспорт [2]. 

Природним чином країни тяжіють до монополії. Вони вдосконалюється, 

отримуючи нові дані, і це створює замкнутий цикл: чим краще продукт, тим 

більше користувачів, чим більше користувачів, тим більше даних, а чим більше 

даних, тим краще продукт, а коли якась країна виривається вперед, цей цикл 

https://bookap.info/book/ilin_motivatsiya_i_motivy/gl48.shtm
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може швидко зробити дистанцію між нею і конкурентами непереборною. 

Завдяки цьому циклу китайські та американські компанії вже захопили світове 

лідерство в області технологій [3, С. 22-30].  

Якщо виділити головний сценарій протистояння між Китаєм і Америкою,  

то на нашу думку, він буде нейтральним. Вважаємо, що потенційний конфлікт 

між США і Китаєм в більш довгостроковому плані пов’язаний не тільки з 

відмінністю моделей економічного зростання, але і з цивілізаційними 

відмінностями, з різною системою цінностей [4].  Це не обов’язково 

перетвориться  в «конфлікт цивілізацій», але змагання в цій галузі не уникнути. 

«Азійські цінності» – це пріоритет інтересів громади (села, підприємства, нації, 

світової спільноти) над інтересами індивідуума [3, С. 22-30].   Вони часто 

протиставляються західним цінностям, в основі яких посилка про невід’ємні, 

священні права людини, тому що дві держави борються за звання держави 

«номер один» у всьому світі. Це буде нагадувати стосунки між СРСР і США під 

час Холодної війни, але тільки змінилася одна країна на іншу.  

Треба зауважити, що реалізація нейтрального сценарію для Китаю і 

Америки може вплинути на долю інших країн. Для одних з них це може 

перетворитися перемогою, а для інших – великою поразкою. Приміром, в 

цьому конфлікті є шанс для таких країн, як В’єтнам і Малайзія [4]. Вони 

можуть стати виробничим хабом для американських корпорацій. Африканські 

країни отримають більшість прямих інвестицій з Китаю, який вже давно оцінює 

цей регіон як новий світ для своєї експансії. Також у певному «виграші» може 

бути Іран, який зараз опинився в економічній ізоляції через торговельне 

ембарго Сполучених Штатів, може поглибити співпрацю з Китаєм і 

експортувати нафту на Далекий Схід [4]. 

Але для країн Європи, на наш погляд, реалізація нейтрального сценарію 

розвитку американо-китайських суперечок може мати негативні наслідки. Тут 

програють абсолютно всі країни, тому що вони зіткнуться з величезними 

економічними труднощами. По-перше, автомобільна промисловість зазнає 

краху, тому що європейські концерни побудували заводи в США для продажів 

в Китай, і тепер, експортуючи з території США, змушені піднімати ціни через 

мита на імпорт американських автомобілів. По-друге, вже сьогодні 

промисловість Німеччини, Італії, Великобританії демонструє нестримне 

падіння – ще до початку ескалації торгової війни [5;4]. 

І такий важливий для США геополітичний гравець, як Україна, теж 

отримає велику кількість проблем, а особливо в період карантину. Падіння цін 

на промислові метали через зниження активності китайських заводів вдарить по 

нашій металургійній промисловості. В ІТ-галузі почнеться стагнація на ринку 

праці, американські технологічні гіганти зменшать персонал, знизиться попит 

на українських фахівців. Експортний потенціал України загальмується, хоча в 

умовах відкриття ринку землі і вдалих інфраструктурних проектів ми зможемо 

досить безболісно пережити важкі часи у світовій економіці [6].  



359 

 

Як і будь-які великі країни, США і Китай є в різних сферах і партнерами, 

і суперниками. Однак той факт, що за останні кілька десятків років економічно 

США і Китай дійсно виявилися дуже тісно пов’язані, незаперечний. Це не 

може, у свою чергу, не породжувати і серйозні проблеми у взаєминах. Важливо 

усвідомлювати, якщо сценарій реалізується так, що перемогу в технологічних 

перегонах отримає одна з країн, то вона отримає вирішальну перевагу в 

комерційній, а головне, в геополітичній та військових сферах.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НА 

ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2014 І 2019 РОКІВ 

 

Суспільно-політичні події 2014 року, які передували шостим виборам 

президента, знаменували масштабні зміни не тільки у політичному просторі 

України, а й становлення нової політичної свідомості населення. З того часу 

відбулися вже другі вибори, й постає актуальне питання аналізу й порівняння 

поведінки двох поколінь електорату – часів Революції Гідності, яке пережило 

значне потрясіння, та сьогодення, яке ще не мало досвіду боротьби за свої 

переконання протягом свого свідомого життя.  

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу електоральної 

поведінки двох поколінь електорату: виборців 2014 року та виборців 2019 року. 

Шості вибори президента України, які відбулися 25 травня 2014 року, 

були достроковими. Достроковість була обумовлена самоусуненням від влади й 

втечею Віктора Януковича. Причиною цього стала Революція Гідності, яка 

відбулася у відповідь на відмову Президента підписати Угоду про асоціацію з 

ЄС.  
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Основними фаворитами цих виборів на початку виборчої кампанії, за 

результатами соціологічних опитувань, були Петро Порошенко, Віталій Кличко 

і Юлія Тимошенко. Утім, Віталій Кличко оголосив про рішення не брати участі 

у президентських виборах і підтримав Петра Порошенка [1]. Вибори 

завершилися у першому турі перемогою Петра Порошенка, який набрав 54,7% 

голосів, Юлія Тимошенко зайняла друге місце з 12,8% голосів. У виборах взяло 

участь всього 18 019 504 виборця при явці 59,48%. Така низька явка 

обумовлена розчарованістю населення у діях минулого Президента, вони 

сильно знизили довіру населення до влади, що підвищило абсентеїстські 

тенденції у населення і значною мірою вплинуло на вибори у негативному 

ключі [4]. 

Підсумком цих виборів стало обрання більшістю проєвропейського 

кандидата та ознаменувало готовність українців до інтегрування у ЄС. Це 

показало небажання молодого покоління електорату, яке було виснажене 

боротьбою за свої права, голосувати за старих політиків з повільними й 

неефективними діями, які призвели до порушення суверенітету України та 

вторгнення Росії на її територію. Поведінку електорату можна пояснити з 

позиції теорії раціонального вибору, оскільки «ядро» електорату Петра 

Порошенка складали проєвропейські студенти і молодь, які сформували 

стосовно євроінтеграції певні раціональні очікування, та теорії «воронки 

причинності», тому що в умовах революційних подій, які були спровоковані 

корумпованою політикою колишнього президента, спрацював чинник 

соціального розколу, який був підкріплений бажанням європейської інтеграції у 

нового покоління електорату. 

Наступні ж вибори президента України відбулися у 2019 році. На цих 

виборах вперше мало проголосувати нове покоління виборців, які зростали вже 

під час відносної стабільності та не мали потреби у боротьбі за свої права. Тоді 

було зареєстровано 44 кандидати, найбільша кількість за усі вибори, однак, 

фаворитами знову виступили Петро Порошенко й Юлія Тимошенко. Ці вибори 

стали унікальними  через появу нового кандидата, якого ніхто навіть не взяв до 

уваги, – Володимир Зеленський також висунув свою кандидатуру й 

несподівано став новим улюбленцем електорату.  

У першому турі, який відбувся 31 березня 2019 року, склалися такі 

відсотки підтримки: Володимир Зеленський – 30,24%,  Петро Порошенко – 

15,95% і Юлія Тимошенко – 13,40%. Результати першого туру були більш ніж 

показові з точки зору нового лідера виборів. Другий тур відбувся 21 квітня 2019 

року і завершився перемогою Володимира Зеленського з рекордними 73,22%. 

Петро Порошенко набрав всього 24,45% [2].  

Ці вибори показали несуттєво вищу явку електорату, проте це пов’язано 

зі зміною стилю передвиборчих кампаній. На цих виборах вперше масово були 

залучені соціальні мережі для агітації молоді і використаний величезний 

потенціал іміджу одного з кандидатів – відомий на всю країну артист та 

телевізійний актор. Це, разом з вже оновленим, у порівнянні з 2014 роком, 
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поколінням виборців, яке сформувалося під впливом «старшого» покоління 

електорату й було виховане під настроями негативного ставлення до «старої» 

влади, дало такий результат. У першому турі взяли участь 18 821 157 виборців 

при явці 62,88%. Молоде населення, виховане поколінням, яке застало «старий» 

режим й не має розвиненої політичної культури, було активізовано через 

зручний для них метод контакту – соціальні мережі. За даними екзит-полів, за 

Зеленського найбільше  (80%) проголосували люди віком до 30 років, серед цієї 

вікової категорії за Петра Порошенка проголосувало 19%. Далі рівень 

підтримки Зеленського знижувався поступово з віком до 70% серед людей у 

віці 60 років і старше. Натомість рейтинг Порошенка зростає потроху до 29% 

серед осіб віком 60 років і старше. У другому турі взяло участь 18 409 313 

виборця при явці 61,42% [3; 5]. 

Підсумком цих виборів стало обрання кандидата, який вперше прийшов у 

політику, перше голосування великої кількості молодого населення, що стало 

яскравим прикладом неймовірно низької політичної культури та разом з тим 

продемонструвало збереження проєвропейських поглядів. Електоральну 

поведінку на даному етапі найкраще пояснюють теорії соціологічного 

голосування та спіралі мовчання. Завдяки постійному попередньому 

висвітленню незначних результатів та негативних сторін політики Петра 

Порошенка, склалася величезна соціальна група молодого, недосвідченого й 

неосвіченого електорату, яка була різко негативно налаштована до колишнього 

президента й позитивно до В. Зеленського. Такий різкий негатив більшості 

населення також змусив замовчувати свої погляди прихильників другої 

сторони, що за собою потягнуло ще більше відчуття належності до великої 

соціальної групи – електорату В. Зеленського. 

У підсумку можна зазначити неоднорідність електоральної поведінки 

українців. Прихильність електорату змінювалася, керуючись різноманітними 

факторами впливу. Проте, збереглася закономірність – проєвропейська 

налаштованість більшої частини молодого населення. Нелогічність у 

голосуванні під час виборів 2019 року пов’язана з несформованою, низькою 

політичною культурою молодого покоління, яке не мало значних потрясінь у 

свідомому житті. Електорат часів революції боровся за свої права й за 

європейські цінності, вони свідомо йшли голосувати, маючи розуміння 

важливості свого вибору та тверезо оцінюючи політиків, які прийшли з ними. 

Нове покоління електорату, яке вперше проголосувало під час виборів 2019 

року, не переживало ніяких потрясінь та політичних криз, вони не проходили 

через революцію та боротьбу за свої права, тому й до свого вибору вони 

віднеслися без розуміння наслідків. Крім того, з кожним роком інтерес 

населення до виборів знижується, супроводжуючись стереотипами про 

неналежних політиків. Ця тенденція є дуже небезпечною, тому що згодом може 

призвести до повної політичної відчуженості населення. Також тенденцію 

абсентеїзму в Україні можна пояснити з позицій соціологічної теорії 

електоральної поведінки, оскільки відчужене населення вже перетворюється на 
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велику соціальну групу, яка може поглинати все більше українців через їхню 

низьку політичну культуру. 
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ФОРМИ УТВОРЕННЯ ОТГ ДОБРОВІЛЬНА ТА ПРИМУСОВА: 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. 

 

Майже 7 років в Україні реалізується реформа децентралізації. За цей час 

у повному обсязі було завершено  перший етап реформи, на сьогоднішній день 

триває другий етап реформування. Після місцевих виборів 2020 року Україна 

на 100% вкрита об’єднаними територіальними громадами. Але певна частина 

громад стикається зі значною кількістю зовнішніх та внутрішніх суперечок, як 

економічного, так і політичного характеру, щодо результативності роботи 

громади та її спроможності в перспективі. Відповідно до цього виникає багато 

питань до уряду та спеціалізованого комітету Верховної Ради щодо форми 

утворення ОТГ.  

 На своєму початку реформа децентралізації в Україні будувалася на 

добровільних засадах і керувалася законом України «Про добровільне 

об’єднання територіальних  громад» 2015 року. За час функціонування 

можливості об’єднуватися добровільно, а це 2015-2019 роки, було утворено 982 
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ОТГ [2]. Такі результати є достатньо позитивними, бо запропоновані субвенції 

від добровільного об’єднання, закордонні програми заохочування та гарні 

перспективи за відносно недовготривалий час зуміли мотивувати українців 

змінювати управлінські цінності та почати  самостійно розбудовувати власну 

громаду. На добровільних засадах було об’єднано трохи більше ніж половина 

країни. Досвід добровільного формату об’єднання не новий, свого часу його 

намагалися застосувати Естонія та Латвія [3]. Однією з перепон добровільного 

об’єднання  в Естонії виступала місцева еліта, яка не бажала втрачати місце 

роботи, аргументуючи це тим фактом, що їх громада є перспективною і без 

об’єднання [1]. Така поведінка могла свідчити про відсутність розуміння 

важливості проведення трансформаційних процесів в адміністративно-

територіальній сфері. Ще одним фактором, який би міг гальмувати сприйняття 

добровільного об’єднання, було радянське бачення більшістю керівниками 

сфери управління, яка вже не могла діяти в сучасних умовах. Неготовність 

естонських урядовців до надання більшості повноважень громадам 

пов’язувалася із загрозою сепаратизму [1]. З цими проблемами зіткнулася і 

українська влада під час реалізації реформи децентралізації на добровільних 

засадах, але, вважаємо, що в певній мірі початок реформи децентралізації в 

Україні розпочався ще в складніших та більш ризикованих умовах, а саме в 

умовах наслідків політичної кризи 2013-2014 років та початку військового 

конфлікту на Донбасі. Дані умови, з одного боку, ускладнювали процес 

децентралізації, а, з іншого боку, мотивували громадськість до якісних змін в 

країні. Щодо латвійського досвіду, то свій шлях добровільного об’єднання 

Латвія розпочала наприкінці 1990-х років. Він, як і в Україні, відбувався за 

умови надання дотацій за добровільність, але результат не тішив латвійський 

уряд, і за шість років утворилося лише 20 громад [4]. Як бачимо, добровільний 

формат об’єднання лякає суспільство, особливо небезпечне таке впровадження 

в країнах, де ні суспільство, ні управлінська еліта не готові брати на себе 

відповідальність. У разі запровадження реформи децентралізації та вибору  

форми об’єднання  необхідно було провести дослідження щодо готовності до 

трансформацій самостійним шляхом. Помилки Естонії та Латвії демонструють 

відсутність комунікації  між урядом і управлінською вертикаллю та 

суспільством. Щодо добровільно утворених ОТГ в Україні, звісно, даний 

процес теж пройшов не ідеально, але все ж таки, вважаємо, що, не дивлячись на 

той факт, що процес децентралізації в Україні розпочався значно пізніше, ніж в 

сусідніх країнах, то добровільність утворення саме і надала реформі 

децентралізації статус однієї з найбільш успішних реформ в Україні. 

Актуальною проблемою серед деяких добровільно утворених громад стало 

питання невключення їх до перспективних планів областей в 2020 році через те, 

що їх не бачили як перспективних. Такі дії ставлять під сумнів компетенцію 

обласних адміністрації, які на початку реформи не приділили вагомої уваги 

громадським ініціативам, знецінюючи їх діяльність.  
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Протилежній добровільній формі утворення ОТГ є примусова форма. Час 

на добровільну форму утворення в Україні був вичерпаний, і в силу вступив 

примусовий метод утворення громад. Примусова форма утворення ОТГ 

засновується на певних правилах перспективності громади з врахуванням усіх 

ресурсів та можливостей. Але, як демонструє український досвід, не усі 

громади, що утворилися в даний спосіб, є життєздатними та перспективними, 

тому що деякі потенційно перспективні громади стали жертвами політичних та 

бізнесових махінацій. До примусової форми утворення громад зверталися 

Польща, Франція, а також і після невдалої добровільної децентралізації Естонія 

та Латвія. Сутність примусової форми полягає у тому, що на основі 

консультацій з суспільством, фінансової спроможності та вже без залучення 

дотацій утворюються громади. Певна частина громад, які утворюються таким 

шляхом, є не перспективними та не життєздатними, тому що були утворені 

ситуативно, під певний прошарок політичної еліти того краю. Отже, бачимо, 

що примусова форма утворення ОТГ теж не панацеєю, і на подальших етапах 

свого розвитку громади, утворені таким шляхом, стикаються з певними 

проблемами своєї нежиттєздатності. До переваг примусової форми ОТГ можна 

віднести швидкість проведення реформи та контрольованість урядом. До 

недоліків можна віднести той фактор, що утворені громади можуть бути 

нерівносильними, а в подальшому будуть не перспективними та, відповідно, не 

життєздатними.  

Таким чином, бачимо, що кожна із вказаних форм, примусова та 

добровільна, мають як і недоліки, так і свої переваги. Застосування тієї чи іншої 

форми повинне залежати від центрального керівництва країни, де основним 

повинно бути розуміння того, наскільки суспільство готове до проведення 

добровільної децентралізації та наскільки центральна та регіональна влада 

здатні до якісного примусового утворення ОТГ. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ НА 

ПРИКЛАДІ ДОСВІДУ ФРАНЦІЇ 

 

Актуальність обраної теми полягає у впроваджені дієвої та ефективної 

системи державного управління України завдяки дослідженню світового 

досвіду. На мій погляд, корисним буде вивчення реформування державного 

устрою однієї з країн засновниць ЄС, яка має великі досягнення у розвитку 

публічного управління, а саме – Франції. 

Пpoвeдeння ocнoвниx державних peфopм Франції здійснювалось з 1982 

по 2003 pоки. Дo цьoгo чacy для Фpaнцiï бyв xapaктepний виcoкий piвeнь 

цeнтpaлiзaцiï, кoнтpoлю, бюpoкpaтичнoï cyбopдинaцiï. Зa poки peфopм були 

впроваджені заходи щодо пiдвищeння eфeктивнocтi пyблiчнoгo yпpaвлiння, а 

саме: пepeбopeнo цeнтpaльнo opгaнiзoвaнy cтpyктypy влaди, втiлeнo пpинципи 

дeцeнтpaлiзaцiï, yникнeнo тpaдицiйнoï poздpoблeнocтi мicцeвиx пoлiтичниx i 

aдмiнicтpaтивниx cиcтeм, зaпoчaткoвaнo пoтyжнi мicтa-peгioни [5,с.378]. 

Peфopми бyли cпpямoвaнi нa poзшиpeння пpaв aвтoнoмiй, cкopoчeння фyнкцiй 

цeнтpy, ocлaблeння poлi пpeфeктiв тa cтвopeння дiєвoгo peгioнaльнoгo рівня. 

Peфopми y Фpaнцiï  пoчaлиcя з  пpийняття  вiдпoвiдниx  зaкoнoдaвчиx 

aктiв. Зокрема, 1982 pоку –  пpийнятo Зaкoн пpo пpaвa i cвoбoди кoмyн, 

дeпapтaмeнтiв i peгioнiв, а в 1983 p. – зaкoни пpo poздiлeння кoмпeтeнцiï мiж 

кoмyнaми, дeпapтaмeнтaми, peгioнaми i дepжaвoю, а також джepeл 

фiнaнcyвaння та iншi. Зaзнaчeними зaкoнaми пoклaдeнo пoчaтoк пpoвeдeння 

пoлiтики двox нaпpямiв: дeкoнцeнтpaцiï тa дeцeнтpaлiзaцiï [3]. 

Деконцентрація влади у Франції розглядається як передача, делегування 

владних повноважень органів державної влади, але не на центральному рівні, а 

на місцевому, тобто місцевим державним адміністраціям. На відміну від 

деконцентрації, децентралізація влади розглядається як передача повноважень 

держави територіальним автономним громадам, а саме органам місцевого, 

пізніше і регіонального, самоврядування. Остаточне вирішення зазначені 

питання знайшли лише в 2003 р., коли була здійснена конституційна реформа, 

що чітко та остаточно визначила й закріпила перерозподіл владних 

повноважень і сферу компетенції територіальних громад [4]. 

Ha cьoгoднi y Фpaнцiï акцент змiщyєтьcя з кoнтpoлю зa пpoцecoм нa 

кoнтpoль й oцiнювaння peзyльтaтy тa нacлiдкiв пpийнятиx piшeнь, 

вcтaнoвлюєтьcя бeзпocepeднiй зв’язoк мiж oбcягoм, peзyльтaтивнicтю, якicтю 

праці тa гpoшoвoю  винaгopoдoю зa цю poбoтy [1]. 

Також з 1984 p. y Фpaнцiï з’явилиcь пepшi eлeмeнти eлeктpoннoгo 

ypядyвaння. У пepioд з 2001 дo 2007 pp. пoлiпшивcя дocтyп   дo мepeжi Iнтepнeт 

шляxoм зaпpoвaджeння wi-fi-мepeж в yнiвepcитeтax, cтyдeнтaм нaдaвaлиcя 
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пiльги нa пpидбaння кoмп’ютepiв тa кopиcтyвaння мepeжeю Iнтepнeт. 

Maкcимaльнe викopиcтaння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй пiдвищилo eфeктивнicть 

дiяльнocтi органів влади тa дoзвoлилo оперативно доводити власні рішення до 

широких верств населення [2]. 

Poзпopяджeнням пpeм’єp-мiнicтpa вiд 7 жoвтня 1999 p. бyли визнaчeнi 

ocнoвнi пpинципи пoдaння iнфopмaцiï нa вeб-cтopiнкax дepжaвниx opгaнiв тa 

пpoцeдypи oпpилюднeння iнфopмaцiï. Koжнe мiнicтepcтвo cтвopилo влacний 

caйт y мepeжi Iнтepнeт, дe poзмiщена ocнoвнa iнфopмaцiя для гpoмaдян [5, c. 

377]. Бyлa cтвopeнa Miжвiдoмчa aгeнцiя з poзвиткy eлeктpoннoгo ypядyвaння 

ADAE, зaпyщeнa пpoгpaмa «Poль дepжaви для poзвиткy iнфopмaцiйнoгo 

cycпiльcтвa», головна увага була зосереджена нa нeoбxiднocтi зaбeзпeчeння 

цілодобового дocтyпy дo будь-яких пocлyг. Kpiм тoгo, нa пoчaткy XX cт. бyли 

пpийнятi зaкoни пpo кoнфiдeнцiйнicть eлeктpoннoï eкoнoмiки, пpo дepжaвнi 

зaкyпiвлi eлeктpoнниx кoмyнiкaцiй, пpo eлeктpoнний пiдпиc, poзpoблeнi i 

втiлeнi дepжaвнi пpoгpaми з нaвчaння кoмп’ютepним тexнoлoгiям як 

cлyжбoвцiв, тaк i нaceлeння [2]. Taкoж бyлa opгaнiзoвaнa мiжмiнicтepcькa 

cлyжбa тexнiчнoï пiдтpимки poзpoбки  iнфopмaцiйниx i кoмyнiкaцiйниx 

тexнoлoгiй в yпpaвлiнcькoмy aпapaтi і був cтвopeний  єдиний iнтepнeт-пopтaл 

фpaнцyзькoï aдмiнicтpaцiï, який нaдaє дocтyп дo бaгaтьox фpaнцyзькиx тa 

євpoпeйcькиx дepжaвниx caйтiв. 

Отже, дocвiд Фpaнцiï пoкaзує, щo для збepeжeння yнiтapнoгo ycтpoю 

дepжaви i пiдвищeння eфeктивнocтi пyблiчнoгo yпpaвлiння вaжливими є тaкi 

нaпpями peфopмyвaння, як дeкoнцeнтpaцiя тa дeцeнтpaлiзaцiя, а також рoзвитoк 

інформаційної сфери, завдяки чому Фpaнцiя пiдвищилa peзyльтaтивнicть 

пyблiчнoгo yпpaвлiння, нaлaгoдилa дiaлoг з гpoмaдянaми та нaблизилa влaдy дo 

нapoдy. Фpaнцyзькi peфopмaтopи cтaли нa цeй шляx набагато раніше, ніж 

Укpaïнa, яка перебуває на початку реформування всіх сфер публічного 

управління та адміністрування. Boднoчac, дослідивши дocвiд Фpaнцiï, мoжнa 

cтвepджyвaти, щo нa cьoгoднi в нaшiй кpaïнi poзпoчaтo впpoвaджeння 

євpoпeйcькиx cтaндapтiв i нaпpaцювaнь.  Зокрема, пpoвoдитьcя реформа з 

дeцeнтpaлiзaцiï, oб’єднaння тepитopiaльниx гpoмaд. Однак ця poбoтa ще нe є 

дocкoнaлoю, зacтapiлi фopми пpaвлiння заважають ефективному впровадженню 

децeнтpaлiзaцiï i пepeдaчi пoвнoвaжeнь  мicцeвoмy caмoвpядyвaнню через 

відсутність вiдпoвiдних фiнaнcoвих pecypcів [1]. 

Таким чином, зауважуємо, щo мiжнapoдний дocвiд нe мoжe 

здiйcнювaтиcя чacткoвo або oднoбiчнo.  Щоб реформувати систему державного 

управління в Україні, потрібно забезпечити необхідні  pecypcи для ïx реалізації 

як на місцевому, регіональному, так і на загальнодержавному рівнях. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ АЛКОЗАЛЕЖНИХ 

 

Проблема сімейного алкоголізму була досить розповсюджена, і в даний 

час викликає особливу тривогу. Вона набула масового характеру та привернула 

увагу соціальних працівників, соціальних психологів, працівників медицини та 

правоохоронних органів. Алкогольна залежність вважається не лише 

медичною, а й соціальною проблемою – саме в цьому полягає її актуальність, 

теоретична та практична значущість. Алкоголізм великої кількості населення 

країни може бути небезпечний не лише для економіки країни, але й для нації в 

цілому, адже алкоголь має шкідливий вплив не лише на здоров’я конкретного 

громадянина, а й на суспільство в цілому. 

Варто навести думку доктора медичних наук В. Маскаленка, який вважав 

алкоголізм сімейною проблемою, адже діти алкоголіків в п'ять разів частіше 

стають алкоголіками, ніж діти непитущих. Досить схожу думку в свій час 

висловив Д. В. Колесов, ствердивши, що 7-8 з 10 алкозалежних осіб зловживає 

саме з вини родини. Достатня кількість вчених висловила своє ставлення до 

даної соціальної проблеми, тож чітко формується думка щодо необхідності 

правильної допомоги таким людям. 

Основною метою публікації є аналіз видів соціальної роботи з 

алкозалежними та їх сім’ями, задля формування повноцінної картини 

соціальної проблеми та привернення уваги соціуму. 

Особливістю сімей хворих алкоголізмом є наявність в них нерідко не 

одного, а кількох хворих. Причому, якщо інші члени сім'ї не є носіями даного 

захворювання, вони нерідко страждають від іншого захворювання – 

співзалежності. Таку співзалежність можуть мати й діти, аналізуючи поведінку 
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дорослих, вони можуть відтворювати її в своєму близькому оточенні. Варто 

також звернути увагу на адаптацію таких дітей в суспільстві, адже досить часто 

можна спостерігати від них надмірну агресивність, зневажливе ставлення до 

однолітків та старших, чи аморальну поведінку в громадських місцях. Іноді 

алкозалежні мають девіантну поведінку, що в свою чергу може нашкодити 

моральному та фізичному здоров’ю людей навколо. 

Сімейний алкоголізм є причиною сильних внутрішніх конфліктів у сім'ях, 

їх деградації й розпаду. Найчастіше в таких сім’ях спостерігається такий спектр 

проблем як: погіршення харчування, що вливає на здоров’я всіх членів сім’ї, 

особливо дітей; явище співзалежності, коли стосунки в сім’ї зосереджуються 

навколо алкоголю і саме його вживання стає способом життя сім’ї; атмосфера 

непередбачуваності й двоїстих комунікацій, коли діти відчувають постійне 

почуття провини і приймають на себе неадекватну відповідальність за долю 

сім'ї; високий рівень насильства як між старшими членами сім'ї, так і між 

дітьми й стосовно них. 

Робота соціального працівника завжди спрямована на покращення стану 

клієнта. В основі будь-якої співпраці чи допомоги лежить принцип 

імпаурменту, він є загальним для всіх категорій клієнтів і алкозалежні не є 

винятком. Загалом, соціальну роботу з такими клієнтами можна поділити на: 

індивідуальну роботу з алкозалежним, роботу з сім’єю в цілому, роботу в 

спеціальних групах самодопомоги, роботу з великою аудиторією. 

Фахівець соціальної роботи може проводити психотерапевтичну роботу з 

постраждалим та його сім’єю, або ж використовувати різного роду тренінгові 

заняття, техніки самоконтролю, чи навіть залучати залежного до 

благополучного кола спілкування. Досить новими є методи арт-терапії з такими 

хворими. Вважається, що такий метод дає вихід негативних емоцій та агресії 

без шкоди для оточуючих. Ефективним також буде залучити клієнта до груп 

самодопомоги, метою яких є подолання алкозалежності. Такі заходи є досить 

розповсюдженими та доступними, і залежний зможе поділитися власним 

досвідом чи проаналізувати досвід іншого учасника. 

Соціальні працівники в даний час можуть надавати допомогу родині 

переважно на етапі її кризи, у момент конфлікту або розпаду, займатися ж 

профілактикою сімейних дисфункцій, налагодженням сімейних комунікацій в 

передкризовому стані більшість соціальних установ поки що не в змозі. Тим 

часом це одна з найважливіших завдань соціальної роботи в стабільному 

суспільстві.  

Найбільше авторку цієї публікації зацікавила технологія «ведення 

випадку», яку використовують при роботі з проблемними сім’ями загалом. 

Однією з особливостей є організація надання допомоги саме вдома, а не в 

різних стаціонарних закладах. 

Соціальна робота поступово розвивається та надає все більш 

кваліфікованої підтримки клієнтам даної сфери. Більшість реабілітаційних 

центрів зосередили свою діяльність не лише на медичній, але й на 
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психологічній допомозі клієнтам. Фахівці розглядають залежних не лише як 

об’єкт своєї роботи, але і як суб’єкт їхнього життя. Адже вони мають 

самостійно формувати своє життя та боротися з проблемами за підтримки 

спеціалістів. 

Таким чином, основною проблемою реабілітації залежних є соціум. 

Люди, які пройшли курс лікування повертаються в те ж середовище, в якому 

вживали надмірну кількість алкоголю. Досить часто це залежить навіть не від 

сім’ї, адже абсолютно всі рідні хочуть покращити стан залежного, а від друзів, 

колег чи знайомих. Важливу роль також відіграють традиції, адже досить 

багато свят об’єднують людей алкоголем. Отже, долаючи залежність, потрібно 

проявити неабияку силу волі та терпіння. Змінити соціальне оточення та 

роботу, знайти нове хобі, можливо навіть змінити місце проживання. Такі дії 

можуть здатися рішучими, та вони варті нового життя без залежності. 
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ З 

НЕБЛАГОПОЛУЧНОЇ СІМ’Ї 

 

Сім’я є головним інститутом первинної соціалізації людини. Вона 

виступає значним чинником розвитку особистості, її емоційної підтримки. Але 

водночас, сім’я може бути джерелом психічних травм людини. Саме 

неблагополучні родини можуть негативно впливати на соціалізацію дитини. 

Соціалізація (лат. socialis – суспільний) – «процес входження індивіда в 

суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, 

норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному 

суспільстві» [2]. 

http://weblib.pp.ua/tehnologiya-sotsialnoy-rabotyi.html
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Відповідно до цього визначення, «позитивна» соціалізація особистості 

сприяє її соціальному розвитку, самовдосконаленню та самореалізації, що у 

кінцевому випадку впливає на процес відродження суспільства. 

Провідником соціалізаційних процесів виступає батьківська сім’я. «Вона 

займає головне місце в моральному формуванні особистості, бере з перших 

днів життя дитини на себе турботу про її здоров’я і виховання, сім’я дає дітям 

початкові знання про навколишній світ, виробляє певні уявлення і навички, 

допомагає здійснювати контакти з багатьма іншими людьми тощо» [1, с. 683]. 

Багато дітей живуть в неблагополучних родинах, тим самим страждають 

від їх негативного впливу. Загальновідомо, що всі наші проблеми з дитинства. 

Те, що заклали у виховання дитини батьки або опікуни, все відображається у 

дорослому житті. Таким чином соціалізація у неблагополучній родині може 

бути «негативною». 

До неблагополучної родини відносяться, як правило неповні сім’ї, 

змішані і позашлюбні сім'ї, невротичні, педагогічні слабкі, проблемні, 

конфліктні, кризові. Як правило батьки або один із батьків мають алкоголічну 

або наркотичну залежність, вони не цікавляться життям дітей, не піклуються і 

недоглядають їх. Сімейне неблагополуччя негативно позначається на 

формуванні особистості дитини. Тематика спілкування їх з оточуючими 

зазвичай обмежена, а тональність спілкування занадто емоційна. Нерідко 

конфліктна обстановка стає стилем життя і має хронічний характер, 

соціалізація дітей у таких сім'ях протікає зазвичай стихійно. 

Проблеми таких родин найрізноманітніші: труднощі подружніх взаємин; 

протиріччя у взаєминах батьків і дітей, підлітків; розбіжності в поглядах на 

виховання дітей і ролі в цьому кожного з батьків; гіпертрофовані потреби 

одного або обох подружжя та інші. Все це і багато іншого створює умови для 

хронічного неблагополуччя, сім’я балансує на межі розпаду. 

Діти, які живуть в умовах постійного стресу, не можуть побудувати 

взаємовідносини з іншими. Їм заважає, негативний досвід, який отримали від 

своєї родини. Вони звикли тримати свої проблеми у собі, бояться довіряти 

людям. В них відсутнє поняття, що добре, а що погано, є тільки поняття 

вигідно. 

В наслідок засвоєння таких негативних правил існування, таким дітям 

важко адаптуватися до нових умов, збудувати відносини з іншими людьми в 

новому колективі – наприклад в школі та університеті. 

Перехід з сімейного виховання до системи шкільного навчального 

виховання для таких дітей є складним процесом, бо потрібно адаптуватися до 

нового оточення, що додає нових суперечностей у спілкуванні з оточуючими. 

Специфікою ж соціалізації вже у студентському середовище є те, що в 

цей час відбувається професійна підготовка особистості, тому саме студентська 

група є основним чинником, де формуються певні стандарти й норми 

поведінки, оскільки студенти, які постійно перебувають у групі, знаходяться в 

тісних взаємостосунках один з одним. За таких умов студентська група буде 



371 

 

сприяти формуванню певних соціальних норм, які є тими правилами, що 

регулюють поведінку та стосунки, визначають права та обов’язки кожного 

індивіда зокрема. 

Якщо батьки не приділяли уваги проблемам дитини, не контролювали її 

поведінку в школі, не спонукали до відповідальності в навчанні, то це все 

переноситься і на навчання в університеті. Особистість, у якої проблеми в 

родині, може відчувати дискомфорт, їй важко зосередитись на навчанні, важко 

налагодити контакти з одногрупниками. 

Позитивний вплив студентської групи на соціалізацію дитини з 

неблагополучної родини залежить від орієнтації її самої. Якщо в особистості є 

бажання змінити існуючий спосіб життя, є бажання бути не такими як їх 

батьки, тоді вони більш схильні зав’язати дружні відносини з іншими членами 

групи. Такі діти, зазвичай, в колективі шукають лідера, який зможе допомогти 

вибрати правильний шлях, вони орієнтуються на досягнення інших та прагнуть 

не відставати від них.  

Іншим варіантом діяльності таких осіб в студентській групі може бути 

нахабна та самовпевнена поведінка, небажання йти на контакт. В такому 

випадку має місце «гра на публіку», прагнення домінувати над іншими, щоб 

показати себе сміливими та впевненими особистостями. 

Вирішення проблеми соціалізації таких дітей в студентській групі 

потребує індивідуального підходу до кожного. Навіть в ситуації небажання йти 

на контакт, група може зацікавити особистість до сумісної діяльності. В такому 

контексті велике значення грає толерантне відношення членів групи до 

особистості, яка відрізняться своєю поведінкою. У даному випадку, 

сприятливим чинником для соціалізації таких осіб виступає таке відношення 

групи, яке не відштовхує, а навпаки зацікавлює, викликає потребу у взаємодії. 

Таким чином, студентська група може зіграти важливу роль в соціалізації 

дитини з неблагополучної родини – вона може вплинути на її поведінку, 

заохотити до зміни її життя на краще. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

Новітні інформаційно-комунікативні технології сприяли появі нової 

концепції управління – електронного урядування. Впровадження таких 

технологій у систему державного управління відбувається шляхом 

діджиталізації - переведення різноманітної інформації та послуг органів влади у 

цифровий формат, зрозумілий сучасним гаджетам.  

Мета впровадження діджитал-технологій у систему публічного 

управління полягає у формуванні ефективної системи урядування, що здатна 

створювати і реалізовувати ефективну державну політику спрямовану на 

потреби громадян, підтримувати сталий суспільний розвиток та своєчасне 

реагування на внутрішні і зовнішні виклики. 

Станом на сьогодні, публічне управління України розвивається у 

напрямку діджиталізації та цифрових трансформацій. Дослідження індексу 

електронної участі ООН (UN E-government Survey) за 2020 рік показали, що 

Україна увійшла в топ-50 країн, зайнявши 46-е місце зі 193 країн світу.   

У вересні 2019 року було створено Міністерство цифрової трансформації 

України (Мінцифри) – центральний орган виконавчої влади, який відповідає за 

формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих 

даних, національних електронних інформаційних ресурсів, інтероперабельності 

– взаємодії мережевих систем базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів, 

впровадження електронних послуг та розвиток цифрової грамотності    

громадян [4].  

Мінцифри України активно працює над впровадженням державного 

проєкту «Держава в смартфоні», який передбачає розроблення Єдиного 

електронного порталу державних послуг. В рамках зазначеного проєкту 

розроблено мобільний додаток «Дія», який забезпечує державні онлайн 

послуги, що вміщує в собі цифрові документи, тобто дає можливість 

оперативно отримувати офіційну державну статистичну інформацію. У 

мобільному додатку громадянам доступні такі документи: 1) цифровий паспорт 

громадянина України у формі ID-картки та цифровий паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон; 2) цифрове водійське посвідчення; 3) цифрове 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та обов'язковий поліс 

страхування на авто; 4) цифровий студентський квиток [3]. 

У 2014 році почав роботу Єдиний веб-портал органів виконавчої влади 

України(Урядовий портал). Зазначена електронна платформа є центральною 

частиною електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», яка 

призначена для інтеграції веб-сайтів, інших електронних інформаційних систем 
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органів виконавчої влади та надання послуг громадянам та юридичним особам 

через мережу Інтернет [2]. 

Через Урядовий портал органи виконавчої влади надають понад 2 тисячі 

електронних послуг за такими категоріями - охорона здоров'я та освіта, безпека 

та суд, фінанси та податки, транспорт, підприємництво, громадянство та 

міграція, земля та екологія, будівництво та нерухомість, соціальний захист. 

Наприклад, онлайн можна оформити державну допомогу при народженні 

дитини, зареєструвати ФОП, перевірити студентські та учнівські квиткі і т.п. 

Відтепер громадяни України, які є власниками ID-карток, мають можливість 

отримати послугу з внесення кваліфікованого електронного підпису (КЕП) на 

безконтактний електронний носій (чіп) ID-картки. Отримати послуги ЕЦП 

фізична або юридична особа може в одному з акредитованих центрів 

сертифікації ключів (АЦСК). Сьогодні таких центрів в Україні 24 [2].  

З 2018 року розпочав роботу вебпортал «Єдина платформа місцевої 

електронної демократії», який став єдиним вікном доступу до чотирьох 

інструментів вказаної системи: «Місцеві електронні петиції», «Громадський 

бюджет», «Електронні консультації з громадськістю» та «Відкрите місто». 

Використання цих інструментів сприяє налагодженню кращого взаємозв’язоку 

громадян та влади у вирішенні різноманітних соціально важливих проблем. [1]. 

Для покращення механізмів публічного управління та адміністрування у 

сфері цифрових трансформацій необхідно розробляти на державному рівні 

загальнонаціональні програми. Для цього з боку держави необхідна підтримка 

стимулювання та розвитку цифрових технологій, зокрема, системи навчання 

цифрових навичок на рівні початкової, середньої та вищої освіти. Важливо для 

цього розглянути можливість отримання освіти для літніх людей, які зможуть 

отримати додаткові знання, що відповідали б їхнім потребам та інтересам, 

користування новими можливостями цифрових технологій. 

Таким чином, Україна активно впроваджує діджиталізацію системи 

публічного управління. На державному рівні створено Міністерство цифрової 

трансформації, яке займається цифровою реформою в рамках якої розроблено 

мобільний додаток  «Дія»,  який надає електронні державні послуги. Онлайн-

сервіс державних послуг також надається через Урядовий портал органів 

виконавчої влади України та Єдину платформу місцевої електронної 

демократії. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ БАТЬКІВСЬКИХ РОЛЕЙ В 

УКРАЇНСЬКИХ СІМ’ЯХ 

 

Сім’я є одним з найдавніших соціальних інститутів, що виконує важливі 

для суспільства функції, приміром відтворення населення, соціалізація, 

виховання та задоволення господарсько-побутових потреб індивідів багато в 

чому відбувається саме його рамках. Водночас це мала соціальна група, в якій 

відбуваються первинні соціальні взаємодії, в сім’ї людина починає розуміти 

особливості виконання соціальних ролей і засвоює відповідні норми поведінки 

і цінності. Трансформації суспільства зачепили і цей інститут, під впливом 

суспільних змін змінюються і соціальні ролі в сім’ї, очікування щодо набору 

характеристик «гарного» чоловіка чи дружини, ставлення партнерів один до 

одного, розподіл обов’язків по веденню господарства та вихованню дітей.  

Звичайно різне соціокультурне і економічне середовище формує відмінні 

способи і моделі рольової взаємодії в рамках сім’ї, що може проявлятись навіть 

у тому якими батьки хочуть бачити свої дітей. Так у 2009 року міжнародна 

група науковців порівняла, які риси батьки з різних країн прагнули бачити у 

своїх дітях. Відмінності були разючими. Нідерландські батьки, приміром, 

найголовнішими складовими виховання назвали: відпочинок, чистоту та 

режим. Італійці хотіли, щоб їхні діти були загартованими, врівноваженими та 

симпатичними. А американські батьки вважали за найважливіше інтелект та 

розумовий розвиток [1]. Отже, як бачимо, в сім’ях з різними традиціями та 

культурою, фінансовим положенням чи моделями виховання можуть 

відрізнятися уявлення про те, які риси батьки хотіли б бачити у своїх дітей та 

хто і як має їх формувати.  

В сучасному українському суспільстві також відбуваються значні зміни 

щодо розуміння гендерних ролей, що не може не позначитись на шлюбно-

сімейних відносинах. Україна тут повторює світові тенденції: збільшення 

кількості розлучень, розповсюдження нових форм шлюбу (гостьового, 

відкритого, навіть, віртуального), зменшення кількості дітей в сім’ї, зміна 

ставлення до них (в тому числі через усвідомлене батьківство), а також зміна 

традиційних батьківських ролей у вихованні. 

Раніше чоловіки займалися лише фінансовими питаннями та майже ніяк 

не приймали участі у вихованні дітей. Зараз ситуація змінюється і чоловіки 
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дедалі більше часу приділяють вихованню своїх малюків. Однак поки що у 

чоловіків та жінок різне уявлення про виховання дітей та гендерний розподіл 

ролей. Так, вважається, що якщо догляд мами насамперед пов’язаний з 

проявами ніжності, то батьки формують стосунки з малюком переважно через 

гру [2]. 

Ще однією новацією є те, що зараз у декретну відпуску може піти не 

лише жінка, як це було прийнято раніше, а й чоловік, але в українському 

суспільстві ця практика поки слабо реалізується, хоч в інших країнах вона має 

значний успіх. 

Швеція – одна з перших країн у світі, яка почала залучати батьків у 

виховання дітей, спочатку за допомогою фінансової мотивації. З 80-х років 

минулого століття в Швеції ввели так звані «батьківські квоти». Це кількість 

днів в декретній відпустці, які був зобов’язаний взяти батько. У шведів це 60 

днів з 480 загальних декретних. Все просто – сім’я залишиться без виплат, якщо 

батько не піде в декрет. А якщо чоловік і дружина поділять всю відпустку по 

догляду за дитиною навпіл, то отримають додаткову фінансову підтримку. У 

підсумку – в Швеції 25% батьків побували в декретній відпустці. 

Подібні законодавчі норми діють в Норвегії, Ісландії, Великобританії. 

Наприклад, в Норвегії «батьківські квоти» ввели з 1994 року. Там батько 

повинен провести в декретній відпустці не менше 14 тижнів [3]. 

На думку Ж. Чернової та Л. Шпаковської, «батьківство є гетерогенним 

феноменом, в якому співіснують, а іноді й протирічать один одному різні 

уявлення, щодо організації виховання дітей, хто і в якій формі має його 

здійснювати» [4, с. 25]. Тому провівши власне дослідження, вони вивели 

декілька ідеал-типових моделей батьківства: 

 батьківство як підтвердження гендерно-нормативної ролі 

(характеризується чітким розмежуванням чоловічих та жіночих ролей. 

Роль жінки полягає в тому, щоб в певному віці стати матір’ю. Адже 

материнство виступає основою жіночої ідентичності. В чоловіків 

батьківство виражається як наслідок зрілості та мужності. Але у 

вихованні дитини роль батька буде епізодичною); 

 батьківство як обов’язок (батьківство як потреба для забезпечення 

благополуччя дитини. Батько виконує роль матеріального забезпечення 

сім’ї);  

 батьківство як один із життєвих проектів (батьківство є наслідком 

обдуманого вибору пари, яка пов’язує момент народження дитини та 

життєві плани);  

 батьківство як сфера самореалізації (метою є реалізація особистості в 

батьківстві) [4, с. 16-24]. 

Для нашого суспільства останні дві моделі ще не стали нормативними, 

тому виникає і деяке неприйняття, а іноді і критика з боку соціального 

оточення, коли у сім’ї з різних причин приймається рішення, що у декрет піде 

саме чоловік та буде піклуватися про малюка. Розділяти між батьком і матір’ю 
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декретну відпустку це чудова практика і вона повинна поширюватися в нашій 

країні, адже сьогодні так хвалять батька за те, що він допомагає у догляді за 

дитиною, за його чуйність, а це вже повинно бути нормою. Існує також 

стереотип, що батько повинен бути суворим із дитиною, але це не так, дітям не 

вистачає батьківської ласки, турботи та підтримки, діти які не відчували цього в 

дитинстві у дорослому житті, насамперед хлопчики, не знають як показати 

своїм дітям свою любов, турботу, що безперечно шкодить їхньому емоційному 

та особистісному розвитку.  
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РОЛЬ ВНУТРІШНІХ PR                                                                                                 

У ФУНКЦІОНУВАННІ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

 

Класичне визначення PR (public relations) передбачає встановлення 

довготривалих і партнерських відносин з громадськістю – як в бізнесі, так і в 

політиці. Внутрішні PR своєю чергою покликані зміцнити зсередини  колектив 

– громадську організацію, бізнес-структуру або політичну  партію. Остаточна 

мета внутрішніх PR – створити таку команду, яка буде ефективно виконувати 

покладені на неї завдання [1, с.33]. Разом з public relations вплив на цей процес 

мають також менеджмент, кадрова політика, безпекова політика в партії тощо. 

Враховуючи мету і специфіку політичної діяльності – тобто взаємодії з 

суспільством з метою здобуття і утримання влади – можна сказати, що 

комунікації в широкому сенсі цього слова і зокрема PR є одними з епіцентрів 

політики [2]. Передвиборча діяльність політиків і партій, за виключенням 
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юридичних процедур, майже повністю складається зі зв’язків з громадськістю 

[3, с. 147].  

Внутрішній PR політичних партій направлений на цільову аудиторію, що 

складається з керівників політичної сили різних рівнів і географічної 

приналежності, а також неформальних лідерів суспільної думки в партії, 

близьких до партії експертів і консультантів, рядових членів партії, а також 

частково – на їхніх близьких (членів сімей та друзів) і симпатиків політичної 

сили. 

Оскільки політична діяльність безпосередньо пов’язана з боротьбою за 

вплив, владу і електоральні симпатії, PR в політичних партіях повинен 

слугувати щонайменше збереженню кількості прихильників і зокрема членів 

партії, а в ідеалі – постійному збільшенню їхньої кількості.  

Серед відомих на цей час PR-інструментів [2] можна визначити такі, що 

найбільше підходять для внутрішніх PR в політичних партіях: особисті зустрічі 

та виступи партійців, внутрішні обговорення і дискусії; внутрішньопартійні 

періодичні видання, навчальні матеріали і звіти; публікації на сторінках в 

соціальних мережах; використання партійної символіки, зокрема й у 

повсякденному житті; публічні колективні заходи – як політичні, так і 

спортивні, розважальні, соціальні тощо. 

В Україні на сучасному етапі головною проблемою для внутрішніх PR 

політичних партій є короткотривалість життя партійних брендів в державі. 

Поширеними є процеси купівлі та «оренди» партій лише на виборчий період [4, 

с. 152]. Приблизно половина зареєстрованих політичних сил не підтримує 

навіть формальну життєдіяльність, необхідну для дотримання законодавства 

[5]. З 22 партій, які брали участь у парламентських виборах 2012 року, лише 9 

взяли участь у виборах через 2 роки – у 2014-му і лише чотири повторили цей 

досвід у 2019 році.  

В умовах такої турбулентності в політичному житті будь-яка діяльність 

більшості політичних партій є швидкоплинною. Зокрема це стосується і PR-

діяльності. 

Фактично сьогодні в партійному сегменті політики найбільш 

затребуваними PR-послугами є дії, що безпосередньо направлені на 

менеджмент виборчих кампаній та досягнення якомога кращих результатів вже 

на найближчих виборах [2], рідше – на досягнення цілей, не пов’язаних з 

виборчими перегонами, але також у короткій перспективі. 

В той же час успішне багаторічне – навіть майже сторічне [6, с. 136] – 

використання внутрішніх PR в корпоративному сегменті країн Заходу  

засвідчує, що цей напрямок є перспективним і для українських PR-фахівців. А 

робота над внутрішніми комунікаціями в політичних партіях України буде 

конкурентною перевагою політичних сил. 
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ГРУПОВІ ФОРМИ ТЕРАПІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ З  ЖІНКАМИ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ`Ї 

 

На даний момент доволі актуальною проблемою теорії та практики 

соціальної роботи є питання насильства над жінками в сім`ї. В умовах 

карантину, економічної кризи, соціально-політичної нестабільності, збройного 

конфлікту на Сході України збільшився рівень напруги в суспільстві. Вище 

перераховані суспільні явища вплинули і на атмосферу в такому соціальному 

інституті, як сім’я.  Генсек ООН заявив про збільшення випадків домашнього 

насильства під час карантину [1]. Тому ця тема є дуже актуальною. Потрібно не 

тільки вивчати її, але і винаходити нові способи боротьби з таким явищем, як 

насильство в сім`ї над жінками. Потрібно винаходити нові способи 

профілактики, нові способи роботи з травматичними спогадами, або відчуттями 

які виникли у жінок через ці події. Винаходити нові підходи у роботі з сім`ями, 

в яких було виявлено насильство над жінками. Можливо, групові форми терапії 

з жінками допоможуть у вирішенні зазначених проблем.  

Для розкриття теми відносин в сім`ї і особливостей використання 

групових форм соціальної терапії з жінками, які постраждали від насильства в 

сім`ї потрібно звернутися до робіт таких видатних вчених як Карен Хорні, яка 

вивчала причини виникнення конфліктів в сім`ї, а також Алана Брауна та Одрі 

Маллендер щодо групової терапії. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_35
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Відносини, які складаються між чоловіком і жінкою є доволі складним 

процесом. Карен Хорні вважає, що ці відносини багато в чому нагадують 

зв’язки між батьками і дітьми [2]. Ним притаманні турбота, піклування, 

відношення, яке проявляли в дитинстві батьки до дитини, або один до одного. 

Саме в цих стосунках особистість, що розвивається, вбачає прояви любові. 

Зазвичай людям хочеться вірити, що любов є таким собі фундаментальним 

фактором, а ворожість – всього лише випадкова обставина, якої цілком можна 

уникнути, або, яка взагалі не має виникати в сім`ї. Аналізуючи багато історій 

хвороби, Карен Хорні приходить до висновку, що любовні відносини досить 

часто руйнуються через відкриту або приховану ворожість. 

Ця атмосфера ворожості інколи виникає через підозрілість. Підозрілість 

багато в чому зрозуміла, вона, іноді, пов'язана не з певним партнером, а 

швидше з особливостями стану закоханості і нездатністю з ним впоратися.  

Крім того, К. Хонрі виділяє наступні причини ворожості, або причини 

конфлікту. Партнер проєктує свої думки і емоції на партнера, через те, що його 

гнітить своя нечиста совість. Крім того значення мають наші таємні очікування 

і мрії про щастя, всі ці думки, які сплять в нашій підсвідомості і тільки чекають, 

щоб їх виконали. Але, в разі їх невиконання, або виконання, але в супереч 

очікувань, також настає розчарування. Вище зазначені розчарування і 

призводять до виникнення конфліктів в сім`ї та іноді до переростання 

конфлікту в насилля. Насилля призводить до цілого набору проблем у 

фізичному, емоційному та психологічному плані. Для подолання більшості із 

цих проблем потрібно використовувати групові форми соціальної терапії.  

Алан Браун у своїй праці «Групова робота у Великобританії» 

стверджував: «Групи можуть здійснювати істотний вплив на своїх членів – на 

краще чи на гірше. За неправильного підходу до групової роботи, груповий 

потенціал може бути джерелом пригнічення та стурбованості. Якщо підійти з 

відповідальністю із сторони спеціаліста та певними вмінням -  групова робота 

може бути джерелом реального наділення людей великими можливостями 

впливати на своє життя та позитивні зміни у ньому» [3] 

Одрі Маллендер розглядає групи як засіб активізації внутрішніх ресурсів 

особистості. Зазвичай, травмуючі спогади гнітять особистість, вводить її в стан 

депресії, що призводить до дуже поганих наслідків. Разом люди можуть 

добитися значно більшого, ніж поодинці. Наприклад, члени групи можуть 

об'єднуватися задля пошуку нового рішення старих проблем. Шукати нові сили 

та ресурси в собі. Відновити впевненість у собі та своїх можливостях і 

ресурсах, якими вони володіють. 

Отже, можна підсумувати, що все насильство в сім`ї є явищем, яке 

виникає в наслідок впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. По-друге, з цією 

проблемою можна боротися, використовуючи певні методи соціальної роботи. 

По-третє, насильство в сім`ї – це наслідок, або симптом, більш складних 

психологічних проблем, або шкідливих установок, через які і виникає конфлікт, 

який і переростає в насильство. Але насильство в сім`ї настільки складне 
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явище, що мало хто намагається заглянути в суть проблеми, тому частіше 

всього люди, які кохають один одного, розлучаються, або шкодять не тільки 

собі, але і оточуючим. Також в роботі з даною категорією людей краще всього 

буде використовувати групову форму соціальної терапії, щоб подолати 

травмуючий вплив наслідків насилля. Крім того групова терапія ефективна для 

подальшої роботи з сім`єю, в якій зафіксовані факти насильства. 
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ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПІВ МЕРИТОКРАТІЇ В УКРАЇНІ: 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ 

 

Побудова та функціонування ефективної держави передбачає передусім 

розроблення та запровадження дієвої меритократичної ідеї, яка б створювала 

широкі можливості для всіх соціальних верств населення щодо отримання 

освіти, їх участі у політичних та державно-управлінських процесах. Із моменту 

утворення суспільства з чіткою ієрархією та появи перших держав перед 

людством постала проблема відбору лідерів, здатних керувати великими 

людськими колективами. Ця проблема не втрачає актуальності і сьогодні. 

Формування концепції меритократії розпочали такі дослідники як Д. 

Белл, З. Бжезинський, М. Янг та ін. Серед українських науковців цій 

проблематиці присвятили свої роботи Ю. Бардачов, С. Газарян, О. Гнєдаш, І. 

Лопушинський, О. Носик, Т. Орлова та ін. Цікавими є публікації І. Шевченка – 

політика й юриста, засновника Меритократичної партії України. Однак, сучасні 

політичні реалії актуалізують потребу в подальшому дослідженні нових 

аспектів концепції меритократії та можливості її застосування в Україні. 

Метою роботи є обґрунтування доцільності втілення та визначення 

можливих наслідків застосування принципів меритократії в Україні. 
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Аналіз призначення і ролі меритократії у практиці реформування 

державного управління України доцільно розпочати з чіткого визначення її 

сутності. Передусім особливу увагу варто акцентувати на реформуванні як 

різновиді соціальних змін та підготовці й відборі фахівців, здатних забезпечити 

високі показники позитивних перетворень у різних сферах суспільного життя. 

Меритократія – це влада найбільш обдарованих, гідних людей, в основу 

якої покладено принцип індивідуальних заслуг. Меритократія як умова 

побудови ефективної держави здатна запропонувати «компромісний варіант» 

новітнього параметру розвитку процесів самоорганізації [1, 583]. Це 

безпосередньо обумовлено тим, що системоутворюючою конструкцією 

побудови ефективної держави мають виступати «системоутворюючі та 

системоформуючі функції держави, які виникають при демонтажі старих 

структур та формуванні нових» [2, 202]. 

Одним із найважливіших питань у теорії меритократії є питання критеріїв 

відбору кандидатів на посади. Особисті якості людини (інтелект, схильність до 

емпатії тощо) важко виміряти, а їх вимірювані складові не забезпечать сто 

відсотків успіху роботи на новій посаді. Важливим критерієм є наявність 

досвіду, досягнень минулих років, проте й це не дає гарантій, бо кандидат буде 

змушений працювати на новій посаді, з новими функціями й обов’язками. 

Система відбору кадрів достатньо ефективно функціонує в США, де 

критерії та механізми відбору досить чітко розроблені. Цим питанням 

займаються фахові служби управління персоналом. Критеріями відбору 

кандидатів на посади є прагнення до саморозвитку, порядність та чесність, 

навички міжособистісних відносин, усної та письмової комунікації, а також 

мотивація державного службовця [3, 28]. 

Представники елітарних кіл (політичних, економічних тощо) завжди 

впевнені, що саме вони є гідними своїх посад та по праву їх займають. Але, як 

відомо, політика не є однозначно моральною сферою життєдіяльності 

суспільства. Отже, люди, які мають справу з політикою, не завжди керуються 

виключно добрими благими намірами. 

На сьогодні в Україні людям, які не мають значних фінансових статків та 

потрібних зв’язків, дуже складно досягти успіху в політичній сфері, бо 

агітаційні кампанії, спонсорування, благодійність тощо потребують грошей. 

Меритократія передбачає відсутність хабарництва та впливу родинних або 

дружніх зв’язків на прийняття рішень, тому дає шанс людям, які мають 

необхідні знання та здібності, долучитися до державного та суспільного 

управління. 

Втілення в суспільстві принципів меритократії є поштовхом для 

заохочення та розвитку людини. Так, на думку Ю, Бардачова, застосування 

принципу меритократії в Україні посилить прагнення до самовдосконалення у 

людей, які бажають реалізувати себе у фаховій, зокрема політичній, діяльності. 

Це, у свою чергу, буде сприяти появі конкуренції та забезпечить прихід до 

влади найкращих із найкращих [4, 16]. Впровадження принципів меритократії 
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повинно створити більш якісні умови життя громадян, підвищити рівень 

політичної культури, що буде свідчити про обізнаність громадян та розуміння 

ними сутності політичних процесів, що відбуваються в державі. 

Отже, меритократичний принцип повинен стати основним при 

формуванні української управлінської еліти. Відбір на підставі об’єктивного, 

неупередженого та всебічного оцінювання за допомогою сформованої системи 

відбіркових тестів та іспитів забезпечить сферу державного управління гідними 

фахівцями з необхідним для цієї сфери набором знань, умінь та навичок. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СТИЛЮ ПОЛІТИЧНОГО 

СПІЛКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Кожна нація формує свій унікальний стиль ведення політичних 

переговорів, неповторність якого обумовлена історичним минулим, 

національним характером, культурними традиціями і цінностями. Україна – 

молода держава, яка з’явилась на мапі світу з демаркованими та 

делегітимізованими кордонами лише 29 років тому. Внаслідок своєрідного 

історичного розвитку та геополітичних особливостей українська ментальність 

формувалась під впливом декількох сильних держав із доволі різними 

культурами (Російської та Австро-Угорської імперій, СРСР, Польщі, Румунії). 

Саме тому населення дещо віддалених регіонів України, поряд з чіткою 

ідентифікацією себе з українською нацією, може значно відрізнятися манерами 

поведінки, культурними цінностями, навіть мовою спілкування. 

Як слушно зазначає В. Гресько, сьогодні менталітет української нації є 

досить неоднорідним як результат багатоетнічного складу та історично різних 
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витоків; окремі регіони України відрізняються за історичним досвідом, 

характером культурного та економічного розвитку [1, 47]. 

Звичайно, історичне минуле, менталітет українців впливають на 

формування національного стилю ділового спілкування. В українському 

суспільстві є свої особливості, норми поведінки, які можуть видатися 

іноземцям незвичними. Деякі з них – данина традиціям, деякі – результат 

своєрідного історичного розвитку [3]. 

Слід пам’ятати, що кожний народ має свої надцінності: у європейців – 

стабільність життя, у японців – вірність традиціям, «японському руху» тощо. 

Українськими надцінностями вважають емоційне сприйняття навколишнього 

світу, відкриту душу, щире серце, доброту [2, 320]. Саме тому українці завжди 

раді гостям і вважають за необхідне показати їм всі цікаві історичні місця. 

Щодо суто офіційно-ділового спілкування, українці також мають певні 

особливості підготовки та проведення політичних переговорів. Так, навіть у 

разі досягнутої домовленості про зустріч, прийнято її підтвердити телефонним 

дзвінком десь за годину до призначеного часу. Всі більш-менш важливі 

питання українці звикли вирішувати переважно при особистих зустрічах, не 

покладаючись на телефон або пошту. Адже під час особистої зустрічі легше 

оцінити наміри потенційних партнерів і можливість їм довіряти. 

Часто українці мають теплі й відкриті стосунки зі своїми колегами. При 

цьому цікаве спостереження – на робочому місці вони можуть «зберігати 

дистанцію» і формальності, а за його межами спілкуватися на дуже особисті 

теми. Тому не дивно, що важливі переговори, як правило, завершуються 

вечерею у ресторані, яку організовує та сторона, що приймає. Загалом, іноземці 

відзначають, що в Україні звикли емоційніше, ніж в інших країнах, ставитися 

до ділового спілкування, і політичне середовище не є виключенням. 

Всупереч уявленням українців про себе, як про дуже гостинну націю, 

серед іноземців доволі поширені інші стереотипи. Як не дивно, вираз обличчя 

українця їм часто здається суворим (навіть тоді, коли він у гарному настрої), а 

мова через велику кількість шиплячих звуків чується іноземцям іноді грубою. 

Гостям з інших країн здається, що українці постійно між собою сваряться. 

Цікавою особливістю сучасного політично-комунікаційного простору 

України є велика кількість молодих обличь серед народних депутатів, 

політичних радників, державних управлінців. Це має свої об’єктивні пояснення. 

Коли після 1991 р. замість радянської системи управління почала формуватися 

нова, демократична, з плюралізмом думок та ідей, з’ясувалося, що нової 

генерації компетентних управлінських кадрів у країні не існує. Більше того, 

значна частина чиновників «старого ґатунку» за роки незалежності так і не 

змогла пристосуватися до нових політичних, економічних, соціальних умов. 

Тому, на наше глибоке переконання, іноді краще взяти на роботу молодих і 

завзятих фахівців без досвіду, ніж викорінювати стереотипи у досвідчених 

працівників. Хоча оптимальним все ж таки є поєднання досвіду з інноваціями, 

що сприяє збереженню гармонії й рівноваги в суспільстві. 
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Таким чином, за роки незалежності в Україні ще не встиг належно 

сформуватися офіційно-діловий стиль спілкування, не виокремилися стандартні 

норми поведінки, манери та правила етикету, внаслідок тривалого знаходження 

України у складі інших держав із різними культурами і порівняно коротким 

періодом існування незалежної України. Є впевненість у тому, що необхідно 

нормативно закріпити єдині соціально прийнятні стандарти поведінки, що 

регламентують діяльність політиків і державних діячів, які здебільшого й 

репрезентують країну за кордоном. Зокрема, це стосується правил знайомства, 

налагодження ділових контактів, поведінки на переговорах, вимог до 

зовнішнього вигляду, манер, мови. Отже, наразі вкрай необхідним є 

затвердження нового офіційно-ділового українського політичного етикету. 
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АНТРОПОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНОСТІ 

 

Первісна орда складалася з носіїв рівноцінних наборів однакових знань, 

умінь і навичок умовно-рефлекторних за своїм походженням. Первісний 

атомарний індивід дорівнює молярному індивіду. Їх згуртованість перед 

обличчям природи обумовлювалася швидше бажанням убезпечити себе у 

сповненому небезпек середовищі, а не потребою взаємодоповнюватися 

відсутніми елементами культурних компетенцій. 

Поділ праці за гендерною ознакою призводить до того, що жіноча і 

чоловіча частини людської спільноти тепер володіють лише половиною від усіх 
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актуальних культурних компетенцій, завдяки чому відбувається спеціалізація 

атомарних індивідів. 

Маючи в розпорядженні ті ж самі знаряддя праці, первісні люди за 

рахунок підвищення власної майстерності мають можливість підвищити 

продуктивність праці. Це також гарантує підвищення ступеня імовірності 

корисних спостережень і випадкових відкриттів, здійснюваних емпіричним 

шляхом. Таким чином, завдяки спеціалізації при наявному обсязі культурного 

розвитку спочатку підвищується його рівень, а потім і темпи культурного 

розвитку. 

Відтепер відносини між жіночою та чоловічою частинами даного 

культурного співтовариства знаменуються тим, що вони не тільки 

взаємодоповнюють один одного як особини бісексуального виду, але і 

виявляються взаємозалежними один від одного в їх здатності спільно 

утворювати життєздатну культурну спільноту. Внаслідок вищевказаних змін 

виникає соціальність, і первісна орда трансформується в первісне суспільство. 

Отже, те, що ми назвали соціальністю, є способом розподілу обсягу 

накопиченого родового (культурного) розвитку поміж членами культурної 

спільноти, і вона є характерною тільки для людських спільнот. 

Слід підкреслити також, що поділ праці, який послужив поштовхом до 

формування соціальних відносин, сам по собі є досягненням соціальної 

культури первісного людського суспільства, яке дозволило далі розвинути його 

матеріальну культуру і тим самим зміцнити свою позицію в навколишньому 

середовищі. 

В антропосоціокультурній тотальності, що формується, соціальність стає 

моментом, який співпрягає людяність і культурність, підтримуючи їх на 

досягнутому рівні і сприяючи їх подальшому розвитку. Це дозволяє 

стверджувати, що антропогенез, культурогенез і соціогенез (формування 

людини, культури і суспільства) являють собою моменти одночасного і 

взаємозв'язаного процесу, що називається антропосоціокультурогенезом 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ-СИРІТ У СЕРЕДНІЙ 

ШКОЛІ В УКРАЇНІ 

 

Найбільш прогресивним кроком у педагогіці сирітства на сьогоднішній 

день став перехід від однорідного навчання в школах-інтернатах до змішаного 

перебуванню дітей з дитячих будинків з домашніми в загальноосвітніх школах. 

Передбачається, що така форма взаємодії дітей сприяє більш успішної адаптації 

дітей з дитячих будинків та розширює їх соціальні контакти із зовнішнім 

світом. Отже, дослідження адаптації дітей, що залишились без піклування 
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батьків та інтеграція вихованців дитячих будинків у суспільне життя стають все 

більш актуальними для сучасної середньої школі. 

До аналізу поведінки важких дітей звертаються у своїх роботах К. 

Єфремов [2], Ю. Василькова [3], М. Рожкова [4]. Вагомий внесок у дослідження 

роботи з дітьми-сиротами внесла О. Чистяк [1]. Метою нашої наукової розвідки 

є визначення перспективних напрямків адаптації дітей-сиріт у середовищі 

сучасної середньої школи у нашій країні.  

Успішна соціальна адаптація дітей-сиріт з однокласниками у середній 

школі багато в чому залежить не стільки від їх інтелектуальної готовності, але 

головним чином від того, як добре дитина може налагодити свої взаємини і 

вміє спілкуватися зі своїми однолітками і педагогами. Як добре вона засвоїла 

шкільні правила і дотримується їх, чи може орієнтуватися в нових умовах 

навчання. 

О. Чистяк підкреслює, що інститут сім'ї є одним з головних провідників 

між особистістю і суспільством та з цієї причини на всіх рівнях влади питання 

усиновлення дітей-сиріт, в також забезпечення їх повноцінного майбутнього 

стоїть на першому місці [1]. Отже, педагог має застосувати родинну моделі 

психологічного клімату в класі задля компенсації та доповнення «стовпів 

підтримки» подальшого життя для цих учнів. 

При розгляді адаптаційних напрямків варто вказати на відмінності цього 

процесу протягом шкільного життя. Ю. Василькова стверджує: «Якщо для 

учнів початкової школи найбільш часті проблеми пов'язані з навчальною 

діяльністю, то перехід з початкової школи в середню школу пов'язаний, в 

більшій мірі, з проблемами міжособистісних відносин і особистісного розвитку 

учнів» [3]. Отже, активна тренінгова робота в цій сфері здатна змінити 

ситуацію на краще та сприяти утворенню цілісного дитячого світу у школі. 

Вітчизняні дослідники дотримуються думки про те, що на особистісний 

розвиток і надалі на адаптацію особистості в соціумі першорядний вплив 

здійснюють соціальні умови (виховання і навчання), а потім вже особистісні 

(хоча особистість розвивається під впливом соціуму). Виділяється ряд 

психологічних умов соціально-психологічної адаптації, до яких відносяться: 

ціннісні орієнтації (ідентифікація), Я-концепція (позитивне ставлення до себе), 

рефлексія, адаптаційні властивості інтелекту, індивідуальні особливості, 

комунікативні здібності, емоційно-вольові особливості, ідентичність [4]. Звідси, 

велика дискусія щодо доцільності та міри використання ідентифікації в 

педагогічній роботі так, щоб вона не шкодила самооцінці дітей, які зіткнулись 

із зазначеною проблемою. Водночас основними психологічними умовами 

адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, є саме 

особистісна ідентичність і рефлексія. 

Зауважимо, що під впливом депривації, наявності психотравмуючої 

ситуації в даної категорії дітей відбувається формування негативного ставлення 

до власної особистості (А. Прихожан, Н. Толстих) [2]. При порушенні рефлексії 

не формують власну думку про себе, що впливає на можливість легкого 
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переходу під зовнішній вплив на подальшого здійснення маніпуляції на користь 

інших. 

Відповідно, розвинена рефлексія і позитивна ідентичність сприятимуть 

підвищенню адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 

батьків, в соціумі, так як при позитивній ідентичності і розвинених 

рефлексивних механізмах особистість використовує продуктивні стратегії 

соціальної адаптації та показує належний рівень самостійності у своєму житті. 

При цьому ідентичність виступає в ролі індивідуального і соціального 

«компаса» при інтерпретації всього різноманіття соціальних ситуацій в процесі 

адаптації особистості. 

Паралельно зазначимо, що ідентичність має бути стимулом для 

внутрішньої роботи над собою, а не елементом розмежування кіл спілкування у 

шкільному середовищі. Тобто діти мають завжди відчувати потенціал 

прийняття  у «родинне» життя у класі та поза ним. 
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«ГУМАНІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ Н. МІКІАВЕЛЛІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

ТВОРІВ «ГОСУДАР» ТА «РОЗДУМИ НА ПЕРШУ ДЕКАДУ ТІТА 

ЛІВІЯ)» 

 

Гуманістичні проблеми, підняті в основних працях Н. Мікіавеллі, знову 

привертають до себе увагу як прихильників, так і критиків, що підкреслює 

затребуваність теорій. Осмислення загальних установок по відношенню до 

гуманізму і моралі у владі та перенесення їх на сучасних політичних діячів 

може дати відповідь щодо стратегій їх правління.  

Для розуміння особливостей сприйняття Н.Мікіавеллі в гуманістичних 

рамках, потрібно звернутися до з аналізу історичних закономірностей за 

матеріалами творів "Государ" та  "Роздуми на першу декаду Тіта Лівія". 
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Цими працями Н. Мікіавеллі зробив вагомий внесок у розвиток 

політичної думки, і став основоположником науки про політику, як вважає 

західна політологія. [1] 

Принципи і методи дослідження гуманістичних поглядів Н. Мікіавеллі 

дають визначення основних підходів для аналізу творів “Государ” та "Роздуми 

на першу декаду Тіта Лівія". Унікальність методології Н. Мікіавеллі полягає в 

тому, що він виступає не тільки як теоретик політики, а й як практик. Період 

його діяльності та творчості проходить у час Відродження, для якого гуманізм, 

як соціально-філософське явище, став основною характеристикою епохи. Тоді 

ідеї гуманізму переживали кризу, коли відбувався конфлікт між ідеалами і 

новою реальністю. Через явну аморальність правителів, церковних діячів та 

суспільства загалом було поставлено під сумнів багато моральних принципів і 

правил, які мають довголітню традицію. Але Н. Мікіавеллі не описував 

дійсність під впливом канонів, а, навпаки, на основі пізнання реальності 

закладав свої ідеї до політичної історії. У цьому полягає глибоко прогресивний 

характер його філософії . Відкидаючи релігійно-схоластичні догми і феодальні 

схеми, він став сполучною ланкою між античною та сучасною політичною 

наукою. Н. Мікіавеллі зробив свій внесок, розвінчавши священний, сакральний 

статус носія верховної влади. [2] 

Аналізучи твори "Государ" та "Роздуми на першу декаду Тіта Лівія" як 

джерела для вивчення філософії гуманізму окремо один від одного, мoжна 

oтримати oднocтoрoннє уявлeння прo філософію Макіавeллі. Однак детальний 

аналіз праць дасть протилежне розуміння того, що влада повинна спиратися на 

народ, вона залежить від нього; потрібно користуватися і мораллю, і силою. Н. 

Мікіавеллі виступав прихильником сильної державної влади, допускаючи в разі 

необхідності використання будь-яких засобів для її зміцнення. 

Самовпевненість, сміливість і гнучкість сильного государя - ось від чого може 

залежати успіх проведеної ним політики. [3] 

Хоч ці трактати мають різну ідею, їх пов'язує один і той же ключовий 

принцип державного інтересу, що розуміється як загальне та вище благо. 

Трактати «Роздуми на першу декаду Тіта Лівія» та «Государь» змістовно 

перегукуються з проблематикою один одного. У них соціально-філософська 

проблематика межує з політичною прагматикою, а конструктивні ідеї про 

природу і функції держави поєднуються з критикою на адресу християнства.  

На відміну від переважної більшості політичних мислителів минулого і 

сьогодення, зразок для наслідування у Н. Мікіавеллі знаходився не в області 

умоглядних моделей, а серед реально існуючих політичних утворень. 

Ідеальним політичним устроєм для автора «Роздумів» є політична система 

Стародавнього Риму. Н. Мікіавеллі спирається на відомості, що містяться в 

праці «Історія від заснування міста», що належить римському історику Титу 

Лівію. [4] В трактаті «Государ»  описуються властивості характеру, методи 

правління та вміння, необхідні для ідеального правителя і також опираються на 

приклади реальних подій.[5] 
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Гуманізм Н. Мікіавеллі заснований не тільки на гуманних цілях, але і на 

важливості їх досягнення, навіть якщо для цього потрібно жертвувати та 

обирати непопулярні рішення [6]. Тож патріотизм, прагнення звільнити свою 

країну від феодалізму і церковного мракобісся дозволили Н. Мікіавеллі знайти 

дійсні для того часу рушійні сили прогресу і запропонувати кардинальні та 

революційні засоби для перетворення старої системи. 

Тож аналізуючи твори можна зрозуміти, що його філософські роздуми 

реалістичні, бо він не будує ніяких ілюзій щодо людської натури, навіть якщо 

описує особистість государів, образ яких традиційно сакралізувався. Його 

політичні рекомендації виправдано здаються багатьом цинічними і 

жорстокими, але з текстів «Государя» і «Роздумів на першу декаду Тіта Лівія» 

стає зрозуміло, що наміри, з якими Н. Мікіавеллі писав ці твори, виключно 

благі.  

Розглянувши гуманізм Н. Мікіавеллі у творах "Государ" та "Роздуми на 

першу декаду Тіта Лівія" можна сказати, що його вчення суворе, але в той же 

час реалістичне та гуманістичне. Його праці стали революцією в політичному 

мисленні, що проклали шляхи від середньовіччя до нового часу. І поки існують 

стратифікація суспільства і держав, до тих пір особистість Н.Мікіавеллі і його 

політична філософія залишатимуться надзвичайно актуальними. 
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО МЕТОДОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ 

КРИТИЧНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ 

 

Однією із центральних стратегій сучасного соціально-філософського 

пізнання геополітики вважають нову парадигму геополітичних досліджень – 

мова піде про теорію критичної геополітики. Теорія критичної геополітики є 

потужним методологічним підґрунтям для формування розуміння нової 

картини світу, в якій великі багатовимірні простори постають геополітичними 

кодами країн. Термін «критична геополітика» був запропонований Джерардом 

О'Тоалом в кінці 80-х років. Даний термін відповідає постмодерному духу, 

включає в себе викривальну тотальність класичної геополітики, що заснована 

на ідеології сили і «волі до влади». 

Формування нового методологічного напрямку критичної геополітики 

викликано об'єктивними причинами розвитку сучасності. Це – сучасна ситуація 

постмодерна, глобалізація, яка впливає на розвиток всіх сучасних держав, 

інформаційне суспільство, технологічна складова розвитку держав, що 

породжує інноваційні суспільства – всі ці обставини презентують 

нестабільність, неясність, молекулярність, атомарність, замість регулярності, 

об’єктивності і системної структурованості у взаємовідносинах «людина-

суспільство», «людина-світ». 

Аналізуючи об’єктивні причини появи нової методологічної складової 

дослідження геополітичних процесів, не можна не означити появу феномену 

сингулярності, соціальної сингулярності. Утюж І. вважає, що поява в філософії 

нового терміну «соціальна сингулярність», описує не стільки загибель соціуму і 

культури, не фінал духовно-естетичного ставлення людей до життя, а показує, 

що повинні відбутись зміни форми останнього [1, с.114]. 

Сингулярність – як межа сучасного інноваційного суспільства, в різних 

сферах: від технологічної до політичної (і в нашому випадку геополітичної). Як 

зазначає О. Болдачьов, у статті «Феніта ля комедія»:«політична сингулярність – 

є межею розвитку політичної системи соціуму (звичайно ж, теж пов'язаний з 

технологічним прогресом), коли політичне керівництво як таке стає безглуздим 

[2]. 

Дані процеси прямо кидають виклик і руйнують кордони сучасної 

міждержавної системи, створюючи нові режими взаємопов'язаності між 

просторами на земній кулі; трансформуючи скалярні взаємини між локальним, 

національним і глобальним; вводячи безпрецедентні швидкості взаємодії і 

комунікації; створюючи посилену взаємозалежність йвразливість від небезпек 

по всьому світу. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ 

 

Вивчення проблематики східно-азіатської соціальності необхідно 

проводити, на наш погляд комплексно, з використанням наукових досягнень в 

царині філософії, соціології, культурології, історії, соціальної психології тощо. 

Аналіз світоглядних настанов в східно-азіатській соціальності  вимагає  

визначитися с поняттям «соціальність». Соціальність (термінологічно  це 

поняття позначає «з’єднати», «об’єднати», «затіяти сумісну роботу») - це 

єдність соціальних: - потреб (у любові рідних, близьких, авторитетних людей; у 

підтримці, допомозі, захисті, схваленні тощо); - вмінь (орієнтуватися, 

пристосовуватися, позитивно впливати на соціальне довкілля); - почуттів 

(довіри, прихильності, вдячності, відповідальності тощо); - якостей 

(справедливості, чуйності, доброзичливості, товариськості, обов'язковості 

тощо). У широкому сенсі «соціальність» є інтегрованою характеристикою, яка 

фіксує відкритість людини соціальному довкіллю, її спрямованість на 

гармонійні та конструктивні взаємини з людьми, що оточують її [1, с.99]. 

Особливістю функціонування азербайджанської соціальності на 

сучасному етапі виступає демократичний традиціоналізм формату правління її  

державних лідерів – Президента  Ільдара Алієва та Віце-Президента – Мехрібан 

Алієвої. Це підтримується моральними максимами, згідно з якими 

Президентська влада втілює єдність народу і забезпечує принцип спадкоємності 

владарювання, а також пояснюється  специфікою ментальності азербайджанців 

та досягненням практичних результатів в поліпшенні умов їх життя та праці. 

Системні реформи в сучасному Азербайджані спрямовані на активне залучення 

населення країни, і особливо молоді до забезпечення сталого розвитку, 

суспільно-політичної стабільності і національно-духовної згоди, покращання 

матеріального добробуту громадян.  

Подальший розвиток азербайджанської соціальності передбачає 

вирішення наступних завдань: врегулювання вірмено-азербайджанського 
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нагірно-карабахського конфлікту, диверсифікація економіки і збільшення 

експорту ненафтового сектора економіки, підвищення якості життя громадян 

республіки відповідно до вимог інформаційного суспільства та його 

цифровізації.  

Сутнісними рисами азербайджанської соціальності виступають її 

культурно-лінгвістичний аспект як частини тюркського світу,  подієва 

насиченість історії складного і суперечливого становлення азербайджанської 

державності та азербайджанського етносу, ідеологія азербайджанства, статус 

незалежного регіонального лідера, реалістичне визначення свого місця в 

світовому ландшафті та геополітична ідентичність, соціально-конструктивна 

стратегія розвитку. 
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МОТИВАЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ ПОТРЕБ ІСНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

«Якщо правильно пояснити людям «навіщо», то вони завжди знайдуть спосіб                                 

«як»». 

Джордан Белфорт 

Актуальність цієї роботи пояснює вибір між різноманітними можливими 

діями, варіантами сприйняття, та можливим змістом мислення для особистості. 

Для того щоб ми наполегливо обирали сфери діяльності та досягали її 

результатів, а для цього нам необхідна мотивація. 

Людина, відчуваючи потребу в чомусь, шукає можливість її 

задовольнити. Проміжним засобом задоволення потреби, що спонукає людину 

до конкретної діяльності, виступає мотив. Мотиви - це ті внутрішні сили, які 

пов'язані з потребами особистості та спонукають її до певної діяльності. Мотив 

- спосіб прояву потреби, психологічна форма її існування. Мотивація - це 

сукупність мотивів, які спонукають людину до активної діяльності. 

Метою публікації є дослідження ролі мотивації у житті людини, та 

класифікація цієї ролі. 

Відомий американський психолог А.X. Маслоу в 1954 р створив 

ієрархічну модель мотивації « Мотивація і особистість », запропонувавши таку 

класифікацію людських потреб [1, c.44]: 

1. Потреби фізіологічні « органічні » - голод, спрага, статевий потяг та ін. 



393 

 

2. Потреби в безпеці - відчувати себе захищеним, позбутися страху, від 

агресивності. 

3. Потреби в приналежності і любові - належати до спільності, 

знаходитися поряд з людьми, бути прийнятим ними. 

5. Пізнавальні потреби - знати, вміти, розуміти, досліджувати. 

6. Естетичні потреби - гармонія, симетрія, порядок, краса. 

7. Потреби в самоактуалізації - реалізація своїх цілей, здібностей, 

розвиток власної особистості. 

Динамічність даній класифікації потреб полягає в тому, що вищі потреби 

можуть направляти поведінку індивіда лише в тій мірі, в якій задоволені його 

більш нижчі потреби [2, c.133]. Тобто без задоволення нижчих потреб 

неможливе досягнення вищого рівня – самоактуалізації. Мотивація на основі 

врахування відмічених мотивуючих факторів забезпечує спрямованість і 

регуляцію активності працівника. Усі мотиви діяльності є результатом 

відображення людиною умов свого існування та усвідомлення потреб. Мотив 

як усвідомлена потреба в досягненні бажаних умов і результатів діяльності 

набирає форми внутрішніх спонукань людини, тобто характеризує внутрішню 

мотивацію. Зовнішні спонукання працівника до тієї чи іншої форми трудової 

поведінки через використання різних стимулів характеризуються як зовнішня 

мотивація. Проте ефективність зовнішніх впливів може бути забезпечена лише 

за умови, коли вони стають мотивами, суб’єктивно значущими для працівника, 

відповідають його потребам та інтересам [3, c.226]. 

Отже, пропрацювавши над статтею ми можемо побачити що роль 

мотивації походить від наших потреб, та мотивів. Якщо тебе мотивує хтось або 

щось це добре, але не краще мотивувати себе самим? Звісно так. Коли ти знаєш 

що для тебе є необхідним, і твоя сходинка до цього чи чогось кращого веде до 

цілі, вже є мотивацією. Звісно, мотивація є одним з головних потреб 

особистості, за допомогою неї ми можемо встати та почати робити щось на 

благо собі в першу чергу. Іноді нам не вистачає мотивації, і кожен з цим 

стикався, але згадайте як завжди нам допомагають люди, думки , книги, 

фільми, керівник  і тд. 

 

Література 

 

1. Нагорний Б. Г. Студентство і сучасність.  Київ: Арістей, 2005. 164 с. 

2. Крушельницька Я.В. Навч. Посібник. Фізіологія і психологія праці.  Київ: 

КНЕУ, 2000. 232 с. 

3. Рибалко Л.М.  Здоров’я збережувальні технології в освітньому середовищі: 

колективна монографія. Тернопіль: Осадца В.М., 2019. 400 с 

 

 

 

 



394 

 

Масаликін Олександр  

аспірант кафедри соціальної філософії та управління ЗНУ 

Наук. кер.: канд. філос. наук, доц. Ель Гуессаб К. 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ АРИСТОТЕЛЯ (ТРАКТ ПРО ДУШУ) 

 

Арістотель - один з найвидатніших давньогрецьких філософів, який 

створив новий підхід до вивчення і розуміння душі як предмету психологічного 

знання. Основним об'єктом дослідження душевних явищ у нього виступав 

організм, як єдність тілесного і душевного. Поняття "організм" передбачало 

його розгляд з точки зору організації і функціонування, як включеної в систему 

взаємодії з середовищем, спрямованої на вирішення конкретних задач 

життєдіяльності. Тіло- субстанція, душа - те, що визначає її життя і 

функціонування. "Якби око було живою істотою, його душею був би зір". 

Оскільки Аристотель почав розлядати психічні процеси як фізичні можливості 

людини, його увагу не обійшла свідомість, у визначенні вченого під свідомістю 

розуміються обумовлені відчуттям форми, які виникли унаслідок дії чуттєво 

сприйнятих якостей «зовнішнього» на органи людини. 

Оскільки душа безтілесна, вона не може бути розділена на частини. 

Аристотель розглядає різні рівні здібностей організму, в яких втілюється і 

виявляється життя душі. Ці здібності відрізняються у представників живої 

природи. а) рослинна – володіє властивостями уподібнення, витягує з 

навколишньої природи поживні речовини, які спочатку є чужими по 

відношенню до неї, потім уподібнює їх відповідно до своєї природи; б) 

тваринна (що існує в тварин і людини) – володіє властивостями сприймати 

образи речей, переживати афекти та прагнення;в) розумна (властивою лише 

людині) – володіє здатністю мислити й формувати поняття [1]. 

Він визначив певну еволюцію розвитку психічних процесів в людському 

організму, почав розуміти як саме розвиваеться здатність мислити .Після цього 

досягнення Арістотель вперше  заговорив про виховання і необхідності 

співвідношення педагогічних методів із рівнем психічного розвитку дитини. 

Він запропонував періодизацію, основою якої з'явилася виділена ним структура 

душі. Дитинство він розділив на три періоди: до 7 років, від 7 до 14 і від 14 до 

21 року. Для кожного з цих періодів має бути розроблена певна система 

виховання. Наприклад, кажучи про дошкільний вік, Арістотель підкреслював, 

що в цей період найважливіше місце займає формування рослинної душі; тому 

для маленьких дітей таке значення має режим дня, правильне харчування, 

гігієна. Школярам необхідно розвивати і інші властивості, зокрема рухи, 

відчуття, пам'ять, прагнення. Етичне виховання повинне грунтуватися на вправі 

в етичних вчинках. 

Також  Аристотелем виокремлені основні передумови здійснення і 

компоненти акту сприйняття: об'єкт, що знаходиться поза людиною і органи 

чуття, що сприймають його; встановлення взаємодії між об'єктом і 
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сприймаючою системою; проміжне середовище (світло для зору, повітря для 

слуху) здатність тіла відчувати (концентрація в органах чуття) та «загальне 

чутливе середовище». 

Ввів поняття «асоціація» - це основний момент взаємодії між новими 

відчуттями та старим досвідом (асоціації за подібністю, за протилежністю, за 

сміжністю).В синтезуючому органі «загальному чутливому середовищі» 

відбуваються такі процеси – пам'ять, уявлення та уява, які є посередниками між 

перцепцією та мисленням. 

Мислення – це процес, в якому зникає наочно-образний зміст, а 

залишається тільки узагальнене, значуще знання. 

У процесі вивчення психічних явищ, Аристотель приділяв увагу 

людським емоціям .Вважав, що джерела емоції – це зовнішні обставини. 

Афектами називав потяги та емоційно насичені стани гніву, ненависті, 

заздрості, радості та ін. Афект викликаний певною подією та примушує людину 

діяти мимовільно. Ввів поняття катарсису як очищення від афекту, означало 

лікування хвороби шляхом випускання зайвих соків. «Трагедія за допомогою 

співчуття та страху дозволяє досягти очищення афектів, або катарсису», казав 

Аристотель [2]. 

Таким чином, праці Аристотеля це тогочасний тверезий погляд , Він 

розглядав природознавчі науки, історію, та намагався зрозуміти внутрішні 

механізми людської поведінки. На мою думку у своїх працях він  поєднував всі 

області античних наук,  Аристотель зміг узагальнити великий пізнавальний 

матеріал накопичений античними дослідниками.  Він  все своє життя прагнув 

знайти єдність і систему буття , та шукав шляхи перетворення буття з одного 

виду в інший, намагався виявити суперечливі зв’язки у системності буття.  
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МОЛОДА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Сучасна ситуація в Україні характеризується глибокими соціально-

економічними та демографічними змінами. Трансформація моделі шлюбу та 

зниження народжуваності, зміна соціального статусу жінки, зокрема, проблема 

поєднання зайнятості та сімейних обов’язків, зростання кількості розлучень – 
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це лише деякі реалії сучасного українського суспільства. Очевидно, що за таких 

умов необхідними є ґрунтовні дослідження сучасної сім’ї та пошук методів для 

подолання негативних явищ. Вагомим напрямком в цій сфері є соціальна 

робота з молодими сім’ями, адже саме від її ефективності залежить цілісний 

розвиток інституту сім’ї.  

Молода сім’я, її особливості, функції і проблеми розглядаються в різних 

наукових і суспільних сферах – психології, соціології, демографії, в теорії і 

практиці соціальної роботи. Так, психологічні особливості виникнення, 

розвитку і функціонування молодої сім’ї розглянуто в працях Л.Шнейдера, 

Е.Едемілера, В.Коваленко, Ю.Альошиної, Т.Андреєвої, О.Бондарчук, 

В.Кравець, В.Торохтій та інших. 

Молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 

35 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років. (1)Молода 

сім'я  – це сім'я в перші  три роки після укладення шлюбу (у разі народження 

дітей – без обмеження тривалості шлюбу) за умови, що жоден з подружжя не 

досяг 35-річного віку. Молодою вважається сім'я з моменту укладення шлюбу 

або початку спільного проживання і до народження першої дитини. Головна 

мета цього періоду - перехід від стану особистої незалежності до стану 

взаємозалежності подружжя. Уцей час вирішується також проблема сепарації 

від батьківської сім'ї, якщо це не сталося раніше. Встановлюються нові межі 

спілкування з друзями і родичами, вирішуються особистісні та сімейні 

конфлікти. 

Вчені, дослідники і практики соціальної роботи виділяють молоде 

подружжя в окрему категорію клієнтів та визначають проблематику в таких 

сім’ях.  

До основних проблем сучасної молодої сім’ї належать матеріально-

побутові, соціально-психологічні та  соціально-педагогічні проблеми. 

Матеріально-побутові проблеми включають в себе матеріально-фінансову 

нестабільність, забезпечення житлом і якість житлових умов, доступність 

медичних послуг, можливість отримання вищої освіти. Матеріально-фінансове 

забезпечення та якість житлових умов належать до об’єктивних факторів 

проблем сучасних молодих сімей. Соціально-економічна криза в країні 

негативно позначилася на виконанні матеріально-економічної функції сучасної 

сім’ї. Більшість молодих сімей мають статки на рівні або нижчі від 

прожиткового мінімуму, за рахунок інфляційних процесів в Україні фінансової 

допомоги з боку держави не вистачає, тому проблема матеріального 

забезпечення сім’ї виступає найбільш актуальною для молодого подружжя, а 

неможливість її вирішити позначається на виконанні сім’єю інших функцій: 

репродуктивної, комунікативної, виховної [2]. Проблема забезпеченості житлом 

і можливість його отримати набуває вагомого значення, адже більшість 

молодих сімей або проживають разом з батьками, що обумовлює зростання 

напруженості в сімейних стосунках і викликає конфлікти між усіма членами 

родини), або наймають квартиру чи кімнату, що також негативно позначається 
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на стабільності сім’ї, очікуваннях і перспективах її членів. Сучасна економічна 

криза поглибила й без того повільне виконання державних програм щодо 

будівництва соціального житла для молодих сімей. Серед інших проблем 

об’єктивного характеру можна відзначити: можливість отримання вищої освіти 

за рахунок державних коштів (держзамовлення) [3], доступність та 

безкоштовність медичних послуг, доступність закладів оздоровлення і 

відпочинку (санаторії, дитячі табори, бази відпочинку). 

До соціально-психологічних проблем відносять: непідготовленість до 

створення сім'ї, розподіл і виконання сімейних ролей, відокремлення від 

батьківських сімей, адаптація до спільного сімейного життя, несприятливий 

психологічний клімат, стиль спілкування і вирішення конфліктів. 

Соціально-педагогічні проблеми - це недостатня підготовленість до 

батьківства та страх народження і труднощі в вихованні дитини. 

Отже, одним з основних об’єктів соціальної роботи виступають молода 

сім’я, яка за особливостями своєї життєдіяльності потребує соціальної 

підтримки та допомоги. Молода сім’я як об’єкт соціальної допомоги має 

матеріально-побутові, соціально-психологічні та  соціально-педагогічні 

проблеми та потребує використання спеціалізованих технологій, таких як 

соціальна діагностика, соціальна профілактика, соціальна реабілітація, 

соціальний патронаж, соціальна терапія та соціальне консультування, 

відповідно до наявних проблем. 

В подальших дослідженнях планується вивчення особливостей 

застосування соціальних технологій у роботі з молодими подружжями. 
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УЯВЛЕННЯ ПРО ДУШУ ФІЛОСОФІВ МІЛЕТСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Фалес (624-547 рр.. До н. Е..) Доводив, що саме вода є дійсне початок 

усього світу, Він посилався на те, що Земля сама відбувається з води. 

Випаровуючись, вода перетворюється в газоподібний стан, а замерзаючи - в 

твердий. Душа є також має різні стани води. Суттєвою характеристикою душі є 

здатність надавати тіл рух, вона є те, що змушує рухатися.  

Фалес ставив психічні стани в залежність від фізичного здоров'я тіла. Ті, 

у кого тіло здорове, мають більші можливості знайти щастя в наші дні. Людина, 

вважав він, повинна прагнути до того, щоб жити за законом справедливості. 

Анаксимандр (610-547 рр.. До н. Е..) Приймає за джерело всіх речей 

«апейрон» - такий стан матерії, яке не має якісної визначеності, але яке завдяки 

своєму внутрішньому розвитку і поєднанню породжує різноманіття світу. 

Анаксимандр, заперечуючи якісну визначеність першооснови, вважав, що вона 

не могла б бути першоосновою, якби збігалася зі своїми проявами. Подібно 

Фалесу, душа трактувалася Анаксимандр як один зі станів апейрона. 

Анаксимандр був першим із стародавніх філософів, хто здійснив спробу 

пояснити виникнення і походження людини і живих істот. Йому першому 

належить ідея зародження живого з неживого. Виникнення органічного світу 

уявлялося Анаксимандру наступним чином. Під дією сонячних променів із 

землі випаровується волога, з згустку якої виникають рослини. З рослин 

розвиваються тварини, а з тварин - чоловік. Згідно філософу людина походить 

від риб. Головна ознака, що відрізняє людину від тварин, полягає у більш 

тривалому терміні годування дитини грудьми і в більш тривалому стороннього 

догляду за ним. 

На відміну від Фалеса і Анаксимандра інший філософ мілетської школи 

Анаксимен (588-522 рр.. До н. Е..) Як першооснови брав повітря. Повітряну 

природу має і душа. Вона пов'язувалася їм з диханням. Ідея близькості душі і 

дихання була досить широко поширена серед древніх мислителів [1]. 

 Ефесу Геракліту (530-470 рр. до н.е.).З представниками Мілетськой 

школи Геракліта пов'язує ідея першооснови, але за першооснову він приймав не 

воду, не алейрон і не повітря, а вогонь у його вічному русі і зміні, що виникає 

внаслідок боротьби протилежностей: «Світ є єдиний зі всього, не створений 

ніким з богів і ніким з людей, а був, є і буде вічно живим вогнем, засобом, що 

загоряється і згасає». Розвиток вогню відбувається з потреби або по «логосу», 

що створює все суще з протилежного руху. Все виникає і зникає через 

боротьбу. Перетворення вогню відбувається у двох напрямках: «шлях вгору» і 

«шлях вниз». «Шлях вгору», як спосіб перетворення вогню, є перехід його від 

землі до води, від води до повітря, від повітря до вогню. «Шлях вниз» – це 
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зворотній перехід від вогню до повітря-води-землі. Ці два протилежно 

направлених переходи вогню з одного стану в інший можуть протікати 

одночасно, обумовлюючи вічний рух і розвиток світу в усьому його 

різноманітті. Як товар обмінюється на золото, а золото на товар, так і вогонь, на 

думку Геракліта, перетвориться у все, і все переходить у вогонь. 

Вчення Геракліта необхідно виділити: 1) ідею про матеріальну (вогневу) 

природу душі і залежності психічного від загальних законів природи (логосу); 

2) положення про зовнішню і тілесну детерміацію психічного; 3) 

диференціацію рівнів життєдіяльності (сон, неспання) і психіки (пізнавальні і 

спонукальні сили); 4) внутрішню залежність і співвідношення пізнавальних і 

спонукальних сил, відносний характер останніх; 5) мінливість психічних станів, 

перехід їх з одного в інший; 6) процесуальний характер психічного і його 

розвиток (самозростання); 7) введення першого психологічного терміну 

«психея» для позначення психічних явищ[2]. 

Таким чином, Античні системи філософії стали основою, яка породила 

багато наступних концепції. Головне протистояння на арені філософії - 

боротьба ідеалізму з матеріалізмом. Гарне вивчення позицій давньогрецьких і 

давньоримських філософів щодо цих крайнощів дає дуже насичену картину 

світу. 
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РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

Предметом філософії є відношення «людини і світу». Філософія являє 

собою форму раціонально обґрунтованого уявлення людини про світ і про себе, 

про їхній взаємозв’язок. Щоб з’ясувати специфіку предмета філософії 

необхідно з’ясувати під яким кутом зору об’єкт відбивається у свідомості. 

Предметом і об’єктом філософії є відношення «людина-світ», то природно що 

на перший план виходить питання про природу і сутність світу і людини, про 

загальні граничні основи їхнього буття, про перші початки, а також про те, як 

цей світ улаштований, які взаємозв’язки існують у світі, а також між людиною і 
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світом. Особливості предмету: предмет – історично змінний, оскільки 

історично змінними постають самовиявлення і самоусвідомлення людини [1]. 

Також хочу навести найважливіші проблеми філософії,з якими може 

зіткнутися кожна людина:  

- хто така людина і яке місце займає вона в світі? 

- яка природа світу, Космосу? В чому полягають причина і основа його 

існування? Чи є взагалі якісь зовнішні підстави існування Всесвіту, чи він, є 

самодостатнім і не потребує для свого буття ніяких зовнішніх сил? 

- в чому полягає сенс людського життя і людства в цілому? Ї чи існує цей 

сенс взагалі? 

- в чому суть людського щастя? І як, якими шляхами і засобами людина 

може стати щасливою? 

- як слід розуміти добро і зло? Яка їх роль в житті індивіда і людських 

спільнот? 

- людина і доля. Чи вільна істота людина, чи над нею панує фатум, доля?  

На ці та цілий ряд інших питань неможливо дати однозначні і вичерпні 

відповіді, і тому кожне нове покоління людей пробує відшукати своє власне 

тлумачення цих життєво смислових проблем людського існування[2]. 

До головних методів філософії відносять: 

Діалектика — метод філософії, у загальному значенні вміння знаходження 

істини через раціональну дискусію між співрозмовниками із різними точками 

зору, у специфічному, характерному для філософії Гегеля та діалектичного 

матеріалізму — метод дослідження категорії розвитку. Своєю протилежністю 

діалектика оголошує метафізику. Діалектика як вміння вести дискусію 

відрізняється від риторики, оскільки робить акцент на логічних, а не емоційних 

аргументах, намагається знайти істину, а не переконати опонента [3]. 

Метафізика  — галузь філософії, розглядає буття як буття, досліджує 

граничні й надчуттєві принципи, причини та засади буття [4]. Термін 

метафізика часто використовується у філософії, однак, різні філософи 

вкладають у нього різне значення, розширюючи або звужуючи область його 

застосування. При різному трактуванні терміну змінюється ставлення до нього. 
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РОЗВИТОК ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ І ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ 

 

Тема є актуальною, оскільки відповідаю актуальним потребам сучасної 

молоді, яка здійснює вибір майбутньої професії і відповідної освіти. Чітке 

розуміння майбутніх змін на ринку праці відкриває для молодої людини 

простір для прийняття правильних рішень та успіху її професійної кар’єри. 

Крім того, зазначена тема є актуальною для представників закладів освіти, які 

відповідають за розвиток або створення освітніх програм.  

Актуальність теми визначає інтерес до неї багатьох сучасних футурологів 

[1; 2; 3; 4; 5]. 

Мета доповіді – визначити провідні напрями підготовки економіки та 

освіти до змін на ринку праці у найближчі десятиліття на підґрунті стрімкого 

розвитку технологій штучного інтелекту.  

Сьогодні спостерігається стрімкий розвиток технологій штучного 

інтелекту у різних галузях суспільного життя. На нашу думку, цей розвиток 

значно вплине на економіку, соціальну сферу, політику та духовну культуру. 

На підставі узагальнення інформації про сучасні тенденції розвитку технологій 

штучного інтелекту (дивись, наприклад, книги Ювала Ноя Харарі [2; 3]) можна 

зробити прогноз щодо змін на ринку праці у різних галузях суспільного життя.  

У сфері охорони здоров’я штучний інтелект вже сьогодні починає 

використовуватися для здійснення багатьох лікарських практик, наприклад, 

діагностування хворіб пацієнтів. «Від потужних діагностичних алгоритмів до 

точно налаштованих хірургічних роботів ця технологія робить свою 

присутність надзвичайно видимою у всіх медичних сферах», – йдеться в он-

лайн публікації Futurism [5]. 

У сфері організації домашнього побуту, соціального обслуговування на 

заміну людям приходять роботи-асистенти, що допоможуть у приготуванні їжі, 

прибиранні приміщень, нагадуванні про прийом ліків, складання і виконанні 

розкладів інших обов’язкових справ.  

У сфері транспортування поступово розповсюджуються технології 

управління штучним інтелектом автомашинами.  

У сфері комунікацій вже нині спостерігаємо розповсюдження і значне 

вдосконалення технологій машинного перекладу з різних мов.  

 Це може означити, що у найближчі десятиріччя лікарі-діагности і 

хірурги, хатні робітники і таксисти та навіть перекладачі можуть стати 

безробітними. Але деякі автори стверджують, що під загрозою опиняються і 

деякі творчі професії – навіть щодо написання музичних творів та гри у шахи 

[3; 4]. 
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Водночас деякі вчені вважають, що стрімке розповсюдження технологій 

штучного інтелекту може зумовлювати і більшу небезпеку, ніж збільшення 

безробіття. Так, на думку Стівена Хокінг, йдеться не більше не менше ніж про 

проблему виживання людства [6]. В будь-якому випадку такі погляди 

сигналізують про потребу в чіткому прогнозуванні соціокультурних та еколого-

економічних наслідків розвитку штучного інтелекту в сучасному світі.  

Звідси можна дійти висновку про необхідність переорієнтації 

соціогуманітарних наук на вирішення такого роду прогностичних завдань. 

Водночас можемо дійти висновків і про необхідність готуватися до змін на 

ринку праці, виходячи зі зроблених прогнозів. Насамперед, актуалізується 

потреба в розвитку креативного сектору економіки, що змушує задумуватися 

над вдосконаленням освіти з точки зору приділення особливої уваги активізації 

творчого потенціалу людини і суспільства. На нашу думку, у зв’язку з цим 

зростає значення філософської освіти як способу формування творчого 

критично мислення, розвитку здатності розкривати нові світоглядні смисли та 

цінності. Тобто професіонали-філософи виявляються неодмінними учасниками 

творчої діяльності, становлення і розвитку креативних індустрій майбутнього.  
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ ЯК              

ЕМПІРИЧНА НАУКА 

 

Попри те що, психологію вважають молодою наукою, формувалася вона 

протягом багатьох сторіч, змінюючи предмет вивчення та методи його 

дослідження. Історію розвитку психології як емпіричної науки умовно можливо 

розділити на декілька етапів.  

Перший етап(VI ст. до н.е. – XVI ст.) пов’язаний із зародженням 

психології в руслі філософії. Основи були закладені філософами Стародавнього 

Китаю, Стародавньої Індії, античної Греції. Для цього періоду було характерне 

вивчення душі, поява перших емпіричних знань про психічні явища, процеси і 

властивості. Щодо методів, що використовувалися, спочатку вони були інших 

наук, таких як: філософія, математика і медицина.  

Згодом виникнув власний метод – інтроспекція, тобто 

самоспостереження. До того ж вперше з’явився сам термін «психологія», що 

був введений Р. Гокленіусом.  

Другий етап пов’язаний із вивченням свідомості, проблем пізнання. Саме 

в цей час Френсіс Бекон започаткував перехід до емпіричного знання, тобто 

дослідження свідомості науковими методами. Спираючись на це положення, 

 Р. Декарт створив своє вчення про рефлекси, яке стало базою для 

подальшого створення такого напряму, як біхевіоризм. 

Одним з тих, хто заклав основи емпіричного напряму у психології був 

Джон Локк. Його теорія про ідеї значно вплинула на подальший розвиток 

науки. Локк вважав, що у свідомості немає нічого, чого б не було у відчуттях. 

Тим самим він заперечував вродженні ідеї. Отже, ми пізнаємо світ, набуваємо 

досвід на основі знань про навколишнє середовище, а також завдяки знанням 

про самого себе, які є результатом рефлексії. Окрім цього ним було введено 

поняття «асоціації» як поєднання двох незв’язних за змістом понять [1, с.12]. 

Значним внеском до розвитку психології стало виокремлення Х. Вольфом 

двох напрямів: раціоналістичного та емпіричного. На його думку, істинна 

(раціональна) психологія виводить факти і явища із істотних основ, а емпірична 

описує їх [2, с.29]. 

У тому числі цей етап характеризує поява ще одного напряму – 

асоціативної психології. Концепції її представників : Дж. Берклі, Д. Юма,  

Д. Гартлі, Т. Брауна, Дж. Ст. Мілля, О. Бена пояснювали механізми, 

закономірності роботи пам’яті, її сутність.  

У 1879р. Вільгельм Вундт відкрив першу лабораторію експериментальної 

психології в Лейпцизі. Відповідно до цього психологія стала самостійною 
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наукою зі своїм власним предметом  та методами. Між іншим з’явилися нові 

напрями : зоопсихологія, дитяча та історична психологія. 

Наступний етап пов’язаний з вивченням поведінки. Важливо зазначити, 

що у психології відбулася революція. Американський психолог Джон Уотсон 

закликав науковців  до зміни предмета психології. Згідно з поглядами Уотсона 

психологія повинна вивчати поведінку як систему реакцій організму, що 

спостерігаються об’єктивно, на зовнішні та внутрішні стимули [1, с.19].  

Таким чином з’являється новий підхід – біхевіоризм.  

Так само виникають інші концепції: гештальтпсихологія, що вивчає 

закономірності сприйняття; психоаналіз, основним предметом якого є 

несвідоме.  

Разом із тим вперше з’являються  інструментальний метод і проективні 

методики, які залишаються незамінним засобом у роботі психолога. 

30-ті роки XX ст. стали новим етапом у  вітчизняній психології. Її 

представники: Л.С. Виготський, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурія, П.Я. Гальперін 

ввели поняття про вищі психічні функції, створили теорію діяльності, 

культурно-історичну теорію, концепцію поетапного формування розумових дій. 

Їх праці мали значний вплив на сучасну психологію та є актуальними і досі. 

Зарубіжній психології того часу властива поява перших тестів для 

визначення здібностей,  вимірювання рівня інтелекту. Крім того, А. Маслоу, 

 К. Роджерс започаткували новий напрям – гуманістичну психологію, що 

вивчає здорову творчу особистість людини, її вищу потребу– самоактуалізацію. 

Таким чином, розвиток психології як емпіричної науки є багатогранним, 

довгостроковим процесом, який продовжується і зараз. Проте предмет 

вивчення цієї науки, тобто психічні процеси, стани, властивості та 

закономірності їх виникнення, залишається сталим. У сучасному світі 

психологія набирає оберти, все більше розвивається, виникають нові концепції 

та методи дослідження психічних явищ.  
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ГІППОКРАТ ТА ЙОГО ВЧЕННЯ ПРО ТЕМПЕРАМЕНТИ 

 

Протягом багатьох років розвитку науки вченні намагались упорядкувати 

наукові знання, виокремити основні типи темпераментів та виділити їх головні 

ознаки. Отже, щоб зробити це правильно, насамперед, треба розібратися, а що 

ж таке темперамент. 

Темперамент — вроджена стійка властивість людської психіки, одна з 

найважливіших структурних одиниць психодинамічної організації психічної 

діяльності, що визначає реакцію людини на інших людей та на події, що з нею 

відбуваються. 

Темперамент є індивідуальною особливістю динаміки (інтенсивності, 

швидкості, емоційного забарвлення) психічних процесів та станів. Темперамент 

становить основу розвитку характеру. З фізіологічної точки зору, темперамент 

— тип вищої нервової діяльності людини. 

Темперамент характеризує динамічність особистості, але від нього не 

залежить її спрямованість, моральні якості, переконання, зацікавлення, 

розумові задатки й здібності [1, с. 73]. Отже, темперамент є дуже важливою 

особливістю людини і у кожної людини ця особливість своя, тобто 

відрізняється від інших. 

В часи упорядкування знань про темперамент було висунуто дуже багато 

різних теорій. Всі вони мали право на своє існування, але не всі мали наукове 

обґрунтування, що я вважаю не є правильним.  

Першу теорію темпераменту висунув грецький лікар Гіппократ. Його 

називають «батьком сучасної медицини» і я з цим погоджуюсь, бо ця людина 

зробила незаперечний внесок у науку, зокрема в медицину. Розглянемо його 

теорію. 

Згідно його точки зору, темперамент залежить від панівної в організмі 

людини рідини (гумор, від цього ця теорія й має назву гуморальна). 

- якщо переважає кров (сангвис), то темперамент буде сангвінічний — 

енергійний, швидкий, життєрадісний, товариський тип, легко переносить 

життєві труднощі і невдачі; 

- якщо переважає жовч (холе), то людина буде холериком — жовчний, 

дратівливий, збудливий, нестриманий, дуже рухливий, з швидкою зміною 

настрою; 

- якщо переважає слиз (флегма), то темперамент флегматичний —  

спокійний, повільний, врівноважений тип, повільно, насилу перемикається з 

одного виду діяльності на інший, погано пристосовується до нових умов; 

- якщо переважає чорна жовч (мелэна холі), то темперамент буде 

меланхолічний — болісно сором'язливий і вразливий тип, схильна до смутку, 
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сором'язливості, замкнутості, швидко втомлений і надмірно чутливий до знегод 

[2, с. 101]. 

Отже, з усього цього можна підсумувати, що існує чотири типа 

темпераменту, а саме: сангвінік, холерик, флегматик і меланхолік. За 

гуморальною теорією Гіппократа людина складається з певних соків. Наявність 

або відсутність цих соків в людині і говорить нам про тип темпераменту саме 

цієї людини. 
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ЕПІКУР ТА ЛУКРЕЦІЙ КАР ПРО ДУШУ 

 

Коли я читала подану інформацію по темі, то для себе зрозуміла, що після 

Аристотеля в античній психології намічаються помітні зміни в розумінні 

сутності душі. Нова точка зору найбільш яскраво проявилася в поглядах 

Епікура (341-271 рр. до н. е.) і Лукреція Кара (99-45 рр. до н. е.) [1]. 

Почнемо з Епікура. Він  припускав, що живе тіло, як і душа, складається з 

рухомих в порожнечі атомів. Зі смертю вони розсіюються по загальним законам 

все того ж вічного Космосу. «Смерть не має до нас ніякого відношення; коли 

ми є, то смерті ще немає, а коли смерть настає, то нас вже немає». 

Представлена у вченні Епікура картина природи і місця людини в ній 

служила тому, щоб досягти безтурботності духу, свободи від страхів і перш за 

все перед смертю і богами (які, мешкаючи між світами, не втручається в справи 

людей, бо це порушило б їх безтурботне існування). 

Епікурейці міркували про шляхи незалежності особистості від усього 

зовнішнього. Кращий шлях вони вбачали в самоусуненні від всіх громадських 

справ. Саме така поведінка дозволить уникнути прикрощів, тривог, негативних 

емоцій і тим самим випробувати насолоду, бо воно не що інше, як відсутність 

страждання. 

А от матеріальний світ, за Лукрецієм, від людини не залежить, він існував 

до нього, існує при ньому, буде існувати після нього. 

Єдиної субстанцією всіх речей є атоми, які існують незалежно від того, 

бачимо ми їх або не бачимо. Атоми перебувають у постійному русі, вони вічні, 

неподільні і неразрушими. Речі виникають шляхом зіткнення атомів, що 
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рухаються в порожнечі в самих різних напрямках. Розвиток світу відбувається 

за законами, властивим самій природі, за законами необхідності і причини. 

Все живе виникає з неживої матерії. Складні організми походять з 

найпростіших. Люди виникли з тварин. Спочатку вони вели тваринний спосіб 

життя, потім потреба змусила їх використовувати знаряддя праці. 

З матеріалістичних позицій підходив філософ і до області психічних 

явищ. Натхненність властива тільки високоорганізованої матерії. Душа не існує 

ні до народження людини, ні після смерті. Душа виникає разом з народженням 

тілесного організму, розвивається і ускладнюється разом з його зростанням і 

гине разом з його смертю. Душа невіддільна від тіла і обмежена межами життя 

організму. Душа має тілесну природу. Її матеріальним носієм є повітро-вогняні 

атоми. Самі по собі атоми не утворюють душі, якщо вони не пов'язані з тілом. 

Лише з'єднуючись між собою і зчіплюючись з тілом, ці атоми утворюють 

чутливість, або душу. Співвідношення в душі вогненних і повітряних атомів 

визначає загальну її активність [1]. 

Душа людини в своїй основі неоднорідна. Одну з її сторін утворює anima, 

т. е. Така її частина, яка розсіяна по всьому тілу, відповідає за рослинні функції 

організму і управляється більш досконалої частиною душі, названої Лукрецием 

animus - «духом». Дух являє собою найтонші атоми, зосереджені в області 

грудей і виступаючі матеріальною основою психічних функцій - чутливості і 

розуму. 

Сфера спонукання почуттів і афектів розглядалася їм як провідних 

рушійних сил душі. Ідеал щасливого життя він бачив в усуненні причин, що 

викликають страждання, тривоги і страхи. Страх перед стихіями природи і 

перед смертю змусив людей «створити для себе богів» [2]. Тільки через 

подолання страхів і забобони людина може забезпечити собі спокій і душевний 

комфорт. 

Лукрецій своє вчення вважав настановою з мистецтва жити у вирі лих, з 

тим, щоб люди назавжди позбулися від страхів перед загробним покаранням і 

потойбічними силами, бо в світі немає нічого, крім атомів і порожнечі. 

Таким чином, принцип насолоди, войовничий атеїзм, з якими виступили 

Епікур, а за ним і Лукрецій, стали предметом запеклої критики і загального 

обурення з боку духовенства. Лукрецій був оголошений богословами 

божевільним, а книги Епікура схильні до майже повного винищення.   
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