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ЯКІСТЬ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Ковалюк В.В., студент 1 курсу магістратури  
спеціальності 291 Міжнародні відносини,  

суспільні комунікації та регіональні студії  
ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

 
ШЛЯХИ ПРИТЯГНЕННЯ РОСІЇ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СКОЄНІ ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ 
Під час збройного конфлікту вчиняються найбільш 

страшні й масові злочини. Оскільки їх вчиняють не держави, а 
індивідууми, то й відповідальність за них є індивідуальною. В 
яких би структурах людина не перебувала – державних або 
неформальних, які б накази вона не отримала, якщо вона скоїла 
злочин, який кваліфікується як військовий злочин, то вона 
безпосередньо несе індивідуальну кримінальну відповідальність 
за свої дії. Злочини проти міжнародного права вчиняються 
людьми, а не абстрактними категоріями.  

Один із основоположних принципів міжнародного права, 
який записаний в статті I Статуту ООН, вимагає вирішувати 
суперечки між державами виключно мирними засобами. Цим 
принципом, як і іншими основними принципами міжнародного 
права, грубо нехтує РФ, перетворившись у відверту державу-
правопорушника. В міжнародних судах ця характеристика 
перетворюється в суто юридичні, беззаперечні та неупереджені 
кваліфікації, які зумовлюють подальшу ізоляцію Росії на 
міжнародній арені [3]. Наприклад, відбуваються процеси 
усунення РФ від участі в низці міжнародних організацій.  

На відміну від Росії, Україна, яка діє правомірно та 
протистоїть правопорушенням з боку Росії, застосовує весь 
можливий арсенал міжнародно-правових інструментів для 
захисту від агресора. Міжнародні конвенції та міжнародно-
правові звичаї зобов’язують держави дотримуватися 
міжнародного гуманітарного права (МГП), вживати заходів для 
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запобігання порушень МГП усіма державними органами, перш 
за все збройними силами; усіма особами, що знаходяться під 
владою чи контролем держави. А при скоєнні цими особами 
воєнних злочинів – притягати їх до кримінальної 
відповідальності (норма 149). Держави несуть відповідальність 
також за інші порушення міжнародного права, зокрема за 
вчинення агресії. Відповідні правові норми відносяться до інших 
галузей міжнародного права. Ми же сконцентруємось виключно 
на відповідальності за порушення норм МГП, на міжнародній 
відповідальності держави та кримінальної відповідальності 
індивідів.  

Якщо йдеться про воєнні злочини – передбачається 
кримінальна відповідальність. В національному кримінальному 
законодавстві в обов’язковому порядку мають міститися 
положення про відповідальність за воєнні злочини. На додаток 
до кримінальної відповідальності індивіда на національному 
рівні, передбачається міжнародна кримінальна відповідальність, 
до якої притягають міжнародні кримінальні трибунали і суди. 
Таким чином, слід говорити про два види міжнародної 
відповідальності за порушення МГП:  

• міжнародну відповідальність держави – може бути як 
матеріальною у виді репарації, реституції, так і нематеріальною 
(норма 150); 

• міжнародну кримінальну відповідальність фізичної 
особи (норма 151). 

Притягнення індивідів до кримінальної відповідальності за 
воєнні злочини є обов’язком держави. У разі, коли держава не 
бажає або не може притягнути осіб, винних у серйозних 
порушеннях МГП до відповідальності на національному рівні, 
застосовуються кримінальна відповідальність індивідів на 
міжнародному рівні (норма 158). Особливістю інституту 
міжнародної кримінальної відповідальності індивідів є те, що 
притягнення до відповідальності здійснюється міжнародними 
кримінальними судами чи трибуналами. Склади міжнародних 
злочинів визначені в міжнародно-правових джерелах, перш за 
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все – у статутах міжнародних кримінальних судів чи трибуналів. 
Тобто й визначення складу міжнародних злочинів, і механізм 
притягнення до відповідальності носить міжнародний характер і 
регулюється міжнародним кримінальним правом (МКП) [1].  

Міжнародні злочини – це злочини, за вчинення яких 
настає міжнародна кримінальна відповідальність. Їх МКП 
розрізняє чотири, а саме: 

1. Злочин агресії, який включає планування, 
підготовку, ініціювання або здійснення особою, що може 
фактично здійснювати керівництво або контроль за політичними 
або воєнними діями держави, акта агресії.  

2. Злочини проти людяності, які полягають у 
широкомасштабному або систематичному нападі на будь-яких 
цивільних осіб з метою проведення політики держави або 
організації, спрямованої на скоєння такого нападу. 

3. Злочин геноциду, який полягає у діях, що 
вчиняються з наміром знищити повністю чи частково будь-яку 
національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку.  

4. Воєнними злочинами є серйозні порушення МГП, за 
які передбачена кримінальна відповідальність конкретних 
індивідів. Кваліфікація воєнного злочину можлива лише за 
наявності збройного конфлікту – як міжнародного, так і 
неміжнародного.  

На осіб, що скоїли міжнародні злочини, може 
розповсюджуватися кримінальна юрисдикція будь-якої держави 
на основі принципу універсальної юрисдикції, яка надає 
державі можливість відкривати кримінальні провадження щодо 
ймовірного вчинення таких злочинів незалежно від місця 
вчинення злочину та громадянства виконавця. Відповідні 
положення про універсальну юрисдикцію закріплюються у 
кримінальному законодавстві держав. Тобто, на основі 
універсальної юрисдикції держава може відкривати кримінальні 
провадження за вчинення найтяжчих міжнародних злочинів 
незалежно від принципу територіальності та принципу 
національності. Саме на основі універсальної юрисдикції 
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європейські держави відкривають кримінальні провадження за 
фактом вчинення в Україні ймовірних злочинів проти людяності 
та воєнних злочинів російськими військовослужбовцями. Без 
універсальної юрисдикції європейські держави не могли б цього 
зробити.  

Кримінальний кодекс України (ККУ) наразі не містить 
положення щодо універсальної юрисдикції. Тобто, в Україні не 
можна відкрити кримінальне провадження і судити російського 
військового за вчинення воєнних злочинів в Сирії. Відповідно, 
потрібно закріплювати у ККУ положення про універсальну 
юрисдикцію. 

Для притягнення індивідів до міжнародної кримінальної 
відповідальності створюються міжнародні суди і трибунали. 
Одним з таких є Міжнародний Кримінальний Суд, під 
юрисдикцію якого підпадають усі чотири склади міжнародних 
злочинів. Разом з тим, юрисдикція МКС розповсюджуєтеся 
лише на держави-учасниці Римського статуту, або на держави, 
які надали згоду на юрисдикцію МКС відповідно заяви – так, як 
це зробила Україна. Юрисдикція МКС базується на принципі 
компліментарності. Якщо держава не може або не хоче притягти 
винних осіб до відповідальності, тоді може застосовуватися 
юрисдикція МКС при її наявності. 

Створення Спеціального трибуналу. В доповнення до 
МКС потрібен Спеціальний трибунал, який займатиметься 
злочинами Росії проти України, а саме займатиметься 
розслідуванням і притягненням до відповідальності точково за 
злочин агресії проти України. Нам потрібна юрисдикція, яка 
зможе судити осіб вищого політичного і воєнного керівництва 
РФ за скоєння злочину агресії – тобто за початок війни проти 
України, за вторгнення в Україну.  

Генеральна Асамблея ООН змогла безпрецедентною 
більшістю у 141 голос кваліфікувала напад РФ на Україну як акт 
агресії. А якщо є акт агресії (це акт держави), то, згідно з 
міжнародним правом, є конкретні люди, які ухвалювали рішення 
в цій державі здійснити акт агресії – це керівництво держави. 
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Відповідно, вони вчинили злочин агресії. Наразі немає жодного 
такого суду чи трибуналу, який може працювати із злочином 
агресії проти України. МКС не може притягнути до 
відповідальності осіб вищого політичного і воєнного 
керівництва РФ, оскільки вони користуються персональними 
посадовими імунітетами. Це і є найбільш короткий і ефективний 
спосіб притягнення до відповідальності російської верхівки – 
саме через інкримінування нею злочину агресії. Очевидно, що 
такий механізм має бути створений на основі багатосторонньої 
угоди. Це можете бути зроблено двома способами, які базуються 
на прецедентах, іншими словами – на моделях, яким вже 
слідували раніше. Це не може відбутися через РБ ООН, тому що 
Росія буде перешкоджати. Тому треба шукати інші шляхи, 
наприклад, шляхом укладання угоди між Україною та 
міжнародною організацією (ООН, ЄС, Рада Європи), або угоди 
між Україною та іншими країнами, які готові приєднатись. 
Спрощує справу те, що обидві моделі мають прецеденти [2].  

Важливим також є те, що в українському законодавстві є 
положення про злочин агресії. Це означає, що ми можемо 
делегувати міжнародному механізму розслідувати злочин, 
вчинений у межах українського закону. Це допоможе 
українському розслідуванню. Можна взяти українське 
визначення злочину агресії, скомбінувати його з міжнародним 
визначенням і створити міжнародну інстанцію, щоб Україна не 
мусила сама справлятися з цим.  

Таким чином, забезпечити невідворотність покарання за 
воєнні злочини під час збройного конфлікту – принципово 
важливо, водночас цей процес надзвичайно складний і 
довготривалий. Потрібно робити все можливе, щоб це відбулось, 
зокрема шляхом створення Спеціального трибуналу.  
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НАПАД РОСІЇ НА УКРАЇНУ ТА МІЖНАРОДНИЙ 

ПОРЯДОК 
Український гамбіт Росії є найбільш кричущим проявом 

нападу Кремля на міжнародний порядок. Дії Москви 

погіршують умови безпеки в Європі і є прямою атакою на 

усталені міжнародні норми, включаючи територіальну цілісність 

держав та самовизначення народів, затверджені в Гельсінському 

заключному акті та подальших угодах Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі (ОБСЄ). 2 лютого 2022 року 

Гельсінська комісія США провела слухання щодо російської 

агресії проти України. Під час слухань було заслухано свідчення 

трьох свідків–експертів про мотиви та наміри Кремля, про те, як 

Захід може продовжувати підтримувати Україну, та про 

наслідки войовничості Путіна для Європи та міжнародного 

порядку.  
Голова Гельсінського комітету сенатор Бен Кардін відкрив 

слухання, наголосивши на єдності, продемонстрованій 

Сполученими Штатами та Європою у відповідь на загрозу 

вторгнення. Він похвалив адміністрацію Байдена за зусилля 

щодо посилення стримування та зміцнення східного флангу 
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НАТО, одночасно забезпечуючи дипломатичний шлях для Росії, 

якщо вона захоче знайти сфери співпраці; він наголосив, що 

суверенітет України та свобода Європи за жодних обставин не 

будуть продані. Співголова представник Стів Коен зазначив, що 

Путін вважає розвиток України в демократію, що починається, 

"з її відкритим ринком ідей, енергійними ЗМІ та сильним 

громадянським суспільством" загрозою для свого режиму, і 

повторив важливість вільної та суверенної України для безпеки 

Європи. 
 Сенатор Роджер Вікер наголосив на важливості участі 

Росії в Гельсінському заключному акті 1975 року, заявивши: 

"Путін зараз топче ногами принципи, що лежать в основі роботи 

Комісії, принципи, узгоджені попередниками Путіна в Москві".  
Він також наголосив на важливості забезпечення 

асигнувань на оборону для виконання наших зобов'язань щодо 

оборони за кордоном. Член палати представників Джо Вілсон 

високо оцінив сильну двопартійну позицію, продемонстровану 

на слуханнях щодо необхідності стримування Росії; 

республіканці та демократи у Конгресі США, а також 

трансатлантичні союзники були "твердо єдині у підтримці 

народу України". Доктор Фіона Хілл, старший науковий 

співробітник Центру США та Європи в рамках програми 

зовнішньої політики Інституту Брукінгса, розповіла про мотиви 

та ймовірний світогляд Путіна, навівши у приклад російські 

інтервенції у Грузії, Вірменії та Білорусі. "З точки зору Росії, 

Сполучені Штати не відіграли значної ролі у вирішенні цих 

потрясінь", – сказала вона.  
Вона зазначила, що президентські вибори 2024 року, 

ймовірно, впливають на те, що Путіну потрібно діяти зараз. На 

закінчення д–р Хілл наголосила на важливості остаточного 

спростування путінського наративу щодо агресивної позиції 

Росії. "Нам необхідно представити цю кризу такою, якою вона є, 

як це щойно зробила адміністрація в Організації Об'єднаних 

Націй", – сказала вона. "Це не маріонетковий конфлікт.  
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Це не агресія з боку Сполучених Штатів чи НАТО. Це не 

праведні зусилля щодо боротьби з якоюсь великою історичною 

помилкою, як каже президент Путін. Це акт постколоніального 

ревізіонізму з боку Росії". Генерал–лейтенант (у відставці) Бен 

Ходжес, завідувач кафедри стратегічних досліджень Першінга в 

Центрі аналізу європейської політики, розповів про поточні 

потреби української армії, а також про можливі контрзаходи, які 

західні партнери України можуть вжити для протидії російській 

агресії. Він особливо наголосив на проханні президента 

Зеленського про виділення коштів на підтримку значно більшої 

української армії, а також постійну дипломатичну підтримку з 

боку Заходу. 
 Генерал Ходжес також наголосив, що для запобігання 

новому російському наступу необхідний спільний підхід 

союзників по НАТО, включаючи і особливо Німеччину. "Нам 

потрібно взяти на себе ініціативу, замість того, щоб завжди 

реагувати на все, що робить Кремль. Але ми маємо робити це у 

єдності з нашими союзниками", – сказав він. На закінчення 

генерал–лейтенант Ходжес закликав НАТО зберігати ясність 

щодо характеру дипломатії з Кремлем. 
"Вони не бойскаути. Вони використовують хімічну зброю, 

отруту та вбивства проти власної опозиції, вони використовують 

кібер– та дезінформацію, щоб зруйнувати життя та довіру до 

нашої демократичної системи", – зазначив він. "Ми маємо 

говорити, але ми маємо розуміти, з ким ми говоримо". 
 Посол (у відставці) Вільям Тейлор, віце–президент з Росії 

та Європи Інституту світу США, високо оцінив рішучість та 

єдність, виявлені президентом Байденом та президентом 

Зеленським, припустивши, що це було несподівано для Кремля. 

Він припустив, що ефективність заходів у відповідь Заходу досі 

успішно стримувала повномасштабне вторгнення, і є підстави 

вважати, що Путін в даний час продовжує діяти на 

дипломатичному напрямку.  
Посол Тейлор наголосив на важливості нинішнього 

протистояння та його значущості для інтересів США, назвавши 
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Україну "передовою лінією битви між демократією та 

автократією. Ми повинні підтримати їх. За такої підтримки вони 

здобудуть перемогу. Путін програє". Члени Комітету висловили 

свідкам широкий спектр побоювань, ставлячи їм питання з 

різних тем – від впливу громадської думки та олігархів на 

мислення Путіна до найбільш ефективного часу введення 

санкцій. 
Свідки були єдині у своєму схваленні двопартійного 

консенсусу щодо протидії російській агресії, 

продемонстрованого Конгресом, і непохитні у своєму заклику до 

продовження рішучості та твердості у підтримці України. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
Розвиток світової енергетики останніх десятиліть, а саме 

поглиблення глобалізації, регіональної інтеграції, інтенсифікації 

торгівлі – показують, що енергетика як сфера вийшла за межі 
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внутрішньої політики держави та додатково отримала потужний 

зовнішньополітичний компонент. Повноцінна реалізація 

енергетичної політики держави все частіше передбачає чітку 

взаємодію її внутрішньополітичної та зовнішньополітичної 

складових. У цьому контексті окреме місце належить 

енергетичній дипломатії. 
Мета – проаналізувати приорітети енергетичної 

дипломатії держав світу. 
Протягом останніх десятиліть тема кліматичних змін, 

особливо викликаних людською діяльністю, стала однією з 
найгостріших і самих експлуатованих в наукових суперечках. 

Економічні механізми спрямовані на створення таких умов, 

які зробили б можливим для виробників зайнятися раціональним 
використанням природних ресурсів, а з іншого боку 

припускають введення систем платежів за забруднення, 

екологічних податків, субсидій і т.д. Економічні механізми 
регулювання в кінцевому підсумку зводяться до «парникового» 
податку. 

Кіотський протокол зобов'язує розвинені країни та країни з 
перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди 
парникових газів. Для кожної країни, в залежності від рівня її 

економічного розвитку, було встановлено щорічний допустимий 

обсяг викидів в одиницях установленої кількості, який 

розрахований як відсоток від рівня викидів на її території в 1990 
р. (базовий рік). Однак, логіка Кіотського протоколу не 
дозволила зменшити викиди в кількості, яка була необхідною для 
стримування глобального потепління, тому Кіотський протокол, 
термін дії якого закінчується 2020 р., вичерпав себе, зіткнувшись 
з безліччю складних, суперечливих явищ і ситуацій. 

Разом з тим, сприймаючи Кіотський процес як спробу 

створення єдиної світової системи регулювання 
енергоспоживання, зменшення інших негативних процесів, 
пов'язаних з масштабним видобутком, перероблюванням і 

промисловим споживанням енергетичної сировини, слід визнати 

ці зусилля екологічно важливим процесом, який обіцяє в 
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перспективі суттєві екологічні вигоди майбутнім поколінням в 
більшості країн світової спільноти. 

Замінити Кіотський протокол покликана Паризька угода, 

яка заснована на засадах загальної, але розподіленої 

відповідальності, справедливості та існуючих у країн 

можливостей. Вона містить елементи глобальної стратегії, що 
стосуються пом'якшення впливу на клімат шляхом зменшення 
емісії парникових газів. Процес приєднання до Паризької угоди 

відбувався дуже швидко, що засвідчило небувалу рішучість 

світового товариства протистояти змінам клімату. Цим 
документом передбачено додаткові механізми допомоги 

державам, що розвиваються. Зокрема, передбачається виділення 
фінансування на розвиток природоохоронних технологій. 

Значущість Паризького кліматичної угоди полягає в тому, 

що документ визначає загальну стратегію глобальних дій по 

запобіганню зміні клімату на довгострокову перспективу. В 
основу угоди ліг принцип «загальної, але диференційованої 
відповідальності». Даний принцип визначає різну 
відповідальність країн за руйнування глобального навколишнього 
середовища і зміна клімату. Згідно з домовленістю сторін на 17-й 

Конференції в Дурбані, поняття «різна відповідальність» має на 
увазі, що зусилля кожної країни повинні ґрунтуватися на різних 

можливостях щодо усунення причин зміни клімату та адаптації 
до його наслідків. 

Згідно з новим кліматичним договором, всі країни з 2020 р. 
будуть кожні п'ять років представляти свої уточнені національні 
зобов'язання щодо зменшення викидів парникових газів. 

Конференція Сторін, що виступає в якості наради Паризького 
кліматичної угоди нарадою Сторін Паризької угоди, повинна 

періодично підбивати підсумки для оцінки колективного 

прогресу в досягненні довгострокових цілей кліматичного 
договору. Результати глобального підведення підсумків повинні 

служити інформаційною основою при оновленні та активізації 

Сторонами визначаються на національному рівні дій. 

Планується, що перше підведення підсумків відбудеться в 2023 
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р., а наступні будуть проходити кожні п'ять років, якщо 

Конференція Сторін не прийме іншого рішення. 
Таким чином, розвиток альтернативної енергетики є досить 

актуальним питанням для України, особливо в контексті 
розвитку співробітництва з Європейським Союзом. Згідно 

Закону України «Про альтернативні джерела енергії» 
альтернативна енергетика – це сфера енергетики, що забезпечує 
вироблення електричної, теплової та механічної енергії з 
альтернативних джерел енергії. Альтернативні джерела енергії – 
відновлювані джерела енергії,  до яких належать енергія сонячна, 

вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, 
енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-
очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до 
яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації 

вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу 

технологічних процесів.  
Україна ратифікувала Паризьку угоду лише у липні 2016 

року, чим продемонструвала високий ступінь відповідальності за 

спільне розв’язання кліматичних проблем шляхом переходу до 
низьковуглецевого розвитку, зниження ризиків, пов’язаних з 
негативними наслідками зміни клімату у поєднанні із 
забезпеченням цілей сталого розвитку. З початком бойових дій на 
Сході України енергетична залежність української економіки 
лише зросла. До імпорту нафти й природного газу додався імпорт 

вугілля. У такій ситуації доцільно збільшувати підтримку та 

прискорювати розвиток альтернативної енергетики, яка у якості 
палива використовує місцеві ресурси (біоенергетика), або взагалі 
не потребує паливної складової (сонячна, вітрова та мала 
гідроенергетика), і рушійною силою цього процесу повинна 

стати Паризька угода, інші міжнародні зобов’язання України (у 
тому числі, у рамках Договору про Енергетичне Співтовариство, 
Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом), 
Енергетична стратегія Європейського Союзу до 2050 року та ін. 

Таким чином, міжнародне співробітництво України з ЄС в 

галузі альтернативної енергетики на сьогодні триває вже 25 
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років. За цей час Україна досягла певних результатів у галузі 

альтернативної енергетики та використання ВДЕ. Тому надалі 

необхідно здійснити аналіз стану справ України в галузі 

альтернативної енергетики, виділити найбільш перспективні 

ВДЕ, якими забезпечена держава, а також проаналізувати 

енергетичні стратегії провідних країн Європи. 
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ВПЛИВ ВІЙНИ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДИНИ 

Психічне здоров’я дуже важливе для  благополуччя будь-
якої людини, підтримки нормальних відносин, як в сім’ї, так і в 

соціумі. І фізичне здоров’я неможливе без психічного здоров’я. 

Здоров’я, життєвий успіх і так зване щастя в значній мірі 

залежить від набуття життєвої гармонійної цілісності психічного 

і тілесного компонентів. А тим паче в даний період нашого 

життя, коли людина опинилась в умовах бойовий дій. 
Психічне здоров’я – це рівень психологічного 

благополуччя, який визначається не тільки відсутністю 

психічних захворювань, а й рядом соціально-економічних, 

біологічних і тих, що відносяться до навколишнього середовища 

факторів.Психологічно здорова людина – це перш за все людина 

спонтанна і творча, життєрадісна і весела, відкрита і така, що 

пізнає себе і навколишній світ не лише розумом, але і 

відчуттями, інтуїцією. Вона повністю приймає саму себе і при 

цьому визнає цінність і унікальність людей, що оточують її. Така 

людина покладає відповідальність за своє життя перш за все на 

саму себе і отримує уроки з несприятливих ситуацій. Її життя 

наповнене сенсом, хоча вона не завжди формулює його для себе. 

Коли відбувається вплив стресового фактора людина може сама 

не помічати як порушується психічне здоров‘я. Зараз ми 

опинилися в сьогоденні бойових дій.Війна – це завжди 

величезний психічний вплив на людину. За оцінками ВООЗ[1], 
10% людей, які переживають збройні конфлікти, мають серйозні 

https://moz.gov.ua/article/news/moz-ta-vooz-pracjuvatimut-u-naprjamku-nadannja-psihologichnoi-dopomogi-ukraincjam-jaki-postrazhdali-vid-vijni
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проблеми з психічним здоров’ям. Ще у 10% розвивається 

поведінка, яка заважає повсякденному життю: 

найпоширенішими проблемами є депресія, тривога та 

психосоматичні проблеми, такі як безсоння або болі в спині та 

животі. Незважаючи на те, що війна справді не є «класичним» 

джерелом стресу, тим не менш, її стресогенний потенціал вкрай 

високий. Війну можна розглядати як джерело екстремального 

стресу – несподіване та гранично інтенсивне. Саме з цим 

пов’язаний її психотравмуючий потенціал. Зрештою людина 

реагує на таку екстремальність мобілізацією своїх ресурсів, 

навіть у тому випадку, коли перша реакція набуває характеру 

апатії, заперечення та неможливості повірити в те, що 

відбувається.Стресова реакція зазвичай буває розтягнута у часі. 

Вона має свої стадії та тривалість. Але тривалість реакції завжди 

індивідуальна. Це залежить від характеру людини, від 

попереднього життєвого досвіду, від цінностей людини, від її 

оточення та здатності розділити психологічне навантаження з 

близькими, і від того, що називається 

життєстійкістю.Життєстійкість[2] – це здатність витримувати 

кризове навантаження, вірити у свої сили та в майбутнє. 
        Розвиток та перебіг стресу має кілька стадій. 
Перша стадія та початок стресової реакції 

характеризується станом тривоги та почуттям невизначеності. 

Як правило, це генералізоване почуття, конкретний об’єкт якого 

не завжди очевидний, але очікуваний та прогнозований. На цій 

стадії відбувається екстрена мобілізація всіх накопичених з 

урахуванням раніше набутого досвіду функціональних резервів 

організму. Підвищується рівень рухового занепокоєння з 

потребою вживати якихось термінових заходів – ховатися, бігти, 

рятувати близьких, рятуватися самому. 
Нерідко з почуттям тривоги народжується гнів, 

спрямований у сторони потенційного чи реального агресора. В 

цьому випадку гнів набуває позитивного значення, оскільки 

підвищує рівень активності людини та сприяє адаптації до 

екстремальних стресових умов життя та виживання. У цілому, 

http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4563?locale-attribute=en
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перша стадія стресової реакції – це мобілізація ресурсів. 

Наростання стресової ситуації може призвести до двох 

можливих поведінкових реакцій. Перша проявляється в тому, що 

людина звертається в панічну втечу фізично чи психологічно. 

Друга реакція пов’язана з так званим поведінковим відгуком у 

вигляді нападу та боротьби – за власне існування та сенс життя. 
Друга стадія реагування на стрес пов’язана з переходом на 

більш стабільний стан. Це стадія резистентності, коли наш 

організм демонструє можливості відновлення початкового рівня 

психологічної стійкості. На даній стадії відбувається 

відновлення порушеної стресом вихідної рівноваги, тобто 

здійснюється спроба повернення організму до вихідного стану. 

Відбувається поступове звикання до загроз, прийняті перші 

рішення, організм і психіка мобілізовані, є готовність до дій і 

виникає певна стійкість до стресорів, небезпека якої – 
нехтування потенційними небезпеками та «зливання» в 

байдужість та апатію. Тому на цьому етапі важливо діяти і не 

провалюватися в пасивність. 
За часом це досить тривала фаза – від кількох тижнів до 

кількох місяців. Її основні риси – стійкість та адаптація до дії 

стресорів, стабілізація стану на вищому рівні активності 

порівняно з повсякденним, звичним життям у мирний 

час.Мобілізація організму, що спостерігається на стадії 

резистентності, пов’язана з витратою накопичених раніше 

внутрішніх ресурсів – фізичних і психологічних. Перебуваючи у 

цій стадії, людина зберігає здатність переносити негативну дію 

стресорів. Відбувається набуття досвіду, у процесі якого 

підвищується стійкість до різноманітних загроз. Таким чином, 

основна характеристика цього періоду – мобілізація та 

поступове витрачання ресурсів організму. 
Третя стадія реагування на стрес – це виснаження 

функціональних резервів психіки і тіла. Організм та психіка 

перестають справлятися з діями стресових факторів. 

Відбувається психологічний надлом і поступово настає 

виснаження. 
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Чим сильніший стрес, тим значніших втрат зазнає людина 

не лише на психологічному, а й на тілесному рівні. Ці втрати 

власне і зумовлюють зниження здатності чинити опір 

негативному впливу стресорів. Реакція на стрес може приймати 

патологічні форми. На початкових етапах – гостра стресова 

реакція. Вона супроводжується сильним занепокоєнням, 

сплутаністю думок, порушенням координації, дезорієнтацією у 

просторі, панікою, крайньою емоційною нестабільністю, 

порушенням розумових функцій. Гостра реакція на стрес може 

тривати від кількох днів до кількох тижнів. 
Наступна фаза патологічної динаміки – розвиток 

симптомів посттравматичного стресового розладу (ПТСР)[3]. 
ПТСР має складнішу клінічну картину, що включає порушену 

динаміку поведінки; спотворюється система міжособистісних 

відносин, порушуються ментальні функції та емоційні реакції. 

Посттравматичний стан розвивається протягом приблизно 

півроку. Динаміка наслідків пережитого стресу може привести 

до глибоких патологічних трансформацій особистості, тому 

дуже важливо якомога раніше надавати людині екстрену 

психологічну допомогу. Чим інтенсивніше буде реагування 

внутрішнього жаху, горя, втрат, страждання в перші години і дні 

після катастрофи, тим простіше буде боротися людині з 

наслідками стресу в майбутньому. 
Щоб постійно не перебувати в стані тривоги,  потрібно 

намагатися виходити з цього стану. Його треба відчути, 

зрозуміти, усвідомити, прийняти і намагатися виходити двома 

способами. Або вниз в тіло, або вверх в розум, а ще краще 

одночасно.Є багато вправ, але потрібно пам’ятати три основні – 
дихання, обмацування себе та напруження м’язів. 

Перше – потрібно глибоко дихати, і видих має бути 

довшим, ніж вдих. Довгий вдих на 4 секунди, і довгий видих 

наче через соломинку, і ви будете відчувати, як потроху 

розслабляєтесь. 
Друге – це тейпінг. Коли ви в тривозі, то наче забуваєте 

про те, що є тіло. Воно ніби німіє, і це не добре. Треба 

https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad
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намагатися згадати про те, що ви тут і зараз і тіло все ще живе. 

Тому варто масувати себе або постукувати, і це полегшує стан. 
Третій спосіб – це напруження і розслаблення м’язів. Якщо 

ви тремтите і не можете перестати – це стан, близький до 

шокового. Треба почати тремтіти ще більше, і це поверне 

контроль над тілом. Коли людина затиснута, варто попросити її 

затиснути одну руку на 10 секунд, а потім розслабити, потім 

другу руку, а потім обидві. Після цього – ноги по черзі, ноги 

разом і все тіло. 
Спосіб «вверх в розум» – для людей, які за лінією фронту, 

але тривожаться. Тривога є безоб’єктною. Її варто довести до 

страху. Тривога – це щось всеохопливе, а страх – конкретне, з 

чим можна щось зробити. 
Деякі фахівці рекомендують медитувати або читати книги, 

щоб відволіктися від стресу.Багато засобів самодопомоги 

спрямовані на те, щоб стабілізувати свій стан і відволікти увагу 

від тривожних обставин та думок. Медитація виконує приблизно 

схожу функцію – вона концентрує увагу людини на диханні, на 

власних почуттях, думках, слідуючи за якими, можна поступово 

заглибитися в самих себе. Таке самозаглиблення дозволяє на 

якийсь час переключити увагу із зовнішніх обставин на 

внутрішні процеси. Але, як глибоко ми б не занурювалися в 

медитацію, слід зберігати критичність і дбати про власну 

безпеку. Тому медитація корисна, коли немає очевидних чи 

можливих загроз. 
Отже, зараз українці переживають складні часи. Всі люди 

опинилися в новій реальності, тому потрібно пристосовуватися і 

боротися з панікою для того щоб зберегти[4] психічне здоров’я. 
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ВОЄННА АГРЕСІЯ І ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я 

ДИТИНИ 
[1]Згідно з доповіддю Організації Об’єднаних Націй про 

вплив збройних конфліктів на дітей, цивільне населення в 

усьому світі все частіше і більшою мірою зазнає негативного 

впливу війни. Половина з них – це діти та підлітки, які не 

досягли повноліття . 
У нових умовах ведення бойових дій діти є 

найвразливішою групою. За межами безпечного середовища, де 

захист дітей є пріоритетом, їм загрожують усі вищезгадані 

негативні наслідки збройних конфліктів. Переміщення, втрата 

дому й членів родини, а також розлука з батьками, від яких 

залежить їхнє виживання, мають довготривалий вплив на процес 

розвитку та дорослішання, відчутний навіть у дорослому віці. 
Оскільки дитячий організм усе ще розвивається, війна 

становить серйозну загрозу як для фізичного, так і для 

психічного здоров’я дітей: 
1. У зоні бойових дій діти гинуть, зазнають катувань і 

отримують серйозні травми, що можуть призвести до 

інвалідності. 
2. Нерідко дітей змушують стати солдатами, що збільшує 

ризик травмування та завдання шкоди іншим. 
3. Брак їжі, особливо серед збіднілого населення, 

призводить до недоїдання та ослаблення імунної системи. 

https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad
https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-posttravmatichnij-stresovij-rozlad
https://phc.org.ua/news/5-krokiv-do-pokraschennya-svogo-psikhichnogo-zdorovya
https://phc.org.ua/news/5-krokiv-do-pokraschennya-svogo-psikhichnogo-zdorovya
https://warchildhood.org/ua/impact-of-war-on-children/
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4. Погані житлові та санітарні умови сприяють 

розповсюдженню інфекційних захворювань. 
5. Нестача медикаментів, медичного персоналу й якісних 

медичних послуг збільшують рівень смертності та показник 

захворюваності у воєнний час. 
6. Багато дітей втрачають батьків, братів і сестер, друзів і 

родичів. Діти, які стали сиротами, часто змушені жити на вулиці, 

де ризик опинитися в рабстві, почати вживати наркотичні засоби 

чи алкоголь значно вищий. 
7. Під час війни батьки зазвичай зосереджені на 

виживанні, тому приділяють менше уваги дітям, яким 

доводиться самостійно шукати сенс у тому, що відбувається. 
Як війна впливає на дитячу психіку, і що таке 

посттравматичний стресовий розлад (ПТСР)? 
[2]Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і 

призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть бути 

небезпечними для здорового майбутнього,дорослих і дітей. 

Пережитий травмуючий досвід може стати причиною розвитку 

посттравматичного стресового розладу (ПТСР).Він є однією з 

найбільш поширених проблем у сфері охорони психічного 

здоров'я дітей, молоді, дорослих – його поширеність становить 

близько 7%. Цей розлад пов'язаний з пережиттям 

психотравмуючої події – насильства, ДТП, стихійного лиха та ін. 

Ключовими симптомами ПТСР є повторне пережиття болісних 

спогадів пов'язаних з психотравмою, а відтак - намагання 

уникати усього, що їх викликає. 
Безперечно, війна лякає. Однак діти сприймають події по-

іншому, інколи через брак досвіду не розуміючи, що 

відбувається. Проте, злість, яка накопичується в родині через 

ситуацію, часто виплескується на тій же дитині. 
Оксана Залеська  наголошує на тому, що дитина вибудовує 

свої реакції відповідно до реакцій дорослого. Якщо дорослий у 

напрузі, відчуває стрес, то і діти будуть хвилюватися та 

нервувати. Тут постає ще інша проблема: батьки, намагаючись 

убезпечити дитину, не пояснюють події, замовчують або 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/about-post-traumatic-stress%20disorder#:~:text=Що%20таке%20ПТСР,Війна%20в%20Україні&text=ПТСР%20–%20це%20крайня%20реакція%20на,шість%20місяців%20після%20травмуючо %20події.
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вигадують інформацію щодо свого стану чи поведінки. У 

сукупності це велике навантаження для дитини. «Тоді діти 

створюють свої світи, своє розуміння події, відчувають провину 

та відповідальність за стан батьків, і це може нашкодити їм. 

Натомість, якщо поруч є дорослий, який турбується про себе, 

опановує власний стрес і потім пояснює, підтримує, допомагає 

дитині опрацьовувати стрес, то дитина може впоратися і 

почуватися добре у несприятливих обставинах. Якщо в родині є 

ресурс, то і в дитини він є», – говорить Оксана Залеська. 
Прояви ПТСР у дітей: 
1) Постійні згадування про пережиті події (нав'язливі 

спогади, про які дитина може не зізнаватися дорослим), 

водночас уникнення всього, що нагадує їй про пережите; [3] 
2) емоційне напруження, вияви агресії або ж навпаки 

– апатичність, депресивність, емоційна відстороненість; 
3) порушення сну, страшні сновидіння, через які 

дитина прокидається вночі, діти дошкільного та молодшого 

шкільного віку можуть плакати вночі; 
4) підвищення рівня тривожності, очікування 

повторення подій; 
5) порушення пам'яті, уваги, здатності вчитися; 
6) постійне відігравання пережитого у грі (для дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку); 
7) саморуйнівна поведінка (зокрема у підлітків: 

нанесення самоушкоджень, алкоголізація, наркотизація). 
Особливості ПТСР у дітей та молоді. 
ПТСР у дітей та молоді не завжди легко виявити. Адже 

діти не завжди можуть розповісти про пережите скривдження. 

Іноді їм залякують кривдники, дітям може бути соромно 

говорити про пережите, чи їм нав’язано хибне сприйняття того, 

що сталося. Інколи дорослі, бажаючи допомогти дитині, не 

звертаються по допомогу, бо вважають, що треба просто 

«забути, перегорнути сторінку, усе вилікує час». Втім насправді 

одного часу – недостатньо, щоб душевні рани загоїлися; складні 

рани з часом можуть лише «загноїтися» більше… Тому дуже 

https://k-s.org.ua/ptsd/


28 
 

важливо, щоб дорослі, які є поруч з дітьми, – батьки, вчителі, 

вихователі, тренери та інші – знали про ПТСР і у випадку 

пережиття дитиною психотравмуючих подій могли підтримати її 

та, якщо потрібно, вчасно звернутися по допомогу.. Зверніть 

увагу, що у випадку будь-яких раптових виражених змін у 

поведінці дитини, її емоційному стані, спілкуванні, грі, шкільній 

успішності важливо пам’ятати про можливість прихованих 

психотравмуючих подій, про які дитина може боятися чи 

соромитися говорити, й шукати довірливого спілкування з 

дитиною. Душевні рани не такі видимі, як тілесні. Вони 

потребують нашої уважності, чутливості до того, що 

відбувається в дитячій душі! 
Що послаблює ризики виникнення ПТСР ?[4] 
Для батьків: 
1. психологічно стабілізуватися самим, важливо пам’ятати, 

що батьки мають право на емоції. Дітям важливо пояснити, чому 

ви так реагуєте, але водночас наголосити, що з часом стане 

легше та ваша родина з цим точно впорається;  
2. налагодити режим дня та повернути, за можливості,  

частину звичних справ; 
3. заручитися підтримкою близьких – налагодити 

спілкування зі значущими людьми, якщо це надає вам підтримку 

та налаштовує на позитив;  
4. включатися у фізичну активність; 
5. обмежити перегляд новин та сортувати інформацію, яку 

ви отримуєте;  
6. залучатися до допомоги іншим, адже волонтерування 

дає величезний ресурс; 
Для дітей: 
1. забезпечити (відновити) почуття безпеки;  
2. залучати дитину до фізичної активності (фізкультура, 

танці, регулярні прогулянки на свіжому повітрі тощо); 
3. відновити режим дня, наскільки це можливо (навчання в 

школі, якщо це доступно; виконання певних завдань; рухова 

активність; вчасний сон тощо), це надає дітям почуття 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/about-post-traumatic-stress-disorder#:~:text=Що%20таке%20ПТСР,-Війна%20в%20Україні&text=ПТСР%20–%20це%20крайня%20реакція%20на,шість%20місяців%20після%20травмуючої%20події.
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захищеності, ресурс та надію на повернення до звичайного, 

мирного життя;  
4. надавати дитині почуття єдності та підтримки; 

важливими тут будуть також безпечний тілесний контакт – 
обійми з близькими дорослими, тримання за руку тощо; 

5. вислуховувати дитину, коли вона хоче поговорити, 

отримати відповіді на свої запитання; 
6. дозволити дитині висловлювати свої емоції та почуття 

(не можна говорити “не згадуй цього” або “забудь про це” – 
навпаки, важливо надати можливість максимально висловитися 

та виявити емоції);  
7. пояснювати дитині те, що сталося: правдива інформація, 

доступними для віку словами, розуміння ситуації в цілому та 

причин того, що відбулося, є важливою і працює за для зцілення;  
8. залучати дитину до соціальної активності: спілкування з 

однолітками, волонтерської діяльності в громаді, доступної віку 

тощо; 
9. скеровувати агресію дитини та формувати здорові 

поведінкові рамки: попри те, що дитині може бути важко 

справлятися з емоціями, вона повинна розуміти, що кривдити 

інших, слабших або тварин – недопустимо;  
10. надати доступ дитині до професійної 

психологічної/психотерапевтичної допомоги: фахівці підкажуть 
дитині та батькам, як справлятися з емоціями, як навчитися 

релаксації, як контролювати негативні спогади тощо, що 

допоможе попередити або зупинити розвиток ПТСР.   
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ 
Тенденція невпинного зростання туристичної сфери 

спостерігається в усіх країнах світу, і Україна як частина 

світової спільноти не є винятком. Розвиток туристичної сфери, 

яку доцільно розглядати крізь призму її багатогалузевого 

характеру і тісного факторного зв’язку практично з усіма 

сферами життєдіяльності, дає змогу використовувати її як дієвий 

інструмент стимулювання соціально-економічного зростання на 

національному і регіональному рівнях.  
У багатьох високорозвинених країнах, таких як Франція, 

Австрія, Іспанія, Швейцарія та ін., вагома частка суспільного 

добробуту була побудована на доходах від туризму. Аналіз 

стану туристичної сфери України свідчить про те, що існує ціла 

низка важливих питань, які потребують подальшого 

удосконалення та розвитку, серед яких можна відзначити: 

недостатній розвиток туристичної інфраструктури, 

недосконалість законодавства в галузі туризму, соціально-
економічну та політичну кризу, недостатнє просування та 

позиціонування українських туристичних послуг та напрямів за 

кордоном, низький рівень інноваційних впроваджень та ін. 

Зазначені проблеми неможливо вирішити без безпосередньої 

участі держави. Розуміння важливості та значимості тієї ролі, 

яку відіграє туризм для економіки держави загалом, зумовило 



31 
 

подальше науково-теоретичне обґрунтування функціонування 

системи державного регулювання цієї сфери. 
Основні науково-теоретичні засади формування та 

функціонування механізму державного регулювання 

туристичної сфери, розробка та обґрунтування напрямів його 

вдосконалення знайшли своє відображення у наукових працях 

таких вчених, як: Ю. Алєксєєва, В. Бакуменко, В. Бодрова, В. 

Вакуленко, А. Дєгтяр, С. Домбровська, Л. Донченко, В. Кифяк, 

М. Корецький, О. Король, М. Латинін, О. Лебединська, С. 

Майстро, О. Мельниченко, Г. Ситник, В. Федорченко, А. Чечель, 

А. Чкан та ін. Водночас деякі аспекти теорії та практики 

державного регулювання сфери туризму потребують подальших 

наукових напрацювань. 
Ефективне державне регулювання потребує наукового та 

методичного забезпечення. Незважаючи на активізацію 

дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз питань туризму, 

певні аспекти державного регулювання цієї галузі залишаються 

не досить розробленими. Бракує робіт, присвячених як 

теоретичному осмисленню зазначених питань, так і розробці 

науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо 

державного регулювання туристичної галузі на національному, 

регіональному та місцевому рівнях. 
Специфічною особливістю формування нормативно-

правової бази сфери туризму є комплексний характер цієї галузі 

права. До її складу входить значна кількість правових норм 

різної галузевої приналежності, такі як конституційне, 

адміністративне, цивільне, екологічне, господарське, фінансове, 

податкове, трудове, митне, міжнародне право. Також 

незважаючи на активне формування нормативно-правового 

забезпечення в Україні, його вплив на збільшення основних 

показників туристичної діяльності ще суттєво не відчувається. 

Своєю чергою недосконалість нормативно-правового 

забезпечення та дієвого правового механізму державного 

регулювання туристичної сфери України, відсутність 

генеральної стратегії розвитку вітчизняного туризму, а також 
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економічної моделі в’їзного і внутрішнього туризму, 

формування яких є обов’язковим для кожної розвиненої країни, 

необхідність удосконалення умов ліцензування, технології 

стандартизації, сертифікації та статистики підтверджує 

перспективність подальшого наукового пошуку з даної 

проблематики. 
На мою думку, треба переглянути існуючу міжнародну 

правову базу, удосконалити не тільки діючі міжнародні правові 

акти, а й прийняти нові, які б враховували такі «форс-мажори» 

як світові пандемії (наприклад, що викликана розповсюдженням 

інфекції COVID-2019) чи інші надзвичайні події. Потребує 

удосконалення і міжнародні безпекові акти, а також національне 

законодавство у сфері туризму. Причому вони повинні бути 

систематизовані, конкретизовані та бути доступними для 

адаптації національних законодавчих актів до їх рівня. 

Ініціаторами можуть виступити ті країни, які є всесвітньо 

визнаними туристичними лідерами та уряди яких мають 

міжнародний авторитет. Саме урядова підтримка в цьому 

випадку є ключовим складником, бо, підтримуючи національний 

туристичний бізнес, держава не тільки отримує значні податкові 

надходження, а й іноземні інвестиції та й підвищує свій імідж на 

світовій арені. 
У системі органів виконавчої влади на підставі 

повноважень, наданих Конституцією та законами України, 

іншими нормативно-правовими актами, створений і діє 

спеціально уповноважений орган центральної виконавчої влади 

з підпорядкованими йому місцевими органами, які займаються 

питаннями туризму. Зміст функцій і компетенція потребують 

суттєвого переосмислення, уточнення та координації, оскільки в 

існуючому вигляді вони не можуть забезпечити відповідне 

сучасне комплексне управління та створити умови для 

розбудови вітчизняного туризму, збільшення обсягів насамперед 

в’їзного туризму. 
Вживання різноманітних форм взаємодії підприємств і 

органів місцевого самоврядування для вироблення конкурентно-
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спроможного туристичного продукту, формування раціональних 

технологічних і коопераційних зв’язків, сприятиме 

взаємовигідному співробітництву підприємств і міської ради, 

формуванню конкурентних переваг та комплексному розвитку 

території. 
Проведене мною дослідження свідчить, що демократичні 

перетворення, що відбуваються в країні, процеси здійснення 

реформи децентралізації потребують нових підходів до 

публічного управління сферою туризму як на регіональному, так 

і на місцевому рівні, перш за все на рівні територіальних громад 

міста, селища, села. До основних проблем публічного 

управління сферою туризму на регіональному рівні віднесено: 

недосконалість нормативно-правової бази регулювання туризму 

в Україні, інституційну невпорядкованість, відсутність єдиної 

системи управління туризмом в регіонах, нерівномірне 

розподілення бюджетів та їх використання, відсутність стратегії 

розвитку регіонів, несформований інвестиційний портфель 

проєктів, низький рівень кадрового забезпечення, особливо у 

віддалених від регіональних та районних центрів громадах, 

застарілу систему статистики та моніторингу, незадовільне 

збереження та використання природних, історичних, 

архітектурних ресурсів, інформаційний вакуум, закритість, 

відсутність сформованого туристичного продукту, або низьку 

його якість. 
Досвід провідних туристичних країн (Франції, Іспанії, 

Великобританії та Італії) переконує в необхідності ефективної 

побудови державних органів, відповідальних за розвиток даної 

галузі. Ефективна організація туризму в країні та її державне 

регулювання, співпраця з недержавними інституціями, активне 

просування національного туристичного продукту, здійснення 

дієвої рекламно-інформаційної діяльності, розвинена туристична 

інфраструктура сприяють зацікавленості такою державою з боку 

туристів та притоку грошових ресурсів. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТНК НА ДЕРЖАВУ І 

СУСПІЛЬСТВО 
Широке поширення і зріст чисельності Транснаціональних 

корпорацій (ТНК) у період після Другої світової війни є одним з 

найважливіших феноменів останнього часу. При визначенні 

самого поняття ТНК дослідниками звертається увага на те, що 

вони володіють, контролюють, вироблять чи надають послуги 

поза тією країною, де вони приписані; відзначається 

неоднозначний характер власності ТНК, що може бути 

приватною, державною чи корпоративною (змішаною). По-
різному оцінюється роль ТНК у світовому економічному 

розвитку та у міжнародних відносинах, Але у всіх країнах 

загальновизнаним є факт широких можливостей ТНК і 

неухильного розширення їхньої діяльності поза національними 

кордонами. Оцінка діяльності ТНК подається по-різному, 

починаючи від вкрай позитивної і закінчуючи вкрай негативною. 

Як негативні фактори виділяється те, що впроваджуючи сучасні 

технології, ТНК різко збільшують безробіття, погіршують 

фінансові баланси і порушують правила нормальної конкуренції. 

У багатьох країнах вказується на те, що власність і контроль над 

ключовими економічними секторами переходить у руки 

іноземних підприємств, що впливає на політичний суверенітет і 

на зміну соціокультурних цінностей, тобто внесення 

закордонних цінностей і зменшення ролі чи повне знищення 

місцевих цінностей. Широко обговорюється також проблема 

впливу ТНК на збільшення добробуту місцевого населення, 

причому думки висловлюються різні, від того, що вони 

піднімають, до визнання, що вони знижують добробут. 

Обговорюється їхня взаємодія з профспілковими організаціями в 
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країнах; дискутується роль ТНК у формуванні і реалізації 

інтересів споживачів, якості і ціни товарів, ними вироблених.  
Однієї з надзвичайно складних і суперечливих проблем, 

якій дається різна характеристика в працях закордонних авторів, 

є проблема взаємовідносин ТНК із національними урядами. Тут 

можна виділити три основних підходи: ліберальний 

(ортодоксальний: «ядром» – є найбільш розвинуті країни, світові 

лідери виробництва, що володіють передовими технологіями), 

марксистський (радикальний – індустріальний розвиток країн 

здійснюється винятково за рахунок експлуатації власних 

трудових і господарських ресурсів), націоналістичний 

(немарксистський, представники якого вважають, що основними 

суб’єктами у міжнародному середовищі є держави. Держави є 

провідниками інтересів «світової економіки», під якими і 

розуміються взаємодія ТНК, інтернаціоналізація капіталів, 

координація між виробничими комплексами тощо), кожен з яких 

по-своєму інтерпретує взаємовідносини ТНК і національних 

урядів[Боярська З. І. Міжнародне комерційне право: Навч. 

посібник. / З.І. Боярська // – К.: КНЕУ, 2001. – С. 23].  
Система відносин між державою і ТНК являє собою 

діалектичну єдність протиріч. З одного боку, ТНК є важливим 

інструментом зовнішньоекономічного і зовнішньополітичного 

впливу, і держава не може не використовувати це в інтересах 

зміцнення своїх позицій на світовій арені. З іншого боку, єдність 

інтересів не виключає наявність протиріч, головним з яких є 

протиріччя між інтернаціональним глобальним характером 

операцій ТНК і територіально-обмеженою юрисдикцією 

держави. Держава постійна намагається затвердити контроль над 

вивозом капіталу, товарів, технологій, ТНК здійснюючи 

стратегію одержання довгострокових прибутків, впливають на 

економічну кон’юнктуру країни-базування чи приймаючої 

країни, і в результаті, вступають у протиріччя з визначеними 

межами державного регулювання економіки.  
Дж. Даннинг у своїй статті «Уряд і ТНК: від конфронтації 

до кооперації» розвиваючи свою «еклектичну теорію», 
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досліджував відношення між урядами і ТНК за останні три 

десятиліття і дав оцінку перспективі їх розвитку[Нешатаева Т.Н. 

Международные организации и право. Новые тенденции в 

международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1999. – 
С.59]:  

Дії урядів у 1960 - 1970-і роки Дж. Даннинг оцінює як 

нерегулярні і не скоординовані спроби розробити економічну 

стратегію і тактику з урахуванням зросту прямих закордонних 

інвестицій, що звичайно приводили їх до конфронтації з ТНК, 

причому перші прагнули збільшити свою частку за рахунок 

діяльності саме ТНК[Нешатаева Т.Н. Международные 

организации и право. Новые тенденции в международно-
правовом регулировании. – М.: Дело, 1999. – С. 60].  

У 1990-і роки, уряди стали відігравати координуючу роль у 

використанні виробничих можливостей, і закордонні інвестиції 

розглядаються як доповнення до внутрішніх. Вони розробляють 

політику, що стимулює приплив іноземних інвестицій у їхні 

країни і підвищує конкурентні переваги ТНК на закордонних 

ринках[Вельяминов Г.М. Международное экономическое право 

и процесс (Академический курс) / Г.М. Вельяминов //  Учебник. 

– М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 12-17].  
Цільовою формою зв’язку великого бізнесу з органами 

державної влади є система лобіювання, спрямована на 

відстоювання інтересів ТНК. В останні десятиліття ТНК не 

обмежуються тільки фінансуванням яких-небудь політичних 

діячів, найбільші власники ТНК самі входять до складу урядів і 

балотуються на посади голів держав. Так, в уряді     Р. Рейгана 

кожен четвертий член був мультимільйонером. Більш того, 

багатьом з них були довірені державні посади в секторах 

економіки, у яких вони до призначення мали великі фінансові 

інтереси.  
Американські політичні лідери переконані, що національні 

інтереси США реалізуються шляхом експансії корпорацій у 

виробництві товарів і послуг. Прямі іноземні вкладення 

розглядаються як основний інструмент, за допомогою якого 
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США можуть підтримувати свої позиції на закордонних ринках. 

А іноземна експансія ТНК – як засіб підтримки американської 

домінуючої позиції у світовій економіці, яка все розширюється, і 

насамперед у Західній Європі та Японії. Ця експансія вважається 

більш ефективною, ніж розширення експорту з США. 

Виробництво товарів у країнах, які розвиваються, особливо 

виробництво, що вимагає високих затрат праці, дозволяє 

американським корпораціям успішно конкурувати в галузі 

виробництва товарів, вартість яких буває низкою. Хоча 

американські корпорації експортують капітал і технології, їхня 

реальна сила – фінанси, дослідження розвитку та управлінський 

контроль – залишається в США. ТНК інших країн також 

розвивають своє виробництво, прагнучи підтримати і збільшити 

свою частку на світовому ринку[Аджубей Ю.В. 

“Транснациональные корпорации: последствия экспансии” / 

Ю.В. Аджубей //  – М.: Знание. – 1985г. – С. 95].  
ТНК за своїм характером виконують функцію дипломатії в 

сфері зовнішніх зносин, у яких вони виступають як політичні 

агенти, маючи в цьому плані великий потенціал: наявність 

широкої мережі філій, дочірніх компаній, представництв, 

зв’язків, що не має жодне дипломатичне відомство;  присутність 

ТНК в економіці приймаючих країн, у їхній інфраструктурі, 

зовнішній торгівлі, на відміну від офіційної дипломатії, що діє 

на міждержавному рівні; поширення ТНК свого контролю на 

засоби масової інформації, зв’язку, що означає володіння 

могутньою зброєю формування місцевої суспільної думки; 

створення в залежних країнах «слухняної сили» в особі 

представників місцевих політичних, суспільних кіл.  
Транснаціональні корпорації (ТНК) є найважливішим 

елементом розвитку світової економіки і міжнародних 

економічних відносин. Їх бурхливий розвиток в останні 

десятиліття відображає загострення міжнародної конкуренції, 

поглиблення міжнародного розподілу праці. ТНК розглядаються 

як безпосередні учасники всього спектру світогосподарських 

зв’язків, як «локомотиви» світової економіки. Міжнародні 
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корпорації, з одного боку, є продуктом міжнародних 

економічних відносин, що швидко розвивається, а з іншого –  
самі представляють могутній механізм дії на них. Активно 

впливаючи на міжнародні економічні відносини, ТНК формують 

нові відносини, видозмінюють їх форми, що вже існують. 
ТНК перетворили світову економіку на міжнародне 

виробництво, забезпечили розвиток НТП у всіх його напрямах: 

технічного рівня і якості продукції; ефективності виробництва; 

вдосконалення форм менеджменту, управління підприємствами. 

Вони діють через свої дочірні підприємства і філіали в десятках 

країн світу за єдиною науково-виробничою і фінансовою 

стратегією, що формується в їх «мозкових трестах», володіють 

величезним науково-виробничим і ринковим потенціалом, що 

забезпечує високий динамізм розвитку.   
Транснаціональні корпорації контролюють істотну частину 

науково- технічного потенціалу промислово розвинутих країн, 

що дозволяє їм відігравати головну роль у міжнародному обміні 

технологіями та науково- технічними знаннями, активно брати 

участь і науково-технічному прогресі та сприяти структурним 

зрушенням у світовій економіці. Таким чином, ТНК є одним із 

головних суб’єктів світового ринку технологій. 
Майже всі найбільші ТНК за національною приналежністю 

відносяться до «тріади» – трьох економічних центрів: США, 

країн ЄС і Японії. 
Сучасні ТНК виступають основним структуротворчим 

чинником світової економіки, їх вплив обумовлюється: 

активною інноваційною діяльністю через значні фінансові 

можливості; широким використанням конкурентних переваг 

різних країн світу; технологічним лідерством; максимально 

можливим використанням переваг інтернаціоналізації, 

зниженням витрат за рахунок переваг 

внутрішньокорпоративного ринку, побудованого з 

використанням трансфертних цін. 
Стосовно України, то на даний час найуспішніше 

український ринок освоюють транснаціональні корпорації 
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індустріально розвинутих країн – США, Німеччини, 

Великобританії, Франції тощо.  
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СПЕЦИФІКА ВОЄННОЇ ТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ЖУРНАЛІСТИЦІ 
Журналістика у вільному демократичному суспільстві не 

позбавлена творчості та самостійності журналіста. Він сам 

створює свій особливий стиль, обирає тематику та робить усе 

можливе, щоб зробити свій матеріал якомога цікавішим для 

аудиторії. Але в даній роботі ми розглянемо журналістику саме 

як ремесло, яке має свої професійні стандарти та правила, що є 

єдиними для всіх працівників цієї сфери. Особливо дотримання 

цих стандартів важливе під час висвітлення військової 
проблематики, адже на журналіста покладено неабияку 

відповідальність за кожний оприлюднений факт та за кожне 

слово. 
Ів Аньєс зазначає у своєму «Підручнику із журналістики», 

що остання полягає у зборі та опрацюванні інформації, 
призначеної для громадськості. Він одразу поділяє роботу 

журналіста на два важливих етапи: збір інформації та її 
поширення. І обидва етапи мають певні норми їх виконання, які 

формувались протягом існування журналістики як професійної 
діяльності та закріплені у певних загальних кодексах або тих, що 

написані окремими всесвітньо відомими редакціями. 
Для контролю за виконанням журналістської етики 

створюються офіційні служби, різноманітні профспілки, 

асоціації та школи. Наприклад, у розвинених країнах існують 

комісії з посвідчень професійних журналістів («Національна 

спілка журналістів України»), центри підвищення кваліфікації 
журналістів («Академія української преси»), а також міжнародні 
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асоціації журналістів («Асоціація європейських журналістів»). 
Відхилення від професійних стандартів спотворюють обличчя 

засобу масової інформації, і за останнє століття довіра до ЗМІ 

була сильно підірвана. Ів Аньєс каже, що відновити її можливо 

лише за дотримання етичних правил.  
Військова журналістика спрямована на пряме висвітлення 

бойових і конфліктних дій: війн, релігійних та етнічних 

конфліктів, контртерористичних операцій. До основних тем 

військової проблематики можна віднести такі категорії:  
підготовку та ведення воєнних дій державами або коаліціями 

держав з метою досягнення тих чи інших політичних цілей;  
військову безпеку у сукупності її складових частин: військове 

виховання, військова техніка та інновації, управління військом тощо. 
Головними нормативними джерелами для українського 

журналіста, де відображені певні стандарти, є Кодекс 

професійної етики українського журналіста, Етичний кодекс 

українського журналіста, Декларація принципів поведінки 

журналістів (Міжнародної федерації журналістів), та міжнародні 

стандарти та принципи журналістської етики. З цих документів 

можна виокремити основні характеристики якісної 
журналістики. Так, на основі вищенаведених джерел можна 

виокремити наступні стандарти журналістики:  
● баланс думок і точок зору: п. 10 Етичного кодексу 

українського журналіста визначає, що всі точки зору у матеріалі, 

включно і незалежних експертів, мають бути рівномірно 

представлені.  
● оперативність: відповідно до пункту 1 Кодексу 

професійної етики українського журналіста головний обов'язок 

журналіста – сприяти забезпеченню права громадян на 

одержання оперативної інформації. 
● достовірність (посилання на джерела): Журналіст 

повинен зібрати максимально повну та перевірену інформацію. 

При цьому Міжнародна декларація принципів поведінки 

журналістів закріплює, що журналіст зобов'язаний подавати 
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інформацію, посилаючись на факти, походження яких він / вона 

знає. 
● відокремлення фактів від коментарів: Етичний кодекс 

українського журналіста вказує, що факти, судження та 

припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного. 
● точність подачі інформації: згідно з пунктом 1 Кодексу 

професійної етики українського журналіста поширювати варто 

ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Журналіст 

повинен уникати неточностей чи викривлень інформації, які 

могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини. 

Міжнародна декларація принципів поведінки журналістів 

закріплює, що першим обов’язком журналіста є повага до істини 

та права громадськості на правду.  
Повнота представлення фактів та інформації по проблемі: у 

п 6 Етичного кодексу українського журналіста зазначено про 

права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про 

факти та події. Ці права мають поважати всі журналісти. 
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РОЛЬ НАТО У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ 
В першу чергу НАТО – організація Північноатлантичного 

договору, що була створена у 1949 року і ставила за мету фактор 
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стримування загрози радянській експансії в Європі після Другої 

світової війни. Таким чином, Сполученні Штати Америки 

розглядали Альянс як інструмент задля запобігання 

відродженню націоналістичних тенденцій та сприяння 

політичній інтеграції на континенті.  
По суті, організація діє як союз колективної безпеки з 

метою забезпечення взаємного захисту військовими та 

політичними засобами, якщо країна-член зіткнеться із 

зовнішньою загрозою. Це положення про колективну оборони –

закріплено у статті 5 статуту НАТО. 
Натомість Радянський союз у відповідь на створення 

НАТО створює власний військовий блок, куди увійшли 7 країн 

маріонеток комуністичної ідеології, що знаходились на сході 

Європи. Але падання Берлінського муру та з часом СРСР 

проклали новий шлях до нової системи колективної оборони 

після холодної війни. Країни, що раніше перебували під 

радянським впливом з годом звільнились від режиму та набули 

членство у НАТО. За досить короткий проміжок часу 

Північноатлантичний альянс розширив свої кордони далі на Схід 
[1] 

Економічна політика «2%» спрямована на підвищення 

обороноспроможності членів Північноатлантичного договору, 

оскільки військові інвестиції залежать від ВВП країни. Таким 

чином США спостерігає за зацікавленістю країн ЄС у 

підвищенні оборонного бюджету тих держав. У разі не 

досягнення цієї метрики Сполучені Штати мають підстави для 

присутності у цьому регіоні  
Варто зазначити, що у зв’язку з зростанням напруженої 

ситуації між Україною та росією НАТО посилює свій вплив на 

європейському континенті. Особисто після подій 24 лютого 2022 

року, коли росія розгорнула так звану «спецоперацію» і почала 

геноцид на території незалежної України. Звісно НАТО, а 

загалом і світ не могли не залишити без уваги такі дії рф, що 

змусило Західний світ перетворитись на колективний, що 
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прискорило процес введення санкцій, але ж бюрократичні 

процеси НАТО тільки тормозили надання зброї Україні.  
НАТО та ЄС поступово вводили санкційні пакети, що 

знищували певні ланки промисловості у країни агресора. Можу 

зазначити, що росія заздалегідь готувалася до вторгнення в 

Україну, оскільки під час пандемії COVID-19 лідер країни 

агресора В.В. Путін не вжив усі відповідні заходи задля 

зменшення жертв хвороби, натомість резерви країни тільки 

збільшувались. Але наразі вони є заморожені і агресор не може 

ним скористатись. За все існування росія завдяки низьким цінам 

на нафту зробила країни ЄС залежними від даного 

енергоресурсу, що на даний момент унеможливлює введення 

ембарго на неї. Тим самим країни НАТО та сумісно ЄС 

продовжуватимуть спонсорувати військову машину Путіна. [2] 
Події у Бучі та інших містах України відкрили світу очі, що 

надало доступ до сучасної зброї Заходу. Слід відмітити, 

впровадження ленд-лізу від Сполучених Штатів Америки це 

значить, що Україна буде отримувати стільки допомоги, скільки 

потрібно для перемоги, бо наша поразка проти РФ - це загроза 

всьому цивілізованого світу. [3] 
Окрім військової допомоги Захід надає допомогу у сфері 

кібербезпеки. Співробітництво ЄС-НАТО-Україна у сфері 

кібербезпеки доцільно зосередити на наступних напрямках: - 
завершити створення чіткої робочої системи координації у сфері 

кібербезпеки для повної імплементації Стратегії кібербезпеки 

України щоб залучити усіх національних акторів, включаючи 

неурядові організації, і зробити допомогу НАТО, ЄС та інших 

організацій більш адресною та ефективною; - використати 

досвід та практики ЄС і НАТО для створення широкої 

національної схеми сертифікації з кібербезпеки, розробки плану, 

як відповідати на широкомасштабні інциденти і кризи, 

поглиблювати державно-приватне партнерство і посилювати 

дослідження; - ініціювати приєднання України до Центру 

передового досвіду НАТО з кібероборони, що допоможе Україні 

імплементувати кращі практики і поглибити співпрацю з 
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Альянсом у цій сфері. Паралельно із посиленням захисту 

українського кіберпростору за сприяння Альянсу, важливим 

напрямком співпраці Україна-НАТО є протидія і припинення 

діяльності осіб, які проживають на території країн-членів НАТО 

та надають різного роду підтримку терористичній й 

екстремістській діяльності. Також слід покращити рівень 

співпраці між Україною і країнами НАТО та ЄС з блокування 

роботи на усіх рівнях, особливо на рівні приватних кампаній , 

діяльності членів т.зв. «ДНР» і «ЛНР» та громадян Росії й інших 

країн, які причетні до агресії проти України, особливо тих, які 

внесені до санкційних списків. Також важливим напрямком 

співпраці може стати моніторинг російської та китайської кібер-
активності, взаємодії кібер-організацій обох країн. В полі 

спільної уваги може бути вивчення можливостей Росії 

використовувати лінії технологічного оптико-волоконного 

зв’язку безтранзитних газопровідних систем типу «Північний 

потік», «Північний потік-2», «Турецький потік» та їх 

продовжень по території країн НАТО та ЄС для вирішення 

непрофільних завдань, в тому числі, для кібершпигунства. [4] 
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ЄВРОПЕЙСЬКА МІГРАЦІЙНА КРИЗА ТА 

СТАБІЛЬНІСТЬ ЄС 
Проводячи аналіз міграційної політики ЄС варто 

зазначити, що вона пройшла доволі довгий шлях формування, 

щоб сформуватися в справедливу та ліберальну інституцію ЄС, 

мета якої полягає в контролі установ, які відповідають за допуск 

громадян третіх країн на територію країн-членів ЄС, захист 

зовнішніх кордонів союзу та залучення нових високо 

кваліфікованих громадян третіх країн. Але, нажаль, зараз 

міграційна політика ЄС повністю трансформувалася, у зв’язку з 

виникненням міграційної кризи в 2015 р. і потребувала рішучих 

та злагоджених дій з боку країн-членів ЄС для урегулювання цієї 

ситуації. 
Тому пропонуємо розглянути такі основні моменти, 

стосовно цього питання, зокрема: проаналізувати міграційне 

законодавство ЄС; дослідити міграційне законодавство окремих 

країн-членів ЄС та їх методи урегулювання міграційної кризи; 

співпраці країн-членів ЄС з регіонами, звідки йде міграційний 

потік та міграційну політику України. 
Міграційна політика формувалася протягом усього часу 

існування ЄС, було прийнято багато Директив, для її регуляції, 

покращена робота міграційних служб та прикордонних пунктів 

пропуску, створенні умови та різних спеціальних програм, такі 

як Блакитна картка, з метою залучення до себе 

висококваліфікованих працівник, які зможуть приносити 

користь не тільки окремій країні ЄС, а і всьому союзу. Тому 

можна визнати, що ЄС створює всі необхідні умови для 

легальної міграції в країни ЄС для громадян третіх країн [1].  

Але також і важливий процес інтеграції нових громадян в 

європейське суспільство завдяки вивченню мови тієї країни, в 
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якій буде перебувати новий громадянин європейської країни, та 

проживанню на її території, на що видається додатковий дозвіл з 

боку міграційної служби тієї країни ЄС, чиє міграційне 

законодавство базується та інтегроване до міграційного 

законодавства ЄС. А також присутня можливість для репатріації для 

громадян третіх країн, завдяки Директиві  Ради 2003/86 / ЄС [1; 2]. 
Політика притулку теж не залишалася сталою і протягом 

всієї історії існування ЄС видозмінювалася та реформувалася, 

щоб надати біженцям нормальні умови для перебування на 

території союзу, слідкувати, щоб одна держава не тримала 

більше біженців, ніж інші та витрачала багато фінансів щорічно, 

щоб підтримувати функціонування всієї системи та посилювати 

сектор безпеки, щоб притулок отримували ті, хто дійсно на 

нього заслуговує та регулювати потік мігрантів та шукачів цього 

притулку.  
В той же час питання захисту зовнішніх кордонів є доволі 

важливим завданням для всього союзу, тому ЄС докладає всіх 

зусиль для співпраці між країнами ЄС для спільного 

координування цього процесу, через обмін інформації між один-
одним завдяки новим ІТ-системам в сфері безпеки та обміну 

інформацією між міграційними органами, органами внутрішніх 

справ, прикордонними пунктами для якіснішого контролю та 

боротьби проти нелегальної міграції, та створення спеціальних 

агентств, таких як  Frontex, для додаткового захисту акваторії 

Середземного моря, та як допоміжний орган, у разі, якщо 

основні прикордонні сили не справляються самостійно. Саме 

завдяки таким моментам продивляється один із головних 

принципів ЄС, а саме солідарність між країнами-союзниками [3]. 
Якщо розглядати міграційну політику окремих країн ЄС, 

то доволі цікавими є такі міжнародні актори, як Німеччина 

(країна, яка прийняла найбільше мігрантів з Близького Сходу та 

лобіювала процес надання притулку біженцям на території ЄС), 

Польща (одна з країн Східної Європи, яка виступила проти 

міграційної політики ЄС, через ускладнений процес інтеграції 

біженців в своє суспільство та спроби збереження національної 
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ідентичності нації) Греція (через яку проходить основний потік 

мігрантів з Близького Сходу, та спроба нової влади реформувати 

міграційне законодавство своєї країни, оскільки від правильної 

міграційної політики цієї країни залежить міграційна ситуація та 

безпека всього ЄС) та Велика Британія (завжди не завжди була 

прихильником вільної міграції на свою територію, а криза 2014-
2015 років підштовхнула її до виходу зі складу ЄС) .    

Досліджуючи історію та сьогодення міграційної політики 

Німеччини, можна зробити висновок, що ця сфера пройшла 

довгий шлях реформації та лібералізацію, супроводжуючи 

поступове прийняття того факту, зі сторони уряду Німеччини, 

що мігранти є необхідною складовою для підтримання того 

високого економічного та соціального  рівня розвитку. Це 

робить цю державу такою привабливою для життя, роботи та 

навчання, як для жителів ФРН, так і для громадян третіх країн, 

які бажають стати громадянами цієї країни, навіть не дивлячись 

на тимчасові труднощі, які зараз існують у Німеччині через 

міграційну кризу [4].    
Якщо загально проаналізувати ситуацію з 

антиміграційними настроями, то можна зрозуміти, що це 

проблема не лише Східної Європи та Польщі, а всього ЄС в 

цілому, так як всіх хвилює фактор безпеки та відсутності 

комунікація з представниками ісламської громади. А якщо вже 

повернутися до польського питання, то можна зрозуміти, що 

поляки не настільки ксенофобські, як може здаватися на перший 

погляд, просто вони лише бажають, щоб кожен, хто приїжджає 

на території Польщі, поважав культуру та дотримувався закону, 

або якщо іноземець хоче стати громадянином цієї держави, то 

він мусить докладати всіх зусиль, щоб пройти процес інтеграції 

у польське суспільно та чесно працювати на користь Польської 

Республіки [5].  
В ході дослідження питання міграційної політики Греції 

можна зробити висновок, що Греція зіштовхнулася з 

міграційною кризою та доволі складно її переживає, так як вона 

стала основною країною – транзитом до інших країн Європи для 
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біженців з Близького Сходу та Північної Африки, тому потребує 

рішучих реформ у сфері міграційної політики, яка проходить не 

найкращим чином через невдале реформування з боку нового 

уряду на чолі з Міцотакісом, та недостатньою співпрацею з 

іншими країнами-членами ЄС, щодо ефективного вирішення 

цього питання. Також створення проблем від Туреччини з метою 

звести свої рахунки з США, через їх тиск, методом тиску на Європу 

через мігрантів, від чого, в першу чергу страждає Греція [6]. 
Досліджуючи історію міграційної політики Великої 

Британії можна зробити висновок, що вона ніколи не була 

прихильницею імміграції й тому завжди боролася з нею. А події 

2014-2015 років стали фінальною крапкою у взаємовідносинах 

між Великої Британією та Європейським Союзом, що підірвало 

цільність та стабільність в середині союзу, у зв’язку з виходом 

такого важливого учасника цього об’єднання. 
 Визначивши мету співпраці ЄС з країнами Близького 

Сходу та Північною Африкою можна зрозуміти, що Європа 

ставить за мету створення умов для надання притулку біженцям 

в цих регіонах, а саме в країнах сусідах тих країн, в яких 

ведуться бойові дії і звідки прибувають нові біженці. Також 

вони створюють умови для реабілітації біженців та надання їм 

доступу до освіти, медицини та захисту прав та свобод мігрантів 

в цих безпечних країнах, щоб зменшити наплив біженців до ЄС, так 

як країни цих регіонів (Лівія та Сирія) є основними державами, чиї 

громадяни спровокували Міграційну  кризу в ЄС [7; 8]. 
Оцінивши ситуацію в Україні можна зробити такі 

висновки, що Україні доведеться пройти довгий шлях для 

відновлення своєї економіки та налагодження мирного життя, 

яке давало б можливість українцям жити та розвиватися на благо 

своєї держави і не шукати «кращої долі» за межами України. [9].  
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ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДСАНКЦІЙНИХ ТНК 

НА РОСІЇ 
24 лютого 2022 року. Російська Федерація заявила про 

військову спецоперацію на території України. Світ не розуміє 

що відбувається. А поки світ не розуміє що відбувається, 

починаються повномасштабні військові дії. Кожен українець 

прокинувся не від власного будильника, а від дзвінка рідних із 

фразою “почалася війна”, “Росія на нас напала”. А слово 

“привіт” було синонімом до фрази “як ти там?” В перші дні 

українці зрозуміли, що із себе представляє російська влада. 

Здається, що навіть аполітичні люди стали політичними, а 

телефон відображав лише один додаток “Новини”. 
Українці почали жадати лише одного – відплати. А коли в 

мережах почали поширюватися різні позиції держави агресора, 

то почалася мережава війна. Я дав їй назву “міжнаціональна 

мережева війна”, що зараз трансформувало у ненависть 

українського народу до російського.  
Реакція держав на події була досить песимістичною, а 

жодна держава не вірила в Українців. Але коли світ побачив 

який опір становить Україна, тоді почали діяти Сполучені 

Штати Америки, Европа, Туреччина, Китай і т.д. Деякі держави 

визнали дії Росії, а деякі притримувалися нейтралітету, що 

дорівнює визнанню дій проти суверенної держави. Після прояву 

відношення держав щодо вторгнення до Україн наступив час 

дій. Перше на що почали тиснути й тиснуть на сьогоднішній 

день – це санкції на транснаціональні корпорації, бізнесменів, 

котрі володіють корпораціями, політичних діячів, 

пропагандистів і т.д. [2] 
Важливим одним із перших механізмів стагнації Російської 

економіки і держави в цілому було виключення Росії від 
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банківської програми SWIFT;[3] санцкії по відношенню до 

банків “СберБанк”, “Альфа-Банк”, “ВТБ” і т.д. із забороною 

можливості переведення коштів; неможливість використовувати 

цінні папери і переводити на певну валюту, а російську валюту 

вилучили із оберту закордоном. [1] 
Компанії, що вийшли з російського ринку: 
Компанія “Apple” – топ 1 марка смартфону у світі. Вишли 

із російського ринку і зробила неможливим розраховуватись 

через систему “Apple Pay”. Зараз жодна людина в Росії неможе 

придбати собі будь-який продукт компанії Apple та 

завантажувати звідти мобільні додатки. Тобто, навіть людина 

котра вже має даний пристрій тримає у своїх лодонях цеглу. [2] 
Журнальне агенство “BBC” – одна із найвідоміших 

порталів новин у  світі. Повністю відкликала свою ліценцію в 

Росії та повністю вийшла із Російського ринку. Це у свою чергу 

впливає на повну картину подій у світі й не дає можливість 

мислити критично  та мати повноцінну картину подій у світі. [2]  
 Нафтовий конгломерат “Shell” – розірвалаконтракт із 

"Газпромом", поетапно відмовлятиметься від вуглеводнів. 

Також, такі товари як: автомобільне масло, паливо, заправки і 

т.д. Будуть відсутні на російському ринку. Це впливає на якість 

обслуговування автомобілів росіян, що у свою чергу впливає на 

питання про придбання нового автомобіля. А головне на кінцеву 

вартість автомобіля на ринку. Вартість російського 

автомобільного концерну стагнує до підвищення автомобілів 

більше ніж вдвічі. 
Банківска компанія “Visa” – деактивувала повністю картки 

росіян. Неможливо використовуватись даною карткою, а банки 

які співпрацювали із даною компанією вийшли з російського 

ринку. 
 Компанія “Yum! Brands” – вийшла повністю з 

російського ринку йприпиняє інвестиції в Росії. До даної 

компанії входять наступні всім відомі бренди “Taco Bell”, 

“KFC”, “Pizza Hut”. Тобто, послуг у куштуванні закордонної 

кухні не буде. Не буде інвестування в державу й зменьшаться 
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кількість робочих місць, що буде впливати на кількість збору 

податків до держав й загальна кількість грошей в державі 

відповідно буде зменьшена. 
 Кількість приведених, як приклад, компаній, що виходять 

із російського ринку дорівнює лише 5. А таких компаній в 

загальній кількості більше тисячі. Зараз можна зазначити, що 

агресор не відчуває дії санкцій по відношенню до держави та 

компаній, але це процес, що повноцінно та дуже болісно дасть 

про себе знати через деякий час. Кількість товарів зменьшиться 

врази, а вартість на товари що залишились на ринку буде 

збільшена врази. Але, виходячи з того, що люди, котрі 

працювали в іноземних компаніях немає, то й можливості 

купувати товари, що залишились також немає. [3] Також, можна 

зазначити, що Росія це великий ринук збуту, котрий 

транснаціональні корпорації не мають бажання покидати. Але 

таких ТНК залишається все меньше і меньше. Хоча б через те, 

що політика держави перебування не збігається із політикою 

ТНК. Да і яка ТНК хоче щоб вона асоціювалася із державою, 

котра чинить геноцид суверенної, незалежної, правової 

європейської держави ? Моя відповідь: ніяка! А через певний 

час, звичайні росіяни та їх влада будуть задаватися питанням “а 

чи варто було розпочинати війну з Україною?” Відповідь на дане 

питання ми дізнаємося лише через певний час 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗМІНИ ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ 
На сьогоднішній час питання правового режиму зміни 

державної території є дуже глобальним та непростим. Ми є 

свідками політичних суперечок, економічної нестабільності, 

боротьби за ресурси та зони впливу, що породжують кризові 

явища по всьому світі. Насамперед це пов’язано з бажанням 

світових країн контролювати ті чи інші території, які мають вже 

сформовану державність, проте не хочуть піддаватися на 

зовнішній вплив, який зазвичай приносить невигідні пропозиції 

або ультиматуми. Подібні небажання йти на поступки та 

вирішувати проблеми дипломатичним шляхом призводять до 

воєнних конфліктів, які тягнуть за собою людські жертви. 

Звичайно, при всьому небажанні таких негативних змін, ми не 

можемо уникнути втрат чи міждержавних непорозумінь, але для 

збереження миру та суверенітету краще всього знаходити 

дипломатичні виходи з подібних ситуацій. В іншому випадку, 

небажання знаходити компроміси може призвести до воєнних 

конфліктів, які продовжуватимуться роками і в кінцевому 

результаті не принесуть користі нікому. 
У 1860 р. професор Київського університету В. А. 

Незабитовський у своїй роботі «Учение публицистов о 

межгосударственном владении» дуже переконливо довів, що 

державна територія – не річ і не премет володіння, але може і 

повинна розглядатися як межа суверенної влади держави. Це більш 

прогресивна позиція в питанні про юридичну природу державної 

https://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=2ahUKEwjU7Kr07ej3AhWitYsKHQzRCiYQFnoECAkQAQ&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.swissinfo.ch%2Frus%2F%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8--%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B-%25D0%25B2%25D0%25B2%25D1%2591%25D0%25BB-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%2F47416608&amp;amp;usg=AOvVaw1I1EgvfUFb7njHyay1zPRV
https://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;rct=j&amp;amp;q=&amp;amp;esrc=s&amp;amp;source=web&amp;amp;cd=&amp;amp;cad=rja&amp;amp;uact=8&amp;amp;ved=2ahUKEwjU7Kr07ej3AhWitYsKHQzRCiYQFnoECAkQAQ&amp;amp;url=https%3A%2F%2Fwww.swissinfo.ch%2Frus%2F%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2-%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B8--%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B-%25D0%25B2%25D0%25B2%25D1%2591%25D0%25BB-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%2F47416608&amp;amp;usg=AOvVaw1I1EgvfUFb7njHyay1zPRV
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території, і вона послужила обгрунтуванням для розвитку нових 

засобів можливої зміни державної території [3, с.126]. 
Сучасне міжнародне право проголошує принципи 

непорушності кордонів і територіальної цілісності (3 та 4 

положення) [11], які, у свою чергу, забороняють насильницьку 

зміну державної території. Територія держави є недоторканною 

й не може бути об’єктом воєнної окупації або інших примусових 

дій. Не визнаються будь-які територіальні надбання або інші 

вигоди, отримані в результаті застосування сили або погрози 

силою. 
У XX столітті значну роль у процесі утворення нових 

держав відігравав принцип самовизначення народів. Його 

реалізація зумовила масштабні територіальні зміни, в результаті яких 

на політичній карті світу з’явилось безліч нових держав [2, с.151].  
З огляду на це, міжнародне право допускає такі правомірні 

способи зміни державної території: ефективна окупація, давнина 

володіння, плебісцит (самовизначення), цесія, акреція і 

ад'юдикація [5, с.96]. Розглянемо більш детально кожен з них. 
Один з перших правових способів приєднання території, 

який встановився в міжнародному праві середніх віків, був 

пов’язаних з епохою великих відкриттів. Очевидно, що цей 

спосіб  передбачає приєднання територій, які відкриваються або 

освоюються, які раніше не були ніким не знайдені і нікому не 

належали, наприклад відкриття Христофора Колумба – хто 

перший відкривав невідому до того землю, той отримував 

«право власності» на цю землю і міг встановлювати свій режим. 

Цей спосіб має назву ефективної окупації, що належить до 

первинних способів [1, с.340]. У сучасному міжнародному праві 

ефективна окупація – спосіб придбання території, яка нікому не 

належить (terra nullius) або є спірною. Вона можлива в тих 

випадках, коли держава не має договірного чи судового 

підтвердження володіння частиною своєї території [5, с.103]. На 

теперішній час застосування цього способу досить рідке явище.  
Близьким за своїм змістом до ефективної окупації є 

давнина володіння. Це тривалий і мирний публічно-правовий 
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контроль над територією, що можна розцінювати як здійснення 

суверенітету de facto за відсутності зустрічних домагань із боку 

інших держав. Якщо дії, що викликали давність володіння, 

протиправні, права на територію не виникають. Давність володіння 

у практиці й теорії міжнародного права не є загальновизнаною 

підставою для зміни державної території [5, с.104]. 
Наступною підставою зміни державної території є акреція - 

збільшення державної території за рахунок природного або 

штучного утворення в її межах сухопутної території. Прикладом 

може слугувати утворення в гирлі річки дельти, яка вважається 

територією тієї держави, якій належить річка, навіть якщо дельта 

виходить за межі територіальних вод, або коли в межах 

територіальних вод держави утворюються нові острови. Якщо 

такі процеси відбуваються в межах територіального суверенітету 

однієї держави, проблем зазвичай не виникає [8, с. 297]. Акреція 

має місце під час штучного збільшення сухопутної території: 

спорудження дамб, які відводять морські води, тим самим 

збільшуючи берегову частину території. Розширення суходолу біля 

моря шляхом намивання території та створення так званих «сміттєвих 

островів» з утилізованих промислових і побутових відходів (Японія). 

Такі ділянки суходолу використовують під промислове та цивільне 

будівництво, створення зон відпочинку [9, с.130]. 
Одним з основних засобів зміни державної території є 

плебісцит або референдум, в основі якого лежить принцип 

самовизначення народів, закріпленому в п. 2 ст. 1 Статуту ООН 

[13], а також у ст. 1 Міжнародного пакту про громадські та 

політичні права 1966 р. [12]. Організованою формою 

безпосереднього і дійсного волевиявлення населення вважається 

плебісцит (референдум), тобто народне голосування або 

опитування населення з питання зміни території, згідно 

законодавства України [10]. За допомогою плебісциту 

(референдуму) можуть бути вирішені питання про 

відокремлення і самостійне державне існування нації та про 

передачу будь-якої території від однієї держави іншій. Але будь-
які спроби територіальних змін, ґрунтовані на принципі 
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самовизначення, викликають серйозні труднощі та нерідко 

закінчуються збройним конфліктом. Очевидно, що основна 

проблема при зміні державної території на підставі 

самовизначення пов’язана з юридичною невизначеністю 

суб’єкта цього права та з колізією принципів самовизначення та 

територіальної цілісності держави [4, с.97-98].  
Звичайно, в історії є випадки безперешкодного створення 

нових незалежних держав у результаті плебісциту або 

референдуму. Так, у 1961 р. населення північного району 

Британського Камеруну висловилося за входження до Нігерії, а 

населення південного району — за об'єднання з Республікою 

Камерун; у 1969 р. народ Західного Іріана проголосував за 

возз'єднання з Індонезією [7, с. 467-468]. 
Сучасне міжнародне право дозволяє й інші засоби зміни 

державної території, але в їхній основі обов’язково повинна бути 

добровільна угода сторін – договір. Таким видом є цесія 

(поступка, продаж, дарування, передача частині державної 

території однією державою іншій за взаємною угодою). 

Буроменський М. В. зазначає, що приватноправовий договір 

цесії не спричиняє зміни публічного титулу державної території. 

Цесія може бути відплатною та безвідплатною. Відплатна цесія 

може мати форму купівлі-продажу території чи обміну 

територіями. У разі відплатної цесії презюмується рівноцінність 

компенсації. Безвідплатна цесія здійснюється у формі дарування. 

Цесія може бути повною та неповною. Повна цесія означає 

повний і остаточний перехід території під суверенітет іншої 

держави. Неповна цесія (оренда) не пов’язана з безповоротною 

втратою державою переданої території [4, с.99]. Прикладом 

продажу території є договори, згідно яких США купили у 

Франції Луїзіану в 1803 р., а у 1867 р. Росія продала США 

Аляску. 
Варто звернути увагу на поняття «подвійної цесії» - може 

відбуватися  шляхом взаємного обміну рівноцінними ділянками 

державної території. Для прикладу, 15 лютого 1951 р. між СРСР 

та Польщею було укладено Договір про обмін дільницями 
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державних територій. 2 грудня 1954 р. Радянський Союз та Іран 

обмінялися відповідними ділянками своєю території у взаємних 

інтересах. Радянські території у районах Мугань, Деман, Едд-
Евляр і Серахс відійшли до Ірану, а район Фірюзи, органічно 

пов'язаний з Ашхабадом, - до СРСР. В 1968 р. Франція та 

Люксембург обмінялися територіями з метою уточнення 

кордону [7, с. 468-469].  
Зазначимо, що правомірною цесія може бути тільки за 

умов дотримання принципу самовизначення народу і нації, коли 

зміна території не суперечить волі населення відповідної 

території [6, с.138]. 
Також до правомірних способів змін державної території 

відносять відторгнення частини території держави-агресора як 

санкцію. Такі міри були прийняті до конкретної держави не тільки 

як форма відповідальності за розв’язану агресію проти іншої 

держави, але й в якості превентивної міри, яка буде запобігати 

агресії в майбутньому. Така практика мала місце в Другій Світовій 

Війні, коли згідно рішення Постдамської конференції 1945 р. в 

Німеччини забрали північну частину Східної Пруссії і передали 

СРСР (теперішнє місто Калінінград), а також південну частину 

Східної Пруссії було передано Польщі [1, с.342-343]. 
Окремим видом правової підстави зміни державної 

території є ад’юдикація – присудження за рішення арбітражу чи 

Міжнародного суду ООН і є підставою територіальних змін, яка 

передбачає взаємну згоду держав сторін спору, згідно з якою 

вони звертаються до міжнародних судових або арбітражних 

органів [2, с.151]. Ад’юдикація буде правомірною при умовах, 

коли при зверненні в судовий орган держави, що сперечаються, 

мають у сукупності достатні правові підстави на володіння 

територією, що оспорюється, і якщо обидві держави визнають 

над собою юрисдикцію даного суду. Прикладами рішення 

Міжнародного суду ООН. Так, у спорі між Францією та 

Великобританією цей суд вирішив, що деякі маленькі острови у 

протоці Ла-Манш знаходяться під британським суверенітетом 

(1953) [5, с. 106].  
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Якщо ж про належність якоїсь частини території виникає 

суперечка між двома або більше державами, то сучасне 

міжнародне право виробило один спосіб його вирішення – мирне 

врегулювання. Сучасне міжнародне право встановлює, що жодні 

територіальні придбання, які є результатом загрози силою або її 

застосування не повинні визнаватись законними [7, с.469]. 
Отже, як ми бачимо існує ряд правомірних способів зміни 

правового режиму державної території, які дозволяє та регулює 

міжнародне право. Такі як плебісцит, цесія, оренда державної 

території, ефективна окупація, давність володіння, акреція, 

ад’юдикація тощо. Їхнє застосування багато в чому залежить від 

тих чи інших обставин. Ці способи зміни правового режиму 

державної території зумовлюють особливості подальшого 

правового регулювання суспільних відносин на цих територіях. 
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ДЕРЖАВИ 
З мoмeнтy oтpимaння нeзaлeжнocтi Укpaïнcькa дepжaвa, 

бepyчи дo yвaги нeoбxiднicть зaбeзпeчeння влacнoï вoєннoï 

бeзпeки тa oбopoни, ycвiдoмлюючи cвoю вiдпoвiдaльнicть щoдo 
пiдтpимaння мiжнapoднoï cтaбiльнocтi, poзпoчaлa cтвopювaти 

влacнi збpoйнi cили. Koнcтитyцiя Укpaïни пoклaдaє виключнo нa 
ЗC Укpaïни зaвдaння щoдo oбopoни дepжaви, зaxиcтy 
cyвepeнiтeтy й тepитopiaльнoï цiлicнocтi, зaбopoняє ïx 
викopиcтaння для oбмeжeння пpaв i cвoбoд гpoмaдян, пoвaлeння 

кoнcтитyцiйнoгo лaдy, ycyнeння opгaнiв влaди чи 
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пepeшкoджaння ïxнiй дiяльнocтi (cт. 17) [1]. A Зaкoн Укpaïни 

«Пpo Збpoйнi cили Укpaïни» визнaчaє, щo Збpoйнi cили Укpaïни 

– цe вiйcькoвe фopмyвaння, нa якe вiдпoвiднo дo Кoнcтитyцiï 
Укpaïни пoклaдaютьcя oбopoнa Укpaïни, зaxиcт ïï cyвepeнiтeтy, 
тepитopiaльнoï цiлicнocтi й нeдoтopкaннocтi [5]. У cиcтeмнoмy 
зв'язкy Зaкoнoм Укpaïни «Пpo oбopoнy Укpaïни» визнaчaєтьcя, 

щo вiйcькoвe фopмyвaння – цe cтвopeнa вiдпoвiднo дo 
зaкoнoдaвcтвa Укpaïни cyкyпнicть вiйcькoвиx з'єднaнь i чacтин 

тa opгaнiв yпpaвлiння ними, якi кoмплeктyютьcя 
вiйcькoвocлyжбoвцями тa пpизнaчeнi для oбopoни Укpaïни, 

зaxиcтy ïï cyвepeнiтeтy, дepжaвнoï нeзaлeжнocтi й нaцioнaльниx 
iнтepeciв, тepитopiaльнoï цiлicнocтi тa нeдoтopкaннocтi y paзi 
збpoйнoï aгpeciï, збpoйнoгo кoнфлiктy чи зaгpoзи нaпaдy шляxoм 

бeзпocepeдньoгo вeдeння вoєнниx (бoйoвиx) дiй (cт. 1). 
Aнaлiз poзвиткy ЗC Укpaïни cвiдчить, щo в yмoвax 

xpoнiчнoгo нeдoфiнaнcyвaння peфopм y cфepi oбopoни в ocнoвy 
peфopмyвaння cпoчaткy бyлo пoклaдeнo пpинцип «poзyмнoï 

дocтaтнocтi», який пoтiм тpaнcфopмyвaвcя нa пpинцип 

«oбopoннoï дocтaтнocтi» y фopмaтi cyчacнoï мoдeлi eкoнoмiчнo 
«нeoбтяжливoгo» для пoзaблoкoвoï дepжaви вiйcькa 
(oптимaльнoгo зa чиceльнicтю, мoбiльнoгo, бaгaтo 
фyнкцioнaльнoгo, cyчacнo oзбpoєнoгo, пpoфeciйнoгo, 
cпpoмoжнoгo викoнaти зaвдaння в бyдь-якиx yмoвax). A в 
пepioд iз 2004 p. пo 2012 p. тa пoчинaючи з 2015 p. – цe 
cтвopeння нoвiтньoï мoдeлi збpoйниx cил y cиcтeмi кoлeктивнoï 

євpoaтлaнтичнoï бeзпeки зa cтaндapтaми дepжaв-yчacникiв 

НATO як мaйбyтньoгo йoгo члeнa з вiдмoвoю вiд пoзaблoкoвocтi. 
Щe нa пoчaткy XX cт. A.П. Гpeкoв, дocлiджyючи 

вiйськoвo-aдмiнicтpaтивнi acпeкти дiяльнocтi apмiï, ïï знaчeння 
для дepжaви, нaгoлoшyвaв, щo apмiя є cилoю дepжaви, 
зaбeзпeчeнa вciмa тexнiчними зacoбaми для нaйбiльш пoвнoгo 
здiйcнeння влacнe фyнкцiï cили, вoнa є oзбpoєнa cилa дepжaви. 
Apмiя являє coбoю opгaн дepжaви, йoгo зaклaд, який викoнyє 
cвoï cпeцiaльнi зaвдaння в ïï дiяльнocтi. Пpaвoвий xapaктep 
пoвинeн пpoнизyвaти вcю дiяльнicть apмiï пiд чac викoнaння 
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нeю cвoïx дepжaвниx фyнкцiй. Apмiя є тaким caмим пpaвoвим 
зaклaдoм cyчacнoï дepжaви, як i вci iншi йoгo opгaни [5 c.131-
229]. Нa дyмкy M.П. Tpeбiнa, apмiя є oдним iз пepшиx 
cтpyктypниx eлeмeнтiв aпapaтy дepжaви, з якoгo пoчинaєтьcя 
пpoцec дepжaвoтвopeння. 

Toж пpoтягoм cвoгo poзвиткy ЗC Укpaïни пpoйшли 
iнcтитyцiйнy тpaнcфopмaцiю як ocнoвний eлeмeнт y cиcтeмi 
зaбeзпeчeння oбopoни дepжaви (дaлi – CЗOД), cпeцiaльний 

cyб'єкт зaбeзпeчeння oбopoни дepжaви – вiд oтoтoжнeння 

нaцioнaльнoгo вiйcькa з єдиним кoнcтитyцiйнo визнaчeним 

вiйcькoвим фopмyвaнням y cиcтeмi зaбeзпeчeння oбopoни 

дepжaви як ocнoвнoï вiйcькoвoï cклaдoвoï Boєннoï opгaнiзaцiï 
дepжaви (дaлi – BOД) дo ocнoвнoгo вiйcькoвoгo кoмпoнeнтa cил 

oбopoни в кoмплeкcнiй бeзпeкoвo-oбopoннiй мiжвiдoмчiй 

cиcтeмi ceктopy бeзпeки i oбopoни (дaлi – CБO). 
Bapтo зaзнaчити, щo cyтнicть ЗC Укpaïни як вiйcькoвoï 

дepжaвнoï iнcтитyцiï, вiйcькoвoгo фopмyвaння, якe викoнyє 

визнaчeнi зaкoнoм зaвдaння в CЗOД, poзкpивaєтьcя в ïxнix 
cпeцифiчниx фyнкцiяx, пoxiдниx вiд фyнкцiй дepжaви, якi, y 
cвoю чepгy, oбyмoвлeнi зoвнiшнiми тa внyтpiшнiми викликaми 

пyблiчними iнтepecaм, пpaвaм i cвoбoдaм людини. Фyнкцiï ЗC 
Укpaïни – цe ocнoвнi нaпpями (види) ïxньoï дiяльнocтi y мeжax 
зaкoнoдaвчo вcтaнoвлeнoï кoмпeтeнцiï. Bизнaчeння фyнкцiй ЗC 
Укpaïни, iншиx yтвopeниx вiдпoвiднo дo зaкoнiв Укpaïни 

вiйcькoвиx фopмyвaнь щoдo зaбeзпeчeння oбopoни згiднo з п. 22 
cт. 85 Koнcтитyцiï Укpaïни нaлeжить дo виключниx пoвнoвaжeнь 

Bepxoвнoï Paди Укpaïни [1]. Як cлyшнo зaзнaчaє C.Ю. Пoлякoв, 
фyнкцiï Збpoйниx cил Укpaïни є тими кpитepiями, якi 
визнaчaють ocoбливocтi ïx фyнкцioнyвaння нa cyчacнoмy eтaпi 
poзвиткy дepжaвнocтi, вaжливicть зaбeзпeчeння зaкoннocтi тa 
пpaвoпopядкy, нaпpями пepшoчepгoвoгo peфopмyвaння, 

звaжaючи нa зaгpoзи y cфepi вiйcькoвoï бeзпeки i oбopoни. 
Звaжaючи нa мiжнapoдний дocвiд, y cклaдниx yмoвax 

пpoвeдeння ATO, в cиcтeмi Гeнepaльнoгo штaбy Збpoйниx cил 

Укpaïни (дaлi – ГШ ЗCУ) cтвopeнo Упpaвлiння цивiльнo-
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вiйcькoвoгo cпiвpoбiтництвa (дaлi – ЦBC) зa cтaндapтaми НATO 
(CIMIC) для втiлeння peфopмaтopcькoгo зaбeзпeчyвaльнoгo 
нaпpямy дiяльнocтi ЗC Укpaïни – opгaнiзaцiï цивiльнo-
вiйcькoвoгo cпiвpoбiтництвa в paйoнax пpoвeдeння вiйcькoвoï 

oпepaцiï. Aлe, нeзвaжaючи нa пpaктичнi дiï (зaкoнoпpoeкт № 

2153a), нa зaкoнoдaвчoмy piвнi визнaчити фyнкцiï тa зaвдaння 

ЦBC ЗC Укpaïни дoci нe вдaлocя. 
Пpoвeдeний aнaлiз фyнкцiй i зaвдaнь ЗC Укpaïни з oглядy 

нa ïxнi бaгaтoчиceльнicть, piзнoвeктopнicть, бeзcиcтeмнicть, 

диcкpeцiйнicть викликaє нeoбxiднicть ïx дocлiджeння тa 
тлyмaчeння, пepeглядy й cиcтeмaтизaцiï, бiльш чiткoгo 
визнaчeння нa зaкoнoдaвчoмy piвнi. Нa нaш пoгляд, пepш зa вce, 
цe cтocyєтьcя фyнкцiй ЗC Укpaïни, нe пoв'язaниx iз викoнaнням 

зaвдaнь зa ïxнiм пpямим пpизнaчeнням, a caмe – зaбeзпeчeння 

oбopoни шляxoм вeдeння бoйoвиx дiй. Пoтpeбyють yтoчнeння 

бeзпeкoвo-пpaвooxopoннi фyнкцiï нa фoнi oбмeжeнoï 

фyнкцioнaльнoï cпpoмoжнocтi ЗC Укpaïни викoнyвaти бoйoвi 
зaвдaння зa пpизнaчeнням. 

Можна погодитись з M.B. Бoйкoм, який зазначав, щo 
зaкoнoдaвcтвo пoвиннo дифepeнцiювaти пpaвoвий cтaтyc, 
фyнкцiï тa зaвдaння як oкpeмиx cклaдoвиx cил oбopoни, тaк i 
oкpeмиx cтpyктyp збpoйниx cил, зaлeжнo вiд зaвдaнь, щo 
виpiшyютьcя y пpoцeci збpoйнoï бopoтьби. Пpaвoвe пoлoжeння 

бoйoвиx чacтин пoвиннo вiдpiзнятиcя вiд пpaвoвoгo пoлoжeння 

дoпoмiжниx чacтин зaбeзпeчeння. Цe дacть змoгy зaпpoвaдити 

cтaндapти eтики для вiйcькoвocлyжбoвцiв щoдo цiннocтi 
людcькoгo життя тa здopoв'я, нacaмпepeд для ocoбoвoгo cклaдy 
бoйoвиx пiдpoздiлiв. 

Пepcпeктивнa cтвopeння в пpoцeci oбopoннoï peфopми 

eфeктивнoï CЗOД пoвиннa бyдyвaтиcя нa нoвoмy poзпoдiлi 
фyнкцiй, зaвдaнь, пoвнoвaжeнь, вiдпoвiдaльнocтi ЗC Укpaïни нa 
зaкoнoдaвчoмy piвнi y пpoцeci зaбeзпeчeння ïхньoï пpoвiднoï 

poлi y cтpyктypi cил oбopoни вiдпoвiднo дo cтaндapтiв, 

пpийнятиx y дepжaвax-члeнax НATO. 
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Oтoж ЗC Укpaïни як cпeцiaльнa вiйcькoвa дepжaвнa 
iнcтитyцiя, вiйcькoвe фopмyвaння, нa якe бeзпocepeдньo 
пoклaдaєтьcя викoнaння кoнcтитyцiйнoï фyнкцiï oбopoни 
дepжaви, виcтyпaють cпeцiaльним cyб'єктoм зaбeзпeчeння 
oбopoни. Нeoбxiднicть cтвopeння пiд чac oбopoннoï peфopми 
eфeктивнoï cиcтeми зaбeзпeчeння oбopoни дepжaви (CЗOД) 
пoтpeбyє чiткoгo визнaчeння тa зaкoнoдaвчoгo зaкpiплeння 
фyнкцiй i зaвдaнь ЗC Укpaïни як ocнoвнoï cклaдoвoï cил 

oбopoни, звaжaючи нa ïxнє cycпiльнe пpизнaчeння тa пpaвoвy 
пpиpoдy. Зa тaкиx yмoв гoлoвним пpiopитeтoм в дiяльнocтi ЗC 
Укpaïни пoвиннo бyти визнaчeння, зaкoнoдaвчe зaкpiплeння тa 
peaлiзaцiя пoклaдeниx нa ниx фyнкцiй i зaвдaнь зaбeзпeчeння 
oбopoни, пoв'язaниx iз збpoйнoю вiдciччю aгpeciï, бeзпocepeднiм 

вeдeнням бoйoвиx дiй. 
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ЗЛОВЖИВАННЯ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ 

ОСОБОЮ  ВЛАДОЮ АБО СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ 
Основним безпосереднім об'єктом кримінального 

правопорушення є порядок виконання військовими службовими 
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особами військових формувань України своїх повноважень із 

забезпечення військового правопорядку у сферах: використання 

військового майна (у разі незаконного використання 

транспортних засобів, споруд чи іншого військового майна), 

проходження військової служби військовослужбовцями і 

виконання трудових обов'язків робітниками і службовцями 

військових формувань (у разі незаконного використання 

підлеглого для особистих послуг чи послуг іншим особам) та в 

інших сферах життєдіяльності військових формувань України (у 

разі іншого зловживання військової службової особи владою або 

службовим становищем). Як додатковим обов'язковим 

(альтернативним), так і додатковим факультативним об'єктом 

цього кримінального правопорушення можуть бути особисті 

права та свободи людини і громадянина, власність або інші 

блага. 
Предметом кримінального правопорушення (у першій його 

формі) є транспортні засоби, споруди та інше військове майно. 
Споруди - це будь-які значні будівлі різного виду і 

призначення (житлові й адміністративні будинки, ангари, гаражі, 

майстерні, електростанції, під'їзні шляхи, аеропорти, аеродроми, 

гелікоптерні майданчики, морські та річкові порти, пристані і т. 

ін.). Поняття транспортні засоби та інше військове майно 

розкрито у коментарі до ст. 410. 
Обов'язковою ознакою другої форми цього кримінального 

правопорушення є підлеглий, який може виступати як 

потерпілий. 
Підлеглими у військового начальника можуть бути як 

військовослужбовці та військовозобов'язані під час проходження 

відповідних зборів, так і робітники та службовці того чи іншого 

військового формування. 
З об'єктивної сторони це кримінального правопорушення, 

на відміну від кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 364, може виразитися тільки в діях - у порушенні службових 

прав і обов'язків, яке винний міг вчинити лише завдяки своєму 

службовому становищу. Ці дії вчинюються всупереч інтересам 
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служби, тобто не зумовлені службовою необхідністю, і 

суперечать вимогам закону (є незаконними). Обов'язковими 

ознаками об'єктивної сторони цього кримінального 

правопорушення є також суспільно небезпечні наслідки у 

вигляді заподіяння істотної шкоди і причиновий зв'язок між 

зазначеними діями і наслідками. 
Дії при зловживанні військової службової особи владою 

або службовим становищем можуть мати такі форми: 
1) незаконне використання транспортних засобів, споруд 

чи іншого військового майна; 
2) незаконне використання підлеглого для особистих 

послуг чи послуг іншим особам; 
3) інше зловживання владою або службовим становищем. 
Під зловживанням владою слід розуміти умисне 

використання військовою службовою особою всупереч 

інтересам служби своїх прав щодо пред'явлення владних вимог 

та прийняття рішень, які є обов'язковими для інших осіб 

(підлеглих). 
Зловживання службовим становищем - це умисне 

використання військовою службовою особою всупереч 

інтересам служби своїх прав і можливостей, пов'язаних із 

займаною посадою. Такі дії хоч і перебувають у межах 

службових повноважень військової службової особи, проте 

вчинюються нею незаконно (на порушення встановленого 

порядку). 
Кваліфікуючи дії за ст. 423 КК, суд повинен зазначити, в 

чому саме полягає зловживання владою чи службовим 

становищем (посилаючись при цьому на конкретні пункти, 

статті нормативно-правових актів, які розкривають коло 

повноважень службової особи). 
При визначенні поняття використання необхідно спиратися 

на цивільно-правове поняття "користування", яке передбачає 

можливість добувати із речі її корисні властивості. При цьому 

речі, які під час їхнього використання не втрачають повністю 

свої властивості, піддаються амортизації. У разі незаконного 
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використання військового майна військова службова особа 

фактично (не юридично) володіє речами, тобто здійснює 

фізичний чи господарський контроль над ними, а також може 

певним чином визначати правову долю речі (розпорядитися 

нею): передати у користування іншій особі, на зберігання, у 

заставу тощо. 
Незаконне використання транспортних засобів, споруд чи 

іншого військового майна наявне тоді, коли службова особа, 

порушуючи вимоги законодавства, користується військовим 

майном так, нібито воно надане їй для задоволення особистих 

потреб або побажань третіх осіб. Незаконність використання 

транспортних засобів може виражатися у використанні їх, 

скажімо, для поїздок у гості, на відпочинок, полювання, рибну 

ловлю, для перевезення приватного майна, для будування дачі 

тощо. При цьому для кваліфікації вчиненого за ст. 423 не має 

значення, вчинювалися зазначені дії з метою збагачення 

(наприклад, перевезення пасажирів чи вантажів відомчими 

транспортними засобами за гроші з подальшим їхнім 

привласненням) чи з метою ухилитися від оплати відповідних 

послуг (використання вантажного автомобіля для перевезення 

особистих речей без сплати грошей згідно з діючими у Збройних 

Силах України тарифами). 
Незаконне використання транспортних засобів, якими 

керують підлеглі, охоплюється тільки цією ознакою. Якщо ж 

при цьому використовуються й інші підлеглі, які не є водіями, 

пілотами і т. п. (наприклад, для навантажувальних робіт), 

винному потрібно інкримінувати як незаконне використання 

транспортних засобів, так і незаконне використання підлеглого 

для особистих послуг чи послуг іншим особам (за умови, що 

кримінально-протиправний результат настав як наслідок і тих, й 

інших дій). Так само діяння кваліфікується і в разі одночасного 

незаконного використання споруд чи іншого військового майна з 

незаконним використанням підлеглого для особистих послуг або 

послуг іншим особам. 
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Незаконність використання споруд може полягати у 

передачі їх у тимчасове користування комерційним структурам 

під офіси, склади тощо з метою збагачення або у використанні їх 

військовою службовою особою чи близькими їй особами під 

дачу, склад, гараж, для власних потреб з порушенням 

встановленого порядку використання зазначених споруд. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

ДЕРЖАВИ 
Право та національна безпека є тісно взаємопов'язаними 

між собою. Стан нормативного регулювання національної 
безпека безпосередньо впливає на рівень захищеності життєво 

важливих інтересів особи, суспільства та держави від внутрішніх 

та зовнішніх загроз реального і потенційного характеру. 
У сучасних умовах проблема якісного забезпечення 

національної безпеки, розробка системної державної політики 

захисту національних інтересів та належних механізмів її 

реалізації є надзвичайно актуальною. Національна безпека є 

одним із ключових елементів функціонування держави, що 

забезпечує не просто можливості існування, а також належний 

розвиток та свободу реалізації національних інтересів та 

цінностей.  
Слід констатувати високу швидкість змін практично усіх 

факторів впливу на національну безпеку, причому як в Україні, 

так і за її межами. Це актуалізує проблему подальшого 

вдосконалення правового  регулювання національної безпеки, 
спрямованої на формуватння цілісного безпекового сектору 

держави, підвищення ефективності функціонування 

загальнодержавної системи забезпечення, удосконалення 

правових та організаційних засад, посилення захищеності 

законних прав і свобод людини  
Формуючи свою національну систему безпеки Україна має 

враховувати міжнародні стандарти у сфері національної та 

міжнародної безпеки, адже це є важливим чинником визнання 

українського суспільства цивілізованим членом міжнародної 

спільноти. 
В Україні наявна нормативно-правова база, яка повинна 

забезпечувати систему національної безпеки. Формально 
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існують  структури системи національної безпеки як держані, 

так і недержавні організації. Але, важливо зрозуміти, що система 

забезпечення національної безпеки є не просто сукупністю 

взаємодіючих структур, а й певного процесу формування 

правового поля та прийняття політичних рішень у сфері 

забезпечення національної безпеки.  
Аналіз системи нормативно-правових актів, які регулюють 

суспільні відносини в сфері національної безпеки дозволяє дійти 

висновку, що в Україні існує, поряд з Конституцією, значний 

пласт нормативних актів, які являють собою складну і динамічну 

систему з сукупності законів і підзаконних нормативних актів 

для  правового забезпечення функціонування системи 

національної безпеки України. 
Важливе місце в системі актів, спрямованих на 

забезпечення національної безпеки займають концепції та 

доктрини, які представляють систему офіційно прийнятих в 

державі поглядів. 
Безумовно, кроком вперед є прийняття Закону України 

«Про національну безпеку України» (2018), Концепції боротьби 

з тероризмом (2019), Стратегії національної безпеки (2020) та 

документів які визначають шляхи та інструменти її реалізації, 

Стратегіії військової безпеки (2021),Стратегії інформаційної 

безпеки (2021) 
Однак, очевидним є той факт, що національне 

законодавство ще далеке від досконалості: 
- у ньому, зокрема в Законі України «Про національну 

безпеку України» (2018), відсутні чітко визначені критерії щодо 

віднесення тих чи інших інтересів до національних, ряд 

положень дискусійні і потребують удосконалення, не належним 

чином прописано можливості громадського контролю, ряд 

положень потребують узгодження з Конституцією України та 

іншими законодавчими актами; 
- у більшості законів України, які стосуються національної 

безпеки відсутні механізми їх реалізації, контролю за їх 
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виконанням та відповідальності за порушення чинного 

законодавства. 
Планування, розробка та реалізація ефективної політики у 

сфері управління національної безпеки є складною проблемою в 

силу своєї багатогранності та всебічності, тому що, перш за все, 

передбачає врахування економічних, соціологічних, 

психологічних та інших чинників у їх сукупності, взаємозв’язку 

та взаємозалежності. Сучасний погляд на державне управління 

як у сфері національної безпеки, так і в інших питаннях 

державного будівництва, вимагає комплексного підходу до 

правового забезпечення цієї галузі, вирішення проблем 

правового регулювання, намагання не допустити прогалин, 

слабких місць, невизначеностей, можливостей багатобічного 

тлумачення та неузгодженості базових понятійних категорій.  
Проблеми національної безпеки належать до 

найважливіших, найскладніших багатоаспектних та 

інтегральних явищ суспільного і політичного життя. Процеси 

глобалізації, посилення єдності світу з одночасним 

поглибленням його національної різноманітності є саме тим 

фактором, під впливом якого відбуваються серйозні зміни в усій 

структурі суспільства і держави. Нинішній етап розвитку 

людської цивілізації характеризується тим, що сфера 

забезпечення національної безпеки сучасної держави перебуває 

у стані стрімких та постійних змін, і в ній переплітаються 

практично всі сторони життєдіяльності суспільства та 

функціонування держави. Цей стан має багато детермінант та 

потребує значної уваги з боку наукового аналізу. 
Україна дорогою ціною платить за прорахунки й 

відсутність державної управлінської та кадрової політики в 

період незалежного державотворення. Більше того, сучасна 

гібридна та інформаційна війна вийшла на новий, більш високий 

рівень і тепер уже реально загрожує всій національній безпеці та 

територіальній цілісності Української держави, що потребує 

адекватних коректив системи управління національною 

безпекою, 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
Вислів «дистанційне навчання» одразу викликає двобічні 

відчуття, а «музичне дистанційне навчання» взагалі викликає 

сумніви що до корекції даної фрази. Дистанційна форма 

навчання, розраховує на виконання освітнього процесу, 

учасники якої знаходяться на відстані один від одного та 

співдіють за допомогою сучасних цифрових технологій. Така 

форма не здатна у повній мірі надати та задовільнити здобувачів 

музичного мистецтва. Це може бути викликано за відсутністю на 

території України, а можливо й у світі, дистанційних музичних 

шкіл, які мають ліцензію щодо надання освітніх послуг 

музичного профілю [1, c.85].  
У музичній творчості дуже важливим фактором є 

доступність та розуміння матеріалу, зокрема в теоретичному 

плані дистанційне навчання навіть має переваги. Можна на 

перейматися такими питаннями як: чи отримали, зрозуміли, або 

побачили інформацію. Завдяки сучасними мультимедійним 

технологіям можна записати, зафіксувати і звернутися до 

теоретично-практичного матеріалу стільки разів, скільки 

знадобиться студенту для засвоєння наданої інформації. 

Позитивними якостями є те, що розширилися можливості 

навчання музики і для студентів з обмеженими можливостями. 

Навчання стало більш доступнішим і комфортним, маючи 

позитивний відгук щодо психологічного стану студентів [4, 
c.181].  
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Кожного року більш популярною стає технологічна 

музика. Музика яка написана за допомогою комп’ютерних 

музичних програм і плагінів.  Завдяки дистанційному навчанню 

це стає в рази легшим як для викладачів, так – і для студентів. 

Викладачу не потрібно перейматися як краще продемонструвати 

можливості та специфіку навчальної програми, а студенти 

можуть не хвилюватися за засвоєння матеріалу.  
Сучасне навчання за допомогою цифрових технологій 

надало нам не мало переваг та нових компетентностей. Але 

також не можна обійтися і без певних недоліків. Головним 

чинником у негативному факторі можна зазначити інтернет 

трафік. Дуже часто під час навчального процесу можна 

зіштовхнутися з такою проблемою, як погана мережа. Також до 

цієї проблеми відноситься недосконале відтворення 

мультимедійного звуку. Ці фактори завдають певної проблеми 

та перешкоди під час освітнього процесу, що займає багату часу 

під час навчання і створює непорозуміння між викладачем та 

студентом [2, c.321].  
До недоліків науковці також відносять недостатній рівень 

контролю над засвоєнням студентами одержаних знань та 

проблем ідентифікації при здачі теоретичного матеріалу. 

Загалом зазначені вище недоліки полягають і базуються на 

особистому бажанні студента, а також їх прагнень щодо 

отримання нового досвіду та володінням інформацією [3, c. 217].  
Однак, потрібно звернути увагу на фактори щодо загрози 

дистанційного навчання. Якщо студент буде виконувати 

практичні завдання некоректно, чи з загрозою для свого 

здоров’я, викладач може не встигнути вчасно зупинити чи 

виправити помилку [2, c. 324]. Що може стати великою 

проблемою і можливою відмовою від професії, якщо звернути 

увагу на дисципліну як сольний спів. Виникають ризики щодо 

помилкового закріплення «гортанних навичок», появі вузлів на 

зв’язках та незмикання голосу.  
Порівнюючи дистанційне навчання із класичним, можна 

однозначно стверджувати, що вибрана форма навчання 
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студентів найактуальніша для вивчення предметів з теорії 
музики, історії музичної культури та аналізу творчості 

композиторів. Доцільність впровадження освітніх 

комунікаційних технологій в освітній процес є очевидною, 

зокрема таких, як проведення в онлайн-режимі групових та 

індивідуальних вебінарів, майстер-класів, дискусій на форумах, 

виконання тестових завдань тощо. Мультимедійні технології, 
подача матеріалу в багаторівневому просторі з використанням 

інтерактивних методів навчання надають широкий спектр 

можливостей для навчального процесу у дистанційному 

форматі. 
Практичне застосування мережевих і мультимедійних 

технологій в музичній освіті передбачає створення програм і 

навчально-методичних комплексів на електронних носіях для 

подальшого їх використання в інтерактивному навчання. 

Запровадження мультимедіа програм сприяє покращенню 

ефективності навчального процесу, оскільки має на меті 

засвоєння знань не лише через потребу, але й за бажанням, адже 

сьогочасні дистанційні та мультимедійні технології надають 

широкі можливості учням урізноманітнити свою навчально-
пізнавальну та творчу діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ 

ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО 

НАВЧАННЯ 
Спів – це спокійний, комплексний психологічно-

фізіологічний процес, в якому активно беруть участь багато 

фонаційних систем формотворення звуку. Розвиток голосу 

відбувається у спільній роботі гортані та артикуляційного 

апарату і залежить від того, наскільки кваліфіковано, правильно 

та дбайливо вокаліст користується ним. Вокальна мова повинна 

бути розбірливою, зокрема володіти чіткою дикцією, виразною 

фонетикою та комплексним диханням.  
Змішане навчання (англ. Blended learning) – це різновид 

гібридної методики (online, традиційного та індивідуального 

навчання). Ця тема активізувалася в українських закладах освіти 

в період 2020-2021 навчальних років, у зв’язку з посиленням 

протиепідемічних заходів; у світі – перехід освіти до змішаного 

навчання триває з кінця минулого століття. Він зумовлений:  
- змінами в молодіжному середовищі (покоління, яке не 

уявляє свого життя без гаджетів та інтернету); 
- значним технічним прогресом; 
- відповідною зміною педагогічних підходів (навчати 

«традиційно» вже стає менш ефективно). [3, бібліотека «EdEra 
Books]. 
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Освіта має орієнтуватися на майбутні перспективи 

розвитку суспільства – необхідно застосовувати найновітніші 

інформаційно-комунікаційні технології. Кожний предмет 

здатний суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує 

себе як особистість. Нові інформаційні технології відкривають 

студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, 

підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові 

можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких 

професійних навичок, дозволяють реалізувати принципово нові 

форми та методи навчання [2,  с. 6].  
Якщо розглядати формування основних вокальних навичок 

у студента – співака, то до цього питання слід підійти з 

особливою спостережливістю. Голосовий апарат у кожної 

людини індивідуальний і невміле користування ним і 

перевантаження неправильно підібраним репертуаром може 

спричинити різні «професійні» захворювання, які, на жаль, 

досить часто зустрічаються серед виконавців. Заняття співом 

слід починати із встановлення правильного співочого положення 

голови та корпусу, поза вокаліста повинна бути природною, без 

зайвих затискань. Плечі мають бути розправлені, а голова не 

повинна опускатися, або закидатися назад. За правильною 

співочою поставою треба слідкувати на кожному занятті, бо від 

неї залежить вироблення вірних вокальних навичок, а особливо 

дихання. Якщо ж ми говоримо про використання «онлайн» 

платформ, під час проведення уроків з вокалу, то в цьому 

випадку викладач не може максимально проконтролювати як 

співоче положення, так і дихання. Окрім цього, важливо 

звернути увагу на інтернет і зв'язок, подача якого завжди різна, а 

часто і відсутня зовсім, враховуючи, наприклад, умови воєнного 

стану або якісь інші причини. Тож досить поширеним є 

«спотворення» звуку при виконанні пісень вокалістом, 

відповідно і вироблення неправильних вокальних навичок, 

нервове напруження як викладача, так і студента.  
Відповідно, ми не можемо говорити про повноцінне і 

максимально правильне вироблення вокальних складових при 
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онлайн заняттях, що в надалі може призвести до негативного 

враження та уявлення про вокальне мистецтво в цілому, і зовсім 

відбити бажання до подальших творчих звершень.  
Розвиток голосу відбувається у спільній роботі гортані та 

артикуляційного апарату. Не менш важливою є робота вокаліста 

з апаратурою та перед дзеркалом. Артикуляція – це чітка, ясна 

вимова, а у співі – оспівування голосних звуків. Зрозуміла 

вимова та чисте звучання кожної голосної впливає на 

відтворення чіткості тексту. Голос повинен бути рівним, 

однорідним, якісно однаковим на усьому діапазоні. Голосні в 

співі повинні вирівнювати звук, але їх часто з самого початку слабо 

артикулюють, нижня щелепа залишається затисненою, тому 

необхідно відразу і постійно звертати увагу на формування голосної, 

яка і в мові, і в співі – не відрізняється. [1,  с.10]. Всі звуки 

відтворюються відповідними органами: язиком, губами, зубами, 

щелепами, гортанню і голосовими зв’язками. Добре донесення 

тексту та вірне співоче слово – обов’язкова умова співу.  
Отже, для покращення якості вокально-виконавської 

діяльності, студент повинен відпрацьовувати скоромовки при 

заняттях онлайн. Проте існують певні перепони, зокрема 

неможливо максимально слідкувати за тією ж самою вимовою 

приголосних наприкінці слова у зв’язку із проблемами зі 

зв’язком та «спотворенням» звуку під час співу вокаліста. В 

такій ситуації, краще записувати відео і відправляти їх 

викладачу, де можна налаштувати більш-менш якісний звук без 

перебоїв мережі і значного «спотворення». Також, можна 

звертатися до онлайн – платформ тоді, коли потрібно закріпити 

вже вивчений матеріал або ж проконтролювати студента перед 

якимось творчим заходом чи іспитом, але ніяк не замінювати 

повноцінні заняття з вокалу використанням тільки сучасних 

онлайн – платформ.  
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ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА 

ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ШКОЛЯРІВ 
Пандемічна реальність, спричинена коронавірусною 

хворобою, диктує необхідність переходу від традиційних 

моделей взаємодії у процесі навчання (безпосереднього, 

«живого» спілкування) до інноваційних – з використанням 

сервісів дистанційної освіти. Безумовно у ХХІ столітті 

використання різноманітних цифрових технологій – не новина, 

адже кожен з нас оперує тими чи іншими гаджетами у процесі 

пошуку інформації, комунікації в Інтернеті, та і дистанційна 

форма навчання в Україні запроваджена з 2002 року. Проте, 

варто зауважити, що дистанційне навчання 20 років 

практикується у закладах вищої освіти, і для середньої школи 

така форма навчання з 2019 року введена з метою дотримання 

карантинних обмежень. За таких умов школярі зіткнулися з 

https://dspace.lgpu.org/bitstream/123456789/3079/2/Murzay.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/11/30/Zmish.navch.u.zakl.P-PT-O.30.11.pdf
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необхідністю адаптації до нових умов навчання, що 

відобразилося на формуванні відповідних особистісних якостей. 
Під дистанційним навчанням розуміється 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і 

способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [6]. 

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг 

шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-
кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів 

освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у 

навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення 

кваліфікації працівників [6]. 
Серед переваг дистанційної освіти виділяють: гнучкість, 

економічність, технологічність, соціальну рівність, якість, а 

головне – позитивний вплив на учня, що проявляється у 

підвищенні творчого та інтелектуального потенціалу здобувача 

освіти за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, 

використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, вміння самостійно приймати відповідальні рішення 

[5]. 
Б. Айсмонтас та М. Уддін, аналізуючи зарубіжний досвід 

впливу дистанційного навчання на індивідуальні характеристики 

та мотиваційні аспекти учнів, зазначають, що метод 

дистанційного навчання сприяє підвищенню рівня самопізнання 

не тільки здобувачів освіти, а й педагогічного персоналу, тобто 

дистанційна освіта, яка одночасно сприяє незалежності і 

контролю учнів, найкращим чином реалізується в контексті 

реалізації потреби самопізнання у дорослих [1, с. 58]. Крім 

цього, автори зазначають значний вплив дистанційного навчання 

на особливості особистісної саморегуляції, пов’язаної з 

необхідністю контролю, управління і планування власних 



82 
 

когнітивних здібностей, емоцій та поведінки. На їх думку, 

саморегуляція підвищує рівень здатності суб’єкта до адаптації, 

що дозволяє пристосуватися до соціальних і соціальних потреб, 

які виникають щоденно [1, с. 58-59]. 
Н. Заболотських підкреслює, що для дистанційного 

навчання необхідна жорстка самодисципліна, а його результат 

безпосередньо залежить від самостійності та свідомості учня. 

Більшість авторів відзначають як переваги дистанційного 

навчання низьку емоційну напругу при навчанні, мінімальні 

стресові ситуації під час перевірки знань. До основних переваг 

під час дистанційного навчання, автори відносять, те що школярі 

можуть самостійно визначати послідовність освоєння предметів, 

вчитися у зручному для себе місці, з індивідуальною швидкістю, 

а в ряді випадків – і в зручний для себе час [8, с. 117]. 
До основних недоліків дистанційного навчання в школі 

варто віднести: втрату мотивації та інтересу учнів до навчання 

через необхідність освоєння значної кількості матеріалу 

самостійно, а також технічні проблеми пов’язані з засобами 

виходу в Інтернет (наявність доступу до «всесвітньої павутини», 

відповідність та/або наявність технічного обладнання 

(наприклад, веб-камери) і програмного забезпечення тощо). 

Наявність засобів для дистанційного навчання ставить під 

питання одну з основних переваг навчатися дистанційно, що 

закладена у Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні – 
соціальна рівність, адже не кожен учень має можливість 

якісного інтернет-підключення чи обладнання, що беззаперечно 

впливає як на якість отримання, засвоєння знань, так і на 

розвиток різних негативних психоемоційних станів, які можуть 

бути спричинені порівнянням матеріального благополуччя з 

іншими. 
У такому разі для учнів, які не можуть взяти участь у 

синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан 

здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі 

Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, 
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малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує 

використання інших засобів комунікації, доступних для учнів 

(телефонний, поштовий зв’язок тощо) [3]. 
Г. Соколов зазначає, що здобувачі освіти під час 

навчальних занять, як традиційних, так і дистанційних, 

відчувають той же спектр емоційних переживань, що і в інших 

ситуаціях. На його думку, емоційно безпечне освітнє 

середовище має забезпечити максимізацію позитивних емоцій та 

мінімізацію негативних, а найсильніші емоційні коливання 

спостерігаються під час контрольних робіт, іспитів [7]. 

Описуючи дистанційне навчання як діяльність, опосередковану 

комп’ютерними технологіями, ряд авторів зазначають, що вона 

характеризується низкою психологічних особливостей відмінних 
від традиційних форм навчання, тому в учнів у процесі 

дистанційного навчання можуть проявлятися як позитивні, так і 

негативні психоемоційні стани[8]. 
Одна з центральних проблем дистанційного навчання – 

зміщення вектору соціалізації, зокрема через проблему «живої 

комунікації» («розкіш людського спілкування»), яка породжує 

емоції, почуття, переживання, афекти, – комунікацію, що є 

неодмінною умовою особистісного та майбутнього 

професійного зростання [4, с. 28]. Особливо гостро відсутність 

безпосередньої комунікації у системі «вчитель-учень» 

проявляється у молодших школярів, адже як зауважує Дж. Мід, 

особистість формується в процесі її взаємодії з іншими 

суб’єктами і є моделлю тих міжособистісних відносин, які 

найбільш часто повторюються в її житті. Взаємодіючи з 

суспільством індивід, ніби грає різні «ролі», а в цілому його 

особистість являє собою набір різних ролей, які він постійно на 

себе приймає [2]. 
У результаті дослідження Н. Заболотської та її колег, 

виявлено відсутність негативного впливу короткочасного 

дистанційного навчання на психоемоційний стан школярів, 

навпаки – дистанційне навчання зменшує емоційну напругу 

школярів, мінімізує стресові ситуації, що позитивно 
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позначається на психоемоційному статусі. Проте науковці 

зазначають, що при дистанційному навчанні багато негативних 

емоцій виявляються поза навчальним процесом, оскільки живе 

спілкування «вчитель – учень» зведено до мінімуму [8, c. 117]. 
Авторами також висловлено припущення, що, можливо, 

дистанційне навчання може перешкоджати повному 

задоволенню соціальних, творчих та пізнавальних потреб 

школярів різних вікових груп, а також негативно позначитися на 

формуванні у них комунікативних навичок [8, c. 118]. 
Таким чином, вимушена необхідність швидкого переходу 

до дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти 

актуалізувалися ряд проблем методологічного та практичного 

характеру, зокрема необхідності системного аналізу тривожних 

розладів учнів навчальних закладів в умовах дистанційного 

навчання та організації сприятливого соціально-психологічного 

й педагогічного простору. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЗВАЖАЛЬНИХ ШОУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ЗАСОБУ 

КОМУНІКАЦІЇ З ТЕЛЕГЛЯДАЧАМИ 
Проголошення державної незалежності країни поновило 

потребу формування Україною власного телеінформаційного 

простору та його програмного заповнення. Оновлення 

суспільства призвело до значних змін у вітчизняній художній 

практиці, позначеній різноманіттям тенденцій, особливу роль 

серед яких відіграє видовищність і розважальність. 
В розважальному сегменті культури продукується якісний 

український продукт, урізноманітнюються рейтингові 

розважальні програми, які є потужним комунікативним засобом 

з численними функціональними можливостями, позначеними 
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єдністю пізнавально-виховних і дозвіллєво-рекреаційних 

засобів. 
Розважальні телешоу сьогодні найпопулярніший вид 

передач на українському телебаченні, однак малодосліджений.  

Відомо, що  прабатьками українських розважальних програм 

стали програми американського походження.  
Розважальні програми – різні і єдиної класифікації не 

мають. І хоча розважальна функція журналістики нині є 

найбільш критикованою, з-поміж інших функцій мас-медіа вона 

разом з інформаційною ланкою завжди будуть домінуючими.  
Розважальний сектор в українському телебаченні 

остаточно утвердився на початку XXІ ст. з появою телевізійного 

жанру реаліті-шоу й активним запровадженням телевізійних 

вікторин, ток-шоу та гумористичних передач.  
Оновлення українського суспільства призвело до 

серйозних змін у вітчизняній телевізійній практиці, виявивши 
кілька тенденцій, основними ознаками яких є видовищність і 

розважальність. 
Розважальної продукцї у програмній сітці телевізійних 

каналів досить багато, їх рейтинг високий. Це пояснюється тим, 

що люди, котрі працюють чи навчаються, або їх трудова 

діяльність пов’язана із комп’ютерними технологіями, у вільний 

від роботи час намагаються дивитись щось релаксуюче, 

приємне, позитивне. І вони це знаходять на телеекранах. 

Вітчизняні телемедіа прагнуть бути актуальними та відповідати 

епосі. Розважальні програми стають більш 

високотехнологічними, складнішими. Засоби масової 

інформації, щоб вижити в медіа боротьбі, завоювати місце на 

рекламному ринку, прагнуть не втратити постійну глядацьку 

аудиторію і залучають все більшу аудиторію. Саме конкуренція 

стимулює телеканали розвиватися програмно, модернізувати їх 

зміст, встановлювати нові форми співдружності з глядачем. 
Найпопулярнішими та найренйтинговішими передачами 

нині на українському телебаченні є реаліті-шгоу, талант-шоу, 

програми про подорожі й ток-шоу. 
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Проаналізувавши  функціонування та тенденції розвитку 

розважальних програм на українському телебаченні, можемо 

констатувати, що наявність розважального елементу у 

телепередачах на вітчизняному телебаченні є обов’язковою 

умовою успішного медіа продукту, незважаючи на орієнтацію на 

конкретного глядача. Відтак, формування контенту цих 

телепередач підпорядковане низці конкретних факторів. 
У рамках даного дослідження було проаналізовано два 

розважальні телешоу: «Світ навиворіт» на каналі «1+1» та гіпер-
шоу «МАСКА» на ТК «Україна». Кожна телепрограма 

відображає стиль та політику телеканалу, орієнтується на 

«свого» глядача. 
Сьогодні ці телепрограми характеризуються низкою 

факторів, які впливають на формування ефективного телешоу як 

розважального сегменту: актуальність, емоційність, 

інтерактивність, використання мультимедіа, якісна та 

висококваліфікована робота ведучих, режисерів, операторів, 

редакторів, безперервний експеримент та пошук нового 

формату.  
Якісне та ефективне їхнє функціонування як 

розважального сегменту впливає на ряд факторів: технічні, 

людські та змістовні, які у свою чергу містять наступні 

елементи: студійне оформлення; робота режисера/оператора/ 
редакторів; мультимедіа; експеримент; робота ведучих; емоції; 

комунікація; інтерактивність; потенційна аудиторія; 

інформаційне наповнення; актуальність; поєднання важливої та 

легкої інформації; зв’язок з реальним життям. 
Учасниками цих шоу стають як професіонали, так і 

українські зірки, а ще глядачі, котрі, наприклад, у гіпер-шоу 

«МАСКА» мають слухаючи підказки членів журі й самих 

учасників, впізнати зірку за маскою, базуючись на вокальних 

даних.  
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ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ПОЛІТИКА, ВЛАДА: СОЦІАЛЬНА 

ПРАКТИКА І ЖУРНАЛІСТСЬКА ТВОРЧІСТЬ 
Головна проблема способу віддзеркалення інформації в 

ЗМІ полягає в можливості надання оціночних суджень, 

спотворенні реального сенсу новини або події та маніпулюванні, 

що може бути використане у політичних або ідеологічних цілях. 

Спираючись на результати експертного опитування, можна 

сказати, що одне з першочергових завдань українських ЗМІ – це 

формування політичних та електоральних уподобань населення. 

Найвпливовішим шляхом отримання інформації для української 

молоді на сьогодні є мережа Інтернет.  
Поняття «молодь» концептуалізується, як соціально-

демографічна група, що виділяється на основі сукупностей 

вікових характеристик, особливостей соціального становища та 

обумовлених цими факторами соціально-психологічних 

властивостей. Молодість – як певна фаза, етап життєвого циклу 

– біологічно універсальна, але її конкретні вікові межі, пов’язані 

з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості 

мають соціально-історичну природу та залежать від суспільного 

ладу, культури і властивих даному суспільству закономірностей 

соціалізації. Політичні орієнтації можна концептуалізувати як 

сукупність емоційних відчуттів та уявлень індивідів щодо 

політичних подій, що формуються під час взаємодії з 

політичними інституціями, політичної активності людей. Окрім 

ЗМІ на формування вподобань, емоційних відчуттів та уявлень 

молоді щодо політичних подій або партій можуть впливати 

бузпосередня політична активність індивідів, їхня взаємодія з 

політичними інституціями, рівень освіти тощо. 
Висвітлення соціальних проблем на телебаченні з моменту 

його появи як ЗМІ посідало важливе місце. Це пов’язано і зі 

специфікою телевізійної комунікації, яка дозволяє проникати в 
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саму глибину повсякденного існування аудиторії, аж до повного 

злиття з нею, видозмінюючи при цьому сам процес 

інформування, порівняно з пресою чи радіо. Останні збирають 

свої новини всюди і далеко від аудиторії(причому, слово 

«далеко» в цьому контексті має не лише онтологічний, але й 

просторовий зміст). 
«Медіатизована реальність», відтворена на телеекрані в 

розрахунку на різні цільові аудиторії, підміняє об’єктивну і 

неупереджену картину світу її суб’єктивно-оцінним варіантом, 

який залежить від конкретних соціальних умов, взаємодії різних 

форм суспільних норм, домінуючої думки, що видається за 

думку громадськості, орієнтир суспільства. І, нарешті, говорячи 

про особливості висвітлення соціальної тематики на ТБ, слід 

зважати на різкіше розмежування між масовим, комерційним 

телебаченням, з  його прагненням вести мовлення лише заради 

рейтингів і суспільним(громадсько-правовим), яке намагається 

не просто показувати, а й аналізувати весь комплекс соціальних 

проблем. 
 

 
Беліц О.С., студент 2 курсу магістратури 
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ВПЛИВ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ НА 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

СУСПІЛЬСТВА 
 Телебачення в політичній діяльності займає головну 

ланку існування журналістської творчості. Надає змогу розвитку 

новітнім політичним проектам, розвитку новим телевізійним 

каналам і практичний розвиток у науковій діяльності в сфері 

журналістики. Адже саме політична діяльність є тою рушійною 

силою для журналістської творчості і розвитку соціальної 

практики.  
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Джерела влади – владна першооснова. Як джерела влади 

можуть виступати авторитет, сила, закон, багатство, знання, 

соціальний і політичний статус, харизма й т.д. Американський 

футуролог О. Тоффлер у книзі «Зміщення влади: зання, 

багатство й сила на порозі ХХ століття» докладно аналізує три 

основних джерела, що живлять владу. Знання лежать в основі 

влади вищої якості, найбільш ефективної. Тоффлер стверджує, 

що в сучасному світі знання (у різних форма: інформації, науки, 

мистецтва, етики) у силу своїх переваг – нескінченості, 

загальнодоступності, демократичності – підкорили силу й 

багатство, ставши визначальним фактором функціонування 

влади. 
Але так чи інакше, журналісти неодмінно проходить деякі 

типові етапи творчого процесу й першим, зрозуміло, є початок 

діяльності. Початок будь-якого творчого процесу пов'язаний з 

накопиченням інформації. Освоєння дійсності – обов’язкова 

умова подолання тієї проблемної ситуації, якою є початковий 

момент творчого акту: є творча потреба, є орієнтовне завдання, 

але відповіді на питання про її рішення у вигляді конкретного 

задуму твору немає. 
Накопичення інформації є дуже відповідальним для 

журналіста процесом, адже від правдивості, інформативної 

насиченості і яскравості факторів залежить подальша доля 

матеріалу. Тож, перший етап – збір інформації: процес пізнання 

часто починається при недостатньому рівні компетентності, 

нетривалий за часом, а головне – невід’ємний від спілкування, 

зв’язаний з активним емоційним переживанням ситуації.  
Політична свідомість індивідів і соціальних спільнот 

складається виключно в процесі комунікативної взаємодії. В 

одному випадку журналістика і організаційно-теоретична 

діяльність ЗМІ формують політичну свідомість потенційних 

однодумців з виникненням у них загальної політичної 

платформи, в іншому – політична свідомість потенційно 

різноспрямованих акторів складається в мозаїчну картину 
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політичної свідомості суспільства в цілому, що також 

неможливо без журналістики і ЗМІ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИКИ ПОВІДОМЛЕНЬ У 

СУЧАСНОМУ ІНФОРМПРОСТОРІ 
На сьогодні громадська думка формується під впливом 

мережі Інтернет, а особлива увага приділяється соціальним 

мережам. Це можна пояснити тим, що у таких мережах є все 

необхідне, що посилює вплив на свідомість користувача, адже 

Інтернет – аудіо- візуальний канал комунікації. До того ж, наразі 

майже кожен серед молодого населення має власні профілі у 

«Twitter», «Facebook» або «Instagram». Вільний доступ 

населення до Інтернету, змусив політичний клас зосередити 

більше уваги на потенціалі нових технологій. Авторитарні 

режими почали вживати заходів, аби відстежувати та «чистити» 

інформацію, а також обмежити свободу слова громадян он-лайн. 
Було виявлено, що найбільш поширеним методом обмеження 

свободи в Інтернеті були: прийняття відповід- них законів, які 

перешкоджали вільному висловленню думок, несли за собою 

покарання за поширення або розміщення певного контенту, 

арешти користувачів тощо. Така практика досить поши- рена у 

Китаї, РФ, Північній Кореї. 
Останні події, пов’язані з гібридно-месіанськими агресіями 

путінського режиму проти України і світу загалом, примусили 

провідні країни по-іншому подивитись на проблематику 

інфор\маційної безпеки. Інформаційний простір країн світу в 

умовах сучасних динамік перманентної публічності 

перетворився на арену жорсткого міждержавного суспільно-
ментального протистоян- ня цивілізаційного поступу 

глобального світу. Від постійних різновекторних та 
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різноформатних комунікаційно-контентних агресій з боку 

глобального гібридного терориста, яким є нині політико-
корпоративний режим путінської Росії, потерпають не лише 

окремі країни, а й уся загальносвітова демократична система. 
Новітнє інформаційне поле завдяки своїй обширності та 

глибокому насиченню містить масу різноманітних способів 

передачі даних та відповідно пост-комунікаційних каналів, за 

допомогою яких вони поширюються. Українські інформаційно-
комунікативні технології еволюціонують та намагаються 

відповідати часу, доносячи до максимальної кількості аудиторії 
те чи інше повідомлення від певного комуніканта. 

Дослідники відзначають, що введення і використання 

нових медіатехнологій призводять до появи нової форми 

політич- ної комунікації, яка стає більш керованою 

громадянином. Характеристика сучасного суспільства як 

«інформаційного суспільства» стала можливою, оскільки і всі 

соціальні процеси здійснюються шляхом обміну інформацією.  
На сьогодні досить часто наголошується на перемозі 

негативізму, персоналізації, надмірності в основних меседжах, 

які просу- ваються за допомогою комунікаційних технологій, і 

це можна простежити, використовуючи теорію інформаційної 
цінності. інформація, яка відповідає принципам негати- візму, 

персоналізації, відносно проста, коротка, нова і викликає 

значний інтерес аудиторії. Чим вища конкуренція на ринку ЗМІ, 

тим сильніше розвиваються ці принципи. Проаналізувавши цю 

тенденцію, очевидно, що ці наслідки є негативними для сфери 

політичної комунікації. Саме тому, крокуючи в ногу з часом, 

влада пропонує все більш інтерактивні медіатехнології, які 

покликані замінити пасивні форми політичних комунікацій, що 

має сприяти формуванню поінформованого і активного 

громадянина. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «БЛОГ» У СУЧАСНОМУ 

МЕДІАПРОСТОРІ 
Блог як невід’ємне явище масової комунікації 

сучасного світу, з’явившись в 1992 році за- 
вдяки творцю інтернету Т. Бернерсу-Лі, зараз, як і вся сучасна 

система медіа-середовища, перебуває на стадії трансформування 

та самовиз- начення. Водночас блоги сьогодні – потужний 
засіб вільного вираження думок. І, попри нама- 
гання владних інститутів узяти під контроль цю «зону вільної 
інформації», саме вона дедалі більше приваблює і 

пересічних громадян, і журналістів. 
В Україні наразі недостатньо досліджень, що визначають і 

систематизують методи та способи використання можливостей 
блогосфери в роботі традиційних медіа. Тож актуальність цієї 
роботи зумовлена стрімким розвитком блогосфери як 

альтернативної традиційним медіа системи комунікації, новими 

потребами аудиторії медіа та необхідністю вивчення теми 

ефективного використання блогів у повсякденній 
діяльності журналіста регіональних редакцій. 

Мета дослідження полягає у спробі відстежити й 
узагальнити основні функції блогів, що їх застосовують ЗМІ під 

час створення контенту, та 

визначити ступінь активності використання блогів у 
структурах регіональних редакцій різних типів. 
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Зрозуміло, що майбутнє, як наголошує біль- 
шість сучасних дослідників медіа-середовища, – за інтернетом. 

На думку А. Захарченка, у найближчі два-три десятиліття не 

очікується соціальних передумов для 

виникнення ще новіших каналів комунікації, 
тож розвиватимуться й удосконалюватимуться інтернет-ЗМІ як 

універсальні інтерактивні ЗМІ. В їх структурі, безумовно, 
будуть наявні і блоги. 

У чому основна різниця між блогами та журналістськими 

текстами? Зазанчається, що блоги надають свободу авторам, 

вони стали новою гранню журналістики і 

журналістських публікацій. Блог (скорочено від web log) – 
це лише персональний онлайн-журнал. Власне кажучи, 

він дає можливість висловитися будь-кому про будь-що. У 

кращому разі це форма персональної журналістики, 

що відкриває громадськості нову роль у новинному бізнесі. 

Визначаючи поняття «блог», автори зауважують, що він може 

бути дуже підступним та ненадійним. Тут не існує жодних 

правил, але є деякі характерні риси, з 

якими погоджується більшість блогерів. 
Уже сьогодні блогінг перетворився на зручний інструмент 

у світі соціальних медіа, перестав бути самоціллю. Він – зручний 
інструмент і для медіа, що намагаються встигати за змінами та 

своєчасно реагувати на нові потреби аудиторії, яка 

завдяки розвитку в тому числі блогосфери вже стала 

самостійною одиницею у створенні контенту і може вважатися, 

як мінімум, партнером журналістів, а не 

пасивним споживачем інформації. 
Однак поки деякі професійні журналісти скептично 

ставляться до цінності блогерів як репортерів, 

об’єднана спільнота блогерів критикує провідні медіа за 

їхні помилки. Ця колективна сила – результат інтерактивної 
природи інтернету. Блогери не пишуть у вакуум. Вони 

пишуть одне про одного і обмінюються лінками. Вони 

постять коментарі безпосередньо у блозі, який читають, та 
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використовують усі види електронних зв’язків,щоб координуват

и зусилля для привернення уваги до тем, які вони 

вважають важливими. Блогери мають можливість дискутувати з 

приводу новин за допомогою електронних засобів, 

самостійно визначаючи строки, без вторгнення у цей процес 

великих медійних компаній. 
Крім того, блогери обговорюють і решту життєвих тем. 

Саме тому вони можуть бути корисні для журналістів, 

котрі намагаються зрозуміти якусь ситуацію, про 

яку знають зовсім мало. Знайдений тематично потрібний блог 

дає змогу журналістові збагнути суть події, а не 

лише спостерігати за нею. Тож блогери є й аудиторією для 

медіа, і помічниками у створенні новин. Тому традиційним ЗМІ, 

особливо регіонального рівня, де з огляду на 

об’єктивні обставини прогрес іноді уповільнений, 
варто звернути більше уваги на блоги як інструмент щоденної 
роботи і, можливо, самим долучитися до написання блогів. 
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У час бурхливого розвитку інформаційних технологій та 

активного впровадження процесів глобалізації соціальні медіа 
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стають потужним інструментом впливу на людину. У час 

монополізації інформації традиційними ЗМІ, відвертою 

пропагандою та маніпуляцією з боку телебачення, людина шукає 

інформацію на інших комунікативних платформах. Мережева 

комунікація взяла на себе роль інформування та модератора 

діалогу, де кожен член суспільства має доступ до інформації та 

право на висловлення власної позиції. Розвиток спілкування у 

мережі спричинив справжній бум громадянської журналістики. 

Як зазначає В. Гвоздєв: «Вже сьогодні широкомасштабний 
інформаційний обмін за допомогою громадських медіа, 

соціальних мереж, блогів становить серйозну конкуренцію 

традиційним ЗМІ. 
Такі форми спілкування набувають дедалі більшої 

популярності в інформаційно-комунікативному просторі. 

Громадянська журналістика є могутнім засобом самопросування 

соціуму на шляху до громадянського суспільства, формою 

публічної участі громадян у суспільно-політичному житті» [3].  
Тож якщо коротко окреслити різницю між традиційними 

ЗМІ і соціальними медіа, то найперше, на чому варто 

наголосити, – це доступність інтернет-сервісів та можливість 

кожному творити контент. Традиційні ЗМІ мають обмежене 

редакцій- не коло, політику видання, їхня інтеграція в інтернет-
простір теж має чіткі ознаки бренду видання, сталість 

інформаційної структури. І навіть залучення широкого кола 

блогерів на сайті того чи іншого ЗМІ не робить його соціальним 

медіа, оскільки блогери – це ж ті самі журналісти, які пишуть 

про те, що не могло увійти у друко- ваний варіант видання або 

доповнюють ті повідомлення, які вже були в газеті. 
«Соціальні медіа – це група інтернет-додатків, які 

побудовані на ідеологічних та технологічних засадах web 2.0 та 

дають змогу користувачам створювати контент та обмінюватись 

ним». До соціальних медіа належать особисті блоги, мікроблоги, 

соціальні мережі, відеохостинги, фотосервіси, інтернет-форуми 

тощо. Першою умовою соціальних медіа є доступність автора до 

широкої аудиторії. А вже сама тематика мережевої комунікації 
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визначається специфікою конкретного соціального медіа та його 

контентними ресурсами. До прикладу аудіовізуальні можливості 

YouTube-каналу та короткі повідомлення у Twitter. 
Яким би не був зміст повідомлення, його технічні 

характеристики та аудиторія, на яку спрямована інформація, – 
все це має потужний вплив на людину. Адже соціальні медіа 

створюють живий організм спільноти, який виробляє оціночні 

механізми дійсності і є барометром суспільних настроїв. Поява 

соціальних медіа, ство- рення особистих інтернет-блогів, 

спільнот у соціальних мережах і залучення до них громадськості 

дає змогу здійснювати моніторинг тем і проблем, які виносяться 

на загал. Чи не тому соціальні медіа основний акцент роблять на 

успішній комунікації, тобто на створенні аудиторії, яка 

об’єднана спільною метою, тобто групою за інтере- сами. 

Комунікація у мережі теж має свої особливості. З одного боку – 
це завжди збереження анонімності або часткове приховування 

інформації, а з іншого – виражена індивідуальність автора через 

фото, ілюстрацію, лексику, популярність.  
Отож правила поведінки користувача стають 

загальноприйнятими. І все це сприяє вияву свободи слова та 

співучасті у творенні нової реальності, що у цілому набирає 

ознак громадянського суспільства. Тож роль соціальних медіа не 

зводиться тільки до інформування та активного обігу інформації. 
Важливою є консолідація суспільства навколо важливих 

проблем чи то політичного, чи соціального життя. Залучення 

громадськості до просвітницької діяльності, участь в освітніх 

проектах тощо. 
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ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ 

ДЕМОКРАТІЇ ТА ІДЕЙНО-КУЛЬТУРНОГО ПОСТУПУ 
Проблеми політичної комунікації стали предметом 

дослідження багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників. 

Аналіз еволюції наукових поглядів на проблему дає підстави для 

висновку, що дослідження окремих аспектів комунікаційної 

складової природи публічної влади й політики в цілому, 

вивчення ролі й місця комунікації в політичних процесах мають 

давню традицію в гуманітарній науці. Уже мислителі античних 

часів – Платон, Аристотель, Цицерон та інші – приділяли цьому 

питанню значну увагу. Проблема комунікативного зв’язку у 

суспільстві, між правителями та підданими, більшою або 
меншою мірою привертала дослідницький інтерес Ф. 

Аквінського, Н. Макіавеллі, Д. Локка, Ш.-Л. Монтеск’є. 
Загалом у давні часи аспект політичного спілкування мало 

кого цікавив. Впливом ЗМІ на політичну комунікацію 
європейські та американські соціологи зацікавилися тільки в 30-х 

роках ХХ ст., у відповідь на зростаючу хвилю націоналізму і 

фашизму у Європі. Тоді був успішно використаний метод 

пропаганди і реклами. Нажаль, ці емпіричні дослідження не 

були доведені до завершення, але стало зрозуміло – обидва з них 
є доволі простими явищами, що мають надзвичайно сильні 

наслідки при їх правильному використанні. 
У ХХ ст. у теоретичних конструкціях стосовно політичної 

комунікації чітко простежується зв’язок проблематики 

комунікації з проблемами як безпосередньо політичної 

структури, так і з проблемами специфікації людини як феномена 
спілкування. Як констатує В. Грубич, у другій половині 
минулого століття окреслюється науковий напрям, який 

зосереджується вже переважно на феномені комунікації взагалі і 

політичної комунікації зокрема [1]. 
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Сьогодні, у вік глобалізації та інформатизації, швидких 

змін суспільно- політичних та економічних процесів, 

суспільство і держава постійно стикаються з необхідністю 

оперативного пошуку відповідей на нові питання соціально-
економічного, політичного, етнокультурного, техногенного 

характеру тощо. Проблеми визначення власного місця й ролі у 

світовому співтоваристві, розробки відповідних стратегій та 

концепцій суспільно- державного розвитку, вироблення й 
поширення ідей, традицій, цінностей, які б відповідали 

поставленій меті, – вирішення усіх цих питань набуває 

першочергового значення і неможливе без злагодженої взаємодії 

держави й суспільства, без ефективного державного управління, 

з одного боку, і громадського розуміння та підтримки владних 

рішень та ініціатив – з іншого. 
Необхідною умовою для здобуття бажаного статусу в 

міжнародному співтоваристві й ефективного вирішення 

актуальних питань соціально- економічного та політичного 

характеру є стабільний розвиток політичної системи, її своєчасне 
реформування, яке відповідає новим вимогам сучасності. 

Водночас розуміння владою проведення потрібних змін, їх 

підготовка, вироблення необхідних рішень та наступна 

реалізація цих рішень потребують відповідного інформаційного 

супроводу. Наскільки адекватним вимогам є наповнення 

інформаційного простору політичної системи? Наскільки 

оперативною і зваженою є її реакція на постійну зміну умов? Чи 

здатна вона сама впливати на своє майбутнє? Чи володіє 

достатніми інформаційними ресурсами для прогнозування, 

передбачення розвитку подій? Усе це – проблеми, від вирішення 

яких залежить саме існування політичної системи. Відтак 
умовою ефективного функціонування останньої є політична 
комунікація та інформування [2, с. 140]. 

Одним з перших це поняття в політологічному контексті 

використав на початку ХХ ст. Ф. Ратцель, який наголошував, що 

«передача інформації в політичному відношенні є 

найважливішою з усіх комунікаційних послуг» [3, с. 79]. 
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Наприкінці 40-х років ХХ ст. зі зростанням ролі інформації у 
суспільно- політичному житті у наукових дослідженнях 

починається активне використання терміна «політична 

комунікація». 
Утім, щодо самого поняття «політична комунікація» єдиної 

позиції науковців досі не вироблено. На сьогодні існують 

різноманітні її трактування. Політична комунікація є проявом 

політико-владних відносин. Водночас видається певним 
обмеженням поширювати це поняття на діяльність виключно 
політичних партій та органів влади. При визначальному впливі 

на зміст і характер політичної комунікації політичних структур 

різного рівня не можна виключати з цього процесу й інші 
соціальні структури; громадські, культурно- просвітницькі 

організації і окремих індивідів. Циркуляція в соціальному 

середовищі політичної інформації впливає на формування 

громадської думки, визначення позицій суб’єктів політики щодо 

окремих політичних явищ та процесів, оформлення політичних 

інтересів з наступною їх презентацією у вигляді вимог або 

підтримки, і у підсумку – на прийняття владних рішень з 

наступними кроками з їх реалізації. Отже, можна говорити про 

громадянське суспільство як про впливового суб’єкта політичної 

комунікації. 
Утім, якщо говорити про структуризацію політичної 

діяльності, формування громадської думки та політичну 

соціалізацію громадян, то вплив на ці процеси здійснює 
циркуляція не лише політичної інформації, а й правової. Оскільки 

форми й інтенсивність політичної участі громадян, політична 

діяльність громадських об’єднань, політичних партій та 
інститутів перебувають у залежності від діючого в державі 

законодавства, то саме інформація правового характеру 

окреслює можливі напрями політико-комунікаційної взаємодії і 
має, таким чином, безпосереднє відношення до формування 
системи політичної комунікації. 

Отже, під поняттям «політична комунікація» слід розуміти 

специфічні політико-владні відносини, процес передавання 
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смислів, що стосуються політичної сфери суспільства, від однієї 

частини політичної системи до іншої, між політичною та 

суспільною системами, між складовими суспільної системи з 

метою здійснення впливу. 
До основних функцій політичної комунікації відносять: 

політичні цінності, знання про політику, політичне 
інформування; інтеграцію і регулювання політичних відносин; 

формування громадської (політичної) думки; поширення 
політичної культури, її розвиток у індивідів; політико-культурний 
обмін; підготовку громадськості до участі в політиці [4, с. 125]. 
Слід наголосити, що здійснення цих основних функцій має 

слугувати виконанню політичною комунікацією головного 

призначення – підтримці життєздатності політичної системи, її 

стабільного розвитку і трансформації відповідно до тих змін, що 

відбуваються в суспільстві та світі. Лише за умови виконання 

цього завдання політичну комунікацію можна визначати як 

ефективну. 
Що стосується способів політичної комунікації, то 

найбільшого поширення в спеціальній літературі набула 

класифікація, введена в науковий обіг Р.-Ж. Шварценбергом: 

комунікація через засоби масової інформації, що включає 
друковані засоби (преса, книги, плакати тощо), електронні 

засоби (радіо, телебачення тощо); комунікація через організації, 
коли політичні партії або групи тиску виступають передавальною 
ланкою між правителями і керованими; комунікація через 
неформальні канали. 

Інша класифікація – за засобами передачі смислів – була 

розроблена Г. Почепцовим, який виділив візуальний, 

вербальний, перформансний та міфологічний види комунікації. 

Утім, така класифікація видається неповною, адже політичні 

настрої та вимоги можуть бути виражені за допомогою дії, або 
діяльнісного виду комунікації, наприклад, страйку, проведення 
якого може бути покликаним продемонструвати незгоду з 

певними аспектами владної політики. Причому віднести страйк 

до перформансного виду комунікації не можна, оскільки в цьому 
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випадку відсутній головний елемент перформансу – глядач. 
Також не можна ігнорувати такий впливовий вид комунікації, як 

звуковий. Відомо, що серед факторів, які мають вплив на 

людську психіку, музика посідає одне з перших місць. Вона 

може викликати радість, тривогу смуток тощо. Не випадково, 
одним із символів держави є гімн, що складається зі слів та 
музики. Музика, яка звучить урочисто, стверджувально, створює 

у людській свідомості відчуття впевненості, потужності, 
стабільності; власне, ті почуття, які влада прагне пробудити у 
своїх підлеглих. До цього можна додати, що політична 
комунікація може відбуватися безпосередньо – від суб’єкта до 

об’єкта і опосередковано – від суб’єкта через передавача до 

об’єкта. 
Крім того, політична комунікація може мати вертикальний 

(органи влади – суспільство) і горизонтальний (усередині 

владних структур або всередині суспільства) вимір, створюючи 

своєрідний комунікаційний квадрат. 
Доцільно звернути увагу на те, що комунікативні процеси 

на рівні влади, на рівні влада – суспільство і на рівні суспільства 

істотно відрізняються як змістовно, так і за способами 

передавання. На владному рівні переважає або неформальна 
безпосередня комунікація (у процесі розробки під час підготовки 

законопроектів, указів, інструкцій, договорів тощо), або вона має 

офіційний характер і здійснюється як безпосередньо, так і 

опосередковано за допомогою вже розроблених інструкцій, 

розпоряджень, регламентів, ділового листування тощо. На рівні 
влада – суспільство комунікація має переважно опосередкований 

характер і здійснюється або через ЗМІ (у першу чергу офіційні), 

або через політичні та суспільні організації (через участь їхніх 
представників у владних структурах), рідше – через неформальні 

канали. Інколи на цьому рівні може відбуватись і безпосередня 
комунікація, наприклад, під час виборчих кампаній, коли 

організовуються зустрічі представників влади – кандидатів на 

певну посаду з виборцями, або шляхом теле- та радіозвернень 
представників влади до громадян, або шляхом організації 
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онлайн-конференцій, гарячих телефонних ліній тощо. На 

суспільному рівні політична комунікація також здійснюється як 

опосередковано через ЗМІ (у першу чергу – незалежні), через 

діяльність політичних організацій (у першу чергу тих, що 

належать до сфери громадянського суспільства), так і 

безпосередньо через неформальні канали. Причому способи 

здійснення політичної комунікації на цьому рівні значною мірою 

визначаються як ступенем розвитку суспільства, наявністю в 

ньому техніко-економічних передумов для формування 

розгалуженої системи друкованих та електронних ЗМІ і доступу 

до продукованої ними інформації широких суспільних верств, 

так і політичним режимом, який безпосередньо впливає на 

можливість здійснення політичної комунікації через діяльність 

політичних організацій. Значну роль на рівні суспільства 

відіграє неформальна політична комунікація, яка здійснюється 

безпосередньо, особливо в тих державах, які перебувають на 

стадії переходу від недемократичних режимів до 

демократичних. Довіра до інформації сусіда, такої ж пересічної 

людини, стає вищою за довіру до офіційних повідомлень ЗМІ. 

На цьому рівні поряд із перевіреною, об’єктивною інформацією 

циркулюють чутки, політичні анекдоти, плітки тощо, які 

справляють значний вплив на формування іміджу влади й 

громадської думки. Варто звернути увагу також на те, що на 

різних рівнях значною мірою політична комунікація становить 
сферу компетенції спеціалізованих установ й інститутів, до яких 

поряд із ЗМІ зараховуються урядові інформаційні агентства. До 

цієї ж групи можна віднести не лише урядові, а й інші – 
неурядові й непартійні – інформаційно-аналітичні структури, 

діяльність яких пов’язана зі сферою політики. 
Як зазначає В. Бебик, політична комунікація є своєрідним 

соціально- інформаційним полем політики, що поєднує всі 

компоненти політичної сфери суспільства та структурує 

політичну діяльність [5]. Отже, розгляд феномена політичної 

комунікації має здійснюватися із позицій системного підходу до 

політики, у контексті теорій політичної системи, і, у першу 
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чергу, вже класичних моделей політичних систем Д. Істона, Г. 

Алмонда і К. Дойча. Відповідно до запропонованих цими 
дослідниками концепцій, політична система – це сукупність 
взаємопов’язаних та взаємодіючих політичних елементів, що 

перебуває в постійному зв’язку зі зовнішнім середовищем, 

відчуває його вплив і сама здійснює вплив на нього. Виходячи з 

цього, гармонізація функціонування окремих елементів 
політичної системи, так само, як і її ефективний розвиток, 

адаптація до зміни умов і змінювання умов зовнішнього 

середовища неможливі без своєчасного ефективного реагування 

на інформаційні імпульси, що надходять у систему ззовні – на 
вході її та під час їх переробки та надсилання вироблених 

інформаційних імпульсів на виході із системи. Отже, політична 

комунікація – невід’ємна складова цих моделей. Через 
використання прямих і зворотних зв’язків вона на різних рівнях 
поєднує процеси соціального середовища, функціонування та 

діяльність політичних інститутів і владних центрів. 
Американський політолог К. Дойч визначив політичну 

систему як мережу комунікацій та інформаційних потоків. Він 

також вказував на роль уряду як суб’єкта державного 

управління, що здатний мобілізувати політичну систему шляхом 

регулювання комунікативних взаємодій між різними блоками 

всередині неї, а також через підсилення її взаємозв’язків із 

зовнішнім середовищем. Уряд розглядається як структура з 

прийняття рішень на підставі різних потоків інформації. Ззовні 

чи із самої системи надходить інформація, що приймається 

структурами – приймачами. На цьому рівні відбувається відбір 
та первинна обробка інформації, яка потім аналізується, 

систематизується, структурується, творчо переосмислюється 

блоком «пам’яті і цінностей». Саме тут здійснюється порівняння 

нової інформації з попередньо накопиченою, перевіреною 
досвідом, з тими ідеями, цінностями й цілями, що вироблені 
даним соціумом і домінують у ньому. Опрацьована таким чином 

інформація стає базою для прийняття потрібних рішень центром 

прийняття цих рішень. Ухвалене рішення у вигляді указу, 
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розпорядження, інструкції тощо надходить до виконання 

структурам – виконавцям. Цю схему можна назвати великим 

колом циркуляції інформації, або великим колом політичної 

комунікації. Існує й мале коло політичної комунікації. Адже 

інформаційні повідомлення надходять до структур – приймачів 

не лише зі зовнішнього середовища, а й від виконавців. Мова 

йдеться в першу чергу про інформацію, що стосується реалізації 

прийнятих рішень, ефективності здійснених кроків зі зміни 

ситуації, результативності обраної політики. Така інформація, 

поряд з тією, що надходить у систему ззовні, стає вхідною 

інформацією, а отже – потребує обробки, після чого коло 

повторюється. Таким чином, уряд діє як кібернетична структура: 
він самостійно ухвалює рішення на підставі інформації про 

зовнішнє середовище та про стан політичної системи. 

Ефективність урядових рішень, можливість їх потенційної 

реалізації значною мірою залежать від ступеня підтримки уряду 

суспільством, від оцінок громадськістю його дій і політики. 

Формування громадської думки відбувається шляхом поєднання, 

з одного боку, свідомих цілеспрямованих комунікаційних 
впливів на суспільство з боку уряду, а з іншого – політичної 

комунікації всередині самого суспільства, між його окремими 

структурами, групами і навіть індивідами. 
Сучасні дослідження в сфері політичної комунікації 

відрізняються використанням різноманітної методології. Так, 

структурно-функціональний підхід дозволяє розглядати цей 

феномен як деяку цілісність, систему, що має складну структуру, 

кожен елемент якої має певне значення і виконує специфічні 

функції, спрямовані на задоволення відповідних потреб системи 

і її очікувань. Аналіз структури політичної комунікації сприяє 
виділенню такого елемента, як стиль політичної поведінки. 
Соціокультурний підхід до теорії політичної комунікації 

розкриває сутність феномена, що цікавить нас, у системі: «політика 
– комунікація – соціум – культура» і втілює ідею соціокультурної 

детермінації політики в цілому. Соціокультурний ракурс 

дослідження політичної комунікації розглядає культуру, її 
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елементи, категорії і цінності в якості чинника, що має первинне 

значення для механізмів політичної діяльності та взаємодії. Цей 

підхід припускає фокусування уваги на тенденціях, механізмах і 

взаємозв’язках політичного, соціального і духовного початку 
політичної комунікації. 

Політична комунікація виступає як смисловий аспект 
взаємодії суб’єктів політики шляхом обміну інформацією в 

процесі боротьби за владу або її здійснення. Вона пов’язана з 

цілеспрямованою передачею і виборчим прийомом інформації, 

без якої неможливий рух політичного процесу. У випадку 

відсутності ефективної взаємодії, кінцевий результат впливу на 

суспільство у більшості випадків виявляється незадовільним. 

Традиційні канали комунікації, які сьогодні використовують для 

впливу на свідомість громадян та управління політичними 

кампаніями – це, в першу чергу, телебачення, яке часто здійснює 
односпрямовану або асинхронну комунікацію. Прийнято 

вважати, що контроль над основними телевізійними каналами є 

головною умовою для проведення успішної політичної кампанії. 
Від рівня володіння засобами політичної комунікації великою 

мірою залежить становище всіх політичних суб’єктів, які завдяки 
вмінню здійснювати ефективні комунікації можуть або втратити, 

або набути конкурентоспроможності на політичному ринку [6, с. 

4]. 
Останнім часом відмічається збільшення наукових праць 

методологічного напряму та значні позитивні зрушення й 

активний пошук у сфері спеціальних наукових методологічних 

розробок. 3 уcix відомих методологій для базового аналізу 

інформаційно- комунікаційних систем, мас-медіа як явища чи 

феномена новітньої іcтopії в цілому в умовах їх використання в 

системі політичної комунікації найбільш придатними можуть 

бути такі: структурно-функціональний аналіз; логічно- 
оперативні методи; системний аналіз та методи порівняльного 

аналізу, які відомі з джерел вітчизняних дослідників, таких, 
як Л. Матвеєва [7] та ін., а також розробки в галузях 

інформаційного суспільства і в сфері політичних комунікацій [8; 
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9; 10]. 
Отже, можна зробити висновок про значення для 

життєздатності політичної системи налагодження ефективної 

інформаційно-комунікаційної взаємодії. Система політичної 
комунікації має бути розгалуженою, багаторівневою, такою, щоб 

забезпечувати вільну циркуляцію в суспільстві потрібної 

інформації. Існує потреба в різноманітних комунікаційних 

каналах, засобах так, щоб реальним став «чотиристоронній» рух 

інформації: усередині владних структур, від влади до громадян, 

між громадянами, від громадян до влади. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
Сучасні динамічні трансформаційні соціально-економічні, 

політичні, духовні суспільні процеси зумовлюють необхідність 

швидкої адаптації особистості до змін, розвитку вмінь приймати 

рішення та нести особисту відповідальність за їх реалізацію у 

конкретних сферах життєдіяльності. Стрімкий розвиток 

суспільства, інформатизація, технологізація та загальна 

глобалізація ставлять, перед сучасною системою вищої освіти, 

завдання підготовки конкурентоспроможних компетентних 

кадрів. Система професійної освіти має визначатися не тільки 

наявністю у фахівців предметних знань, умінь, навичок, але й 

розвитком спеціальних здібностей та особистісних властивостей, 

що забезпечують гнучкість та динамізм професійної поведінки, 

креативність у професійній діяльності, самостійність у пошуку 

та засвоєнні нової інформації і нового професійного досвіду [6]. 
Л. Юрчук та Л. Яненко підкреслюють, що основним 

способом модернізації освіти є компетентнісний підхід, що 

активно витісняє знану парадигму дидактики і передбачає не 
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лише засвоєння інформації, а й уміння ефективно застосовувати 

отримані знання на практиці, що сприяє виробленню у студентів 

навичок думати та приймати вірні рішення в залежності від 

конкретної ситуації [10]. 
Компетентнісний підхід, на думку С. Фурдуй, стає реалією 

сучасної освіти та активно реалізується в навчально-виховному 

процесі, оскільки вирішення завдань сучасної школи потребує 

істотного посилення самостійної й продуктивної діяльності тих, 

хто навчається, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих 

здібностей [8, с. 485]. 
Варто зазначити, що у сучасній науці трактування 

категорій «компетенція» та «компетентність» – неоднозначне та 

різноманітне, оскільки різні наукові системи (соціологія, 

психологія, педагогіка та ін.) описують їх з позиції власного 

предмету дослідження та області застосування. О. Зоріна, на 

основі аналізу зарубіжних та вітчизняних концепцій 

дослідження понять «компетенція» та «компетентність», 

зауважує, що у «дефініції «компетенція» закладено бінарність 

даного поняття, яке виступає, з одного боку, як правомочність 

суб'єкта, з іншого – як його поінформованість у певному колі 

питань» [3, с. 37]. Дослідниця підкреслює, що компетенція на 

відміну від предметних знань, умінь, навичок («класична» 

категоріальна тріада дидактичного змісту освіти) має 

інтегративну природу (здатність індивіда як добре орієнтуватися 

у світі, ефективно, автономно і творчо здійснювати діяльність, а 

й адекватно реагувати на виникнення у процесі діяльності різних 

неординарних ситуацій), тому її не можна зводити до суми знань 

та способів дій. 
Подібне розуміння компетентності наводить О. Шубкіна, 

яка підкреслює, що компетентність є динамічною особистісною 

характеристикою, що базується на виробленій готовності до 

певної дії на сформульовані ціннісні орієнтації та проявляється у 

діяльності через проживання різноманіття ситуацій [9, с. 27]. 
Т. Литвин зазначає, що «на відміну від знань, вмінь, 

навичок, що передбачають дію за аналогією, за зразком, 
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компетентність передбачає досвід успішного здійснення 

самостійної діяльності, вміння приймати ефективні рішення у 

незнайомих ситуаціях» [4, с. 13]. 
У Законі України «Про вищу освіту» компетентність 

трактується як «здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на 

основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей» [5]. 
О. Шубкіна, на основі систематизації сучасних 

класифікацій ключових компетентностей, зазначає, що 

комунікативна компетентність є однією з основних у 

професійній освіті, що зумовлено взаємодією фахівців в різних 
соціально-економічних умовах з представниками різних 

професійних спільнот і культур [9, с. 29–30]. 
М. Стурікова, на основі проведеного аналізу терміна 

«комунікативна компетенція», виділяє основні підходи 

формулювання його значення, які зводяться до того, що 

комунікативна компетенція розглядається як знання, яким 

здобувач (студент) повинен оволодіти, і як уміння, яким він 

повинен навчитися користуватись у конкретній ситуації [7, с. 

16], а під «комунікативною компетенцією», дослідниця, розуміє 

«здатність того, хто навчається до сприйняття будь-яких 

висловлювань; його готовність до створення своїх мовних творів 

відповідно до знань, умінь, практичного досвіду, прийнятих 

норм мови, особистісних якостей, з використанням 

невербальних засобів; його вміння орієнтуватися у просторі, 

обстановці, враховуючи тему, мету, завдання, комунікативні та 

етичні установки, а також досягати професійних результатів за 

допомогою мови» [7, с. 17]. 
О. Шубкіна підкреслює, що «сформована комунікативна 

компетентність на зовнішньому рівні проявляється у володінні 

стратегіями, тактиками та техніками вирішення комунікативних 

завдань, а на внутрішньому виражена появою потреби, 

комунікативної інтенції, готовністю та здатністю здійснювати 

співпрацю, виявляти емпатію, здійснювати творчу 
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інтелектуальну діяльність, швидко адаптуватися до нових умов» 

[9, с. 35]. 
До основних соціально-психологічних особливостей 

комунікативної компетентності майбутніх психологів / педагогів 

Н. Буртовая відносить: спрямованість та установки особистості, 

стиль поведінки та взаємовідносин з учнями (клієнтами), 

професійна компетентність, високий рівень саморегуляції, 

емоційна стійкість, толерантність до фрустраційних ситуацій, 

мовна культура, вміння вчити, виховувати, керувати, слухати 

співрозмовника, емпатійність, індивідуально-психологічні 

особливості [1, с. 11–12]. Також дослідниця виокремлює основні 

фактори підвищення та зниження комунікативної 

компетентності майбутніх психологів. До першої групи Н. 

Буртовая відносить: гуманність у взаєминах з людьми, високі 

моральні та морально-етичні якості, емоційну стійкість, 

емпатійність, високий рівень самоконтролю та саморегуляції, 

високий інтелектуальний рівень, прагнення до професійного 

зростання та самовдосконалення; до другої: конфліктність, 

агресивність, егоцентричність, сором'язливість, невпевненість у 

собі, низький рівень розвитку експресивно-мовних, соціально-
перцептивних умінь та навичок, а також умінь та навичок 

організувати взаємодію у комунікації [1, с. 11–12]. 
Л. Войтенко виділяє у складі комунікативної 

компетентності наступні компоненти-компетенцій: мотиваційно-
ціннісний, гностичний та операційний [2, с. 26–27]. 
Мотиваційно-ціннісна компетенція розглядається як поєднання 

інтересів, потреб, ціннісних орієнтацій, що спонукають до 

здійснення комунікативної взаємодії у межах професійної 

діяльності. На рівні вербальної комунікації вона проявляється як 

ціннісне ставлення до змісту компетенції, готовність її 

реалізовувати у професійній діяльності, бажання вдосконалення 

мови та мовлення; невербальний аспект включає ціннісне 

ставлення до змісту компетенції, готовність до адекватного 

використання невербальних засобів у педагогічному 

спілкуванні. 
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Гностична компетенція комунікативної компетентності 

розглядається як складне утворення, що включає в себе знання 

про функції спілкування, особливості побудови спілкування з 

різними групами людей, відмінності комунікативних якостей 

людей, причини виникнення труднощів у спілкуванні та способи 

їх подолання. На вербальному рівні вона проявляється як знання 

мови, її функцій, форми мовлення, особливості комунікативних 

бар'єрів та способів їх подолання, а також усвідомлення вимог 

до мови вчителя та дидактичних здібностей; невербальним 

проявам відповідають знання невербальних засобів спілкування, 

їх функцій та можливостей їх використання у своїй 

життєдіяльності. 
Операційна компетенція передбачає здатність психолога 

реалізовувати певну систему професійних процесів, оскільки, 

схиляючись на уявлення Е. Зеєра, компетентність передбачає не 

так наявність у фахівця значного обсягу знань та досвіду, 

скільки вміння актуалізувати накопичені знання та в потрібний 

момент використовувати їх у процесі реалізації своїх 

професійних функцій. У складі операційної компетенції 

комунікативної компетентності Л. Войтенко виділив: 

прогностичний (вміння передбачати характер розвитку 

комунікативної взаємодії), регулятивний (вміння впливати на 

співрозмовників, впливати на їхні стосунки, мотиви, оцінки), 

рефлексивний (готовність до адекватного, об'єктивного 

сприйняття комунікативних ситуацій та вміння здійснювати 

рефлексію організації діяльності та відносин) та 

конфліктологічний (вміння керувати конфліктом і вирішувати 

його в рамках міжособистісної взаємодії) компоненти. 
Узагальнюючи вище викладене, можемо підсумувати, що 

формування комунікативної компетентності студентів-
психологів залежить від ряду соціальних факторів (методи 

навчання та виховання: зміст підготовки, вимоги освітніх 

стандартів, зміст та викладання конкретних дисциплін тощо) та 

індивідуально-психологічних особливостей (гуманність, 

емпатійність, прагнення до професійного розвитку та 
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самовдосконалення тощо). Перспективним вважаємо 

дослідження рівнів комунікативної компетенції в умовах 

індивідуального навчання. 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОМПОНЕНТИ У 

СЕМАНТИЦІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
 Термін картина світу вперше, як відомо, ужив Г. Герц у 

працях, які присвятив вивченню фізичної картини світу. 

Зазначений науковець трактував цей термін як сукупність 

внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких логічним 

шляхом можна отримувати відомості щодо поведінки цих 

предметів. 
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Зауважмо, що термін картина 

світу виник під впливом ідей В. фон Гумбольдта та О. Потебні 

про внутрішню форму мови. На формування поняття «картина 

світу» вплинули теоретичні положення американської етнолінгві

стики, зокрема гіпотеза “лінгвістичної відносності” Е. Сепіра та 

Б. Уорфа. 
Свого часу В. Гумбольдт і його послідовники вважали, що 

мова – «дух народу»; вона приховує особливий світогляд і 

специфічний спосіб мислення. Мова, очевидно, є 

зовнішнім проявом духу народу. Вона створює образ, картину 

світу, а, отже, відмінності в мовах узгоджуються з від– 
мінностями в поглядах на світ” [2]. 

Спираючись на ідеї В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербер 

розробляв теорію мовної картини світу. 

Зазначений дослідник уперше застосував термін картина світу в 

монографії «Рідна мова й формування духу», у якій зазначив, 

що основна функція мови – формування в людини картини світу 

[2, с. 21]. 
Л. Вайсгербер надавав мові провідну роль – роль “творця 

світу”, при цьому навколишньому світу, довкіллю як 

об’єктивному чиннику формування картини світу відводив менш 

важливу роль. Крім того, він припускав, що „існує відносна 

свобода людської свідомості від мовної картини світу, проте в її 

межах” [2, с. 22]. Е. Сепір і Б. Уорф висунули відмінну за 

змістом теорію про те, що „мова відіграє визначну роль у 

процесі пізнання, а люди бачать світ по-різному – крізь призму 

рідної мови”. Ця теорія суголосна із зазначеною вище їхньою 

гіпотезою лінгвістичної відносності, за якою «мова повністю 

переплітається з безпосереднім досвідом людей».  
На переконання Б. Уорфа, «ми можемо по-різному бачити і 

сприймати світ, але саме мова визначає спосіб нашого бачення і 

сприйняття довкілля». Учений намагався порівняти мовну та 

наукову картини світу, акцентуючи увагу саме на значенні 

мовної картини світу, що призвело до „перебільшення значення 

мови для розвитку науки” [2, с. 23]. 
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Розвиваючи теорію В. Гумбольдта, О. Потебня 

запропонував власну філософію мови, зосереджуючи увагу на 

ролі слова та доводячи, що саме слово є засобом сприйняття 

думки. Сучасний український мовознавець В. Жайворонок 

висунув „концепцію інтерпретації лінгвофілософської категорії 

«мовна картина світу»” [1, с. 49]. Цей учений уважає, що 

„всесвіт є предметом пізнання, тому, осмислюючи його, 

людина пізнає й саму себе” [2, с. 49].  
Одним з найважливіших елементів цього пізнання є, 

звісно, мова. Лінгвісти традиційно виділяють концептуальну та 

мовну картини світу. Концептуальна картина 

світу містить інформацію, репрезентовану в поняттях, „у той час 

як в основі мовної моделі лежать знання, закріплені в 

семантичних категоріях і семантичних полях, складених зі слів і 

словосполучень”.  
У постмодерністській культурній традиції при 

конструюванні мовних картин використовуються лексеми з 

яскраво вираженою емоційно-оцінною семантикою, розпізнати 

та відтворити яку в перекладі дуже важко навіть для 

досвідчених перекладачів. Усе тому, що мова не лише породжує 

думку, а й суб’єктивно 

“характеризує позитивну чи негативну цінність реалії, 

що позначається, а водночас ще й «підносить» або ж 

«принижує» її у сприйнятті слухача та викликає в 

нього схвальну чи несхвальну емотивну кваліфікацію, а 

назагал забарвлює картину світу в національно-
культурні кольори, які не завжди відтворюються іншою мовою.  

У сучасній лінгвістиці у роботах таких учених, як В.М. 

Телія, В.А. Маслова, М.Л. Ковшова зазначається, що у семантиці 

більшості фразеологізмів існує конотативний культурний 

компонент, який є своєрідним транслятором інформації про 

культуру того чи іншого етносу. В основному фразеологічні 

одиниці походять із розмовної промови. 
Внутрішній зміст фразеологізмів відображає менталітет 

того чи  іншого народу, відмінні риси взаємовідносин між 
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людьми цього народу, його побут, погляд на світ та все, що його 

оточує. В сумі різних значень та структурі фразеологічних 

одиниць реалізується фразеологічний пласт мови. Зумовлена 

національним мовним світом ситуація, яка визначається 

словосполученням як одиницею, є стереотипом людської 

поведінки. Фразеологічний фонд мови – цінне джерело 

відомостей про культуру та менталітет народу, в них ніби 

законсервовані уявлення народу про міфи, звичаї, обряди, 

ритуали, звички, мораль, поведінку. Фразеологічні одиниці 

приписують об&apos;єктам ознаки, що асоціюються з картиною 

світу, мають на увазі цілу дескриптивну ситуацію (текст), 

оцінюють її, висловлюють до неї ставлення. [3]. 
Усі дослідники сходяться на думці, що формулювання 

картини світу має очевидні національні особливості. Система 

образів, закріплених у фразеологічному складі мови, служить 

своєрідною їжею для кумуляції світобачення і так чи інакше 

пов&apos;язана з матеріальною, соціальною чи духовною 

культурою даної мовної спільності, а тому може свідчити про її 

культурно-національний досвід та традиції.  
Об&apos;єкти навколишньої реальності не пояснюються 

однаково різними людьми. Це важливо для однієї людини. 

Частина словникового вираження світу може не мати нічого 

спільного зі словниковим виразом світу іншої людини. Отже, 

фразеологічна картина світу специфічна кожної мови. Під 

фразеологічною картиною світу розуміється частина мовної 

карти світу, яка висловлює за допомогою фразеології, в якій 

кожна фразеологічна одиниця є елементом суворої системи та 

виконує певні функції в описі реалії навколишньої дійсності». 
Таким чином, фразеологічна картина світу відображає 

знання про світ на рівні повсякденної свідомості, вона 

найяскравіше і показує дух народу, його національний 

менталітет, а також культурно-історичний досвід пізнання світу, 

в силу своєї експресивності та емоційності. Фразеологічна 

картина світу – специфічна для кожної мови. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ 

КЛАСІВ 
Одним із важливих компонентів навичок іншомовного 

спілкування є фонетична компетентність. Багато 

лінгводидактиків зосереджували увагу на проблемах фонетичної 

компетенції. Зокрема, вчені розробляють методику формування 

та вдосконалення окремих сторін фонетичної структури 

мовлення, пропонують різні підходи до визначення складу 

фонетичної компетенції [1]. 
Фонетичні знання охоплюють лінгвістичні поняття 

практичної фонетики англійської мови, основні фонетичні 

одиниці, різні рівні звукових подій – звук/фонема, слова, вирази 

та речення, співвідношення між графемами та фонемами, а 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24632
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також символи транскрипції [2]. Іншими словами, фонетичні 

знання, необхідні для навчання, поділяються на п’ять груп: 
1) практичні мовні навички; 
2) знання теорії мови; 
3) знання взаємозв&apos;язку між графемою і фонемою; 
4) знання знаків фонетичної транскрипції; 
5) забезпечує формування металінгвістичних знань на 

основі лінгвістичної осі та свідомості про процес вивчення 

фонетичного аспекту іноземної мови [3, с. 37-38]. 
Формування фонетичної компетенції включає оволодіння: 
- знання артикуляційних особливостей звуків іншомовної 

мови (голосних і приголосних, звукосполучення, дифтонги, 

трифтонги) та її фонетичної системи в цілому; 
- знання транскрипції та навичок читання транскрипції; 
- знання правил вимови звуків у мовленні (наприклад, 

засвоєння звуків, синтез вимови) та використання інтонаційних 

моделей, правил наголосу в ізольованих словах, ритмічних 

групах, словосполученнях, правил синтаксичного поділу слів; 

словосполучення, правила складотворення; 
- фонетичні навички. 
Фонетичний аспект соціальної компетентності реалізується 

в таких навичках: 1) розуміти та відтворювати мовленнєву 

поведінку відповідно до мети й умов спілкування з метою 

встановлення спілкування; 2) адаптувати свою вимову до 

стандартів культури вимови іноземної мови для досягнення мети 

спілкування [3, с. 73]. 
Вимова має велике значення при вивченні іноземної мови, 

оскільки її ефективність значною мірою визначає успіх у 

оволодінні навичок мовлення. Однією з найважливіших умов 

розвитку фонологічних навичок є розвиток слухових і 

артикуляційних навичок, вміння правильно асоціювати почуті 

звуки з відповідними значеннями і видавати звуки, які 

відповідають певним значенням. [4, с.45].  
Для ефективної організації роботи з формування 

фонетичної компетентності учнів необхідно враховувати 
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наступні вікові психолого-педагогічні особливості навчально-
пізнавальної діяльності старшокласників: 

– самостійність, що виражається в незалежності від 

стороннього спостереження і впливу і що виявляється в бажанні 

школяра бути готовим і здатним поглиблювати і розширювати 

свої знання, відпрацьовувати вміння, вирішувати самостійно 

поставлені, особистісно значущі навчальні завдання, при цьому 

давати адекватну оцінку своїм навчальним досягненням і 

невдачам; 
– розвиток в учнів навчально-пізнавальної активності в 

процесі самостійних занять і навчальної діяльності; 
– допитливість, що виражається в бажанні пізнавати все 

нове, долаючи будь-які труднощі; 
– прагнення учнів до побудови індивідуальної освітньої 

траєкторії; 
– прагнення до спілкування з ровесниками, зацікавленість 

в оцінці діяльності один одного; 
– формування теоретичного і критичного видів мислення, 

вибірковості, цілеспрямованості сприйняття, становлення 

стійкої уваги, де особливу роль відіграє підвищення 

концентрації уваги.  
Методика формування фонетичної компетенції учнів 

старшої школи ґрунтується на доцільних принципах навчання 

(дидактичних та лінгводидактичних) та передбачає три етапи – 
етап ввідного корективного фонетичного курсу, етап інтенсивної 

фонетичної практики та етап контролю фонетичної компетенції, 

в рамках яких реалізуються методичні умови формування 

фонетичної компетенції. 
Формування фонетичної компетенції в учнів старшої 

школи передбачає оволодіння англійською вимовою у ході 

мовленнєвої діяльності у процесі моделювання реальної 

комунікації, що забезпечується за умови формування 

комунікативної компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності; 

урахування епістемологічних стилів навчання; формування 

мовної особистості старшокласників; розвитку навчального 
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простору; використання автентичних текстів і ситуацій з 

одночасним застосуванням мовленнєвої взаємодії, проблемних 

мовленнєво-розумових завдань, які забезпечують мовленнєвий і 

когнітивний розвиток школярів. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ 

ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У методиці навчання англійської мови відрізняються не 

тільки межі формування фонетичних умінь, але й зміст вивчення 

фонетики у старшій школі. Під змістом навчання вимові 
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розуміється все те, на основі чого відбувається навчання учнів 

слухо-вимовним та ритміко-інтонаціональним навичкам. Зміст 

навчання фонетиці в ЗЗСО включає наступні компоненти: 

методологічний, психологічний, лінгвістичний. 
Використання програмного забезпечення досить 

ефективний метод, що здійснює фонетичний аналіз мовлення 

старшокласників (speech analyzers). В сучасних умовах окремі 

версії таких аналізаторів доступні в онлайн режимі.  
Корисними програмні продукти на зразок Web 

Transcription Tool, які полегшують процес транскрибування 

аудіо- та відеоматеріалів, забезпечуючи ефективний зворотній 

зв’язок під час виконання практичних завдань. У фонетичній 

практиці можна використовувати ресурсну базу мережі Інтернет, 

а саме: фонетичні та фонологічні словники, енциклопедії, 

глосарії, аудіо-ілюстраційні матеріали, графічні зображення, 

флеш-анімаційні електронні бібліотеки, аудіо- і відеофрагменти 

мовлення носіїв мовних діалектів, електронні посібники тощо.  
У процесі розвитку фонетичних навичок корисно 

використовувати сучасні інтерактивні технології. Особливо 

актуально, коли старшокласники виконують групові завдання 

або розробляють індивідуальні 

проекти.  Можна  використовувати соціальні мережі (Facebook, 
Twitter), фонетичні блоги (Phonoloblog, John Wells’s phonetic 

blog та ін.), файлообмінники (SlideShare, YouTube та ін.), 

онлайн-курси, віртуальне середовище на зразок Moodle, 

корпусні баз даних (the UCLA Phonetics Lab Archive, PhonBank, 

the Speech Accent Archive). У різноманітних фонетичних блогах 

наводять описи фонетичних явищ, вміщують коментарі, відео- й 

аудіоматеріали, графічні об’єкти, посилання на інші блоги та 

веб-сторінки.  
Для результативного використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі, особливо у 

викладанні англійської мови, необхідно знати їх властивості та 

функції, щоб точно визначити, яке з тих чи інших дидактичних 

завдань доцільно (з точки зору педагогіки та психології). Вибір 
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методу чи засобів навчання визначається, з одного боку, 

особливостями теми, конкретною дидактичною задачею, що 

вирішується, з іншого – дидактичними особливостями 

конкретних засобів навчання. ІКТ прийнято як засіб організації 

пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх шкіл. 
У наукових джерелах наголошується на таких дидактичних 

особливостях сучасних ІКТ, які впливають на інтенсифікацію 

процесу вивчення іноземної мови: 
- багатомовні та полікультурні інформаційні Інтернет-

ресурси; 
- багаторівневі інформаційні Інтернет-ресурси; 
- різноманітність функціональних видів Інтернет-ресурсів; 
- мультимедійні ресурси (дозволяє використовувати різні 

формати матеріалів (текст, графіка, фото, відео, аудіо) для 

створення контенту. Цю функцію можна використовувати для 

збагачення мовного та соціокультурного матеріалу при 

створенні звітів, думок, думок, думок -звіти на основі ІКТ); 
- гіпертекстова структура документів. Ця функція дозволяє 

учасникам проекту створювати гіперпосилання на сторінки 

інших учасників Інтернет-проекту, а також на Інтернет-ресурси. 

Це найбільш актуально при розробці оглядів і зворотного зв’язку 

(програм, сайтів), а також вміння писати звіти та повідомлення; 
- можливість створення особистої зони користувача; 
- вміння організовувати синхронну та асинхронну 

комунікацію; 
- можливість автоматизації інформаційно-методичного 

забезпечення та управління навчальною діяльністю студентів та 

процесами контролю [1, с. 121]. 
Мета розробленої програми на формування англомовної 

фонетичної компетентності учнів старшої школи за допомогою 

сучасних інформаційних технологій, орієнтованої на навчання 

на основі пізнавальних стратегій, полягала в ознайомленні учнів 

десятих класів з новою лексикою по темі «Computer science», 

розвиток мислення вищого порядку, поглиблення навичок 
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правильного мовлення та вдосконалення роботи за еталоном 

(промовляння текстів на основі аудіозапису) [2].  
Сучасні інформаційні технології дозволяють пред’являти 

інформацію не лише з екрану телевізора, але й з комп’ютера за 

допомогою мультимедійних технологій. Мультимедійні 

технології сучасних комплектів забезпечують формування 

навичок і вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності в учнів 

старшої школи.  
Таким чином, застосування вдосконалених інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі вдосконалення вимови 

фонетичного володіння англійською мовою за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення 

успішності старшокласників та вміння старшокласників 

спілкуватися англійською мовою. Стратегічне використання ІКТ 

для викладання англійської мови в середній школі є 

перспективним способом розвитку особистості учня у майбутній 

навчальній діяльності, вільного входження до міжнародної 

спільноти та успішної кар’єри в ній. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА З ДЕСТРУКТИВНО-
КОМУНІКАТИВНИМИ УСТАНОВКАМИ 

Проблема комунікативних деформацій особливо актуальна 

на підлітковому етапі вікового розвитку, де від процесу 

спілкування залежить формування міжособистісних відносин. 

Сукупність певних особистісних особливостей, дозволяють 

будувати гармонійні відносини з однолітками і формувати 

важливі індивідуально-психологічні якості і патерни поведінки: 

емпатія, рефлексія, саморегуляція тощо.  
Інтерактивна взаємодія підлітка, тобто орієнтація «на 

однолітків» грає превалюючу роль. У зв’язку з цим критерії 

успішності можуть суб’єктивно спотворюватися під впливом 

фрустрацій, при неприємних інцидентах у процесі спілкування і 

можуть впливати на особистість, так і навпаки. До змін якостей 

особистості відносять стереотипи сприйняття дійсності, 

установки, стилі та засоби спілкування, а також стратегії 

поведінки. У тому числі, якщо вони мають негативний характер. 

Внаслідок цього, деформації, що мають відношення до 

комунікативної сфери та деструктивні тенденції, можна 

розглядати як деструктивно-комунікативні установки 

особистості. 
У всіх науках особистість представлена своїми різними 

властивостями, здібностями та характеристиками. Найчастіше, 

говорячи про особистість, мають на увазі особливі, значні 

властивості та здібності людини, її особливі характеристики, при 



126 
 

цьому говорять про цілісність особистості, точніше, про 

цілісність. Так, у повсякденному житті якійсь людині можуть 

сказати: «Це особистість», тим самим стверджуючи, що вона 

відрізняється від інших і виступає як талановита, 

цілеспрямована, несхожа на інших людей [6].  
На думку З. Фрейда, психіка складається з свідомості - 

того, що дано самій людині як його переживання, 

передсвідомого – того, що легко усвідомлюється, але зараз не 

усвідомлено явно, несвідомого. Розглядаючи психіку в динаміці, 

З. Фрейд вважав, що між цими компонентами існують постійні 

взаємодії, конфлікти та рухи. Якщо розглядати особистість з 

погляду З. Фреда, він представляв її, як сукупність у такій 

послідовності – «Ід», «Супер-Его» і «Его». Дані 

внутрішньопсихічні сили неминуче вступають один з одним у 

конфлікт. Інстинкти, що міститься в Ід, прагнуть задоволення. 

Супер-Его, у змісті якого входять моральні та суспільні цінності, 

попереджає про неможливість здійснення цих бажань [9]. Его, 

таким чином, є ареною для боротьби суперечливих тенденцій. 

Так, на думку Фрейда, до структури особистості та особистісних 

особливостей, входять основні потреби людини (лібідозна та 

агресивна) та принципи психічного життя (постійність, 

задоволення, реальність). Розвиток особистісних особливостей 

людини визначається причиною народження людини з певною 

кількістю сексуальної енергії (лібідо), яка проходить у своєму 

розвитку через кілька психосексуальних стадій. Також 

переживання раннього дитинства грають значної ролі у 

становленні механізмів психологічних захистів, які впливають 

формування дорослої особистості [10]. 
В. Бехтерєв вважав, що розвиток особистості неможливий 

без колективу, вплив якого не завжди приносить користь. 

Індивідуалізація та соціалізація - це дві сторони соціального 

процесу, що йде шляхом соціальної еволюції, а самовизначення 

особистості представлено у вигляді рухомого процесу, результат 

якого постійно зміщується в ту чи іншу сторону [3].  
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На сучасному етапі розвитку психології, загальновизнаним 

є таке визначення комунікативної установки - інтелектуальний 

стан готовності людини, його схильність до певного роду 

ставлення до людей, подій з якими людина вступає в 

комунікацію. Комунікативні установки складаються на основі 

досвіду і впливають на поведінкові реакції людини щодо тих 

об’єктів та ситуацій, з якими вона пов’язана і які соціально 

значущі [1]. Комунікативна установка партнера – це своєрідна 

програма поведінки особистості процесі спілкування. Рівень 

установки може прогнозуватися в ході виявлення: предметно-
тематичних інтересів партнера, емоційно-оцінних відносин до 

різних подій, ставлення до форми спілкування, включеності 

партнерів до системи комунікативної взаємодії. Це визначається 

під час вивчення частоти комунікативних контактів, типу 

темпераменту партнера, його предметно-практичних переваг, 

емоційних оцінок форм спілкування [2]. 
На думку Л. Столяренко та С. Самагин, формування 

основних психологічних установок нашого «Я» визначаються в 

результаті позитивних або негативних реакцій, що найбільш 

часто повторюються, на навколишні стимули [8]. Вони 

виділяють 4 види таких установок стосовно оточуючих:  
 «Я добрий – ти добрий». Це найбільш продуктивна 

і моральна установка, оскільки здебільшого нам надають негатив 

не за злим наміром, а за недомислом, через свою моральну 

незрілість. Люди з цією установкою знають собі ціну і очікують 

від інших, що вони будуть поводитися з ними відповідно. Вони 

взаємодіють з оточуючими конструктивно, співпрацюючи та 

працюючи у колективі. 
 «Я добрий – ти поганий». Цей вид установки 

характерний тим людям, які здатні до творчого 

самоствердження. Їм властиво перекладення відповідальності за 

вирішення проблеми на інших людей і у разі невдачі, 

звинувачують інших і зганяють тим самим на них свою досаду. І 

тут хибне самоствердження відбувається за рахунок приниження 

інших людей.  
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 «Я поганий – ти добрий». Така установка властива 

людям з комплексом неповноцінності, низькою самооцінкою і 

тих, хто почувається безсилими в порівнянні з іншими людьми. 

Зокрема, вони застосовують стратегію уникнення контакту з 

людьми або навпаки примикають до сильніших особистостей. 

Часто такий тип людей схильний до депресивного стану. 
 «Я поганий – ти поганий». Ця установка породжує 

почуття саморуйнування особистості, безнадійності та втрату 

інтересу та сенсу життя. Таким людям властиві дратівливість, 

імпульсивність, непередбачуваність, що веде схильність до 

такого стану, як важка форма депресії. 
У підлітковому віці одним із головних аспектів формування 

власного «Я» та рівня самооцінки, самоідентифікації є думка 

однолітків [7]. Спілкування з товаришами перетворюється на 

особливу діяльність, що займає важливе місце у їхньому житті. 

У зв’язку з цим, Ф. Дольто розглядала агресивну модель мовної 

поведінки підлітків, як певну тенденцію застосування мовних 

шаблонів («помовч», «всі норми», «не хочу говорити» або «не 

хочу тебе слухати»), як акт протидії та дистанціювання від 

оточуючих. Найчастіше комунікативна структура підлітка досить 

розвинена, оскільки у ній переважають клішованість і 

націленість на образи і манери поведінки авторитетних і 

симпатизованими підлітками людей [5].  
Уникнути цього виду розвитку установок спілкуванні 

можуть допомогти як приведення правильного прикладу 

наслідування із боку батьків, а й, наприклад, літературні 

джерела, де представлені естетичні, моральні компоненти мовної 

поведінки. В. Журавльов виділяє особливу групу конфліктно-
стресових ситуацій у підлітковому віці і ділить типи 

товариськості школярів на три різновиди[2]: 
  школяр-самітник, схильний до самотності та 

групової ізоляції (його втомлюють контакти з ровесниками, він 

відчуває комфорт, залишившись наодинці з собою, воліє 

працювати на самоті);  
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  школяр, схильний до парного типу спілкування (у 

нього є надійний друг чи подруга, тому що без друга немає 

відчуття повноцінного життя; часто такий підліток потрапляє під 

негативний вплив); 
  школярі, схильні до групової комунікації (з них 

формуються стихійні вироблення застосування копінг-стратегії у 

взаєминах з оточуючими) [4].  
Таким чином, комунікативна діяльність є важливим 

фактором відображення деструктивних установок у спілкуванні 

у підлітка та визначає важливе формування його особистості. 

Однак, підліток на піку становлення індивідуально-
психологічних характеристик, які можуть суперечити один 

одному у своєму прояві, не завжди зможе успішно реалізувати 

себе як комунікант. На жаль, у рамках загальної та соціальної 

психології, характер комунікативної сфери та її зв’язок з 

особливостями особистісних якостей підлітків досліджено не 

повною мірою. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 

НА СТУДЕНТІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
На сьогоднішній день психологія є науковою галуззю, яка 

привертає увагу як фахівців багатьох спеціальностей, так і 

людей, що просто прагнуть підвищити свою психологічну 

культуру, які свідомо підходять до процесу саморозвитку, 

самовдосконалення, виховання, навчання або свідомо, грамотно, 

хочуть критикувати, коли виховують, навчають інших. 
Особливої значущості психологічні знання набувають у 

процесі підготовки педагогічних фахівців і тих, хто фактично 

займається вихованням, навчанням. І майбутній фахівець, і 

особа, яка займається вихованням, повинні уміти практично 

використовувати загальну психологію, різні можливості 

мистецтва, методи арт - терапії, для впливу, на різні психо – 
емоційні стани індивіда за різних життєвих обставин. 

Людське суспільство складається із складових: окремих 

індивідів людського роду, сімей, родин, кланів тощо. 
Впродовж розвитку людства відбувалось поглибленням 

розуміння понять: людина, індивід, особистість, 

індивідуальність [3]. 
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Людина – найбільш загальне поняття з боку філософії. Це 

біосоціальна істота, якій притаманні членороздільна мова, 

свідомість, вищі психічні функції (абстрактно – логічне 

мислення, логічна пам`ять). 
Індивід – біологічний організм, носій загальних спадкових 

якостей aaбудова мозку, темперамент, задатки). Представник 

біологічного людського роду – homo sapiens. Це те, з чим 

народжуються. 
Особистість – соціально-психологічна сутність людини, 

яка формується в результаті засвоєння індивідом суспільних 

форм свідомості і поведінки, суспільно-історичного досвіду 

людства. Особистістю люди стають у соціумі: під впливом 

суспільства, виховання, навчання, взаємодії, спілкування тощо. 
Особистість – це: 1) продукт впливу суспільства на 

індивід, своєрідний «соціальний індивід»; 2) якість індивіда, яка 

не може виникнути поза суспільством. При цьому процес 

становлення людини, як особистості в результаті включення її в 

різні спільноти приведе до соціалізації особистості.  
Соціалізація здійснюється в соціальних групах, в які 

людина послідовно включається протягом життя через «канали 

соціалізації»: виховання, навчання, через заклади освіти, 

культури, засоби масмедіа, сім`ю, мистецтво, літературу, 

комп`ютерні мережі, Інтернет та ін. 
Прояв особистісного у соціумі утворює «індивідуальність», 

її набувають. 
Індивідуальність – неповторне співвідношення особистих 

рис та особливостей людини (наприклад, ставлення до 

оточуючих, рівень розвитку тощо), які утворюють її 

своєрідність, не схожість на інших. 
Першої соціалізації індивід зазнає в своєму першому 

соціумі, у сім`ї, в родині. 
Сім`я –це: 1) первинний та основний осередок суспільства; 

2) сукупність осіб, які спільно проживають, пов`язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов`язки; 3) об’єднання осіб 

на підставі щлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також 
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на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не 

суперечать моральним засадам суспільства [1]. 
Тож, психо – емоційний стан індивідів - новонароджених 

дітей формується у їх першому оточенні собі подібних 

представників людського роду, інакше, без цього впливу, 

новонароджене дитя позбавляється можливості стати 

особистістю, хоча зможе протягом свого унікального розвитку 

проявляти індивідуальність. Це буде пояснюватись тим, що буде 

певна не схожість на інших. Таку «не схожість» однаково 

можуть мати і тварина, і «мауглі», і первісна людина теж мала 

індивідуальність; вона однаково притаманна і дорослому 

чоловіку, і злочинцю тощо. 
 Психо – емоційний стан первинної ланки суспільства, 

сім’ї, її членів, формується під впливом різних видів та факторів 

психологічного впливу. 
До видів (методів) психологічного впливу передусім 

належать переконання, зараження, навіювання, наслідування. Це 

фактори впливу, механізм дії яких спрямований насамперед на 

несвідоме [4]. Тож, займаючись веденням домашнього 

господарства, благоустроєм побуту і родини в цілому, кожен її 

представник свідомо чи не свідомо застосовує творчість і методи 

психологічного впливу. 
 На самому примітивному рівні творчість, мистецтво, 

потрібні нам і у взаємодії, для порозуміння, для гармонійного 

поєднання інтересів різних індивідів у суспільстві, зокрема, у 

сім’ї. Власне, побудова сім’ї – це теж і результат певного 

процесу і подальший крок у цьому напрямку – розбудова сім’ї, у 

кількісних, якісних показниках. Виокремлюють спеціальний 

напрямок психології – «Психологія творчості». Необхідними 

компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої 

міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату 

творчості). 
 Щоб індивіду максимально самореалізуватися, 

самоактуалізуватися, привнести в дійсність себе, своє «Я», з 

усіма своїми природними задатками і здібностями у соціумі, 
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задовільнити психо - емоційний стан важливо зрозуміти свою 

внутрішню природу і діяти у згоді з нею. Як справедливо 

відзначив П.Я. Гальперін, «можливості розумного (а тим більше 

творчого) рішення задач істотно залежать від якості раніше 

придбаних знань і умінь» [2]. 
 Будь – яке мислення є творчим (А.В. Брушлінський, Л.Л. 

Гурова). Творча уява становить значний інтерес , як здібність, 

яка відіграє важливу роль в усіх сфеарах людської діяльності і є 

її складовою частиною. 
 Активне життя людини починається в грі, завдяки чому 

вона пізнає найпростіші відношення в оточуючій її дійсності. 

Творчість, фантазія, уява – беруть участь і в розвитку техніки, і в 

духовному формуванні особистості. Вони покликані знайти 

здорову реалізацію у людських вчинках. 
 Підростаюче покоління не завжди оволодіває творчою 

силою фантазії, натомість стає пригніченим, наповнюється 

руйнівною силою, що відображається на принципах моралі і т.д 
Чудовим методом вияву стану індивіда, його потреб, 

талантів, здібностей, фобій, тощо є арт – терапія [5]. 
Арт – терапія (від англ. Art – «мистецтво» + терапія) – 

методика, яка спрямована на проведення лікування 

«мистецтвом». Вона ж є напрямом психотерапї, який виник у 40-
ві роки ХХ століття. 

Термін «АРТ – ТЕРАПІЯ» запровадив у 1938 р. Андріан 

Кіт Грем Хіл. Найбільш близьким йому нашим вітчизняним 

терміном було «ізо – терапія». 
Спочатку схема лікування мистецтвом була представлена в 

теоріях таких відомих особистостей, як З. Фрейд, К. Юнг, А. 

Маслоу.  
Центральна постать арт – терапевтичного процесу – 

особистість, яка  прагне до саморозвитку, розширення діапазону 

своїх фізичних можливостей. 
Мотиви для заняття творчістю, арт – терапією: 1) 

депресивна особистість – стреси, нервові розлади,; 2) шизоїдна; 

3) знесилена особистість –; 4) собистість з низькою 
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самооцінкою; 5) собистість з  підвищеною імпульсивністю, 

почуттям тривоги; 6) собистість з невмотивованою агресією; 7) 
собистість з некерованим почуттям ревнощів; 8) собистість з 

труднощами емоційного чи психічного розвитку; 9) особистість 

з роздвоєнням особистості; 10) собистість з наявністю 

необґрунтованих страхів або фобій; 11) з метою позбавлення 

особистості шкідливих залежностей: алкоголізму, наркоманії 

тощо  
Ця методика вважається універсальною. Вона може бути 

використана самостійно, але найчастіше уроки мистецтва 

поєднують із звичайними консультаціями, на яких психолог 

може отримати від пацієнта більше інформації, дати пораду і т. 

д.. Нерідко практикуються групові заняття, на яких творчістю 

займаються відразу кілька пацієнтів. Це дає їм змогу 

задовольнити потребу в спілкуванні і підтримки 
Розуміючи природу людини, можливості, які надає 

індивіду соціум, сім’я, застосовуючи надбання психології 

мистецтва, методи арт – терапії, педагогіки, можна сформувати 

сильну, впевнену у собі і своїх можливостях особистість із 

здоровим психо – емоційним станом чи за потреби зробити 

психокорекцію засобами мистецтва, тим самим покращити 

якість життя конкретного індивіда; перенаправити його 

невитрачену внутрішню енергію в соціально схвалені сфери 

життя і змінити на краще тенденцію спаду моралі підростаючого 

покоління. 
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СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ТА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗВЕРНЕННЯ В.О. 

СУХОМЛИНСЬКОГО ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ  
В 40-60-Х РР. ХХ СТ. 

Активна творча діяльність В. Сухомлинського припадає на 

період 40-60-х років ХХ ст. відносно короткий за часом, який 

був насичений подіями історичного значення. Динамічний 

розвиток країни в післявоєнні роки висунув нові вимоги до 

освіти (необхідність охоплення різноманітними формами 

навчання всіх дітей шкільного віку; підвищення якості освіти; 

забезпечення патріотичного спрямування у навчанні, підготовка 

кваліфікованих педагогічних кадрів). Цей період 

характеризується унікальним поєднанням зовнішніх умов 

(політизація освіти; панування колективістської ідеології; 

стандартизація виховної роботи, командно-адміністративний 

характер управління школою), на тлі яких актуалізувалася 

гуманістична традиція. 
Взаємодія командно-адміністративної системи з системою 

освіти набула своєрідної форми формальної відповідності 

вимогам, що висуваються органами державної влади. Публікації 
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тих років підтверджують, що педагогіка засвоювала і 

використовувала комуністичну фразеологію, але при цьому жива 

справа  відображалася не в лексиці, а в її конкретному змісті. 

Ентузіазм більшості вчителів, прагнення до інновацій не 

закінчилися в роки панування єдиних вимог; стандарту і 

шаблону. Педагогічна творчість В. Сухомлинського є 

переконливим свідченням того.  
Становлення та розвиток ідеї формування професійної 

майстерності педагога у спадщині В. Сухомлинського історично 

зумовлено, тісно пов’язане з еволюцією поглядів вченого та 

включає наступні етапи: 1948–1954 рр. – етап обґрунтування 

нових методів у роботі з особистістю вчителя та учня (вчитель 

характеризується як фахівець у певній предметно-
дисциплінарній галузі, який знає науку, на основі якої 

побудований предмет, що ним викладається, досконало володіє 

матеріалом і вміє пояснити його учням); 1955–1966 рр. – етап 

інтеграції культури діяльності та загальної культури вчителя у 

його педагогічній діяльності (вчитель розглядається не тільки як 

предметник, а й як людина культури, громадський діяч; 

організатор соціокультурної діяльності поза школою, який 

любить і поважає працю, здатний сприйняти моральне ставлення 

учня до праці); 1967–1970 рр. – етап створення локальної 

інноваційної системи освіти (Павлиська середня школа) (ідея 

професійної майстерності педагога збагатилася за рахунок 

емоційного переживання, що забарвлює процес пізнання та 

педагогічної діяльності; надає взаємодії вчителя та учня нового 

імпульсу). 
Методологічною основою ідеї формування професійної 

майстерності педагога у педагогічній спадщині В. 

Сухомлинського є осмислення та творче заломлення досвіду 

вітчизняної та зарубіжної педагогіки, традиції народної 

педагогіки, конкретна практика професійної майстерності 

педагога у Павлиській середній школі. Провідні їдеї педагогів Я. 

Коменського, Й. Дистервега, Я. Корчака, К. Ушинського, Ж-Ж 

Руссо, Л. Толстого, П. Каптерєва, А. Макаренка у сфері 
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формування професійної майстерності педагога лежить в основі 

поглядів В. Сухомлинського. Але в рамках педагогічної системи 

павлиського педагога ідеї перелічених учених набули 

подальшого розвитку. 
Відповідно до критеріїв та показників досліджуваного 

явища, виявлених у теорії та практиці В. Сухомлинського, ідея 

професійної майстерності вчителя трактувалася так: майстерний 

учитель – це цілісна особистість з культурою морально-
гуманістичного спрямування.  

Сутність професійної майстерності педагога в спадщині В. 

Сухомлинського визначається як інтегративна якість 

особистості, що поєднує мотиваційний, пізнавальний, 

діяльнісний, емоційно-оцінний компоненти, а також спосіб її 

свідомої організації (взаємодія, співстворення, співпраця) учня і 

вчителя. 
У середині минулого століття В. Сухомлинський шукав і 

експериментально перевіряв педагогічні умови виховання 

особистості учня і вчителя. Вчений був твердо впевнений, що 

«дитина виховується не підручником, методикою, а особистістю 

вчителя, духовно-багатого учня може виховати лише духовно-
багата людина». Науковцями обґрунтовано такі педагогічні 

умови формування професійної майстерності вчителя: 

організація рефлексивного освітнього середовища шляхом 

переосмислення старих та створення нових культурних норм у 

навчально-виховному процесі; створення творчої атмосфери в 

шкільному колективі шляхом активізації дослідницької 

діяльності вчителів та учнів; емоційне забарвлення педагогічної 

діяльності через гуманізацію відносин між його учасниками, а в 

першу чергу – через зміну ролей вчителя та учня. 
Ідея В. Сухомлинського щодо формування професійної 

майстерності вчителя була принципово новою для педагогічної 

теорії та практики 40-60-х років ХХ ст. й досі актуальна для 

сучасної середньої школи. 
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МОТИВАЦІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ 

Професійна діяльність детермінована, з одного боку, 

особливостями особистості, що відіграють основну роль в 

процесі діяльності. З іншого боку, можна говорити про те, що 

формування і розвиток особистості людини відбувається в ході 

професійної діяльності. Мотивація професійної діяльності має 

складну структуру, що зумовлює професійну поведінку людини і 

задає їй певну спрямованість. На кожному етапі реалізації 

професійної діяльності структура професійної мотивації 

відрізняється: на етапі вибору спеціальності, вибору місця 

роботи, етапі адаптації та безпосередньої реалізації діяльності. 
Професійний педагогічний розвиток є безперервним 

процесом, тому проблема мотивації вчителів досить актуальна. 

Процес мотивації ґрунтується на конкретних мотивах, під якими 

розуміються причини, що активізують особистість і які 

спонукають її до дій.  
Перед тим, як приступити до аналізу проблем професійної 

мотивації педагогів, слід позначити домінуючі мотиви 

педагогічної діяльності та їх вплив як на особистість учителя, 

так і на його професійну діяльність. Мотиви можуть відрізнятися 

і мати різну спрямованість: 
1. За часом існування: короткочасні і довготривалі; 
2. За рівнем участі в свідомості особистості: усвідомленими 

і неусвідомленими; 
3. По виду певних потреб, яким вони відповідають: 

матеріальні і духовні, вищі і нижчі. 
При всьому різноманітті існуючих мотивів в структурі 

особистості (соціальні, духовні, матеріальні, функціональні, 

органічні), при аналізі мотиваційної сфери педагога викликають 

інтерес такі мотиви, які актуалізують ті чи інші потреби і 

сприяють професійному розвитку. Вчені вивчали процес 
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педагогічної діяльності у всьому його різноманітті: зміст, 

професійні мотиви, види мотивації. Останній автор, вивчивши та 

проаналізувавши мотиви діяльності, прийшов до думки, що слід 

об'єднати все різноманіття мотивів в три групи домінуючих 

мотивів педагогічної діяльності. До першої групи належать 

мотиви повинності, пов'язані з виконанням службових, 

професійних обов'язків, які несуть собою певні соціальні 

наслідки: в разі педагогів – відповідальність за соціалізацію 

учнів. Друга група мотивів полягає в зацікавленості і 

захопленості викладанням предмета, третя – щирий інтерес до 

спілкування з дітьми. 
У класифікації мотивів, виявленій С. С. Занюк, 

виділяються наступні мотиви, домінуючі в педагогічній 

професії. Першими визначаються матеріальні мотиви (зовнішня 

мотивація), які пов'язані зі всілякими варіантами винагород. 

Автор приходить до висновку, що зовні вмотивований педагог 

не прагне до підвищення власної професійної кваліфікації, 

прагнучи підвищити зовнішні показники праці. Наступна група 

мотивів пов'язана з зовнішнім самоствердженням педагога, що 

відбувається за рахунок схвалення і повагою його діяльності 

оточуючими. Мотив самоствердження, пов'язаний із зовнішньою 

позитивною оцінкою, має сильний зв'язок і вплив на самооцінку, 

тим самим займаючи високе місце в існуючій ієрархії мотивів. 

Професійні мотиви, якими керуються педагогічні працівники, 

характеризуються глибоким осмисленням професії, виконанням 

професійних обов'язків, прагненням отримати необхідні 

професійні компетенції. Заключна група мотивів пов'язана з 

педагогічною самореалізацією. Потенційне існування даних 

мотивів в структурі мотиваційної сфери особистості не гарантує 

того, що при будь-якій діяльності розкриються потенціал і 

можливості людини. Діяльність, в процесі якої особистість 

отримує задоволення і виявляє до неї інтерес, сприяє розвитку 

мотивів самореалізації. Педагогічна діяльність містить всілякі 

творчі види праці, які розширюють можливості саморозвитку 

для вчителя. Для того, щоб педагогічний процес був 
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продуктивним і успішним, педагог повинен спиратися на 

актуальні мотиви [1]. 
Професійний розвиток вчителя здійснюється наступними 

шляхами:  
1. За допомогою самоосвіти, тобто наближення до певної 
професійної мети за рахунок розвитку професійних умінь і 

знань; 
2. Під впливом зовнішнього фактора навколишнього 

професійного середовища, що полягає в управлінні освітнім 

процесом. Освітні структури в особі шкіл пропонують різні 

варіанти і способи прояву педагогічних талантів і навичок. 
Міркування на тему того, наскільки значуща мотивація 

професійної діяльності для педагогів, зводяться до висновку, що 

мотивація професійного розвитку є системоутворюючим 

стрижнем в посиленні професійно значущих особистісних 

якостей. Проблеми, що виникають в процесі мотивації, 

перешкоджають здібностям педагога до нарощування власної 

кваліфікації та ефективної реалізації педагогічного процесу. Не 

менш важлива роль мотиваторів, які визначаються як фактори, 

які «здатні дати людині задоволення від виконуваної діяльності 

за рахунок задоволення вродженої потреби психологічного 

зростання і прагнення до підвищення своєї компетентності» [2]. 
Роль мотиваторів і ступінь їх впливу на продуктивність 

педагогічної діяльності залежить від змісту професії, 

професійної орієнтованості особистості, сформованих 

соціальних відносин. 
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САМОТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН РОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ 
Сучасна ситуація розвитку суспільства, характеризуються 

зростанням стресогенних факторів, розширенням спектру 

соціально-економічних, політичних, екологічних, культурних, 

духовних криз; все це підкріплено швидкими темпами 

інформатизації та технологізації соціуму й вимушеною 

соціальною ізоляцією, спричиненою загальносвітовою 

пандемією. З таких умов особистість може переживати 

різноманітні психоемоційні стани: тривожність, страх, стрес, 

самотність тощо. 
Інтенсифікація трансформаційних процесів суспільства 

ускладнюють формування навичок відкритого і близького 

спілкування, оскільки «сучасна комунікація» характеризується 

мультимедійною формою, для якої притаманне збільшення 

числа контактів при масовому спілкуванні та скорочення частки 

комфортної, емотивної взаємодії, що веде до замкнутості та 

самотності [7]. 
Аналіз сучасних наукових досліджень проблеми 

самотності показує, що досі в науці немає єдиного розуміння 

сутності феномена. Складність дослідження цієї проблеми 

зумовлена різними системами наукових поглядів щодо 

особливостей змісту, причин появи, форм прояву самотності і 

способів їх переживання. 
М. Покровський та Г. Іванченко описують основні 

методологічні підходи дослідження самотності, серед яких 

виділяються когнітивно-феноменологічні, міжособистісні, а 

також засновані на концепції дефіциту соціального спілкування. 
Перша група (Х. Лопата, Дж. Фландерс, У. Садлер, Т. Джонсон, 

Е. Пепло, Д. Перелман) концептуалізує когнітивні аспекти 

феномену самотності, перетворюючи його на процес самооцінки 
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та самоатрибуції особистості, що пізнає неповноту своїх 

відносин з іншими. У цьому сенсі самотність набуває 

продуктивного характеру прагнення до кращого, яке поки що ще 

не відбулося або вже втрачено, але в принципі відновлюване. 

Когнітивно-феноменологічний підхід підкреслює пізнавальний 

момент сприйняття та оцінки міжособистісних зв'язків та їх 

дефіциту самим суб'єктом (індивід усвідомлює свою самотність, 

визнає себе самотнім) [4, с. 22]. 
Друга група (Г. Салліван, Р. Вейс, Ф. Фромм-Рейхманн, П. 

Лейдерман) підкреслює вроджену потребу людини у 

встановленні близьких, інтимних стосунків з іншою людиною. 

Йдеться про особливу близькість стосунків та взаємних 

очікувань (не обов'язково сексуально сфокусованих), інтимізація 

визнається однією з базових потреб особистості. З позиції 

міжособистісного підходу самотність стає, у інтерпретації 

«відсутність близького (інтимного) зв’язку», негативним 

емоційним станом, а між відсутністю необхідних особистісних 

інтимних зв'язків та самотністю встановлюється жорстка 

кореляція [4, с. 23]. 
Третя група (Дж. Янг) використовує ідею соціального 

підкріплення (social reinforcement) особистості. Самотність 

розвивається в умовах ослаблення соціального підкріплення, 

коли індивід виявляє низьку якість своїх зв'язків з іншими 

людьми – формалізованість, поверховість, прагматичність 

спілкування та взаємодій. Самотність формується як 

компенсаторна реакція на цей дефіцит, що дозволяє людині 

замкнутися в собі, побудувавши лінію соціально-психологічної 

оборони [4, с. 27]. 
Розглядаючи самотність як психічний феномен, П. 

Гасанова та М. Омарова відносять його до в різних категорій, 

наприклад, таких як почуття (обумовлюється переживанням 

людиною своєї несхожості на інших), процес (поступове 

втрачання здібності особистості сприймати і реалізовувати 

наявні у суспільстві норми, принципи, цінності у конкретних 

життєвих ситуаціях), ставлення (неможливість прийняття світу 
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як самоцілі та самоцінності), життєва позиція (усвідомлене 

небажання підтримувати близькі стосунки з іншими (батьками, 

рідними, друзями тощо)) [2, с. 9-10]. 
Є Філіндаш, аналізуючи феноменологію соціально-

психологічної самотності зазначає, що «розглядаючи самотність 

як соціальний та психічний феномен, одні дослідники 

підкреслюють його відмінності з поняттями «ізоляція» та 

«усамітнення», вважаючи, що самотність має специфічний 

внутрішній контекст, інші – використовують три поняття як 

синонімічні» [7, с. 15]. На її думку, соціальна ізоляція не є 

самотністю (адже відчуття самотності може бути у людей, які 

постійно перебувають у суспільстві), але лише може сприяти 

появі цього почуття або посилювати його симптоми. Самотність 

відображає внутрішній розлад відносин особистості з 

суспільством, самим собою, і супроводжується негативними 

емоціями: стресом, стражданнями, невдоволення [7, с. 15]. 
Інший варіант внутрішньо особистісної генези самотності, 

коли мається на увазі позитивний за проявами та конструктивний 

з погляду особистісного зростання вид цього стану – усамітнення. 

Однією з умов позитивного прояву самотності у житті є вироблена 

(чи набута з допомогою психотерапії) психологічна стійкість, що 

забезпечує збереження основних відносин індивіда з дійсністю, 

припускаючи водночас існування моментів пластичності, гнучкості і 

варіативності [2, с. 34]. 
П. Гасанова та М. Омарова визначають самотність як 

«психічний стан людини, що відображає переживання своєї 

окремості, суб'єктивної неможливості чи небажання відчувати 

адекватний відгук, прийняття та визнання себе іншими людьми» 

[2, с. 11]. На їх думку: «людині для нормального існування 

абсолютно необхідне визнання та прийняття себе як іншими 

людьми, так і собою. Якщо на якийсь момент вона втрачає це 

або з якихось причин не може відчувати, то ймовірність 

переживання самотності дуже висока» [2, с. 12]. 
Найбільш об’ємне і загальнодоступне визначення 

самотності наведено у вікіпедії: «… соціально-психологічне 
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явище, емоційний стан, пов'язане з відсутністю близьких, 

позитивних емоційних зв'язків з людьми та / або зі страхом їх 

втрати в результаті вимушеної або наявної психологічної 

причини соціальної ізоляції. У рамках цього поняття 

розрізняють два різних феномени – позитивна (самітність) і 

негативна (ізоляція) самотність, однак найчастіше поняття 

самотності має негативні конотації» [5]. Так за визначенням М. 

Покровського та Г. Іванченко, самотність – негативний 

емоційний стан людини, яка відчуває дефіцит глибоких і 

задовольняючих її соціальних зв'язків та негативно сприймає 

цей стан, що супроводжується дистресовим синдромом [4, с. 27]. 
О. Неумоєва підкреслює неоднозначний вплив самотності 

на особистість, що підтверджано експериментальним 

результатами дослідження: з одного боку, самотність 

дестабілізує відносини з групою однолітків, знецінює вплив на 

самовідношення особистості, негативно позначається на 

самосприйнятті та поведінці особистості; з іншого боку, 

самотність є фактором низької самоприв'язаності, тобто – свого 

роду індикаторами незадоволеності людини своїм становищем, 

спонукає до відповідності з ідеальними уявленнями про себе. 

О. Неумоєва трактує самотність як суперечливий 

(амбівалентний) психічний феномен, що має як негативний, так і 

позитивний потенціал особистісного розвитку, останнє полягає у 

тому, що самотність може кваліфікуватися як ресурс розвитку 

особистості [3]. 
На думку Г. Тихонова, суперечливий характер самотності 

зумовлений самою сутністю людського буття: з одного боку, 

людина – рефлексуючий суб'єкт, індивідуальна особистість, яка 

відчуває потребу в автономії та індивідуалізації; з іншого боку, 

людина – «zoon politikon» (за визначенням Арістотеля), істота 

суспільна, яка відчуває потребу в єднанні з іншими людьми. 

Позитивний аспект самотності передбачає реалізацію моделі 

«автономного суб'єкта», що веде до переоцінки індивіда як 

творця самого себе, його самодостатності та незалежності. У 

такому трактуванні самотність розуміється як необхідна умова 



145 
 

особистісного розвитку, як своєрідний каталізатор людського 

духу [6, с. 4-5]. 
В. Андрусенко підкреслює, що «душевна самотність – 

важливий етап у визначенні можливостей свого «Я», як вільного 

самовизначення та самоствердження у світі» [1, с. 30]. Визнання 

можливості позитивної, розвиваючої ролі самотності дає 

досліднику нові перспективи вивчення та осмислення цього 

феномена.  
П. Гасанова та М. Омарова розглядаючи феномен 

самотності у його цілісності, протяжності, континуумі, 

виділяють позитивні та негативні чинники впливу на 

особистість. Основною причиною, що визначає характер впливу 

самотності на людину та її життя в цілому, виступають особливості 

внутрішньо особистісної генези цього психічного явища. 

Відчужене, дифузне, дисоційоване і, звичайно, клінічні форми 

самотності здійснюють негативний вплив. Керована самотність є 

необхідною складовою самопізнання, самовизначення та 

особистісного зростання людини, тобто здійснює позитивний, 

конструктивний вплив на психіку [2, с. 45]. 
Таким чином, самотність є багаторівневе психічне явище, 

що характеризується бінарністю впливу на особистість. З одного 

боку, конструктивний вплив самотності на особистість сприяє 

розвитку саморозуміння, самосприйняття, самоактуалізації 

тощо; з іншого – деструктивний вплив проявляється у зниженні 

самооцінки, втратою інтересу до життя, знеціненням суспільних 

норм тощо. Перспективою майбутніх наукових пошуків 

вважаємо систематизацію підходів дослідження генезису 

феномену самотності, впливу самотності на особистість у 

юнацькому віці, чинників формування та особливостей 

подолання деструктивних наслідків переживання самотності. 
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Можливість реалізації особистого потенціалу у сучасному 

суспільстві стає основою життєдіяльності особистості. 

Проблема самореалізації особистості займає одну з центральних 

проблем соціуму, який ставить перед індивідом все нові вимоги, 

які беззаперечно впливають на його становлення, 

самовизначення та активацію особистісного потенціалу. Процес 

самореалізації розглядають як один з основних векторів 

життєдіяльності людини, який передбачає усвідомлений процес 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Самотність
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саморозкриття та опредметнення ресурсів особистості при 

здійсненні різнопланової соціальної активності. 
Сучасна ситуація розвитку особистості характеризується 

неоднозначністю можливостей самореалізації чоловіків та жінок. 

Питання статево-рольових відмінностей у прагненні до 

самореалізації зазнає значних змін, що зумовлено наявністю, в 

сучасному українському суспільстві, суперечностей між 

традиційним (гендерні стереотипи) та модернізованим (творча 

активність та призначення людини) уявленням про роль жінки у 

соціумі. 
Найвідоміша теорія самореалізації особистості належить 

А. Маслоу, який визначив самореалізацію як фундаментальну 

гуманістичну потребу – засіб особистісного зростання. 

Невід'ємною частиною самореалізації є реалізація свого 

потенціалу у будь-якій людині, незалежно від її статі. У 

просторіччі під самореалізацією ми часто розуміємо професійну 

самореалізацією – це безперервний процес, який завершується 

бажанням досягти професійних здобутків для себе, що 

супроводжується бажанням перевершити колег і піднятися на 

«вершину» успіху задля досягнення поставлених цілей. А. 

Маслоу підкреслював, що коли людина досягає стадії 

самореалізації, вона повністю поглинута своєю роботою без 

жодних винятків [10, с. 452]. 
В. Гупаловська зазначає, що самореалізація – 

перманентний стан високорозвиненої особистості, якій 

властивий певний рівень самосвідомості, самовизначення, 

рефлексії, самопізнання, яка досягла рівня самотворення, 

виробила і виробляє самоставлення. На її думку, необхідними 

передумовами самореалізації є внутрішня активність 

особистості, усвідомлення нею своїх життєвих цілей, як елемент 

самовизначення, самосвідомості, самопізнання [2, с. 8]. 
С. Кудінов і Н. Єжова переконані, що самореалізація грає 

найважливішу роль на життєвому шляху особистості – визначає 

його, а причини самореалізації закладені у людській сутності та 

існують як задатки, що з розвитком людини стають основою 
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здатності до самореалізації. Основною умовою успішної 

самореалізації, автори виділяють, динамічну функціональну 

єдність, де образ світу та образ Я ніби врівноважені через 

адекватне розуміння людиною свого місця у світі та 

використання адекватних соціальних умінь [3, с. 6]. 
«Те, що називають самореалізацією, зовсім не має бути 

метою для досягнення з простої причини: що більше її прагнеш, 

то більше шансів її проґавити. Іншими словами, самореалізація 

можлива лише як побічний ефект самотрансцендентності», – 

зауважує В. Франкл [5, с. 120–121]. На думку автора, ми можемо 

віднайти цей сенс у житті трьома різними шляхами: 1) 

займаючись справою або творчістю; 2) досвідчуючи щось або 

зустрічаючи когось і 3) обираючи власне ставлення до 

неминучих страждань [5, с. 121]. 
В. Гупаловська підкреслює, що основними способами 

самореалізації особистості жінки у приватному житті та 

професійній діяльності виступають цілеспрямована діяльність, 

творчість, активність, самовираження, прояв власного «Я», 

продуктивна праця, будь-яка соціальна діяльність, соціальна 

активність, життєтворчість [2, с. 19]. 
Самореалізація особистості є здійсненням можливостей 

розвитку «Я» за допомогою власних зусиль, а також у спільній 

діяльності, співтворчості з іншими людьми (близьким і далеким 

оточенням), соціумом і світом в цілому [1, с. 35]. На думку С. 

Кудінова і Н. Єжової, проблема жіночої самореалізації має два 

основні аспекти. Перший пов’язаний з традиційним 

(стереотипний) поглядом призначення жінок – насамперед 

материнство і будинок, згідно з іншим – окрім дітей та будинку в 

житті сучасних жінок існує багато інших можливостей для 

реалізації закладеного в них потенціалу [3, с. 6].  
Як зазначалось раніше, А. Маслоу припустив, що більшість 

людей, якщо не всі, потребують внутрішнього вдосконалення і 

шукають його, проте лише деякі – як правило, обдаровані – люди 

досягають її (менше, ніж 1% від населення за оцінкою Маслоу). 

Частково це зумовлено комплексом Іони, що характеризується 
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страхом успіху, який заважає людині прагнути величі і 

самовдосконалення. Крім власного не розуміння користі 

самовдосконалення, соціальне та культурне оточення часто 

пригнічує тенденцію до актуалізації певними нормами стосовно 

якоїсь частини населення. Прикладом цього є культурні 

стереотипи або ж «традиційні» ролі чоловіка і жінки. Остання 

перешкода для самоактуалізації – сильний негативний вплив на 

потреби безпеки, оскільки процес зростання потребує постійної 

готовності ризикувати, помилятися, відмовлятися від старих 

звичок, то все, що збільшує страх і тривогу людини, збільшує 

також тенденцію повернення до пошуку безпеки та захисту [6, с. 

А. Феррара зауважує, що у деяких концепціях 

самореалізація розуміється насамперед як звільнення від 

обмежень соціального порядку, що укорінився. Посилаючись на 

різноманітні теорії, А. Феррара підкреслює, що деякі автори 

описують автентичність як щось таке, чого можна досягти 

всупереч вимогам суспільства та культури, інші зауважують – 

соціальні очікування, ролі та інститути не можна розуміти як 

лише обмежувальні, «дисциплінарні» чи репресивні ролі, але 

також як такі, що якимось чином становлять символічний 

матеріал, з якого може бути згенеровано їх виконання [7]. 
Іншим фактором, що здійснює значний певний вплив на 

самореалізацію жінок, на думку С. Кудінова і Н. Єжової, є 

гендерна ідентичність. Важливість наявності у жінок 

сформованої позитивної гендерної ідентичності, її складна 

структура, неоднозначний шлях розвитку, множинність 

культурних та індивідуальних варіантів дозволяють говорити 

про гендерну ідентичність як самостійну реальність [3, с. 6]. 

Жіноче «Я», згідно з Дж. Суррей, має три основні риси: інтерес і 

увагу до інших для формування емоційного зв’язку, очікування 

взаємного процесу емпатії та очікування стосунків [9]. 
В. Перегудіна, у структурі гендерної ідентичності, виділяє 

ядро та периферію. Ядерні частини гендерної ідентичності 

залишаються архетипово стабільними, а периферія 
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видозмінюється. Елементи ядра формуються в ранньому віці з 

перших моментів усвідомлення людиною самого себе і є 

стабільними утвореннями, що визначають базову основу 

гендерності. Власні, конкретні знання та уявлення про себе та 

інших як про чоловіків та жінок становлять периферію гендерної 

ідентичності [4, с. 306] 
Г. Грегг досліджуючи конструювання ідентичності, цитує 

Дж. Міда, який у теорії «Я» визначає два типи «Я»: соціально 

сконструйоване «Я» («Me»), що розвивається в пізньому 

дитинстві, і індивідуальне «Я» («I»), сформоване в ранньому 

дорослому віці. Дж. Мід описує «Me» як полюс «Я» дитини, що 

бачить себе крізь різні культурні цінності та за допомогою яких 

формується її досвід, тоді як «I» реагує на різні «Я» і їх виклики. 

Важливим моментом є аргумент Дж. Міда про те, що 

самоконцепція є результатом приналежності до груп [8]. Б. 

Країбі стверджує, що молода дівчина підпорядковується двом 

типам систем цінностей; перший — це індивідуалізм і гедонізм, 

а другий — соціальний, завдяки якому закон колективу відіграє 

певну роль [8]. 
Я. Цехмістер, І. Шестопал, В. Папуша зауважують, що 

самореалізація залежить від особи та статі, оскільки деякі більш 

високі риси, які, якщо вони будуть оцінені досить високо, 

поставлять людину у більш вигідне становище для досягнення 

успіху в кар'єрі. В результаті емпіричного дослідження було 

встановлено, що жінки за своєю природою перебувають у 

невигідному становищі, коли справа доходить до зіткнення з 

чоловіками, оскільки дослідження статі щодо психології 

респондента показало, що мужність дійсно має перевагу перед 

фемінними жінками з точки зору мотивації до успіху. Науковці 

підкреслюють, що гендерні стереотипи ставлять низку перешкод 

на життєвому шляху жінки, що зрештою впливає не лише на її 

особистість, а й на її соціальний статус, на процес 

самореалізації. На основі кореляційного аналізу поглибленого 

дослідження особливостей самореалізації жінки було доведено, 

що комплексний феномен самореалізації характеризується його 
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зв'язком із багатьма показниками емоційно-вольової сфери, 

самоактуалізації, особистісної зрілості [10, с. 457]. 
Таким чином, проблема самореалізації жінки у сучасному 

соціально-психологічному вимірі носить комплексний характер 

та обумовлена актуальністю питань, пов'язаних із відсутністю 

цілісних науково обґрунтованих знань про психологічні 

особливості прояву цього стану у жінок у період здійснення 

професійної діяльності. Дослідження особливостей професійної 

самореалізації жінок дозволить провести психологічний аналіз, 

виявити домінуючу спрямованість та визначити загальну 

задоволеність жінок реалізацією власного потенціалу. 
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ТРИВОГА І ТРИВОЖНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ 

Тривога є одним із найпоширеніших психо-емоційних 

станів осіб молодшого шкільного та підліткового віку, та 

визначається Oliver W., як нормальна адаптивна реакція, яка 

створює рівень збудження та настороженості до небезпеки. 

Основною характеристикою тривоги є занепокоєння, тобто 

страх, що майбутні події матимуть негативні наслідки. Тривожні 

діти набагато частіше, ніж їхні однолітки, сприймають незначні 

події як потенційно загрозливі [5, 111 – 118].  
Тривожні прояви вперше з’являються у дитини приблизно 

у 7–8-місячному віці як незнайома тривога, яке немовля 
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проживає у присутності незнайомих осіб. Приблизно у віці 12–

15 місяців у малюків з’являється тривога розлуки, при 

відсутності поруч референтного дорослого. Обидві реакції є 

типовими і вказують на нормативний розвиток психічних 

процесів індивіда. Загалом сильна незнайома і розлучна тривога 

зникає до кінця другого року життя. Явище тривожності в цьому 

віці в першу чергу пов’язане зі страхом перед незнайомцями, 

новими ситуаціями, тваринами, темрявою, гучними звуками, 

падіннями і травмами [2, 629 – 633]. 
До періоду входження особистості в середовище шкільного 

простору, причини тривоги продовжуються з дошкільного віку з 

акцентом на конкретних подіях, які можна визначити. З 6 – 7 
років, джерела занепокоєння стають все більш соціальними та 

абстрактними, наприклад, хвилювання про друзів, соціальне 

визнання, майбутнє та входження до нового соціального 

середовища [2, 629 – 633].  
Baron-Cohen S., Wheelwright S. в своїх дослідженнях 

підсумовують основні ознаки тривоги, характерні для 

мислення/навчання, поведінки та фізичної форми [3, 163 – 175]. 
Wheelwright S., вказує, що ознаки тривожності різняться між 

тривожною та нетривожною дитиною в першу чергу за ступенем 

вираження і можуть проявлятися одним або кількома з 

наступних способів [3, 163 – 175]: 
 Надмірний або нетиповий вияв для віку чи рівня 

розвитку; 
 Часто невідповідний або надмірний для ситуації; 
 Прояви зберігаються протягом кількох тижнів або 

місяців. 
У дитини або підлітка може визначатися тривожний 

розлад, вище перераховані поведінкові тенденції є 

закономірністю, що викликає психологічні наслідки. Існує 

кілька типів тривожних розладів, які порушують соціальне, 

особисте або академічне функціонування. Дослідження Blossfeld 

H., показало, що частота тривожних розладів коливається від 3% 

до 20% дітей і підлітків. Діти грудного та дошкільного віку, 
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проявляють менший рівень тривоги, ніж представники раннього 

шкільного і дорослого віку [4, 363 – 370]. Частота тривожних 

розладів у хлопчиків і дівчаток приблизно однакова на цьому 
віковому проміжку, але відмінності між ними проявляються в 

підлітковому віці, при цьому у дівчаток у два-три рази частіше 

розвиваються проблеми тривожного спектру.  
Для деталізації теми тривоги та тривожних розладів у 

дітей, було проаналізовано класифікації за Kiernan K. [4, 363 – 
370]: 

 Тривожний розлад розлуки – є характерним для дітей і 

пов’язаний зі страхом залишити знайомих осіб, як правило, 

батьків. У екстремальних ситуаціях індивіди можуть 

відмовитися виходити з дому або не захотіти ночувати з другом. 
Іноді вони можуть відмовлятися відвідувати школу, модель, яку 

часто називають «шкільною фобією», хоча «відмова від школи» 

є більш точним. Нерідко у дітей дошкільного віку виражається 

тривога розлуки, але стійка або надзвичайна тривога розлуки є 

нетиповою для дітей шкільного віку і може відображати 

занепокоєння з приводу сімейних питань, безпеки або страху 

соціального відторгнення. 
 Генералізований тривожний розлад – асоціюється з 

поширеним і високим рівнем тривоги в різних ситуаціях без 

видимих причин, які його викликають. Це найпоширеніший 

дитячий тривожний прояв, що має тенденцію до певної міри 

зберігатися в дорослому віці. Тенденція часто турбуватися про 

відносно незначні речі є основною визначальною 

характеристикою таких особистісних особливостей. 
 Посттравматичний стресовий розлад – дистрес в 

результаті травматичної ситуації. Найпоширенішими видами 

травм у дітей є насильницькі злочини, автомобільні аварії, 

домашні пожежі та травми, стихійні лиха, домашнє насильство, 

фізичне та сексуальне насильство, а також серйозні фізичні 

захворювання. Симптоми ПТСР включають емоційне 

заціпеніння, уникнення, відстороненість від інших, проблеми зі 
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сном, спалахи гніву, переживання переживання через стресові 

спогади, спогади та проблеми з концентрацією.  
 Соціальна фобія – відчуття надмірного страху і 

занепокоєння щодо перебування в соціальних ситуаціях і 

оцінювання інших, відчувають. Страх перед соціальними 

ситуаціями непропорційний реальній події, хоча деякі діти 

можуть бути не в змозі визначити конкретні стресори.  
Вказуючи на причини формування, визначеної проблеми, 

вказуємо, на дослідження Yampolskaya S., Mowery D., Dollard N., 

які зосереджені на генетичних та екологічних причинах тривоги, 

визначають, що загалом, генетичний внесок у дитячі тривожні 

розлади становить близько 30%. Проте виявляється, що 

передається загальна тенденція до тривожності, а не схильність 

до конкретних розладів. До біологічних впливів відноситься 

темперамент, який є досить стійкою рисою особистості. 

Тривожні діти, як правило, мають загальмований, обережний і 

необережний темперамент, що схиляє їх до тривожних розладів. 

Деякі тривожні діти можуть мати відмінності в певних частинах 

мозку, які впливають на увагу, концентрацію та пам’ять. Сімейні 

фактори відіграють важливу роль, особливо у деяких матерів, які 

надмірно захищають своїх дітей, моделюють тривожну 

поведінку та запобігають впливу стресових ситуацій [6, 781 – 
786]. 

Наслідком описаних тенденцій є прояви боротьби з 

різними соціальними вимогами, правилами школи, неуважності, 

перфекціоніхзму, забудькуватості або не бажання брати участь в 

колективних взаємодіях, через занепокоєння щодо невдачі чи 

збентеження. Тривожні індивіди можуть уникати складних 

завдань, оскільки відсторонення є типовою реакцією на те, щоб 

не відчувати тривоги, занепокоєні діти можуть сприйматися 

вчителями як невмотивовані, ліниві чи не зацікавлені в навчанні 

[1, 329-347].  
Також відзначаємо, що тривожні розлади здійснюють 

вплив на соціальну продуктивність, такі діти, як правило, 

віддаляються від суспільства, щоб уникнути переживання 
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тривоги, що призводить до подальших проблем з адаптацією, 

встановленням і підтримкою дружніх стосунків. З часом може 

виникнути більше соціальних проблем і дефіцитів, що погіршить 

ситуацію. Уникнення і занепокоєння можуть запропонувати 

короткострокові рішення, але мають кумулятивні негативні наслідки 

і не приносять довгострокового полегшення [1, 329- 347]. 
Отже, тривога є поширеною й актуальною проблемою 

дитячого та підліткового періоду, та потребує глибинного 

вивчення, для забезпечення можливості коректного 

діагностування прояву, мінімізації особистісних, соціальних та 

навчальних незручностей. А також, надання можливості 

корекційних впливів батьками і персоналом навчального 

закладу, оскільки сім’я та вчителі можуть бути основними 

джерелами підтримки тривожних дітей, допомагаючи зменшити 

негативні наслідки тривоги та заохочуючи прогрес. 
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КРИЗОВІ ФАКТОРИ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ 

КЛІЄНТІВ З ПРОЯВАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ЗАЛЕЖНОСТІ В УМОВАХ ПОСТРЕАБІЛІТАЦІЇ 
На даному етапі розвитку систем підтримки науковці 

виділяють наступні складові процесу психологічного супроводу 

залежних клієнтів: 
1) Передреабілітаційний супровід, 
2) Реабілітаційний супровід, 
3) Постреабілітаційний супровід. 
Під психологічним супроводом приймається допомога у 

формуванні позитивної життєвої установки і відновленні 

здатності до продуктивної взаємодії з соціумом в умовах повної 

свободи вибору у клієнтів з аддиктивними порушеннями [7]. В 

умовах сучасності, коли державна підтримка програм по 

денаркотизації молоді в Україні реалізується лише шляхом 

підтримки системи замісної підтримувальної терапії [1], а 

соціальне напруження, викликане економічною нестабільністю і 

військовим конфліктом на сході України зростає, нагальним 

постає питання підвищення якості підтримки клієнтів з 

аддикціями на постреабілітаційному етапі. На сьогоднішній день 

в Україні і світі в цілому відносно успішно функціонують 

системи підтримки людей з аддиктивними порушеннями на 

етапах постреабілітації. Всіх їх умовно можна розділити на 

чотири типи: 
1) Релігійні (створені на базі різних конфесій), 
2) 12 – крокові (групи взаємодопомоги АА, АН та ін.), 
3) Терапевтичні спільноти (об’єднання людей, реабілітація 

і ресоціалізація яких проходить в середовищі, яке структуроване 

певним чином, шляхом довготривалого стаціонарного 
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проживання на засадах відмови від вживання алкоголю і 

наркотиків [4]), 
4) Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ). 
Не зважаючи на те, що наведені системи мають 

забезпечувати високоякісну і всебічну підтримку людей з 

адиктивними порушеннями, ефективність наявних програм не є 

достатньою для зниження рівня наркотизації молоді і 

збільшення середньої тривалості ремісій, зниженню відсотка 

рецидивів [3]. Проблематика ефективності реабілітаційної 

підтримки клієнтів з адиктивними порушеннями в умовах 

постреабілітації досліджувалась багатьма вітчизняними і 

зарубіжними науковцями (В. Ф. Єгоров, Є. М. Проценко, Н. Г. 

Штейн, та ін. [5]).  
Аналіз програм ресоціалізації дозволяє виділити наступні 

компоненти особистості, роботі з якими приділяється увага в 

системах підтримки: біологічна, психологічна, соціальна і 

духовна сфери життя людини. Акцент при цьому ставиться на 

соціальну сферу. Увага приділяється працевлаштуванню, 

сприянню розширення нового кола спілкування, орієнтованого 

на підтримку тверезого способу життя, усунення наслідків 

соціальної дезадаптації, спричиненої адиктивною поведінкою. У 

період після закінчення реабілітаційного курсу залежна людина 

зазвичай опиняється в умовах психологічної нестабільності. 

Підтримка з боку персонала і клієнтури реабілітаційного 

центру  змінюється на невизначеність вільного вибору в умовах 

відкритого соціуму. Такі зміни, вкупі з відсутністю навичок 

використання нових знань і необхідності зміни деструктивних 

копінг – стратегій на продуктивні паттерни поведінки, можуть 

спричинити формування кризи. 
Водночас, можна стверджувати, що наявні системи 

підтримки клієнтів на етапі постреабілітації не приділяють 

достатньо уваги психологічному аспекту взаємодії з клієнтом. 

Аналіз концепцій розвитку психологічної сфери в системах 

постреабілітаційної підтримки у залежних людей показує, що 

вони обмежуються інструментами освіти і самоосвіти. 
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Розглядаючи окремо наявні системи підтримки, можна виділити 

наступні особливості: 
1) Система використання замісної підтримувальної терапії 

базується на забезпеченні клієнта метадоном для зняття 

абстинентного синдрому і зменшення ризиків прояву девіацій і 

делінквентної поведінки шляхом часткового контролю життя 

залежної людини. Систематичне відвідування нарколога і 

частковий контроль над вживанням наркотичних речовин не 

можуть розцінюватись, як адекватна психологічна підтримка і 

питання аналізу кризових факторів в такій системі не 

розглядається. 
2) Релігійні системи постреабілітаційного супроводу мають 

за мету підтримку духовного розвитку людини в контексті 

біблійських принципів. Підтримка реміссій відбувається шляхом 

взаємодії залежної людини з церковними спільнотами. 

Інструментами програми є спілкування з віруючими людьми, 

робота в помісних церквах на волонтерських засадах (так зване 

«служіння»), читання Біблії, активна робота в сфері євангелізації 

(залучення до церкви нових членів). Проживання кризових 

станів трактується, як тимчасове випробовування віри в Бога і 

аналізу кризових факторів не надається належної уваги, оскільки 

психологічні аспекти роботи з залежною людиною відсутні на 

професійному рівні. 
3) Групи взаємодопомоги 1-го типу [2], що сформовані на 

основі програми «12 кроків» націлені на допомогу клієнту в 

підтримці ремісії на етапі постреабілітації шляхом зменшення 

внутрішньої психологічної напруги завдяки вербалізації 

переживань під час відвідування груп АА, АН тощо, а також 

проживання відчуття ідентичності з іншими членами груп, 

безумовної підтримки з їх сторони. Одними з приципів їх 

функціонування є відсутність взаємодії в питанні підтримки 

ремісій і допомоги членам з іншими організаціями і установами, 

в тому числі соціальними установами, службами психологічної 

підтримки, кабінетами психологів та ін. Це зумовлює відсутність 

специфічності роботи з клієнтами таких систем в період 
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проживання кризи, адже кризові фактори жодним чином не 

впливають на методики функціонування групи. 
4) Підтримка реміссій в терапевтичних спільнотах на етапі 

постреабілітації відбувається шляхом систематичної взаємодії 

клієнта спільноти з співмешканцями на засадах заохочення до 

продуктивного способу життя, надбання і підтримки соціально 

прийнятних норм поведінки, надання допомоги в соціальній 

інтеграції особистості [8]. Акцент ставиться на розвитку 

соціальної сфери життя. Водночас психологічний супровід 

здійснюється здебільшого лише керівниками спільноти, з яких 

лише 78% мають фахову вищу освіту, причому 55% з них 

працюють за вільним графіком [3]. За таких умов надання 

якісного психологічного супроводу і проведення аналізу 

кризових факторів в роботі з клієнтами вважається неможливим, 

оскільки відсутній систематичний зв’язок з фахівцями – 
психологами.  

Можна стверджувати, що відсутність враховування 

кризових факторів при роботі з клієнтами з аддиктивними 

порушеннями в системах психологічного супроводу на етапі 

постреабілітації є однією з причин відносно високого відсотка 

рецедивів і повернення до процесу реабілітації [3]. Аналіз 

кризових факторів має займати одне з провідних місць в роботі з 

психологічної підтримки клієнтів з аддиктивними порушеннями 

в умовах постреабілітації. 
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Проблема формування образу «Я» у підлітковому віці є 

сферою дослідження багатьох психологічних наукових шкіл. 

Так, Ф. Райс говорить про те, що стійка «Я-концепція», 

елементом якої є образ «Я», є центральним новоутворенням 

підліткового віку. Саме тому цьому питанню присвячено дуже 

велику кількість досліджень у психології, психіатрії, а також у 

біохімії, фізіології, філософії та соціології. 
Підлітковий вік – особливий етап переходу до дорослого 

життя. Він має ряд специфічних лише для нього особливостей та 

свої хронологічні рамки. Так,                   Д. Ельконін виділяє 

підлітковий вік у період з 12 до 17 років. При цьому епоха 

підліткового віку у нього поділяється на два етапи. Перший етап 
посідає вік                  12–14 років і називається молодший 

підлітковий вік, провідною діяльністю якого є інтимно-
особистісне спілкування. Другий етап охоплює хронологічний 

період з 15 до 17 років. Це період ранньої юності, коли на 

перший план виходить навчально-професійна діяльність. 
Кожен із цих етапів має свої особливості, проте їх поєднує 

те, що весь підлітковий вік – це період початку дорослого життя, 

особистісного самовизначення, ідентичності та формування 

цілісного образу «Я». Л. Божович відзначає, що протягом 

підліткового віку змінюється ставлення дитини і до 

навколишнього світу, і до себе, крім того, активно розвиваються 

процеси самосвідомості та самовизначення. Тож ключове 

новоутворення у підлітковому віці – почуття дорослості. Саме 

собою почуття дорослості – ніщо інше, як особлива форма 

суб'єктивного уявлення себе як про людину, яка зараховується 

до світу дорослих.  
Розвиток самосвідомості – як один із центральних напрямів 

діяльності підлітка доведено багатьма дослідженнями. 

Самопізнання є винятковою особливістю особи, яка усвідомлює 

себе частиною суспільства, але не ототожнює себе з іншими 

людьми. Продуктом процесу самопізнання є цілісний образ «Я». 
Вивчення особливостей формування образу «Я» у 

підлітковому віці набуває особливої значущості у зв'язку з тим, 
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що змінюються цінності та установки, змінюються умови життя 

сучасного підлітка, що значною мірою визначає зміни в 

особистості та поведінці підлітка. 
Самосвідомість – результат постійного розвитку. У період 

підліткового віку дитина активно починає себе порівнювати з 

однолітками, дітьми та дорослими і приходить до висновку, що 

вона вже доросла, а значить, усі мають визнати її значущість та 

самостійність. Підліток ідентифікує себе і поступово формує 

цілісний образ «Я», що є елементом «Я концепції». 
«Я-концепція» – це відносно стійка, більшою чи меншою 

мірою свідома  унікальна система уявлень індивіда про себе, на 

основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми і 

належить собі . 
«Я-концепція» складається з декількох структурних 

елементів: 
- Я-реальне; 
- Я-ідеальне; 
- Я-дзеркальне. 
При цьому в концепцію уявлень про себе входять: 
- образ «Я», тобто когнітивна складова; 
- самооцінка, тобто оцінна складова; 
- конкретні дії, які можуть бути викликані образом «Я» та 

самооцінкою.  
У підлітковому віці дитина починає усвідомлювати свою 

індивідуальність та неповторність, а в її свідомості відбувається 

переорієнтація з переважно зовнішніх оцінок на внутрішні. В 

образі «Я» підлітка вибудовується його ставлення до себе і 

ставлення інших щодо нього. При цьому підліток може 

ставитись до себе так само, як до іншого, а може поважати чи 

зневажати, любити чи ненавидіти себе. Таким чином, образ «Я» 

постає як особливо міцна установка по відношенню до самого 

себе. 
Образ «Я» пов'язаний із суб'єктивним переживанням 

підлітка наявності власного «Я» і виявляється у розумінні 

людиною своєї тотожності самому собі і в теперішньому, і в 
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минулому, і в майбутньому. У дитини в підлітковому віці 

суттєво збільшується обсяг та глибина сприйняття не лише себе, 

а й іншої людини. Одночасно на перший план розвитку психіки 

виходить самосвідомість і рефлексія свого «Я». Образ «Я» 

підлітка зазвичай включає три компоненти, які, варто зауважити, 

безпосередньо не пов'язані між собою, але разом складаються в 

ідеальне уявлення про себе – образ «ідеального Я» . 
Перший компонент – когнітивний. Це уявлення про себе, 

свою зовнішність і здібності. У цьому аспекті підліток може 

висувати на перший план як зовнішність, так і досягнення чи 

професійну майстерність у позитивному ключі, тобто радіти чи 

виносити з чогось урок. Але бувають і випадки, коли підліток на 

перший план у формуванні образу «Я» висуває поразки та 

невдачі. 
Другий компонент – емоційний. Це емоційна оцінка себе та 

своїх дій. Сюди відноситься рівень самокритичності, любові до 

себе або навпаки, самоприниження. 
Третій компонент – поведінковий. Відповідно до цього, 

компонентом оцінюється прагнення бути прийнятим, позитивно 

оціненим значущою особистістю, підвищити свій соціальний 

статус. При цьому в позитивному ключі підліток прагне 

показати себе справжнім, а ось у негативному – залишитися 

непомітним або бути першим навіть там, де це не так, 

відбуваються спроби приховати свої недоліки, щоб здаватися 

ідеальним.  
Уявлення підлітка про себе, що формуються, є 

динамічними та нестабільними, тому підлітки чутливі до слів і 

дій. Підліток перебуває в фазі формування особистості. Окремі 

риси особистості переважають, інші йдуть далеко на задній 

план, а поєднання різних образів «Я» може відбуватися 

негармонійно. Нерідко у підлітків спостерігається дисбаланс між 

зовнішніми проявами образу «Я» та внутрішнім бажанням 

здатися добрим. Іноді випадково кинута фраза призводить до 

суттєвого зрушення у самосвідомості підлітка і помітно змінює 

його образ «Я». Ступінь адекватності та відповідності «Я-
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образу» тісно пов'язаний із самооцінкою особистості. 

Самооцінка – компонент самосвідомості, який включає знання 

підлітка про себе, оцінку своїх фізичних та розумових 

характеристик, моральності та вчинків. 
У випадку, коли у підлітка досить високий рівень 

домагань, але усвідомлення своїх можливостей знаходиться на 

недостатньому рівні, «ідеальне Я» може помітно відрізнятися від 

«реального Я». Підлітком переживається розрив між ідеальним 

«Я» і справжнім становищем, що призводить до невпевненості в 

собі та може виражатися в уразливості, впертості та агресії. Між 

«Я реальним» і «Я ідеальним» підлітка має бути оптимальний 

розрив, що розуміється ним як стимул до самовдосконалення. 

Однак, якщо у підлітка вже є ряд негативних установок, низька 

самооцінка або завищені вимоги до себе, то чим більше розрив, 

тим глибше він йде в прийняття власної нікчемності або 

абсолютної ідеальності. Це призводить до конфліктів із 

оточуючими людьми, які адекватно оцінюють підлітка. Нерідко 

він знаходить середовище, де його приймуть таким, яким він 

бачить себе сам, але таке середовище лише посилює негатив до 

самого себе. Тому дуже важливо допомогти підлітку на цьому 

етапі повірити у свої сили та правильно їх оцінювати. Крім того, 

на даному етапі підліток особливо потребує активної рефлексії. 

Чим якісніше підліток аналізує себе, тим вищий і стабільніший у 

нього рівень розвитку образу «Я». Коли образ «Я» досить 

стабільний, а оцінка значимої особистості чи оцінка самого 

підлітка йому суперечать, включаються механізми 

психологічного захисту.  
Таким чином, при збалансованому формуванні образу «Я» 

підліток розвивається як гармонійна особистість. В іншому 

випадку виникають такі прояви невдоволення собою, як агресія 

на товаришів, а частіше на тих, хто слабший, неприйняття свого 

тіла та активні спроби його змінити, страхи.  Образ «Я» є 

мінливим та схильним до зовнішніх впливів, однак, до 

юнацького віку всі компоненти образу «Я» об'єднуються в єдине 
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ціле, утворюючи «Я-концепцію», яку вважають центральним 

новоутворенням всього підліткового періоду. 
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БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ 

ЕТИКЕТНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗВО 
Спілкування є однією з центральних проблем, через 

призму якої вивчаються питання сприймання і розуміння 

людьми одне одного, лідерство і керівництво, згуртованість і 

конфліктність, міжособистісні взаємини. Дійсно, спілкування 

дає змогу розглянути процес міжособистісної взаємодії та 

міжособистісних взаємин між людьми. 
Існує кілька визначень поняття “спілкування”, що 

пов’язано з різними науковими школами і відповідно – 
науковими концепціями. Поняття “спілкування” близько 

співвідноситься з поняттям “комунікація”. Проте між ними 

існують певні відмінності. Щодо співвідношення комунікації й 

спілкування, то перша відмінність між ними, як зазначає 

дослідник цього питання М. С. Каган, полягає в тому, що коли 

комунікація у вузькому розумінні слова є суто інформаційним 

процесом, тобто передаванням тих чи тих повідомлень, 

спілкування як таке здатне набувати й практично-матеріального, 

й духовно-інформаційного, й етично-духовного, а насамперед – 
цілісно-людського характеру. Друга відмінність пов’язана з 

першою: як передавання певних повідомлень комунікація в 

принципі має односторонній характер і не передбачає саме 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Вона може означати 

інформаційний зв’язок суб’єкта-передавача з будь-ким – 
людиною, твариною, машиною, хто є приймачем певного 

повідомлення, здатним його прийняти, декодувати, належним 

чином засвоїти й діяти відповідно до нього, тобто безпосередньо 

постає саме як об’єкт даного інформаційного впливу. 
На відміну від цього, спілкування характеризується суб’єкт-

суб’єктною спрямованістю. Інформація тут не просто 

передається, а циркулює між партнерами, метою яких є пошук 

певної спільної позиції, спільної системи цінностей. Якщо 

комунікаційне повідомлення є принципово зверненням до будь-
якого адресата, що перебуває в певній ситуації, відповідає 

певним вимогам тощо, – в справжньому спілкуванні кожен з 
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його учасників звертається до свого партнера саме як до даного 

суб’єкта – єдиного й неповторного співрозмовника. Завдяки всім 

цим своїм ознакам саме спілкування (а не просто комунікація) 

здатне поєднувати людей у реальну спільноту. 
Спілкування має бути ефективним і приносити 

задоволення від обміну новою інформацією, позитивного 

настрою співрозмовника і досягнення бажаного результату в 

спілкуванні. Щоб його досягти, співрозмовники повинні 

враховувати побажання один одного, бути ввічливим і 

тактовним, тобто виявити достатній рівень культури спілкування 

і культури поведінки –  знання і володіння етикетом.  
Сам термін “етикет” французького походження (франц. 

“etiquette” – ярлик, етикетка). Спочатку “етикетками” іменували 

малюнки, на яких фіксувались основні правила поведінки. Такі 

етикетки розповсюджувались при королівському дворі 

Людовика XIV, щоб кожний міг звіритись, чи правильно він 

поводиться в тій чи іншій ситуації. 
У різні історичні часи етикет змінював свою 

характеристику, але завжди зберігав універсальні, 

загальновизнані і перевірені часом форми ввічливості, 

вихованості, коректності, такту, поваги до себе і до оточуючих, 

бажання зробити спілкування комфортним і доброзичливим. На 

сучасному етапі розвитку суспільства етикет не втратив свого 

значення, більш того, він набув  обов’язковості і став 

необхідністю для кожної сучасної людини як особистості. 

Етикет являє собою важливу частину загальнолюдської 

культури, що була вироблена протягом століть спільними 

зусиллями людей у відповіності з їх уявленнями про добро, 

справедливість, людяність, красу і порядок у власному житті. 
Для того, щоб розкрити сутність і зміст поняття “культура 

етикетного спілкування”, з’ясуємо зміст поняття “культура” 
(лат. “cultura” – обробіток, обробляти). Слово “культура” 
означає ступінь майстерності в якій-небудь галузі, придбання 

розумових навичок. Дослідник Т. К. Чмут визначає культуру 

спілкування як “сукупність відповідних знань і вміння їх 
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застосовувати”. На його думку, спілкування – це “наявні в 

суспільстві і житті людини форми творіння спілкування, 

систематизація та реалізація його норм, способів та засобів 

відповідно до ієрархії цінностей та установок. Спілкування та 

його культура – це творчість, яка веде до самовдосконалення, і 

водночас це цінність для кожної людини і для суспільства 

загалом”. У своїй праці “Шляхи розвитку культури спілкування 

студентів вищих навчальних закладів” він пропонує ряд 

рекомендацій з організації ефективного ділового спілкування. 
Культура етикетного спілкування – це дотримання 

існуючих вимог стосовно вживання мови у мовленнєвій 

діяльності; це дисципліна своєї мовленнєвої поведінки. 

Наприклад, майбутньому вчителеві неприпустимо допускати 

мовні і мовленнєві помилки, адже він має бути мовною 

особистістю і комунікативним лідером, сказане ним не тільки 

запам'ятовується, але й багаторазово відтворюється учнями. 
У процесі педагогічного спілкування етикет відіграє дуже 

важливу роль, тому що мовлення вчителя – не тільки головне 

знаряддя професійної діяльності, але і зразок, свідомо чи 

несвідомо засвоюваний, завжди в тій чи іншій мірі відтворений 

учнями, а значить, неминуче поширюється. 
Поняття “мовленнєвий етикет” має чимало визначень.                              

Н. І. Формановська розуміє під мовленнєвим етикетом “систему 

стійких формул спілкування, рекомендованих суспільством для 

встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників, 

підтримання спілкування у виразній тональності відповідно до їх 

соціальних ролей і рольових позицій відносно один одного в 

офіційних і неофіційних обставинах”. 
За А. Н. Васильєвою мовленнєвий етикет – це “вміння 

грамотно, ясно й красиво висловлювати свої думки, не вдаючись 

до вульгарних виразів”..  Мовленнєвий етикет, наголошує М. П. 

Кочерган, характеризується “яскравою національною 

специфікою, пов’язаною з неповторною мовленнєвою 

поведінкою, звичаями, ритуалами, невербальною комунікацією”. 
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Мовленнєвий етикет, на думку  М. О. Стельмаховича, – це 

“національний кодекс словесної добропристойності, правила 

ввічливості. Він сформувався історично в культурних верствах 

народу й передається від покоління до покоління як еталон 

порядної мовленнєвої поведінки людини, виразник людської 

гідності й честі. Українське виховання застерігає від вживання 

грубих, лайливих, образливих слів. 
 Мовленнєвий етикет висуває перед людьми, що 

спілкуються, певні вимоги. Їх розмова має бути ввічливою, 

статечною, пристойною, а самі комуніканти мають виявляти 

один до одного увагу, повагу і чемність. 
Отже, мовленнєвий етикет відображає правила 

мовленнєвої поведінки людей. Типовими порушеннями 

мовленнєвого етикету є використання мовних одиниць зі 

зниженим стилістичним забарвленням, зловживання словами, 

що негативно впливають на емоційний стан, мовленнєві 

помилки у застосуванні формул мовленнєвого етикету (формул 

вітання, привітання, звертання, подяки, вибачення, прощання, 

прохання          і т.д.). 
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НЕУСПІШНІСТЬ ГІПЕРАКТИВНИХ УЧНІВ ЯК 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Вперше згадування про гіперактивних дітях з’явилося в 

спеціальній медичній літературі близько 150 років тому. 
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Німецький лікар Хоффман описав надзвичайно рухому дитину. 

Проблема ставала дедалі більше очевидною і до початку ХХ 

століття викликала серйозну тривогу фахівців – невропатологів, 

психіатрів. 
Українська психолого-педагогічна наука також приділяла 

велику кількість уваги питанням гіперактивності. Так, вчений 

В. Кащенко виділяв широкий спектр порушень характеру, до 

яких, зокрема, відносив і “хворобливо виражену активність”. У 

його визначній праці “Педагогічна корекція” зазначено: “Кожній 

дитині властива рухливість як тілесна, так і психічна рухливість, 

тобто думок, бажань, прагнень. Це її психофізична властивість, 

яку ми визнаємо нормальною і бажаною. Дивне враження 

справляє дитина млява, малорухома, апатична. З іншого боку, 

надмірна жага руху, і діяльності (хворобливо виражена 

активність), доведена до неприродних меж, також загострює 

нашу увагу. Ми відзначаємо, що дитина постійно перебуває в 

русі, неспроможна сидіти спокійно жодної хвилини, надмірно 

базікає, активно рухає руками і ногами, дивиться в протилежні 

боки, сміється, відволікається, вічно про щось говорить, на 

зауваження не звертає увагу. Бо в школі така хвороблива 

рухливість створює великі труднощі: дитина неуважна, багато 

пустує, багато базікає, нескінченно сміється над кожною 

дрібницею. Учень безмірно розсіяний. Не може або з великими 

труднощами доводить розпочату справу до кінця. Усе це 

викликається аномальною м’язової рухливістю, розумовою, і 

навіть загальнопсихічною активністю”. 
Дослідження у цій галузі привели учених до висновку, що 

безпосередньою причиною порушення назвали мінімальну 

мозкову дисфункцію, тобто безліч мікроушкоджень мозкових 

структур (що виникають унаслідок родової травми, асфіксії 

новонароджених і багатьох подібних причин). Залежно від рівня 

поразки ретикулярної формації і порушень із боку сусідніх 

відділів мозку виникають прояви, які виражені у різних ступенях 

розгальмуваня. На моторному компоненті цього порушення і 
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зосередили увагу вітчизняні дослідники, назвавши його 

гіпердинамічним синдромом. 
Синдром дефіциту уваги/гіперактивності – це дисфункція 

центральної нервової системи (переважно ретикулярною 

формації мозку), що виявляється труднощами концентрації та 

підтримки уваги, порушеннями навчання дітей і слабкою 

пам’ятю 
До зовнішніх проявів гіперактивності належить 

неуважність, високий рівень відволікання на уроці, 

імпульсивність, підвищена рухова активність. Часто синдром 

гіперактивності супроводжує проблема у взаєминах із 

оточуючими, складнощі у навчанні, низька самооцінка. При 

цьому рівень інтелектуального розвитку в дітей залежить від 

ступеня гіперактивності і може перевищувати показники вікової 

норми. Перші прояви гіперактивності спостерігаються до 7 років 

й частіше зустрічаються в хлопчиків, ніж в дівчаток. Важко 

провести чіткі межі цього синдрому (сукупності симптомів), але 

він діагностується в дітей, які відрізняються підвищеною 

імпульсивністю і неуважністю; такі діти швидко відволікаються, 

їх одночасно легко і порадувати, і зробити неприємне. Часто 

таким дітям характерні агресивна поведінка і негативізм. З 

огляду на подібні особисті якості гіперактивним дітям важко 

зосереджуватися на виконанні будь-яких завдань, наприклад, під 

час уроків, або під час виконання домашнього завдання. Батьки 

та їхні вчителі часто зіштовхуються з труднощами взаємодії з 

такими дітьми. 
Головна відмінність гіперактивності від просто активного 

темпераменту у тому, що активний темперамент це риса 

характеру дитини, а гіперактивність – слідство порушень 

психічного розвитку дітей. До групи ризику входять діти, 

народжені в результаті кесаревого розтину, важких патологічних 

пологів, недоношені.  
Дефіцит уваги – нездатність утримувати увагу на чомусь, 

що необхідно засвоїти протягом певного відрізка часу. 
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Аналіз доступних джерел інформації дає можливість 

окреслити ряд причин виникнення синдрому СДУГ. Проте 

значимість кожного з названих чинників ризику ще вивчена 

недостатньо, і вимагає уточнення. Виникнення СДУГ може бути 

зумовлене впливом різних чинників на розвиток мозку до 6 

років. Поруч із біологічними чинниками ризику СДУГ 

аналізуються соціальні чинники, наприклад, педагогічна 

занедбаність, яка веде до СДУГ. Психологи І. Лангмейер і 

А. Матейчик серед соціальних, чинників неблагополуччя 

розрізняють недостатню освіту батьків, неповну сім’ю, 

деформацію материнського догляду. 
Більшість дослідників називають три основних блоки 

проявів СДУГ: гіперактивність, порушення уваги, 

імпульсивність. Ознаки синдрому дефіциту уваги з 

гіперактивністю (СДУГ) можна прогледіти в дітей найбільш 

раннього віку. Буквально від перших днів життя в дитини може 

бути підвищений м’язовий тонус. Такі діти щосили намагаються 

позбутися пелюшок й погано заспокоюються, якщо їх 

намагаються туго сповивати, чи одягати затісний одяг. 

Гіперактивні діти протягом усього першого роки життя погано й 

мало сплять, особливо вночі. Важко засинають, голосно плачуть. 

Вони надзвичайно чутливі на всі зовнішні подразники: світло, 

галас, духоту, спеку, холод тощо. В дітей старшого віку, в два-
чотири року, з’являється, так звана незграбність, нездатність 

зосередитися на якомусь, навіть цікавому предметі чи явищі: 

кидає іграшки, неспроможна спокійно дослухати казку. 
Але найбільше помітними гіперактивність і проблеми з 

увагою стають на момент, коли дитина потрапляє у дитсадок, і 

приймають зовсім загрозливий вигляд у початковій школі, адже 

інколи призводить до неуспішності. 
Поняття “гіперактивність” охоплює такі ознаки:  

крутиться, сидячи на стільці, неспокійно рухає кистями і 

стопами; часто встає зі свого місця під час занять або виконання 

завдань, коли потрібно залишатися на місці; безцільно рухається 

(бігає, крутиться) в ситуаціях коли це неприйнятно; не може 
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тихо, спокійно грати або зайняти себе чимось; поводиться так, 

ніби він “людина-мотор”; часто буває балакучим; відповідає на 

питання, не вислухавши їх до кінця, не замислюючись; насилу 

чекає своєї черги в процесі спілкування; чіпляється до інших 

дітей або дорослих, заважає їм, втручаючись у розмову або в 

гру. 
Імпульсивність виявляється у тому, що учень часто діє 

перебиваючи інших, може без дозволу підвестися й вийти з 

класу. З іншого боку, такі діти не вміють регулювати свої дії і 

підпорядковуватися правилам, чекати, часто підвищують голос, 

емоційно лабільні (часто змінюються настрій). 
Говорити про гіперактивність і імпульсивність можна лише 

в тому випадку, якщо у молодшого школяра на протязі, як 

мінімум, шести місяців виявляються ознаки неуважності і 

підвищеної активності, як мінімум в шістьох пунктах із 

зазначених вище. 
До підліткового віку, підвищена рухова активність 

здебільшого зникає, а імпульсивність і дефіцит уваги 

зберігаються. За результатами дослідження М. Заваденко 

поведінкові порушення зберігаються майже в 70% підлітків і 

50% дорослих, які мали у дитинстві діагноз дефіциту уваги. 

Характерною рисою розумової діяльності гіперактивних дітей є 

циклічність. Діти можуть продуктивно працювати 5–15 хвилин, 

потім 3–7 хвилин мозок відпочиває, накопичуючи енергію для 

наступного циклу. Саме тоді дитина відволікається і реагує на 

вчителя. 
За даними сучасних наукових досліджень, синдром 

гіперактивності серед хлопчиків 7–12 років діагностуються в 2–3 
разу частіше, ніж серед дівчаток. Серед підлітків це 

співвідношення становить 1:1, серед 20–25 річних – 1:2 – 
переважають дівчата. 

Таким чином, найповніше визначення гіперактивності дає 

науковець Г. Моніна у своїй науковій праці, про роботу з дітьми, 

які відзначаються дефіцитом уваги: “Комплекс відхилень у 

розвитку дитини: неуважність, відволікання, імпульсивність у 
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соціальній поведінці й інтелектуальної діяльності, підвищена 

активність, нормальний рівень інтелектуального розвитку. 

Перші ознаки гіперактивності спостерігаються до 7 років. 

Причинами виникнення гіперактивності може бути органічні 

поразки центральної нервової системи (нейроінфекції, 

інтоксикації, черепно-мозкові травми), генетичні чинники, що 

призводять до дисфункцій систем мозку і порушень регуляції 

уваги і гальмуючого контролю”. 
 

 
Алексанян Е.С., студентка 2 курсу магістратури  

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки  
ПЗВО «Київський міжнародний університет»  

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО 

ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
Для здійcнення cтабільнoгo рoзвитку і нoвoгo якіcнoгo 

прoриву в націoнальній cиcтемі ocвіти неoбхіднo забезпечити у 

загальній cередній ocвіті рoзрoблення метoдики ранньoгo 

виявлення нахилів, здібнocтей та інтереcів дітей заcoбами 

діагнocтики.  
З’яcoванo, щo перехід дитини від дoшкільнoгo дo 

мoлoдшoгo шкільнoгo віку, ocoбливocті її рoзвитку 

дocліджували Ш. Амoнашвілі, Т. Байбара, Г. Бєлєнька, 

C. Кoрoбкo, O. Прocкура, O. Cавченкo. Фoрмування 

пізнавальнoгo інтереcу як навчальнoї мoтивації учнів виcвітленo 

в працях Є. Баранoвoї, Н. Бібік, O. Дуcавицькoгo,  А. Маркoвoї, 

Н. Мoрoзoвoї,  O. Шукалoвoї, Г. Щукінoї. Oкрім тoгo зрoбленo 

cпрoби дocлідити прoцеc фoрмування пізнавальних інтереcів на 

ocнoві заcтocування ігрoвих технoлoгій (Л. Бoжoвич, 

Н. Кудикіна, Л. Лoхвицька, O. Матюшкін), технoлoгій 

індивідуалізації та диференціації (Ю. Бабанcький, В. Бoндар), у 

прoцеcі реалізації гуманіcтичнo-ocoбиcтіcнoгo підхoду 

(Ш. Амoнашвілі ). 
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В. Давидoвим, O. Дуcавицьким, Д. Елькoніним, 

Т. Пушкарьoвoю дoведенo, щo шеcти й cемирічні діти мають 

значні відміннocті у пcихoлoгічнoму рoзвитку. Більшіcть 

шеcтирічних дітей ще недocтатньo гoтoві дo навчальнo-
пізнавальнoї діяльнocті, ocкільки прoвіднoю для них 

залишаєтьcя cюжетнo-рoльoва гра, а пcихічні прoцеcи (увага, 

пам’ять, миcлення, уява) ще прoдoвжують фoрмуватиcя, щo є 

запoрукoю уcпішнoї навчальнoї діяльнocті у пoчаткoвій шкoлі.  
Нами вcтанoвленo, щo тривалий чаc вважалocя ocнoвним і 

неoбхідним у підгoтoвці дітей дo шкільнoгo навчання 

фoрмування у них умінь і навичoк читання, пиcьма, дoтримання 

шкільних вимoг. Більшіcть педагoгів надають перевагу тим 

майбутнім першoклаcникам, які вже oпанували 

загальнoнавчальні вміння та навички (дoбре читають, рахують, 

рoзпoвідають). Як зазначають C. Нагoрна, І. Храпoва, «прo 

гoтoвніcть дo заcвoєння шкільнoї прoграми cвідчать не знання і 

навички, а рівень рoзвитку пізнавальних інтереcів і діяльнocті 

дитини. Лише пoзитивнoгo cтавлення дo шкoли і навчання 

недocтатньo для забезпечення cтійкoгo й уcпішнoгo навчання. 

Дітей має приваблювати cам зміcт oдержуваних у шкoлі знань, 

цікавити те нoве, з чим вoни знайoмлятьcя на урoках, 

пoдoбатиcя cам прoцеc пізнання».  
Н. Бібік перекoнливo дoвoдить, щo «coціальна пoзиція 

дитини шеcтирічнoгo віку, її cтанoвлення як учня, oкреcлює 

прoцеc фoрмування пізнавальних інтереcів значнoю 

cвoєрідніcтю, адже у цьoму віці яcкравo виявляютьcя риcи 

дoшкільника, і вoднoчаc – це вже мoлoдший шкільний вік, який 

вимагає зocередженocті, вoльoвих зуcиль, активнocті й 

cамocтійнocті». Зарoдження навчальних мoтивів мoжна 

cпocтерігати вже в дoшкільнoму віці, який називають «вікoм 

чoмучoк». П’яти-шеcтирічні діти відкриті дo пізнання cвіту, 

вoни активнo cтавлять запитання «хтo?», «щo?», «для чoгo?» і 

«чoму?», прoявляючи пізнавальний інтереc, який є ocнoвoю 

мoтиваційнoгo cтанoвлення дo навчальнoї діяльнocті. 

Незважаючи на те, щo такий інтереc має cитуативний характер, 
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він cпрямoваний на майбутнє шкільне життя дітей, які під чаc 

навчання будуть відкривати таємниці предметнoгo cвіту. Oднак 

пoтoчні інтереcи дoшкільнят зocереджені на «cвіті людей», у 

цьoму віці у них переважають ширoкі coціальні мoтиви, які 

мають oпocередкoваний характер, непoвнoю мірoю 

уcвідoмлюютьcя. Дo 6 рoків на тлі різних бажань і пoтреб 

дoшкільники пoчинають більш диференційoванo підхoдити дo 

діяльнocті, вибирати ту cправу, яка для них є цікавoю.  
Пoнад те, Д. Елькoнін нагoлoшував, щo «у якocті мoтивів 

мoжуть виcтупати зміcт cамoї діяльнocті, її cуcпільне значення, 

уcпіх абo неуcпіх у її прoведенні, ocoбиcтіcні дocягнення». Дo 

кінця дoшкільнoгo віку виникає cупідрядніcть мoтивів – діти 

здатні виділяти прoвідний мoтив cеред багатьoх інших. Діти, щo 

вcтупили дo першoгo клаcу, cпoчатку прагнуть зайняти нoве 

вагoме міcце в cуcпільcтві – набути cтатуc першoклаcника. 

Ocнoвoю cтають такі мoтиви, як: «буду хoдити в шкoлу – буду 

дoрocлим і cамocтійним», «oтримаю виcoку oцінку – мама (татo) 

мене пoхвалять», «буду дoбре веcти cебе на урoках – учитель 

мене пoмітить і cхвалить мoю пoведінку». Кoлишні дoшкільники 

cтараннo викoнують завдання, намагаючиcь відпoвідати 

шкільним вимoгам і oтримувати лише виcoкі oцінки, але вже у 

кінці першoгo рoку навчання cпocтерігаємo, щo уcпішні у 

навчанні не ті, хтo хoче «бути шкoлярем», а ті, для кoгo 

навчання є захoплюювальним заняттям.  
Н. Бібік, O. Cавченкo на ocнoві вивчення зарубіжнoгo 

дocвіду й пoтреб вітчизнянoї шкoли визначили cукупніcть 

ключoвих кoмптентнocтей учнів, які неoбхіднo знати вчителю 

пoчаткoвoї шкoли з метoю врахування індивідуальних 

ocoбливocтей першoклаcників. Дo кoмпетентнocті «уміння 

вчитиcя» (навчальна) віднеcенo: вияви пocлідoвнocті та 

напoлегливocті у навчанні; вміння oтримувати дocтуп дo нoвих 

знань, умінь і навичoк, здoбувати їх, oбрoбляти та заcвoювати; 

заcтocування здoбутих знань у різних життєвих кoнтекcтах. Дo 

загальнoкультурнoї кoмпетентнocті належить знання 

ocoбливocтей націoнальнoї та загальнoлюдcькoї культури в 
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пoбутoвій і культурнo-дoзвіллєвій cфері. Coціальна 

кoмпетентніcть передбачає рoзуміння нoрм пoведінки й манер; 

уміння й навички кoнcтруктивнo cпілкуватиcя в різних 

cередoвищах; прoяви тoлерантнocті; прoдуктивна cпівпраця з 

oднoлітками; кoнcтруктивне рoзв’язання кoнфліктів, дocягнення 

кoнcенcуcу, прийняття відпoвідальнocті за наcлідки вчинків. 

Грoмадянcька кoмпетентніcть визначаєтьcя активнoю 

взаємoдією з іншими в грoмадcькій cфері, прoявами coлідарнocті 

та інтереcу дo рoзв’язання прoблем, знання cвoїх права і 

oбoв’язки. Кoмпетентніcть з інфoрмаційних і кoмунікаційних 

технoлoгій передбачає наявніcть умінь заcтocoвувати кoмп’ютер 

для пoшуку інфoрмації, oрієнтуватиcя в інфoрмаційнoму 

прocтoрі, вoлoдіти і oперувати інфoрмацією. 
 На нашу думку, пізнавальні мoтиви реалізуютьcя шляхoм 

oтримання задoвoлення від cамoгo прoцеcу пізнання та йoгo 

результатів. Прoвіднoю cферoю життєдіяльнocті людини є 

пізнавальна діяльніcть, тoму фoрмування в учнів пізнавальних 

мoтивів визнанo як прoвідний фактoр їх уcпішнocті. Зазвичай, 

першoклаcники із задoвoленням навчаютьcя, але вoни пocтійнo 

відчувають на coбі тиcк зміcтoвoгo напoвнення навчальних 

прoграм, який з кoжним рoкoм уcкладнюєтьcя. Прoграмoві 

вимoги не завжди cпіввіднocятьcя з реальними вікoвими 

мoжливocтями дітей, щo чаcoм привoдить дo зниження 

уcпішнocті та навчальнoї мoтивації. Як cтверджує 

М. Маруcинець, для тoгo, щoб «навчальнo-пізнавальна 

активніcть була адекватна рoзвивальнo- вихoвним прoграмам, 

педагoгам неoбхіднo cтвoрювати відпoвідні умoви, 

викoриcтoвуючи іннoваційні фoрми і метoди oрганізації 

навчання і вихoвання, cпиратиcя на індивідуальні мoжливocті 

дитини, здійcнювати cиcтематичну діагнocтику фізичнoгo і 

пcихічнoгo cтану кoжнoгo учня». 
Загальна динаміка рoзвитку навчальнoї мoтивації 

мoлoдших шкoлярів, виявляєтьcя у такій закoнoмірнocті: 

cпoчатку в учнів, зoкрема першoгo клаcу, інтереc дo зoвнішньoї 

cкладoвoї навчання, нoвoї пoзиції учня, нoвих фoрм cпілкування, 
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згoдoм з’являєтьcя й закріплюєтьcя мoтив дocягнення результату 

навчальнoї праці, а вже пoтім виявляєтьcя інтереc дo cамoгo 

прoцеcу учіння, cпocoбів здoбуття знань. Ocкільки пізнавальні 

інтереcи визначаємo як oдин із прoвідних мoтивів навчання 

молодших шкoлярів, зупинимocь детальніше на їх 

характериcтиці.  
Неoбхіднo зазначити, щo Н. Бібік, O. Дуcавицьким, 

Г. Щукінoю визначенo динаміку рoзвитку інтереcу мoлoдших 

шкoлярів, яка oхoплює такі етапи, як: цікавіcть (реакція на пoяву 

нoвoгo, на зміну oтoчення і прагнення oрієнтуватиcя в цьoму 

oтoченні; прoявляєтьcя пoявoю запитань) дoпитливіcть 

(внутрішня зацікавленіcть в oтриманні нoвoї інфoрмації з метoю 

задoвoлення пізнавальнoї пoтреби; характеризуєтьcя прагненням 

прoникнути за межі відoмoгo) → пізнавальний інтереc (oхoплює 

інтелектуальний, емoційний, регулятивний, твoрчий 

кoмпoненти). Інтелектуальний кoмпoнент прoявляєтьcя в 

активнoму пoшуку, дocлідницькoму підхoді, гoтoвнocті дo 

вирішення інтелектуальних завдань. Емoційніcть виявляєтьcя в 

пoчуттях пoдиву, oчікуванні нoвoгo, інтелектуальнoї радocті, 

уcпіху. Вoльoві прoяви виражаютьcя в ініціативнocті пoшуку, 

cамocтійнocті у здoбутті знань. Регулятивний кoмпoнент 

пoв’язаний із пoдoланням труднoщів, плануванням діяльнocті, 

cтавленням дo її результатів, рoзвиткoм рефлекcивних 

здібнocтей. Твoрчий кoмпoнент характеризуєтьcя cамocтійним 

перенеcенням раніше заcвoєних cпocoбів діяльнocті в нoву 

cитуацію, кoмбінуванні раніше відoмих cпocoбів діяльнocті в 

нoві.  
Рoзвитoк пізнавальних інтереcів учнів мoлoдшoгo 

шкільнoгo віку є ocнoвним кoмпoнентoм навчальнoї діяльнocті 

та актуальнoю прoблемoю не лише вікoвoї пcихoлoгії, а й 

педагoгіки. З цих пoзицій пізнавальний інтереc є cпецифічним, 

безпocередньo пoв’язаним із ocoбиcтіcним рoзвиткoм, мoтивoм 

навчальнoї діяльнocті учня, без якoгo йoгo діяльніcть як cуб’єкта 

у прoцеcі навчання не матиме навчальнoгo характеру. У 

педагoгічній практиці пізнавальний інтереc визначаєтьcя як заcіб 



180 
 

активізації пізнавальнoї діяльнocті учня, щo дoзвoляє зрoбити 

навчання цікавим, виділити в ньoму cаме ті аcпекти, які змoжуть 

привернути дo cебе мимoвільну увагу учнів, змуcять 

активізувати миcлення, захoпленo працювати над навчальним 

завданням. Афoризм Й. Гербарта: «Cмертельний гріх учителя – 
бути нудним» рoзкриває значення пізнавальнoгo інтереcу в 

навчанні дітей, який рoзглядаєтьcя як інcтрумент пoжвавлення 

навчальнoгo прoцеcу, щo знахoдитьcя в руках учителя. 
 На ocнoві зазначенoгo вартo cтверджувати, щo 

пізнавальний інтереc є вагoмими чинником освітнього прoцеcу, 

щo впливають на cтвoрення пoзитивнoї атмocфери навчання та 

інтенcивніcть пізнавальнoї діяльнocті учнів, під впливoм яких 

активізуєтьcя увага, пам’ять, уява, cприйняття тoщo. Рoзвитoк 

пізнавальних інтереcів не звoдитьcя лише дo лoгіки вікoвих змін, 

а значнoю мірoю визначаєтьcя індивідуальнo-пcихoлoгічними 

ocoбливocтями дітей, впливoм coціальнoгo oтoчення, щo мoжуть 

прoявлятиcя у таких  виявах, як: 
 1. Інтелектуальна активніcть – учні cтавлять запитання 

вчителю, зoкрема ті, які мають пізнавальний cенc, бажання щocь 

утoчнити абo відкрити перcпективу пoдальшoгo пізнання; 

прагнуть брати учаcть у різних видах діяльнocті, хoчуть 

виcлoвити влаcну тoчку зoру, внеcти певні дoпoвнення; вільнo 

oперують набутими знаннями; прагнуть пoділитиcя з іншими 

(oднoклаcниками, батьками, вчителем) нoвoю інфoрмацією, щo 

не вхoдить у зміcт навчальнoї прoграми. 
 2. Емoційний прoяв – міміка, жеcти, вигуки, oбмін 

враженнями з тoваришами тoщo, пoв’язаний з прoцеcoм 

рoзуміння, раптoвoю радіcнoю перcпективoю знайденoгo 

рішення і впевненіcтю у влаcних cилах; із раціoнальним шляхoм 

вирішення завдання, уcпіхoм діяльнocті.  
 3. Вoльoвий прoяв – зocередженіcть уваги і cлабкіcть 

відвoлікань від заняття, пoказникoм якoгo є реакція учнів на 

дзвoник із урoку. Для oдних учнів дзвoник є нейтральним 

пoдразникoм, і вoни прoдoвжують рoбoту, намагаючиcь дoвеcти 

її дo лoгічнoгo завершення, інші – відразу припиняють 
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працювати, закривають підручники і зoшити, залишають 

незакінченим рoзпoчате завдання, першими вибігають на 

перерву. 
 4. Вільний вибір діяльнocті – надання переваги 

кoнкретнoму виду діяльнocті, рoзкриття cвoїх інтереcів, пoтреб і 

пoтенційних мoжливocтей. 
Вважаємo за неoбхідне рoзкрити зміcтoвo-технoлoгічне 

забезпечення діагнocтичнoгo cупрoвoду прoфеcійнoї діяльнocті 

вчителя пoчаткoвoї шкoли з дітьми першoгo клаcу, рoзрoблене 

C. Мартиненкo. Вoнo oхoплює cукупніcть ocнoвних етапів 

діагнocтичнoї діяльнocті, її зміcт, фoрми, метoди і результат. 
Пoдане зміcтoвo-технoлoгічне забезпечення діагнocтичнoгo 

cупрoвoду дoпoмoже вчителю, вихoвателю групи пoдoвженoгo 

дня oб’єктивніше дocліджувати індивідуальнo-пcихoлoгічні 

ocoбливocті учнів, вербальнo oцінювати їх навчальні дocягнення 

та уcвідoмлювати, щo вивчати дитину неoбхіднo не епізoдичнo, 

а cиcтемнo. 
Oтже, нами прoаналізoванo ocoбливocті рoзвитку 

пізнавальних інтереcів молодших школярів, мoтиви їх 

навчальнoї діяльнocті, cутніcть ключoвих кoмптентнocтей, 

якими вoни мають вoлoдіти, виoкремленo цикли діагнocтичнoгo 

cупрoвoду рoзвитку пізнавальних інтереcів учнів початкової 

школи, а такoж подано прoграму здійcнення діагнocтичнoгo 

cупрoвoду.  
 

 
 
 

Бричок О.В. – вчитель початкової школи  
Софіївсько-Борщагівського ліцею  

Бучанського району Київської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
Як засвідчило проведене теоретичне дослідження з дітьми, 

що мають особливі потреби, гра є найприроднішою і 
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найпривабливішою діяльністю для них. Відомий український 

педагог К.Д. Ушинський зазначав: "Зробити серйозне заняття 

для дитини цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна 

здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної 

діяльності... З перших ж уроків привчайте дитину полюбити свої 

обов&apos;язки й знаходити приємність у їх виконанні". У грі 

найповніше проявляються індивідуальні особливості, 

інтелектуальні можливості, нахили, здібності дітей. Гра – 
творчість, гра – праця. "Праця – шлях дітей до пізнання світу", – 
писав О. М. Горький. 

Одним із способів вирішення визначеної суперечності є 

зміна технології навчання шляхом включення в освітній процес 

ігрової діяльності. Дослідження, пов&apos;язані з розробленням 

і впровадженням нових технологій навчання, в основу яких 

покладено застосування ігор, свідчать про наявність у них 

значних можливостей щодо підвищення ефективності 

підготовки спеціалістів.  
Серед наукових праць, присвячених питанням інвалідності, 

реабілітації, соціальному захисту, заслуговують на особливу 

увагу праці таких дослідників, як: А.Шевцова, А.Іпатова, 

Т.Семигіна, С.Богданова, О.Іванова, Р.Кравченко, К.Міщенко, 

О.Петроє, В.Тарасенко, І.Козуб, М.Провоженко та ін. Однак 

варто зазначити, що питання використання термінів "інвалід", 

"дитина-інвалід" не було в Україні предметом спеціального 

дослідження. Останніми роками практика застосування ігрових 

завдань визначила методичну думку, що зараз настав час 

узагальнення практичного досвіду, об&apos;єктивної оцінки 

доцільності застосування ігрових завдань, визначення їх питомої 

ваги та місця у системі навчання. Гра дає змогу яскраво 

реалізувати всі провідні функції навчання: освітню, виховну та 

розвивальну, які діють в органічній єдності. 
Як засвідчує практична діяльність, гра стимулює 

пізнавальний інтерес. Педагогічне стимулювання і мотивація 

навчальної діяльності учнів охоплює формування пізнавального 

інтересу, що є вибірковою спрямованістю особистості, яка 
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звернена у сферу пізнання, предметного оволодіння знаннями. 

Це інтерес до глибокого, усвідомленого пізнання. Оскільки 

пізнавальний інтерес багатогранний, він може: бути зовнішнім 

стимулом процесу засвоєння, як засіб активізації цього 

процесу,  як мотив пізнання, стикаючись і взаємодіючи при 

цьому з іншими мотивами. 
Нами встановлено, що використання пізнавальних ігор в 

початковій школі допомагає сформувати пізнавальну 

самостійність – якість особистості, що проявляється у готовності 

власними силами здійснити цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність. Пізнавальна самостійність формується у різних 

навчальних ситуаціях: сприйнятті готового матеріалу, 

спрямованій пізнавальній активності, дослідницькій 

пізнавальній діяльності. Успішне проведення ігор веде до 

розвитку пізнавальної самостійності учнів. Пізнавальна 

самостійність – це якість особистості, що проявляється у 

готовності своїми силами здійснити цілеспрямовану пізнавальну 

діяльність. Ця активність передбачає здатність здійснювати 

пізнавальну діяльність, що включає необхідні знання, 

оволодіння методами пізнавальної діяльності та сформованість 

мотивів, які визначають потребу, прагнення до цієї діяльності. 

Пізнавальна самостійність може розглядатися, з одного боку, як 

мета навчання, а з іншого – як умова, що дозволяє більш повно 

використовувати можливості учнів. Розвиток здатності 

виконувати пізнавальну діяльність має такі рівні. Перший – 
засвоєння забезпечується сприйняттям, усвідомленням та 

запам&apos;ятовуванням матеріалу, другий – дозволяє 

застосовувати знання у новій ситуації, що потребує творчого 

підходу до використання знань, які має учень. 
Активізація навчальної діяльності має на увазі 

стимулювання розвитку учнів, адже пізнавальна активність – це 

складна системна властивість суб&apos;єкта, яка інтегрує 

важливі якісні характеристики типового для нього проходження 

пізнавальної діяльності: пізнавальну самостійність, пізнавальну 

ініціативність, а також повноту і мобільність його знань, умінь 
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та навичок у сфері реалізації цієї активності. Пізнавальна 

самостійність може формуватися у різних навчальних ситуаціях, 

серед яких можуть бути: готова подача матеріалу, спрямована 

пізнавальна активність, дослідницька пізнавальна діяльність. 

Поєднувати навчальні ситуації різного типу можна шляхом 

використання різних систем організації пізнавальної діяльності. 

Сформована пізнавальна самостійність дає змогу вчителю ПШ 

організувати різні види пізнавальної діяльності учнів та вміло 

поєднувати керівництво та самоврядування. 
Логіко-пошукова пізнавальна діяльність нерозривно 

пов&apos;язана з констатуючою пізнавальною діяльністю, але 

цей вид діяльності потребує більш високої інтелектуального 

навантаження, вміння логічно мислити та користуватися 

знаннями, шо накопичилися, сприяє розумовому розвитку 

учнів. Правильно організована навчальна діяльність 

пізнавально-пошукового типу під час використання ігор на 

уроках, продумане керівництво нею педагогом викликає в учнів 

інтерес до навчального процесу, розвиває активність і 

самостійність. Самостійно і свідомо сприймаючи явища 

дійсності, учні вчаться робити власні висновки, що формує в них 

міцні, глибокі знання, елементи наукового світогляду. 
У результаті застосування пізнавальних ігор виконується 

один із основних законів навчальної діяльності: досягнення мети 

навчання неможливе без власної активності суб&apos;єкта 

навчання. Засвоєння змісту навчального матеріалу можливе 

лише за діяльності учнів, тобто шляхом їхньої власної 

активності, коли вони – суб&apos;єкти навчання. У пізнавальній 

грі ефективне включення функції орієнтування забезпечується 

на основі адекватної мотивації ігрової діяльності, що зумовлена 

її сутністю, чим і пояснюється більш висока продуктивність 

ігрового способу навчання. Пізнавальна гра є самостійною 

діяльністю, в якій діти вперше починають спілкуватися з 

однолітками: їх з’єднують спільна мета, спільні зусилля для її 

досягнення, спільні інтереси та переживання. Педагоги активно 

використовують гру як прийом, що дозволяє їм вирішувати 
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педагогічні, насамперед навчальні, завдання: для підвищення 

інтересу дітей до ходу уроку та їхньої активності, для 

переключення уваги або відпочинку застосовуються різні 

активні методи, до яких відносяться й ігрові прийоми, але 

водночас кожен педагог добре розуміє, що гра для нього – це 

тільки засіб вирішення навчального завдання, яскрава 

„обгортка” навчального матеріалу, тому він ретельно відбирає 

ігри, які не виведуть дітей з-під його контролю, не захоплять їх 

настільки, щоб вони психологічно переключилися з уроку на 

ігрову взаємодію. 
Пізнавальна гра як психологічний метод у початковій 

школі може бути використана як мінімум для вирішення трьох 

послідовних завдань, зокрема: 
- навчати дітей жити в ігровому просторі, цілком 

занурюватися в ігровий світ та ігрові відносини; 
- навчати бути вільним в ігровому просторі, усвідомлювати 

власні цінності та налагоджувати стосунки з оточуючими; 
- навчати осмислювати ігровий досвід, використовувати 

гру як інструмент самопізнання та життєвих експериментів. 
Отже, пізнавальні ігри рекомендовано використовувати як 

додаткові розвивальні вправи під час уроку: фізкультхвилинки, 

хвилинки релаксації тощо. Вони сприяють розвитку психічних 

процесів дитини, розвивають зосередженість, увагу, 

наполегливість, пізнавальні здібності, пам’ять та інтелект. У 

свою чергу, добре розвинені психічні процеси сприятимуть 

розвитку пізнавальної зацікавленості й мобілізації. 
Варто звернути увагу також на види інтелектуального 

стимулювання, які охоплюють: перехід від традиційних форм у 

грі повинен бути вмотивованим з точки зору мети навчання або 

циклу занять. Іноді учні самі починають гру. Важливо підіграти 

їм, спрямувати гру у потрібне русло; пізнавальна діяльність 

учнів найбільш ефективно відбувається в умовах проблемних 

ситуацій. Етап створення проблемної ситуації потребує від 

педагога великої майстерності. Гра завжди проблемна;  
інтелектуальну діяльність учнів можна стимулювати з 
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допомогою запитань типу: „А як би ви вчинили у такій 

ситуації?”. Ефективно впливають і такі прийоми, як таємничість 

тону, інші способи інтонаційного впливу. 
Охарактеризовані види ігор мають своє призначення і 

конкретне застосування. Так, мета дидактичних ігор – 
формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з 

практичною діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями, 

уміннями й навичками учень зможе лише тоді, коли він час 

виявлятиме до них інтерес, і коли вчитель зумів зацікавити 

учнів. Систематичне використання ігор підвищує ефективність 

навчання. Розвивальні ігри добираються відповідно до 

програми. 
Гра в початковій школі є засобом пізнання навколишнього 

світу і себе в ньому, усвідомлення дітьми мети своєї діяльності, 

опредмечування абстрактних понять, розвитку творчої уяви та 

здібностей, встановлених людяних взаємин. Більшість вчителів 

використовує гру як засіб цілеутворення педагогічної діяльності 

та інтерпретації її в особистості дії учня. Гра допомагає 

розвивати творчу уяву та творчі здібності дитини. 
Для дітей з особливими потребами характерні різноманітні 

порушення психомоторики, які виявляються: в моторній 

недостатності, відсутності рухів співдружності, появі 

одноманітних, стереотипних рухів у вигляді згинання і 

розгинання пальців рук, потягувань, махів кистями рук, 

підстрибуванні, обертання довкола себе, бігання навшпиньки 

тощо. Особливо характерні кругові рухи кистями рук біля 

зовнішніх кутів очей. Такі рухи з&apos;являються або 

посилюються при хвилюванні, при спробі дорослого вступити в 

контакт з дитиною. При аутизмі своєрідний характер має ігрова 

діяльність. Її характерною ознакою є те, що зазвичай дитина грає 

сама, переважно використовуючи не ігровий матеріал, а 

предмети домашнього вжитку. Вона може довго і одноманітно 

грати зі взуттям, шнурками, папером, вимикачами, дротами 

тощо. Сюжетно-ролеві ігри з однолітками у таких дітей не 

розвиваються. Гра дітей з розладами аутичного спектру, як 
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правило, нефункціональна, несоціалізована, позбавлена сюжету і 

символічних рис, монотонна, і складається з багаторазово 

повторюваних маніпуляцій з іграшками (які використовуються 

не за призначенням) або з неігровими неструктурованими 

матеріалами (палички, вода, пісок, шматочки тканини, шматки 

паперу).  
Таким чином, вчителю початкової школи необхідно 

дотримуватися правил і алгоритму організації та проведення 

ігрової діяльності з дітьми, що мають особливі потреби, 

враховувати їх індивідуальні особливості, підбирати відповідні 

навчальні та розвивальні ігри. 
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ПСИХОСОМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ  ПРИ 

РІЗНИХ РІВНЯХ ТРИВОЖНОСТІ 
Статтю присвячено аналізу психологічних підходів до 

феномену тривоги та психосоматичних проявів у студентів, 

закладу вищої освіти. В статті висвітлюються рівні тривожності 

та їх вплив на фізичний стан студентів ,закладу вищої освіти. 

Зокрема, у роботах класиків психології тривога розглядалася як 

прояв неблагополуччя, причиною якого можуть бути 

несприятливі умови розвитку або дитячі психотравми. Для 

сучасних підходів до тривоги є характерною термінологічна 

розбіжність. Тривога описується на основі поведінкових ознак, 

із позицій захисних механізмів, як результат впливу минулого 

досвіду, як фізіологічна реакція. Показано, що існує кілька рівнів 

існування тривоги, класифікація яких пов’язана з різними 

передумовами її виникнення. В еволюційному сенсі можна 

виділити базову та вторинну тривогу. Базова тривога є 

результатом індивідуального розвитку дитини й є генетично 

вбудованим механізмом індивідуального захисту. Вторинна 
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тривога формується в онтогенезі та пов’язана з необхідністю 

реалізації значущих потреб. Вторинна тривога значною мірою 

опосередковуються широким соціумом на відміну від первинної 

тривоги, джерелом формування якої є мікросоціальне 

середовище. За рівнем ситуативної тотожності тривогу можна 

розділити на нормальну та невротичну. Якщо нормальна тривога 

зумовлена необхідністю адекватної ситуативної адаптації, то 

невротична передбачає неадекватно підвищену оцінку небезпеки 

та включає неефективні способи психологічного захисту. За 

рівнем об’єктивації можна розрізнити вітальну та соціальну 

тривогу. Вітальна тривога більшою мірою орієнтована на оцінку 

зовнішніх та внутрішніх загроз, що стосуються виживання на 

психофізіологічному рівні, тоді як соціальна тривога має 

ціннісне підґрунтя та виникає в умовах глобальних соціальних і 

культурних зрушень. За рівнем результативності тривогу можна 

поділити на конструктивну та деструктивну. Конструктивність 

тривоги полягає у тому, що її наявність та вплив на індивіда 

полягає у формуванні особливого виду активності, який 

передбачає нестандартні способи вирішення складних ситуацій, 

тоді як деструктивна тривога веде до розпаду людської 

діяльності. Тривожність стає одним з невід’ємних попутників 

людини, з часом вчиняючи все більше шкоди психологічному 

стану. Значною мірою це стосується і студентів, які постійно 

потрапляють в стресові ситуації, чи будь вони пов’язані з 
навчанням, з роботою, з друзями, батьками, коханням, тощо. 
Студент потрапляє у ситуацію зміни оточення, випускаючись зі 

школи та потрапляючи в нове становище, з іншими правилами 

та іншими людьми. 
Перший час студенти докладають зусилля для того, щоб 

звикнути до нових умов. На останніх же курсах, потрапляють в 
ситуацію, коли потрібно виконати багато завдань, починаючи 

від дипломної роботи та закінчуючи екзаменами. Постійна 

емоційна напруга не може залишатися без відповіді, тож з часом 

надмірна тривожність може перетворитися на погане фізичне 

самопочуття, проблеми зі шлунком, із серцем, головними 



189 
 

болями. Вплив тривожності на фізичне самопочуття людини є 

давнім предметом психологічних досліджень. 
 Викладення основного матеріалу. Студенти старших 

курсів часто стикаються з проблемою першого повноцінного 

знайомства зі своєю спеціальністю, яке відбувається під час 

проходження навчальної практики. Певний рівень тривожності є 

звичайною та обов’язковою особливістю емоційної діяльності 

людини, проте, кожна людина має свій оптимальний рівень 

тривожності, цей внутрішній конфлікт може спонукати до 

прояву психосоматичних захворювань. У рамках власного 

підходу (Е. Клінгер, Л. Клерман, К. Фостер і інш.) вчені 

відстоюють думку про те, що різні рівні тривоги, зокрема 

уникнення відповідальності, може викликати психосоматичну 

хворобу. Нарешті прихильники гуманістичного підходу (А. 

Маслоу, В. Франкл, К. Роджерс) бачать причину 

психосоматичних порушень в кризах, викликаних неможливість 

самовираження особистості. 
Так, студенти, які постійно переживають відчуття страху 

перед невідомим,  можуть  вкрай рідко виявляти ініціативу, не 

звертати  на себе увагу та взагалі є не схильні до проявів 

активності. Таких людей називають сором’язливими та 

скромними. Часто тривожні студенти не мають великого впливу 

та не користуються увагою з боку інших студентів та однолітків, 

однак, разом з тим, вони не опиняються в повній ізоляції. Можна 

сказати, що вони більше входять до числа найменш популярних, 

вони замкнуті в собі, не комунікабельні або ж навпаки 

комунікабельні занадто.Невпевнена, схильна до тривожності 

людина часто є поміркованою, а ця риса вже призводить до 

недовіри в адресу інших. Така людина знаходиться в постійному 

страху та очікуванні зовнішньої загрози, яка може виявлятися в 

будь чому. Це постійне напруження та очікування з часом 

перетворюється на захисну реакцію у вигляді агресії, 

спрямованої на оточуючих. Ця реакція виражається в надмірній 

агресивності, упередженому ставленні до людей [18]. Такі особи, 

з розвиненою тривожністю та агресивністю часто самотні, 
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замкнуті, неактивні. Часто ця тривога та стан тривожності 

впливають на результати навчальної діяльності та на успіхи 

встановлення контакту з оточуючими. Навчання в ВНЗ 

відноситься в першу чергу до категорії розумової праці та 

відрізняється низкою особливостей, які полягають в реалізації 

інтелектуальних здібностей при вирішенні різноманітних 

завдань. У студентів ця реалізація визначається процесом 

навчання та полягає в засвоєнні постійно зростаючого об’єму 

навчального матеріалу. Відомо, що розумовий труд часто 

супроводжується різноманітними функціональними змінами в 

діяльності серцево-судинної, ендокринної, шлунково-кишкової, 

нервової та інших систем. Це обумовлює нервове напруження, 

яке здатне призвести до перевтоми та порушенню здоров’я 

студента. Структура та рід діяльності студента стає значно 

складніше у порівнянні зі школою.Розумова діяльність студентів 

протікає, зазвичай, разом з вираженою емоційною напругою, яка 

є певною мірою вище ніж у представників інших молодіжних 

соціальних груп. Така напруга є наслідком необхідності 

засвоєння великої кількості знань та складання великої кількості 

різноманітних екзаменів. Вивчення рівня тривожності у 

студентів більшою мірою проводилося під час складання 

екзаменів, проте, разом з тим М. В. Бакіна дослідила, що серед 

досліджених студентів 20% мали високий рівень особистісної 

тривожності, 30% мали середній рівень та 50% - низький рівень 

під час звичайних занять. И. С. Дроновим також було 

досліджено, що рівень реактивної та особистісної тривожності 

змінюється з плином часу та з віком. Також є відомим 

взаємозв’язок особистісної тривожності з рівнем здібностей та 

успіхів в навчанні. За даними А. Ф. Бєлова, М. М. Лапкіна та Н. 

В. Яковлєва, високі показники успішності показували студенти, 

які водночас мали високий рівень здібностей до навчання та 

високий рівеньособистісної тривожності  [19]. Наявність цих 

двох показників окремо один від одного не призводила до 

високих показників успішності.                        
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Відомим також є взаємозв’язок психофізіологічних 

показників з властивостями особистості. Як свідчить аналіз 

літератури, екстравертам властива відносно велика швидкість 

виконання різних форм завдань та засвоєння матеріалу, 

пов’язаного з заучуванням матеріалу. Цим людям властива 

відносно легка зміна виду діяльності з одного на інший.  
Висновок. Таким чином, велика кількість проведених 

досліджень відмічає погіршення функціонального стану 

організму студентів в процесі адаптації до навчальної діяльності. 

Багаторівнева функціональна система адаптації формується за 

рахунок взаємодії та взаємовпливу психологічних та 

фізіологічних компонентів адаптивних реакцій. В складній та 

заплутаній системі структур що реалізують адаптаційний 
процес, важливу роль відіграє нервова система. Взаємозв’язок 

емоційно-мотиваційної сфери та механізмів адаптації зумовлює 

необхідність комплексного вивчення впливу психологічних та 

вегетативних функцій в процесі адаптації людини. В умовах 

постійно зростаючих вимог до студентів, які навчаються в 

вищих навчальних закладах є також необхідним індивідуально-
типологічний підхід до прогнозованої оцінки ефективності 

адаптивної діяльності. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕТІОЛОГІЇ Й ПАТОГЕНЕЗУ 

ПАНКРЕАТИТУ, КЛІНІКА ТА ПРОФІЛАКТИКА 
Гострий панкреатит – це асептичне запалення 

підшлункової залози демаркаційного характеру в основі якого 

лежать процеси некробіозу панкреоцитів і ферментної 

автоагресії з подальшим розвитком некрозу, дегенерації залози і 

приєднанням вторинної інфекції. У 1889 році лікар-патолог із 

Бостона Рідженальд Фітц вперше описав гострий панкреатит. А. 

Н. Бакулєв і В. В. Виноградов вперше ввели в клініку поняття 

«панкреонекроз», що найбільш точно відповідає сучасним 

уявленням про патогенетичну сутність хвороби. За останні роки 

спостерігається помітна тенденція до збільшення кількості 

хворих на гострий панкреатит та його ускладнення, що 

зумовлено не тільки зростанням захворюваності, але й 

покращенням діагностики. Якщо в середині 50-х років гострий 

панкреатит відзначено як спорадичне захворювання, то з 90-х 

років він впевнено посідає третє місце серед гострих 

захворювань органів черевної порожнини, поступаючись лише 

гострому апендициту й гострому холециститу. У центральній 

Європі кількість випадків гострого панкреатиту коливається в 

межах 10-40 на 100000 населення. Біліарний панкреатит (40-
65 %) і панкреатит, зумовлений зловживанням алкоголю (30-
40 %) є найбільш частими формами. Рідше зустрічаються 

панкреатити, викликані різними медикаментами, пенетруючими 

виразками дванадцятипалої кишки, хронічною нирковою 
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недостатністю, хворобою Крона, гіперпаратироїдизмом, 

гіпертригліцеридемією. Має значення пряма травма залози, у 

тому числі й операційна. 
Незважаючи на прогрес, досягнутий за останні роки у 

діагностиці, консервативному та хірургічному лікуванні 

гострого панкреатиту, це захворювання залишається однією з 

найважчих проблем для лікаря, зокрема, хірурга і потенційною 

загрозою життю хворого. Якщо при набряковій формі гострого 

панкреатиту летальність не перевищує 0-2 %, то деструктивна 

форма спричинює летальність 15-30 % (при стерильних 

некрозах) і 30-50 % (при інфікованих некрозах), та сягає 100 % 
при «блискавичному» перебігу. Незаперечна велика соціальна 

значущість проблеми гострого панкреатиту, оскільки близько 

70 % хворих – це молодь; найбільший рівень захворювання 

припадає на вік 20-30 років; жінки хворіють вдвічі частіше, ніж 

чоловіки. Все це зумовлює необхідність вивчення етіології, 

патогенезу, діагностики та адекватного консервативного 

лікування гострого панкреатиту, показів та термінів виконання 

оперативного втручання. 
Етіологія 
Гострий панкреатит є багатопричинним захворюванням, 

появу якого можуть зумовити понад 140 чинників. Загалом ці 

чинники прийнято поділяти на передацинусні, ацинусні та 

післяацинусні: до передацинусних чинників належать склероз, 

ангіїт, портальна гіпертензія, загальні розлади кровопостачання. 

До ацинусних чинників належать надмірне вживання алкоголю, 

проривна виразка дванадцятипалої кишки, інфікування вірусом 

ендемічного паротиту (діти), інфікування ентеровірусом 

(дорослі), травматичне пошкодження підшлункової залози, 

отруєння деякими лікарськими засобами, гіперліпідемія, хвороба 

Крона тощо. До післяацинусних чинників жовчокам'яна хвороба, 

дискінезія проток, закупорка протоки підшлункової залози, 

патологія великого сосочка дванадцятипалої кишки, 

кільцеподібна підшлункова залоза. 
Патогенез 
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У розвитку панкреатиту мають значення такі механізми: 
1. Порушення відтоку секрету внаслідок спазму чи 

органічного звуження сфінктера Оді, а також дискінезія 

дванадцятипалої кишки, підсилення панкреатичної секреції під 

впливом гастроінтестинальних гормонів, збільшення секреції під 

впливом алкоголю і його токсичний вплив, підвищення 

концентрації жовчних кислот, вмісту білка в панкреатичному 

соці при одночасному зниженні секреції бікарбонатів, що 

призводять до розвитку захворювання.  
2. Вплив рефлюксу жовчі та дуоденального секрету, що 

містять активовані ентерокіназою протеолітичні ферменти, 

жовчні кислоти, емульговані жири, бактерії, на виникнення 

пошкоджень паренхіми підшлункової залози безпосередньо або 

через ряд складних біохімічних реакцій, які значно активують 

ферменти підшлункової залози. 
3. У результаті відмічених панкреатичних впливів виникає 

коагуляційний некроз ацинарної тканини підшлункової залози з 

активацією А і Вфосфоліпази, яка знищує фосфоліпідний шар 

мембран і клітин, а еластаза розщеплює еластичний каркас 

судин і призводить до утворення геморагій. Поряд з цим 

активація калікреїну викликає розвиток підвищеної проникності, 

набряку, запалення, а пізніше – виникнення склеротичних змін у 

підшлунковій залозі, екзокринної та ендокринної панкреатичної 

недостатності. 
Фактори ризику:  
1. Зловживання алкоголем – провідний етіологічний 

фактор, який зустрічається в 65–85 % усіх випадків. Інтервал від 

початку систематичного зловживання до клінічних проявів 

панкреатиту становить 10 років. Середня добова доза алкоголю 

досягає 100–200 мл, однак клінічні прояви ураження 

підшлункової залози виникають тільки в 5–10 % алкоголіків. 
2. Тютюнокуріння. В людей, які курять панкреатит 

спостерігається в 2 рази частіше, ніж у некурящих, а ризик 

розвитку захворювання зростає залежно від кількості 
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викурюваних сигарет, що сприяє виснаженню запасів вітамінів 

С і А і знижує вміст інших антиоксидантів. 
3. Роль харчування. Доведена негативна роль тяжкої 

білковоенергетичної недостатності з розвитком 

гіпоальбумінемії, тобто висококалорійна, багата на білок дієта з 

дуже високим або низьким вмістом жиру, дефіцит вітамінів і 

мікроелементів (міді, селену). Вживання великої кількості овочів 

і фруктів захищає підшлункову залозу від захворювання. Ризик 

виникнення пухлини збільшує вживання м’яса, холестерину, 

висококалорійної їжі. 
4. Гіперкальціємія. Панкреатит частіше виникає при 

гіперпаратиреоїдизмі. 
5. Гіперліпідемія і гіпертригліцеридемія. Панкреатит 

нерідко виникає при збільшенні вмісту тригліцеридів понад 100 

мг/дл. Щодо впливу гіперліпідемії на розвиток захворювання 

наводяться суперечливі дані (можливо, виникає жирова 

дистрофія підшлункової залози). 
6. Вживання медикаментів. Сприяє розвитку захворювання 

вживання імунодепресантів, глюкокортикостероїдів, 

нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), 

антикоагулянтів, хлортіазиду, сульфаніламідів, парацетамолу, 

застосування пероральних контрацептивів. 
7. Вплив вірусів, бактерій та паразитів. Панкреатит 

викликають віруси гепатитів В і С у реплікативній фазі, 

ентеровіруси, цитомегаловіруси, віруси Коксакі, ЕСНО, 

Епштейна–Барр, герпеса, епідемічного паротиту та бактерії 

(сальмонели, камбілобактерії, хламідії, мікоплазми, 

туберкульозна паличка), інфекції та паразити (аскаридоз, 

опісторхоз). 
Клінічні синдромні критерії: 
1. Больовий синдром характеризується періодичним різної 

інтенсивності ниючим колючим, а інколи оперізуючим болем 

вище пупка з ірадіацією в ліве підребер’я (запалення хвоста 

підшлункової залози), в праве підребер’я (запалення головки 

підшлункової залози), в епігастрій або спину (запалення тіла 
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підшлункової залози), які збільшуються у положенні хворого на 

спині та зменшуються в сидячому положенні та при нахилах 

тулуба уперед (інколи біль віддає в ділянку серця та імітує напад 

стенокардії), а також зменшується під впливом спазмолітиків, а 

інколи навіть наркотиків (біль зумовлений підвищенням тиску в 

протоках підшлункової залози внаслідок сповільнення відтоку 

секрету, запалення або склеротичних змін у них). 
2. Диспепсичний синдром (панкреатична диспепсія) 

супроводжується підвищенням слюновиділення, відрижкою, 

рідко печією, нудотою, блювотою, яка не приносить 

полегшення, зниженням або відсутністю апетиту. 
3. Синдром зовнішньосекреторної недостатності 

проявляється мальдигестією (вздуття та бурчанння в животі, 

панкреатичні проноси по 2–3 рази на добу і частіше з 

виділенням кашоподібного зловонного з жирним блиском калом 

(«панкреатичний стілець») з залишками неперевареної їжі 

(лієнторея), внаслідок чого значно порушується травлення, 

прогресивно зменшується маса тіла, що інколи викликає підозру 

на рак. 
4. Синдром недостатнього кишкового всмоктування 

(мальабсорбції) зумовлений зовнішньосекреторною 

недостатністю з порушенням усіх видів обміну (білкового, 

жирового, вуглеводного, вітамінного, мінерального, 

водносольового) з можливим розвитком полігіповітамінозу, 

остеопорозу, В12фолієводефіцитної анемії, полігландулярної 

недостатності. 
5. Алергічний синдром проявляється різними формами 

алергії, «еозинофільним» панкреатитом зі збільшенням 

еозинофілів до 30–40 %. 
6. Синдром запалення виникає тільки при гіперферментних 

панкреатитах і проявляється загальною слабкістю, лихоманкою, 

тахікардією, гіпотонією, відсутністю апетиту, лейкоцитозом, 

прискореною швидкістю осідання еритроцитів (ШОЕ). 
7. Тромбогеморагічний синдром – це ДВЗсиндром, який 

частіше виникає при гострих панкреатитах, але може 
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зустрічатися також при виражених загостреннях панкреатиту у 

результаті гіперферментемії; попадання панкреатичних 

ферментів у кров і виникнення різних геморагічних висипок на 

животі, обличчі тощо (пізні клінічні симптоми). 
8. Холестатичний синдром або синдром стиснення сусідніх 

органів характерний більше для раку та кіст підшлункової 

залози. При вираженому набряку головки підшлункової залози 

затруднюється відтік з панкреатичного та жовчного протоків, в 

результаті чого виникає механічна жовтяниця або навіть 

часткова механічна непрохідність. 
9. Синдром ендокринних порушень може проявлятися 

клінікою гіперінсулінізму, гіпоглікемічних станів і 

«панкреатогенним» цукровим діабетом унаслідок атрофії 

островкових клітин і заміщення їх сполучною тканиною 

(цукровий діабет виникає через 5 років після перенесеного 

панкреатиту, при якому відносно часто виникають 

гіпоглікемічні стани; менша потреба в інсуліні, в середньому 

вона становить 10–45 ОД на добу з подальшим ураженням 

судин). 
Профілактика панкреатиту 
Профілактика захворювання базується на відмові від 

алкоголю і нездорової їжі. Дотримуйтесь режиму харчування, 

слідкуйте за вагою, вчасно лікуйте запальні захворювання 

жовчовивідних шляхів і проходьте щорічне профілактичне 

обстеження в поліклініці. Уникайте жирних, смажених страв і 

фаст-фуду. Профілактика панкреатиту – це посильні фізичні 

навантаження, повноцінне харчування, своєчасне лікування 

захворювань шлунково-кишкового тракту і виконання всіх 

рекомендацій лікаря. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 

ОСВІТИ 
 

Гарцевич  В.Д., студентка 2 курсу магістратури  
спеціальності 035 Філологія  

ПЗВО «Київський міжнародний університет»  
 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО 

ТЕКСТУ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ 

УЧЕНИХ 
 Датою народження кіноперекладу можна умовно назвати 

1903р. – тоді у США вийшла картина «Хатина дядька Тома» 

(«Uncle Tom’s Cabin»). Ця тринадцяти хвилинна стрічка 

запам’яталась насамперед тим, що в ній вперше були 

використані інтертитри: текст, що з’являється між сценами і 

пояснює їх зміст або відтворює репліки героїв.  
Пізніше кінокомпанія «Warner Brothers» випустила на 

екрани перший в історії звуковий фільм «Співак джазу» 

(The Jazz Singer). Прем’єра фільму – 6 жовтня 1927 р. – і 

вважається офіційним днем народження звукового 

кінематографа. На той момент вже виник «міжмовний бар’єр».  
Кінокомпанії вирішували цю проблему різними способами:  



199 
 

1. Знімали з різними акторами-носіями мови різні версії 

одного і того ж фільму на різних мовах;  
2. Основні ролі виконувалися акторами, які могли говорити 

на різних мовах, у той час як другорядних персонажів грали нові 

актори-носії мови;  
3. Актори читали діалоги на різних мовах, читаючи 

транскрипцію слів іноземної мови англійською з дошки, 

розташованої позаду камери. 
Навіть сьогодні, незважаючи на багату історію дубляжу, 

європейські та багато інших країн світу використовують 

субтитрування як основний вид кіноперекладу. Для цього є 

низка причин: 
1. Мала кількість населення;  
2. Малі збори від прокату іноземних картин;  
3. Субтитрування значно дешевше за дубляж (приблизно у 

8-15 разів);  
4. Велика кількість імпортованих фільмів;  
5. Традиція «збереження духу оригіналу»;  
6. Кілька державних мов, при цьому для кожної мови є 

окремий рядок субтитрів (наприклад, у Бельгії або Швейцарії) 
Кінопереклад є свого роду симбіозом письмового та усного 

перекладів.  
Кінопереклад включає в себе декілька видів:  
•субтитрування,  
•дубляж  
•закадрове озвучення.  
Це три найбільш поширених види кіноперекладу, і вибір 

одного з них залежить від країни, у якій виконується 

кінопереклад, а також від призначення перекладного продукту. 

Це може бути кіно, телепередача або ж DVD-диск. 
Субтитрування – це переклад у вигляді письмового тексту, 

який  розташовується у нижній частині екрана і який передає 

діалог героїв, а також різні елементи дискурсу (листи, графіті, 

рекламні вставки, написи, плакати та інше) і також слова пісень.  
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Субтитрування – найбільш поширений тип перекладу 

кінофільмів у невеликих європейських країнах, таких як 

Нідерланди, Греція та скандинавські країни. 
Закадровий переклад або напівдубляж – це переклад 

скрипта діалогу, який транслюється практично синхронно з 

треком оригінального діалогу. В 18 англомовних країнах такий 

вид перекладу найчастіше використовується в документальних 

фільмах та інтерв’ю-матеріалах.  
Перекладний діалог не накладається на трек з оригіналом, 

але транслюється з невеликим запізненням. Закадрове озвучення 

є стандартним видом аудіовізуального перекладу художніх 

фільмів і телепередач в Україні, Польщі та низці інших західних 
європейських країн. 

Також варто відзначити ще один вид аудіовізуального 

перекладу – синхронний переклад. Цей вид перекладу 

використовувався на міжнародних кінофестивалях та інших 

схожих заходах. На сьогоднішні,  цей вид перекладу фільмів 

практично себе втратив, тому що всі фільми на міжнародних 

кінозаходах в обов’язковому порядку субтитруються. Однак 

говорити, що синхронний переклад фільмів припинив своє 

існування, поки зарано.  
Дублювання і закадровий переклад виступають під назвою 

«переозвучування». При дубляжі на трек з оригінальним 

діалогом накладається трек з перекладним діалогом, а основним 

елементом цього процесу є синхронна артикуляція. Дубляжу 

завжди надавали перевагу як виду аудіовізуального перекладу в 

більших європейських країнах таких, як Франція, Німеччина, 

Італія та Іспанія. 
Процес дублювання дуже трудомісткий і включає в себе 

безліч факторів, а тому в цьому процесі тексту неодмінно 

доведеться зазнати різних модифікацій. Після того, як 

перекладач закінчить переклад, текст може бути відправлений 

до редактору, а після на синхронізацію. Ці два процеси 

включають модифікації тексту, які іноді можуть бути необхідні, 

а іноді ні. 
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Значну роль також відіграє стилістика кінотексту. Творці 

фільму розраховують здійснити на глядачів особливий вплив, 

справити враження, викликати різноманітні емоції, тому мова 

акторів повинна бути експресивною. Експресія – це посилення 

виразності, образотворчості. І все, що робить мову більш 

яскравою, сильно діючою, глибоко вражаючою, є експресією. 
Передати емоційний стан автора при перекладі не є так 

легко як здається. Для цього важливо вміти розпізнати 

експресію у тексті перекладу. Перекладач іноді навмисно 

вдається до використання стилістичних прийомів для подачі 

більшої виразності та емоційності вами нового тексту. 

Перекладознавці підкреслюють, що мета художнього перекладу, 

а саме емоційний вплив на читача, обумовлює необхідність 

здійснення перекладацьких трансформацій, які найчастіше 

вимагають відхилення від максимально можливої смислової 

точності. 
Емоційний вплив також є метою кіноперекладу, оскільки 

це обумовлює комерційний успіх фільму. Зробити кінотекст 

експресивним мовою іншої країни допомагають різні 

перекладацькі трансформації, вибір яких залежить від стратегій 

перекладу, націлених на досягнення адекватного перекладу 

кінотексту для україномовних глядачів.  
Однак, у першу чергу в кіноперекладі неминучі відхилення 

від смислової точності й зміни кінотексту в цілому тому, що 

основним фактором при перекладі кінотексту є його 

синхронізація зі звуковою доріжкою в фільмі і з рухом губ і тіла 

акторів (персонажів).З професійної точки зору, мета «хорошої» 

синхронізації вважається досягнутою, коли те, що глядач чує з 

екрана, звучить не як переклад, а як мова самих акторів.  
У Європі існують три загальноприйняті конвенції з цього 

приводу:  
1. Рух губ при зйомці обличчя персонажа крупним планом 

(коли відображені губи або все обличчя) має бути дотриманим. 

Це означає, що вихідний текст або його переклад діалог (у разі 

дублювання) повинні збігатися з рухом губ акторів на екрані. 
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Зіставлення тексту перекладу з артикуляцією актора на екрані 

називається губною синхронністю.  
2. Рухи тіла акторів на екрані також повинні бути 

дотримані. Іншими словами, вихідний текст (у разі 

постсинхронізації) або його переклад (у випадку дублювання) 

повинні збігатися з рухом частин тіла персонажа, при вираженні 

емоцій. Такий вид адаптації називається кінетичною 

синхронністю.  
3. Повинен враховуватися проміжок часу, за який актор 

вимовляє свою репліку. Тобто, вихідний текст та переклад 

повинні в точності збігатися з часом вимовляння репліки 

актором, а саме – починатися у момент, коли актор відкриває 

рот, і закінчуватися у момент, коли він закриває рот. Такий вид 

синхронності називається ізохронією.  
Перераховані вище конвенції обумовлюють проблемні 

аспекти кіноперекладу, які ускладнюють його процес. Вимога 

синхронізації змушує перекладачів здійснювати численні 

перекладацькі трансформації, у результаті яких перекладний 

текст може значно відрізнятися від формулювань мовою 

оригіналу. 
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СЕНСАЦІЙНИЙ УСПІХ  І НЕЛЕГКИЙ ЖИТТЄВИЙ 

ШЛЯХ ВІЛЬЯМА СОМЕРСЕТА МОЕМА 
Вільям Сомерсет Моем — англійський письменник, 

драматург, романіст, новеліст і критик. Йому притаманна 

майстерність оповідача, правдивість, відточеність літературної 

форми, заснованої на принципі простоти, дохідливості та 

милозвучності.  
Вільям Сомерсет Моем народився 25 січня 1874  року в 

Парижі, у родині юриста британського посольства у Франції. У 

дитинстві Моем говорив тільки французькою, англійську мова 

вивчив лише після того, як у 10 років осиротів і був відісланий 

до родичів в англійське місто Уітстабл у графстві Кент. У 

понурому та холодному пасторському будинку проминули його 

шкільні роки. Він зростав самотньо та замкнуто. У школі 

відчував себе аутсайдером, відрізняючись від хлопчаків, котрі 

виросли в Англії. Вони сміялись із заїки, з того, як він говорив 

англійською. Близьких друзів не мав. 
Книги і пристрасть до читання допомогли Моему 

сховатися від навкілля. Віллі жив у світі книжок, серед яких 

улюбленими стали казки «Тисяча й одна ніч», «Аліса в країні 

чудес» Л. Керролла  і пригодницькі романи капітана Маррієта. 

Моем добре малював, любив музику, був кращим учнем. 
У п'ятнадцять років Моем зрозумів, що дитинство 

скінчилося. Біль і рани залишилися на все життя, але зміцнилася 

сила спротиву, внутрішньої незалежності, що й допомогло 

домогтися згоди дядька відіслати його до Німеччини вивчати 

німецьку мову. Моем поїхав до Гейдельберга, де вперше відчув 
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себе вільним, займався улюбленою справою. Його захопила 

філософія, студіював праці Б. Спінози, відкрив для себе Г. Ібсена 

, пройнявся особливою атмосферою життя театру, а читання 

гетевого «Фауста» відкрило для нього новий світ. 
Моем повернувся до Англії, коли йому виповнилося 

вісімнадцять. Життя в Гейдельберзі сприяло його 

інтелектуальному пробудженню. Тепер треба було обрати фах. 

Дядько хотів бачити його священником  і схиляв до вивчення 

богослов'я, але Моем зробив власний вибір: він поїхав до 

Лондона  і 1892 р. став студентом медичної школи при лікарні 

св. Томаса. Роки, проведені в лікарні та бідних кварталах одного 

із районів Лондона — Ламбеті, де він лікував своїх пацієнтів, 

були плідними.Усі ці роки він напружено працював. Лікарська 

практика чимало дала Моему як письменникові. Він побачив 

життя в неприкрашеному вигляді, навчився розуміти людей. 
Жорсткий режим — з дев'ятої до шостої лікарня — 

залишав вільними лише вечори. Він проводив їх, поглинаючи 

книги, і вчився писати. Переклав «Привиди» Г. Ібсена, прагнучи 

вивчити техніку драматурга, сам писав п'єси й оповідання. 

Рукописи двох оповідань Моема надіслав видавцеві Фішеру 

Анвіну. Одне з них отримало прихильний відгук Е. Гарнета — 
відомого авторитета в літературних колах. Гарнет порадив 

невідомому авторові продовжувати писати, а видавець відповів 

Моему «Потрібні не оповідання, а роман». Прочитавши 

відповідь Анвіна, Моем зараз же взявся за створення «Лізи з 

Ламбета». У вересні 1897 р. цей роман був опублікований. З 

цього часу Моем став професійним письменником. 
Моем писав у різних жанрах: виступав як драматург — 

«Леді Фредерік», «Невідомість», «За бойові заслуги»; романіст 

— «Тягар людських пристрастей», «Місяць і шеляг», «Театр, 

«На лезі бритви»; новеліст — збірки «Трепет листка» , «Від 

першої особи» . Моем є автором багатьох статей про 

письменницьке ремесло, про мистецтво оповідача, про 

романістів (Г. Філдінг, Дж. Остен, Діккенс, Ґ. Флобер, Ф. 

Достоєвський). 
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Сенсаційний успіх мали п'єси Моема, які й забезпечили 

йому матеріальний достаток. День прем'єри «Леді Фредерік» — 
26 жовтня 1907 р. — став знаменним у житті Моема: він був 

визнаний як драматург. 
Глибина драматичних конфліктів визначає структуру 

романів Моема, що становлять значну частину його літературної 

спадщини. Життя героїв вибудовується нелегко, воно сповнене 

стражданнями, втратою ілюзій. Вони самотні, їх не розуміють 

близькі, вони болісно шукають свій шлях і своє місце в житті. 
З найбільшою силою талант Моема виявився в жанрі 

оповідання. Особливість оповідань Моема полягає в поєднанні 

гостросюжетності з психологізмом. «Вивчення характеру — мій 

фах», — твердив Моем. Моем — дотепний та іронічний, чуйний 

і терплячий, незмінно працелюбний і твердий, що самостійно та 

рішуче прокладав собі шлях до літератури. Моем — автор 

творів, розрахованих на вибагливого читача, на смаки якого він і 

орієнтується, творець романів та оповідань, що справедливо 

посіли помітне місце в літературі найновішого часу. 
В 1940 року Сомерсет Моем став одним з найвідоміших і 

найбагатших письменників англійської літератури. 
Сомерсет Моем помер 15 грудня 1965 року у 

французькому містечку Сен-Жан-Кап-Ферра, поблизу Ніцци, від 

пневмонії. 
Незважаючи на постійний читацький інтерес до творів 

Сомерсета Моема, критика не обдарувала його щедрою увагою 

та зичливістю. Його ім’я не ввели до літературного канону: в 

академічних працях істориків англійської літератури  ім’я С. 

Моема не згадано взагалі або інколи, лише мимохідь. У так 

званих “поціновувачів літератури” він не викликав цікавості 

тому, що у вік експериментаторства, формальних 

хитромудрощів та екскурсів у глибини підсвідомості він 

лишався демонстративно традиційним. За ним закріпилася слава 

комерційного автора, його твори вважали за одноденки, про 

нього висловлювали найсуперечливіші думки. Одні 

звинувачували його в мізантропії, у байдужості, цинізмі, мало не 
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аморальності, інші вбачали в ньому сентименталіста й гуманіста. 

Писали про його загадковість, приписували йому подвійне 

життя. “Він – непростий як особистість, але як письменник – ні. 

Суперечливий? Так. Але зовсім не загадковий. Він прагнув 

створити власну філософію життя, але мало дбав про її 

послідовність” [1, с. 5]. 
Сомерсет Моем належав до покоління письменників, що 

вступили в літературу на зламі віків. Його літературний дебют 

випав на останні роки правління королеви Вікторії, коли 

Британська імперія була все ще могутньою. А помер 

письменник, коли імперія майже перестала існувати, 

стверджував В. Скороденко. Сам Моем називав себе “останньою 

реліквією едвардіанського віку”. Проте це не був вік у власному 

розумінні цього слова. Літературознавці йменують так 

нетривалий період на початку ХХ століття, позначений 

активацією суспільної свідомості, винятковою енергією 

заперечення та енергією заперечення пошуків. Безповоротно 

відходили в минуле ілюзії “стабільності”, “нерушимості”, 

“ситої” Англії. 
Підзаголовок одного з його найліпших романів “Пироги і 

пиво чи Скелет у шафі” пов’язаний з англійським прислів’ям: “У 

кожному домі є власний скелет у шафі”, тобто якась гідна осуду 

таємниця, яку старанно приховують. Цей підзаголовок виражає 

лейтмотив чи не всієї творчості письменника. В його 

оповіданнях і романах розкривається разюча невідповідність 

видимості й реальності. З майстерністю хірурга й тонкого 

психолога С. Моем препарує добре знайомі йому характери й 

середовище середніх і вищих класів. “За зовнішньою 

респектабельністю своїх персонажів письменник оголює 

міщанську нікчемність, аморальність, дух власництва, владу 

забобонів, що калічать особистість” [1, с. 8-9]. 
На думку С. Моема, абсолютизація будь-якого навіювання, 

що породжує нетерпимість, і різні, нехай і найщиріші форми 

фанатизму, з них і релігійний, суперечать людській природі, 

несучи за собою насилля над людиною. Життя, все одно, рано чи 
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пізно їх руйнує, вибираючи своєю зброєю саму людину, і каяття 

буває жорстоке, як це бачимо на прикладі Девідсона в новелі 

“Дощ”. 
Одвічне питання – “що таке життя, чи є у ньому будь-який 

сенс” (“Лезо бритви”) – переслідувало Моема все життя [5, с. 

512 ]. Якщо в публіцистиці Моем висловлювався прямолінійно й 

однозначно, то в художніх творах він, вірний певним 

літературним традиціям та особливостям свого обдарування, 

відкидав “лобові рішення”, прямолінійну тенденцію у 

зображенні дійсності.  Найбільше він прагнув бути правдивим і 

відтворити розмаїтття життя і складність людських доль. 

Довіряючи читачеві, не нав’язував йому готових суджень, але 

підводив до них логікою розвитку сюжетів і характерів, 

виразними деталями оповіді. На таку манеру написання 

безпосередній вплив мала його лікарська практика: Тут було те, 

що його найбільше приваблювало, – життя без прикрас... Фрази, 

почуті тоді, дотепер звучали у вухах. Він бачив, як люди 

вмирали. Бачив, як вони переносили біль, твердив Моем. [5, с. 

35]. 
Форми, способи виразу авторської свідомості, 

світовідчуття в різних митців слова виявляються по-різному. У 

С. Моема був власний негучний, але чіткий голос, і ставлення до 

світу він висловлював у стриманій, ледь іронічній манері, не 

позбавленій ще й інших емоційних відтінків. Роль іронічного 

спостерігача стала для нього звичною позою, але це був 

спостерігач вдумливий, розумом, почуттями (а часом і 

вчинками) причетний до зображуваних подій. 
Оповідній майстерності С. Моема, автора оповідань і 

романів, сприяв здобутий у молоді роки досвід драматурга, 

уміння “спрямовувати інтерес публіки”, прагнення до 

лаконічних і виразних діалогів, до ущільненості й динамічності 

сюжету, що не лише надавала текстові більшої захопливості, а й 

глибше розкривала конфлікт. Головним у стилі він уважав 

ясність і простоту. У “важких” художніх творах він вбачав або 

невміння прозоро мислити, або недбальство, або позу. 
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Однаковою мірою засуджуючи і те, й друге, він в одному 

випадку вбачав у цьому або самовдоволеність, або снобізм. 

Насміхаючись над туманностями й словесним плетивом прози 

декотрих своїх сучасників, він писав, що вони говорять одне, а 

мають на увазі інше. То чом би не сказати відверто про це? [2, с. 

12]. 
Моем знаходить вічні цінності, які надають зміст кожному 

людському життю, у Красі та Добрі, надаючи перевагу 

естетичному аспекту. У світовій літературі це не було новизною, 

проте він і не претендував на відкриття в цій сфері. Будучи 

скептиком, письменник приходить до вічних істин через власний 

досвід, нічого не сприймаючи на віру (це властиво і його 

персонажам). Після тривалої дискусії із собою Моем дійшов 

висновку, що мета мистецтва не в красі, а в добрі: цінність 

мистецтва не в красі, а в правильних вчинках [5, с. 514].  
Книги Моема викликали, викликають і викликатимуть до 

себе різне ставлення, але тільки не байдужість. Чесність 

письменника завжди імпонує читачам, спонукаючи до жвавого 

обговорення, обміну думками та оцінками. 
Моема легко читати і це можна пояснити тим, що він писав 

лише про те, що добре знав, тому деякі теми того часу не 

знайшли відображення в його творчості: війна, революційні 

заворушення, проблема влади.  
Ліпше за всіх критиків Моем говорив про свої твори, що в 

них нема й не може бути тієї теплоти, величезної людяності та 

душевної чіткості, які простежуються, в творах тільки 

найталановитіших письменників [3, с. 113]. Проте і в його 

найкращих книгах постають загальнолюдські та філософські 

проблеми. Відповіді Моема були неоднозначними, а іноді й 

суперечливими чи неприйнятними, але в будь-якому випадку, 

саме щирість автора у підході до цих проблем – аж до зізнання, 

що і сам він не знає відповіді – є цінною. А якщо він і пропонує 

власну думку, то не просить вважати її істиною. Та чи існують 

вичерпні відповіді на запитання Моема та його героїв? 

Принаймні, література і дотепер не поставила на них крапки. 
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РОЗКРИТТЯ ТЕМИ ВПЛИВУ РЕЛІГІЙНОСТІ В РІЗНИХ 

АСПЕКТАХ ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПЕРСОНАЖІВ 

РОМАНУ ДЕВІДА ЛОДЖА "РАЙСЬКІ НОВИНИ" 
Девід Лодж – англійський письменник, прозаїк, 

літературознавець, драматург і редактор, що відомий 

найбільшим чином своїми сатиричними романами про 

академічне життя. Велика кількість його твоорів насичена 

релігійною тематикою. Розкриття сюжетів часто відбувається з 

героями пов'язаними і з викладанням, що пов'язано також з 

академічним життям самого Лоджа. Серед найвідоміших його 

творів є "Академічний обмін", "Райські новини", "Терапія", "Світ 

тісний", "Славна професія".  
Життя людей доволі часто застрягає лише у тій сфері 

життя і тому оточенні, де вона працює або навчається. Здавалося 

б, такий великий світ, таке розмаїття шляхів, характерів, 

традицій, барв і не схожих один на одного людей! Але наше 
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оточення робить нас тими, ким ми є у досить великій мірі. 

Інколи людина знаходить щастя у своєму маленькому світі. 

Проте є і ті, хто з часом розуміє, що їхній спосіб життя їм зовсім 

не підходить. Водночас із тим обрати будь-який інший шлях 

непросте завдання.  
Саме така ситуація спіткала головного героя роману Девіда 

Ложда "Райські новини", Бернарда  Уолша. З самого дитинства 

він ріс не так, як звичайні хлопчики, для нього було під 

забороною все, що могло його розпещувати і оскверняти. Життя 

у католицизмі стало його єдиним шляхом, адже все інше 

оминало його неначе так вирішила сама доля. І, як мабуть і мало 

бути він став священником.  
Але, хоча наше оточення має надзвичайний вплив, воно все 

ж може лише приглушити риси нашої особистості,  і, рано чи 

пізно вони все ж вийдуть назовні. Обставини нашого життя, 

часом, мають зовсім штучний характер. Шлях священника 

Бернарда не був обраний ним свідомо. Його батьки з раннього 

дитинства боронили його від усіх спокус, що могли вести до 

гріха і цілеспрямовано вели його до обраного ними способу 

життя. Це добре видно зі слів Тесси:  
"If we washed or ironed our linen and you went into the 

kitchen, they quickly hid everything so as not to inadvertently ignite 
you." 

Але сам Бернард не знає про такі старання, він сприймає 

все, що трапляється з ним як цілком природній хід життя і 

вважає обране майбутнє своїм власним вибором.  
Коли нарешті Бернард розуміє, що він не відчуває себе 

щасливим, коли він починає сумніватися не лише у тому, що 

обрав вірну для себе дорогу, але й у самому факті існування бога 

і у своїй вірі це робить його нещасним. Він знаходить жінку, 

Дафну, яка подобається йому, в якій, як йому здається, він міг би 

знайти своє щастя і кохання, змінити життя. Але він виявився 

неготовим і проявлена з часом наполегливість Дафни у питанні 

фізичної близькості зовсім не допомогли йому. 
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"Although at first Daphne was terpse and benevolent, her 
patience began to run out, and it became increasingly difficult to 
hide the fact that we are unlikely to ever be able to become happy 
sexual partners."  

Втративши Дафну і втративши віру він лишається геть 

спустошеним. Важливо не стільки те, що для нього означала 

Дафна, адже складно навіть зрозуміти, чи кохав він її, або просто 

бачив в ній спасіння від цього способу життя, скільки те, що він 

втратив будь-яке розуміння куди йому йти , що робити,  у що 

вірити і чого прагнути. Він позбавився минулого, але не знайшов 

майбутнього. Лише для заробітку на проживання він іде 

працювати викладачем теології, адже це єдине, що він вміє. І все 

ж його життя ніби висить у повітрі і чекає, куди його понесе. 
Цілі, бажання, сподівання і інтереси нав'язані іншими 

людьми з дитинства не можуть дати людині щастя. Навіть 

досягнувши чогось у цій справі людина відчуває себе чужою, 

відстороненою, ніби живе чужим життям. Найстрашніше те, що 

проживши в такому стані доволі велику кількість часу дуже 

складно розібратись у собі. Слухаючи усе життя інших забуваєш 

як слухати самого себе і вже не можеш відрізнити чужі думки 

від власних.  
Рідні, які не підтримують твоїх рішень, і  тим паче, твоїх 

сумнівів. як і було з Бернардом, погіршують ситуацію, і він 

відчуває себе неправильним, неспроможним на щось важливе. 

Батьки Бернарда не могли прийняти його уходу з церкви, їх 

трохи втішило те, що він продовжив викладання теології, проте 

це зовсім не зменшило їх невдоволення сином.  
Дзвінок Урсули був початком важливих змін його життя. 

Рішення приїхати до неї на Гаваї було прийняте легко. Не тому, 

що він хотів відпочити на пляжі або побачити природу, але тому, 

що його мало що тримало вдома, а розмова з тіткою викликала у 

нього спогади. Спогади не були якимись важливими через події, 

але він згадав якою яскравою, молодою і радісною він бачив її 

востаннє. І відчував  у ній стільки життя, скільки ніколи не 

відчував у самому собі! 
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 "He still has a picture-memory: Ursula in the garden behind 
the house, in a white dress with red polka dots with a wide skirt and 
sleeves-lanterns, she has shiny bright red nails and lips and curly 
blonde hair down to her shoulders, "dyed", as she gloomily 
declared his mother." 

Урсула справдя була веселою, цікавою жінкою. Вся сім'я 

сприймала її як розбещену, свавільну і егоістичну кокетку. 

Погано думали про неї через обраного нею чоловіка і її від'їзд з 

країни, звинувативши у тому, що покинула і не виправдала надії 

своїх батьків. При цьому, чомусь, зовсім не замислюючись над 

тим, що і сама Урсула має право на щастя і на те, щоб обирати 

як їй жити. Між тим, сама Урсула все життя простраждала через 

дитячу травму, нанесену власним братом, і приховану ще одним 

братом. Дитинство відіграє неймовірну роль у житті дорослої 

людини і проблема Урсули зруйнувала її шлюб і її життя.  
Образи Бернарда і Урсули на перший погляд дуже різні. 

Проте, на мою думку автор  використовує саме такі різні 

характери і історії життя не випадково. Завдяки великій 

відмінності між ними стає більши зрозумілою думка, що яким би 

не був наш життєвий шлях  дитинство відіграє в ньому вкрай 

важливу роль. Урсула, навіть на смертному одрі думала про 

ситуацію з дитинства, хоча з того часу пройло багато років і 

безліч яскравих подій. Історія Бернарда нам відома лише до 

певного моменту, проте наврядчи він зміг би повністю відійти 

від того впливу і тиску, що супроводжував його стільки років.  
Кожен з них відіграв важливу роль у допомозі другому 

відійти від травм дитинства, навіть не замислюючись, яку роль 

вони можуть відіграти один для одного. Це була доля, або ж 

випадковість, адже Бернарду вона подзвонила лише тому, що не 

змогла додзвонитися своєму брату. Саме Бернард врешті-решт 

вмовляє батька поїхати до тітки, хоча той і пручається як може, 

намагаючись все зруйнувати навіть коли вони вже в аеропорті.  
Містер Уолш веде себе дуже примхливо, весь час жаліється 

і звинувачує Бернарда, що той знущається з нього. Зламавши 

ногу він продовжує вести себе не самим належним чином, а крім 
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того, не робить жодних кроків, щоб поспілкуватись з Урсулою, 

хоча прилетів за пів світу саме для цього, принаймні, за 

офіційною версією. Можливо, під маскою вередливості він 

приховує свій страх від зустрічі з сестрою. Він не дає зрозуміти 

своєї душі жодним чином. Але коли мо бачимо його особисту 

розмову з сестрою, то він стає зовсім іншою людиною, Він 

уважний, він зацікавлений  і він явно нервую через цю зустріч. 

Виявляється, що і він досі пам'ятає той день, коло побачив, що 

старший брат притягував сестру до інтимних ігор, для цього 

йому не знадобилось довго думати, адже і для нього цей момент 

став тяжким спогадом на все життя. І виявляється, що він не 

розповів про це не через страх, або байдужість , а тому, що 

вважав Урсулу замалою, щоб зрозуміти усю сутність подій. 
Врешті Урсула і Джек примирились, що звісно принесло 

спокій  обом. Якби ця розмова відбулась на кілька десятиліть 

раніше, то життя обох і їх відносини могли б сильно змінитися, 

але цього не відбулось, тому залишається лише радіти, що 

Урсула змогла хоча б померти спокійно. 
Бернардові поїздка до Вайкікі також принесла набагато 

більше, ніж він зміг би припустити. Перш за все, він зустрічає 

багато людей вже в дорозі. І ці люди зовсім не схожі на його 

оточення і один на одного. Подруги Сью та Ді, що подорожують 

разом, пара, що постійно все знімає, чета Бруксів, що радіє 

відпустці і пищається сином, ще не знаючи правди про його 

орієнтацію, професор Шелдрейк, що бачить нову релігію у 

туризмі та планує розібратися в цьому питанні. Особливо 

Шелдрейк, адже він зачіпає хворобливу для Бернарда тему 

релігії. 
"My book is based on the thesis that sightseeing is a 

substitute for religious ritual. Sightseeing as a secular pilgrimage. 
Accumulation of grace by visiting sacred places of high culture. 
Souvenirs as relics. Travel guides as religious visual aids." 

Всі ці люди могли б зацікавити і привнести в життя 

Бернарда набагато більгше, ніж він думав, але він не здатен був 

сприймати все належним чином.  
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Проте, він зміг впустити в своє життя жінку, що дала йому 

певну моральну підтримку і розуміння, не намагаючись на нього 

тиснути, або чогось досягнути. Можливо Іоланда сама надто 

потребувала духовного тепла, і це допомогло їм зблизитись, а 

можливо допомогла і її професія, що дає трохи краще 

розібратись у людях.  
Бернард й Іоланда знову ж таки здаються зовсім 

несхожими, але і у їхніх положеннях є багато спільного. Обидва 

вони спустошені і обидва не знають у чому сенс подальшого 

життя. Бернард втратив віру і не знає больше куди направити 

своє життя, а  Іоланда розійшлась з чоловіком, який привіз її на 

Гаваї, проте не зробив цим щасливішою. Все своє життя вона 

поклала для нього, свою освіту, кар'єру, розвиток. Жертви, які 

звісно ж були знецінені адресатом. Життя Іоланди з чоловіком 

також можно певною мірою вважати релігією. І позбавившись 

чоловіка вона також ніби втратила віру. Жінка могла б 

спробувати поїхати в іншу місцевість і почати життя там, проте 

її тримала на острові її донька і жага помсти до колишнього.  
Не опинившись в таких положеннях головні герої могли б і 

не дійти до таких близьких відносин. Але стали один для одного 

відкриттям саме тих рис і відношення, якого обом так 

невистачало. Бернард був чесним, безкорисливим, спокійним і 

дуже вдячним за все , що вона робила для нього. А Іоланда 

ставилась до Бернарда з розумінням до його почуттів, терпінням 

і делікатністю. Врешті, саме такий підхід дозволив йому нарешті 

перейти до статевих відносин з жінкою і не боятись більш 

сильних моральних почуттів до Іоланди. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА 

ПРИКЛАДІ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКІВ МОДЕРНІСТІВ 
 Сьогодні переклад фразеологізмів є важливою темою для 

сучасного перекладознавства.  Тому ця тема є актуальною та 

обговорюється перекладознавцями і вона тісно пов&apos;язана з 

тим, що перекладач повинен інтерпретувати значення цілого 

виразу або групи слів та віднайти еквівалент для адекватного 

перекладу певної фразеологічної одиниці в процесі 

перекладу.  Перекладач має визначити способи перекладу всього 

вислову.  Доцільно, на мою думку, дати точне визначення 

поняттю фразеологічної одиниці, яке запропонував А.В.  Кунін: 

«Фразеологічна одиниця – це відокремлені словосполучення із 

аналізованим значенням та певною стійкістю на 

фразеологічному рівні». Багато відомих і видатних 

перекладознавців вважають фразеологізми «помилковими 

друзями перекладача», які представляють собою деякі 

фразеологізми, тобто одиниці вихідного тексту і ці 

фразеологічні одиниці повністю або частково збігаються з 

одиницями цільового тексту, а аналізовані фразеологізми 

можуть створювати помилкові асоціації в процесі перекладу 

через свою схожість з вільними словосполученнями. 

Фразеологічні одиниці – «  фальшиві друзі перекладача" - мають 

певне значення і це значення може певно відрізнятися від 

значення фразеологізму в цільовому тексті. На думку відомого 

перекладача В.Н.Комісарова, деякі фразеологізми можуть 

належати до "фальшивих друзів перекладача",  у зв’язку з тим, 

що аналізовані фразеологізми мають схожу форму, що і складає 

важкість підбирання адекватних еквівалент в іншій 

мові.  Найважливіша причина полягає в тому, що «фальшивих 
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друзів перекладача» можна спостерігати як серед мотивованих, 

так і непрозорих фразеологізмів.  Наприклад, фразеологізм «to 

show the white feather» відповідає українській фразеологічній 

одиниці «злякатися, проявити слабкість духу», а наступний 

фразеологізм «to lead somebody by the nose» слід перекладати на 

українську мову як «переконувати когось робити те, що хочеш».   
На думку багатьох лінгвістів, фразеологізми — це 

словосполучення, значення яких визначається за цілим виразом, 

а не за їхніми компонентами чи частинами мови.  Стосовно до 

зв’язування змістовних компонентів фразеологізми слід 

поділити на переносні та необразні. Необразні фразеологічні 

одиниці називаються фразеологічними 

словосполученнями.  Аналізуючи ці фразеологізми, зазначимо, 

що їх мовні компоненти виражають їх значення, але ці одиниці 

співвідносяться з певними словами, і перекладач не може їх 

змінити: «to take measures» – «вжити заходів», «to make a 

decision» – «прийняти рішення». Наступний тип фразеологізмів 

— переносний.  З цієї причини образні фразеологічні одиниці 

відомі як ідіоми.  Як відомо, ідіома — це мовний вираз, значення 

якого не є сумою значень, що входять до їх 

компонентів.  Наприклад, у українській мові є такі 

фразеологізми, як: «вбити два зайця одним пострілом», «як кіт 

наплакав», «голки не підточиш», та переклад вищезгаданих 

ідіом на англійську мову: «to kill two birds with one stone», «like 
the apple of one&apos;s eye», «as clean as a whistle».  

Слід зазначити, що для перекладу фразеологізмів 

використовуються відповідності перекладу цільовою мовою:  
1) переклад за допомогою абсолютних еквівалентів: «to 

shed crocodile tears» - «проливати крокодилячі сльози»  , «lion’s 

share» – «левова частка», «to play with fire» – «грати з вогнем».  
2) переклад за допомогою відносних еквівалентів 

використовується у випадку, коли є певні відмінності у значенні 

виразів у вихідній та цільовій мовах: «to start business from 
scratch» – «почати справу з нуля», «whip-and-carrot policy» – 
«виховання методом батога та пряника». 
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3) Актуальним є переклад за допомогою фразеологічних 

аналогів, коли перекладач перекладає прислів’я: «Краще 

горобець в руці — ніж лелека в небі!».  – «A bird in the hand is 

worth two in the bush». «В гостях добре, а вдома краще». – «East 

or west, home is best».  
Емоційна експресивність і стислість виразу є найбільш 

відмінними рисами фразеологізмів.  Слід зазначити, що 
фразеологізми часто перетворюються на кліше.  Тому 
визначення фразеологізмів у вихідному тексті та вміння 
знаходити відповідний еквівалент у процесі перекладу є 
найбільш відчутними етапами для перекладача.  

Пояснювальний переклад необхідний у випадку, коли 

перекладач не може знайти ні відповідного еквіваленту, ні 

аналога на цільовій мові, але використання друкованого 

перекладу може бути результатом так званого 

«буквалізму».  Крім того, багато видатних лінгвістів і 

перекладознавців вважають, що використання пояснювального 

перекладу може позбавити вираз експресивності та конотації.   
Важливо зазначити, що найбільш відчутним аспектом 

дослідження є проблема «фальшивих друзів перекладача», і 

завдяки цьому пояснювальний переклад допомагає 

перекладачеві уникнути їхнього функціонування в цільовому 

тексті.  
Традиційно (за академіком В.В. Виноградовим) 

фразеологізми можна поділити на мотивовані фразеологізми та 

немотивовані фразеологізми.  Ось кілька прикладів мотивованих 

фразеологізмів: «to be up in arms» – «зустрічати ідею 

багнетами»,, а немотивованими фразеологізмами є: «not to turn a 

hair»  – «і в вус не дути». Приділяючи особливу увагу перекладу 

фразеологізмів, слід пояснити, що перефразування при перекладі 

може використовуватися через те, що перекладач перефразовує 

прислів’я а не здійснює дослівний переклад.  
Отже, роблячи висновок до вищезазначеної інформації, 

слід зазначити, що переклад фразеологізмів є найважливішим і 

досить складним завданням для перекладача.  Причина полягає в 
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тому, що перекладачам слід звернути увагу на збіг 

презентативних і логічних значень фразеологізмів у вихідній і 

цільовій мовах під час процесів перекладу та типів контекстів, у 

яких вони функціонують.  Однак втрата та зміна стилістичних 

чи конотативних функцій фразеологізмів може бути наслідком 

неправильного тлумачення ідіоми або всього виразу мовою 

перекладу.  Беручи до уваги деякі особливості функціонування 

фразеологічної одиниці та її адекватного перекладу, перекладач 

повинен правильно інтерпретувати та перекладати цю 

фразеологічну одиницю та не допускати функціонування та 

створення «фальшивих друзів перекладача». Слід зазначити, що 

фразеологізми відображають культуру та національний 

менталітет певної країни та національності, тому переклад 

фразеологізмів є одним із найважливіших питань сучасного 

перекладознавства. Крім того, фразеологізми є невід’ємною 

частиною будь-якої мови та знання цих словосполучення та їхня 

адекватна інтерпретація є доказом правильного та адекватного 

перекладу всього виразу, вигадок та творів мистецтва. У цьому 

контексті слід підсумувати, що перекладачі повинні 

дотримуватися норми та використання цільової мови, коли вони 

перекладають фразеологізми.  
Характерними ознаками фразеологічної одиниці є її 

метафоричність і експресивність.  Таким чином, фразеологізми 

можуть впливати на читача комунікативно та емоційно.  Для 

дослідження лексико-семантичних властивостей англійської 

фразеології проаналізовано використання фразеологізмів 

найважливішими представниками модерністської літератури та 

роль фразеології у процесі створення образів.  Для аналізу було 

класифіковано фразеологізми, які використовували Джеймс 

Джойс, Вірджинія Вулф у своїх літературних творах, за кількома 

класифікаціями відомих лінгвістів.  Щоб проаналізувати методи, 

якими користуються перекладачі в процесі передачі англійської 

фразеології, було досліджено найпоширеніші перекладацькі 

трансформації, якими користуються перекладачі творів 

вищезгаданих письменників-модерністів. 
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Основною метою дослідження є аналіз перекладацьких 

трансформацій, які використовуються перекладачами під час 

передачі лексико-семантичних особливостей англійської 

фразеології з творів представників англійського модернізму 

українською мовою. 
Справа в тому, що літературні тексти, зокрема, становлять 

особливий виклик для перекладача, оскільки це проблема 

перекладу, перекладаності, розуміння та інтерпретації.  Через це 

процес перекладу сприймається як мистецтво.  Художній 

переклад протилежний інтерпретації, яка стосується всієї 

нелітературної сфери. Однією з причин є  відмінність та 

особливість художнього перекладу. Художні тексти (романи, 

оповідання тощо) служать поетичному спілкуванню.  Тому це 

прагматичні та свідомо розроблені тексти, які вимагають від 

перекладача вміло застосовувати всі свої літературні, 

соціокультурні та регіональні знання, щоб зберегти змістову 

еквівалентність оригіналу.  Це означає, що еквівалентність 

вмісту і, отже, комунікативна адекватність між текстами 

вихідною та цільовою мовами є головним пріоритетом.  У 

результаті важливий не лише інформаційний зміст тексту, а й 

його емоційно-експресивний та стилістичний зміст. 
  Фразеологізми часто є носіями мовної образності в 

літературних творах.  Через те, що більшість фразеологізмів є 

емоційно насиченими словосполученнями, експресивними та 

метафоричними одиницями, аналіз ролі фразеологізмів у 

створенні художнього тексту можна вважати актуальним з точки 

зору вивчення їх впливу на читача, а також використання їх 

автором для передачі певних культурних одиниць.  Одними з 

письменників, які найчастіше зверталися до фразеології, були 

представники епохи модернізму, адже модернізм вирізнявся 

надзвичайно активним використанням художніх засобів і навіть 

певною революційністю.  Модернізм можемо охарактеризувати 

повноцінною активністю, динамічністю, пристрастю до руху, 

бажанням діяти проти чого завгодно і будь-кого в подоланні 

традиційних кордонів.  Серед авторів-модерністів особливо 
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чітко виділяються представники англійського модернізму, такі 

як Джеймс Джойс та Вірджинія Вулф, адже саме в їхній 

творчості фразеологізми відіграють надзвичайно важливу роль 

як у створенні образності, так і у впливі на читача.  Для 

вивчення ролі фразеологізмів у творчості англійських 

модерністів ми спочатку проаналізували функції, які відіграють 

фразеологічні одиниці в творах.   
Підсумовуючи результати дослідження можна зробити 

висновок, що у працях Дж. Джойса, В. Вулфа фразеологізми 

відіграють такі функції, як:  
емоційно-експресивна: Damn it! (Дж. Джойс «Улісс»), 

Heaven knows! (Д. Г. Лоуренс «Коханець леді Чаттерлі»);  
оцінна: The world looked worn out (Д.Г.Лоуренс «Коханець 

леді Чаттерлі»), London has swallowed up many millions of young 

men (В. Вулф «Місіс Деллоуей»);  
функція відтворення внутрішнього стану персонажа: She 

was going to pieces in some way (Д. Г. Лоуренс «Коханець леді 
Чаттерлі»), Pain fretted his heart (Дж. Джойс «Улісс»), Only each 

time she sobbed in this profound, this silent, this hopeless way, he 
descended another step into the pit (В. Вулф «Місіс Деллоуей»);  

функція портретної характеристики персонажа: To look at, 
he might have been a clerk, but of the better sort; for he wore brown 
boots; his hands were educated (В. Вулф «Місіс Деллоуей»), He 

was absolutely Bond Street (Д. Г. Лоуренс «Коханець леді 
Чаттерлі»); також функція створення гумору та сатири: With slit 
ribbons of his shirt whipping the air he hops and hobbles round the 
table, with trousers down at heels, chased by Ades of Magdalen with 
the tailor’s shears (Дж. Джойс «Улісс»), Holmes eating porridge; 

Holmes reading Shakespeare — making himself roar with laughter or 
rage (В. Вулф «Місіс Деллоуей»).  

Завдяки цим своїм функціям фразеологізми надають 
можливість не тільки відтворити зовнішність та внутрішній стан 
героїв твору, але й допомагають деякою мірою наблизити читача 
до автора. 
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Фразеологічні одиниці не легко передати іншою мовою, 
оскільки значення, що лежать в основі фразеологізмів, не завжди 
збігаються з носіями вихідної і цільової мов.  Дослідження є 
актуальним оскільки це дозволить зрозуміти певні особливості 
менталітету не лише британців, а й виявити певні риси 
українців, аналізуючи твори англійських модерністів та їх 
переклад українською мовою. 

Оскільки значення фразеологізму не є загальним кінцевим 
значенням його компонентів, звідси часто може не мати нічого 
спільного зі значеннями слів, які його складають, і саме ця 
характеристика визначає складність перекладу фразеологізмів 
іншою мовою. Перекладачі можуть використовувати певні 

перекладацькі трансформації, щоб уникнути буквалізму під час 

перекладу.  Часто найбільш вдалим є переклад фразеологізмів з 

використанням повних або часткових еквівалентів.  Проте, 

трапляються випадки, коли навіть за наявності повного чи 

часткового еквіваленту перекладач мусить  здійснити дослівний 

переклад  фразеологізму.  
На відміну від фразеологічного перекладу, 

нефразеологічний, як випливає з назви, передає конкретну 

фразеологічну одиницю за допомогою лексичних, а не 

фразеологічних засобів мови перекладу. Зазвичай його 

використовують лише після такого, як переконаються, що жоден 

із фразеологічних еквівалентів чи аналогів не може бути 

використаний. Навіть з урахуванням компенсаторних 

можливостей контексту такий переклад не вважається 

завершеним, оскільки завжди є певні втрати в образності, у 

виразності, конотації, афоризмі чи навіть у відтінках сенсу. Что 

перекладачі вдаються до такового перекладу лише у випадках 

крайньої необхідності. Описовий переклад може бути у формі 

пояснення, порівняння, опису, тлумачення, тобто можна 

використовувати всі засоби, які передають у найбільш 

зрозумілій і стислій формі значення фразеологізму, наприклад у 

праці Дж. Джойса: «Улісс»: Caliban&apos;s Rage – лють 
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Калібана (перифраз афоризму О. Вайлда з його передмови до 

роману «Портрет Доріана Грея»). 
Досить часто перекладаючи фразеологізми у творах 

англійських модерністів доводиться вдаватись до ряду таких 

перекладацьких трансформацій як: генералізації: My-eye-Betty- 
Martin sob-stuff – розпускати нюні (Д. Г. Лоуренс «Коханець леді 

Чаттерлі»); конкретизації: My love – мій любий друже (Дж. 

Джойс «Улісс»); емфатизації: disciple dogs – шавки (Д. Г. 

Лоуренс «Коханець леді Чаттерлі»); нейтралізації: it was the 

greaest fun – от забава (Дж. Джойс «Улісс»), а також 

транслітерації і транскрибування: Finsbury Pavement – Фінсбері-
пейвмент (В. Вулф «Місіс Деллоуей»), Thalatta! Thalatta! – 
Талатта! Талатта! (Дж. Джойс «Улісс»). 

Можна також сказати, що фразеологізми можна 

перекладати лише в тому випадку, якщо вони якісно та кількісно 

помітні.  Теоретично фразеологізм можна легко перекласти 

повним або частковим еквівалентом.  Однак на практиці 

переклад із використанням наявного словникового еквіваленту 

часто не завжди можливий через різні контексти.  Переклад стає 

проблематичним, коли еквівалентність нульова.  У цьому 

випадку є варіант дослівного перекладу або нового 

фразеологізму. У цьому випадку фіксована фраза також може 

бути замінена словом або представлена парафразом. Інші 

проблеми при перекладі полягають у їх виявленні та створенні, 

але особливо коли вони є частиною мовної гри.  Що стосується 

фразеологічних фальшивих друзів, то їх, як правило, можна 

уникнути, якщо дотримуватися можливої інтерпретації 

фразеологізмів, перед використанням першого можливого 

варіанту.  Кінцевою метою хорошого перекладу також має бути 

встановлення дискурсивної еквівалентності на 

макрорівні.  Однак для цього необхідно провести аналіз 

мікрорівня. Щодо втрат на мікрорівні, які виникли через 

різноманітні ускладнення перекладу, їх можна компенсувати на 

макрорівні (на рівні тексту).  Таким чином можна досягти 

принаймні дискурсивної еквівалентності.   
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Отож, у статті розглянуто основні властивості 

фразеологічних одиниць, а саме їх метафоричне, невмотивоване 

та експресивно-емоційне забарвлення, завдяки чому вони 

відіграють у творах ряд важливих функцій, зокрема емоційно-
експресивну, оцінну, функцію відтворення внутрішнього 

стану.  і портретні характеристики персонажа.  також функція 

сатири та гумору. Особливо яскраво ці функції проявляються у 

творчості видатних англійських модерністів – Дж. Джойса та В. 

Вольфа.  Фразеологізми роблять твори більш емоційно 

забарвленими і навіть дозволяють читачеві краще зрозуміти твір 

і яскравіше уявити зображені образи.  Щодо перекладу 

фразеологізмів українською мовою, то у творах письменників-
модерністів перекладачі часто використовують фразеологічні 

еквіваленти, передаючи фразеологізми оригінального твору 

через відповідники рідною мовою.  Перекладачі також вдаються 

до різних трансформацій, зокрема до узагальнення, 

конкретизації, підкреслення, нейтралізації, а також до 

транслітерації та транскрипції, а іноді перекладають фрази 

буквально або описово. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 
Реформи сучасної української освіти передбачають 

всебічний розвиток учнів. Ми можемо спостерігати, що основою 

уроків англійської мови в загальноосвітніх школах є опанування 

комунікативною компетентністю, що полягає у формуванні 

чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, 

говоріння та написання. Так, ми вважаємо, що метод проєктів 

може слугувати засобом формування комунікативної 

компетентності на уроках англійської мови.  
Проєкт – це сукупність документів, задуманий план дій 

[1]. 
Метод проєктів – вид ігрової та пізнавальної діяльності, 

результат якого досягається індивідуально чи колективно та 

представляється публічно. 
Ми встановили, що метод проєктів може стати 

невіддільним елементом інтегрованого навчання, що передбачає 

вивчення певної теми з елементом індивідуального дослідного 

завдання. На приклад, під час проведення уроку на екологічну 

тематику, варто запропонувати учням написати повідомлення, 

реферат чи створити презентацію на певну тему. Як результат, 

учні розвивають когнітивні та творчі вміння, пізнають культуру 

інших країн, розширюють кругозір шляхом комунікативної 

взаємодії. 
На нашу думку, метод проєктів доцільно застосовувати на 

уроках англійської мови через можливість вирішення 

дидактичної мети уроку. Так, вчитель англійської мови може 

перетворити урок на дискусію чи науковий клуб. Основна ідея 

методу проєктів полягає у тому, що учні мають право вибору у 

виконанні наукової діяльності. На приклад, учень може 
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самостійно обрати тему доповіді, яка відповідає його 

особистісним потребам [2]. 
Проєктна робота є одним з найбільш ефективних методів, 

адже може слугувати засобом вивчення англійської мови за 

комунікативним методом. Завдання можуть стати мотиваційною 

складовою для учнів через поєднання вивчення англійської мови 

з дослідницькою чи практичною роботою. Щобільше, учні, 

готуючи проєкт, працюють з автентичними матеріали 

(вебсайтами, статтями, книгами та газетами), що надає 

можливість учням свідомо використовувати та трансформувати 

лексичні та граматичні конструкції. Однак, варто зазначити, що 

ефективність методу проєктів залежить від низки чинників, а 

саме: 
1. Мовленнєва підготовка учнів. 
2. Визначення значення комунікації в навчальному плані. 
3. Розвиток когнітивних вмінь. 
4. Постанова когнітивного завдання. 
Варто виокремити три види проєктів, вибір яких 

визначається комунікативними завданнями та метою. 
1. Груповий проєкт передбачає проведення дослідження в 

групі; кожен учасник вивчає певний аспект теми.  
2. Мініпроєкт полягає у проведенні інтерв’ю. 
3. Індивідуальний проєкт – це дослідження, яке полягає в 

аналізі цікавої для учня інформації та створення презентації чи 

доповіді на обрану тему [5].  
На нашу думку, варто диференціювати дев’ять складників 

проєктної роботи: 
1. Учень та вчитель визначають спільно тему доповіді, яка 

буде актуальною та сприятиме покращенню комунікативної 

компетентності учня. Цей етап включає вибір теми проєкту та 

сенсибілізацію щодо неї. Головною метою даного етапу є 
розвиток інтересу учнів до обраної теми, що може виникнути 

після обговорення сучасної запропонованої теми або під час 

читання статті чи перегляду тематичного відео/фільму. 
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2. Учень та вчитель визначають кінцевий результат 

проєкту. 
3. Учень та вчитель визначають структуру проєкту. 
4. Здійснення проєктної діяльності. 
5. Учні збирають інформацію та реалізують план заходів, 

який був розроблений на попередньому етапі. Учні обговорюють 

питання організації проєкту та систематизації інформації. 

Щобільше, після синтезу інформації, учні готують презентацію 

власного дослідження, використовуючи графіки, схеми, таблиці, 

малюнки та інші види наочності. 
6. Вчитель проводить консультативну роботу для того, що 

навчити учнів аналізувати інформацію. 
7. Учні аналізують та порівнюють інформацію. 
8. Вчитель консультує учнів стосовно мовних вимог 

оформлення проєкту. 
9. Учні презентують проєктне дослідження. 
10. Оцінка проєкту вчителем та учнями. На цьому 

етапі вчитель аналізує разом з учасниками проєкту чи були 

досягнуті початкові цілі. Щобільше, аналізується ефективність 

індивідуальної чи командної роботи [4].  
Після завершення етапів проведення проєктної роботи, 

варто провести опитування серед учнів для того, щоб надати 

учням можливість обмінятися думками стосовно проєктів. На 

нашу думку, вчителю необхідно дізнатися про труднощі, які 

виникли в учнів під час процесу [5]. 
Варто зазначити, що основною метою методу проєктів є 

розвиток кругозору та комунікативних умінь учнів. Так, 

формування комунікативної компетентності з допомогою 

методу проєктів полягає у створенні усного та письмового 

повідомлення та становить особливу цінність під час створення 

проєкту на певну тематику.  
Щобільше важливим етапом є захист проєкту, адже на 

зазначеному етапі учень демонструє навички монологічного та 

діалогічного мовлення. Так, навички монологічного мовлення 

полягають у можливості учня презентувати власне дослідження, 
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використовуючи лексичний та граматичний мінімум. Під час 

захисту проєкту учень повинен описати процес, мету роботи та 

додаткові матеріали (графіки, таблиці тощо). Натомість навички 

діалогічного мовлення учень демонструє під час усного 

опитування, яке необхідне через те, що це є можливістю для 

учня продемонструвати власне логічне мислення, навички 

аргументації, вміння висловлювати свої думки. 
Отже, ми проаналізували ефективність методу проєктів для 

вдосконалення комунікативних та мовленнєвих навичок учнів. 

Результати демонструють, що робота над проєктними 

завданнями допомагає учням вивчати нові лексичні одиниці та 

граматичні конструкції, що сприяє у вільному володіння 

англійською мовою. Щобільше, ми встановили, що проєктний 

метод навчання покращує монологічне та діалогічне мовлення 

учнів. 
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ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
З появою писемності і книг навчання стало складнішим і 

важчим. Виникає суперечність між особистим досвідом дитини і 

суспільним досвідом, відбиваним в книгах. 
Образ об&apos;єкта, що сприймається, є наочним лише 

тоді, коли людина аналізує та осмислює об&apos;єкт, 

співвідносить його зі знаннями, які вона вже має. Людина 

активно створює в своїй уяві наочний образ і він ніяк не може 

з`явитися сам по собі.В залежності від рівня розвитку, 

індивідуальних особливостей людини, її здібності і знань 

ступінь наочних уявлень являється різною у кожної окремої 

персони. 
Загальновідомо, що ефективність навчання залежить від 

ступеня залучення до сприйняття всіх органів почуттів людини. 

Чим більше органів чуттів задіяти для освоєння навчального 

матеріалу, тим краще він запам`ятається і гармонічніше буде 

використовуватися на практиці. Ця закономірність знайшла своє 

вираження в дидактичному принципі наочності. За допомогою 

посібників та наочних засобів теорія запам`ятовується набагато 

краще чим без них. Наприклад просто проговорюючи окремі 

слова без візуальних прикладів можна розвинути тільки 

правильне вимовляння без правильної граматики, а з наочними 
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прикладами запам`ятовується відразу декілька аспектів, що 

являється ефективнішим способом навчання. 
Наочність є одним з ефективних засобів формування 

позитивної мотивації. Але наочність не повинна розглядатися 

тільки як проста демонстрація конкретного предмета. Поняття 

«мислення» і «наочність» тісно пов`зані між собою і ідуть 

нероздільно в процесі навчання. 
Наочність навчання можна використовувати і при викладі 

нового матеріалу, і при перевірці засвоєння навчального 

матеріалу, і в оформленні навчальних посібників, книжок, карт, 

схем, таблиць і т . д. Принцип наочності відіграє важливу роль в 

навчанні іноземної мови. Створення системи відображення 

об`єктивного світу в формах другої мови є основним завданням 

при освоєнні іноземних мов. 
Принцип наочності відіграє особливу роль у навчанні 

іноземної мови. При освоєнні іноземної мови виникає завдання - 
створити систему відображення об&apos;єктивного світу в 

формах другої мови. За допомогою наочності штучно 

створюється світ іншомовного середовища. 
Прийнято умовно поділяти моделі на три види: фізичні (що 

мають природу з оригіналом); матеріально-математичні (їх 

фізична природа відрізняється від прототипу, але 

можливо математичний опис оригіналу); логіко-семіотичні 

(конструюються із спеціальних знаків, символів і структурних 

схем). Існують і інші класифікації: моделі речові і уявні (наочно-
образні і логіко-символічні). 

За допомогою різних засобів наочності створюються 

природні умови для виявлення комунікативної функції мови. 

Наочність широко використовується для розвитку усіх видів 

мовленнєвої діяльності: слухання, говоріння, читання, письма. 

Завдяки наочності створюються умови для чуттєвого 

сприймання матеріалу, кращого його розуміння та активного 

використання учнями. Засоби наочності забезпечують перехід 

від ознайомлення з новим матеріалом до відпрацювання уміння 

оперувати цим матеріалом, використовувати його у своєму 
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мовленні, а потім і до формування понять, одержання нових 

знань. 
На уроках іноземної мови під час викладання граматики 

наочність застосовують для того, щоб пізнати суть граматичних 

явищ і практично оволодіти ними. При введенні нових слів 

наочність застосовується для конкретизації словесних уявлень. 
Але в основному наочність застосовується для закріплення 

мовного матеріалу і значною мірою використовується як опора і 

стимулятор у розвитку навичок усної мови. 
З точки зору сприймання матеріалу, залежно від того, на 

які аналізатори діє той чи інший наочний матеріал, можна 

говорити про наочність сенсорну (зорову і слухову) і моторну 

(м&apos;язово-рухову). 
З точки зору самого наочного матеріалу, можна говорити 

про: 
 натуральну (предметну і дійову); 
 зображальну; 
 мовну наочність. 
Також існує інша точка зору, яка пропонує розрізняти такі 

види наочності як: 
 Наочність предметної або інсценованої (ігрової) 

діяльності. 
 Іконічну наочність (малюнки фото, картинки, кадри 

діафільму, кінофрагменти тощо). 
 Звукову (аудитивну) наочність, тобто наочність 

зразкового мовлення іноземною мовою. 
 Наочність орфограмного ряду, тобто наочність записаної 

фрази, іншими словами, графічну наочність. 
 Модельну і табличну наочність. 
На початковому етапі навчання засвоюється в основному 

конкретний словниковий матеріал. Позначувані ним предмети 

можна легко продемонструвати через показ самого предмета або 

картини. Предмети або картини, що демонструють, виступають 

джерелом сприймання. При такому демонструванні зорове 

сприймання, поєднуючись зі слуховим, сприяє правильному 
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сприйманню нового слова й міцному закріпленню його у 

свідомості і легшого відтворення в подальшому. 
У своїй практиці вчителі англійської мови прагнуть 

використовувати наочність як стимулювання процесу засвоєння 

матеріалу, як додатковий засіб запам&apos;ятовування і 

збереження інформації,  що сприяє розвитку 

таких здібностей учня, як уява, зорова та емоційна 

пам&apos;ять. 
Наочність один з принципів навчання. Наочний образ 

виникає не сам по собі, а в результаті активної пізнавальної 

діяльності учня. Образи уявлення значно відрізняються від 

образів сприйняття. За змістом вони багатші образів сприйняття, 

але в різних учнів вони різні за виразності, яскравості, стійкості, 

повноті, тривалості запам&apos;ятовування. Ступінь наочності 

образів уявлення може бути різною в залежності від 

індивідуальних здібностей учня, від його знань, від рівня його 

уяви, а також від ступеня наочності вихідних образів 

сприйняття. Мислення переробляє ці уявлення, виділяє істотні 

властивості і відносини між різними об&apos;єктами і тим 

самим допомагає створювати більш узагальнені, більш глибокі 

за змістом психічні образи пізнаваних запам&apos;ятовуються 

об&apos;єктів, що дуже важливо при вивченні мов. 
З розвитком сучасних технологій комп&apos;ютер стає 

засобом навчання, здатним наочно представляти саму різну 

інформацію. Нові інформаційні технології впливають на всі 

компоненти системи навчання: цілі, зміст, методи і організаційні 

форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати 

складні і актуальні завдання педагогіки, а 

саме: розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, 

аналітичного мислення та самостійності людини. Великі 

можливості містяться у використанні комп&apos;ютерів під час 

навчання англійської мови. 
У наш час застосування інтерактивних засобів навчання 

міцно увійшло в школи. Це не тільки сучасні технічні засоби, 

але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу 
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навчання. Застосування в освіті комп&apos;ютерів 

і інформаційних технологій робить істотний вплив на зміст, 

методи і організацію навчального процесу з різних дисциплін. З 

розвитком сучасних технологій комп&apos;ютер стає засобом 

навчання, здатним наочно представляти саму різну 

інформацію. Нові інформаційні технології впливають на всі 

компоненти системи навчання: цілі, зміст, методи 

і організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє 

вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки, а 

саме: розвиток інтелектуального, творчого потенціалу, 

аналітичного мислення та самостійності людини. Швидкий 

розвиток комп&apos;ютерної техніки та розширення 

її функціональних можливостей дозволяє широко 

використовувати комп&apos;ютери на всіх етапах навчального 

процесу. Великі можливості містяться у використанні 

комп&apos;ютерів під час навчання англійської мови. 
Вивчення англійської мови за допомогою 

комп&apos;ютерних програм викликає величезний інтерес в 

учнів школи. Учнів приваблює цей вид роботи. На уроці діти 

активні. Кожен учень, навіть слабкий, проявляє свої вміння та 

здібності. 
Використання візуальних підказокмає ряд переваг. Перш за 

все, вони можуть посилити інформацію, яку учень читає, пише 

або чує. Коли учні можуть пов&apos;язувати інформацію з 

конкретними зоровими стимулами, вони, швидше 

запам&apos;ятовують цю інформацію.Крім того, візуальні 

стимули можуть допомогти вашим учням краще організувати 

інформацію. 
Важливо також враховувати важливість мови тіла як 

основного компонента спілкування. Коли учні бачать, як ви 

рухаєте ротом, щоб вимовляти слова або жестикулювати, щоб 

підкреслити частини речення, вони можуть краще зрозуміти, як 

ефективно передавати інформацію англійською мовою. 
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ЕТАПИ, МЕТА ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ 

НАВИЧОК В УЧНІВ 8-ГО КЛАСУ 
 Як стверджують психологи (Давидов В., Петрова Є., 

Орлова Л. та ін.), будь-який вік представляє собою особливий 

ступінь психічного розвитку та характеризується безліччю змін, 

які у своїй сукупності складають своєрідність структури 

особистості дитини на певному ступені її розвитку. Підлітковий 

вік не є винятком, він охоплює часовий простір від 10-ти до 15-
ти років і не є однорідним за своєю структурою.  

На думку психологів підлітництво – найскладніший із усіх 

дитячих вікових груп період, пов’язаний зі становленням 

особистості. Саме на даному етапі закладаються основи 

морального виховання, формуються соціальні настанови, 

ставлення до себе, до суспільства, формуються цінності та 

переконання.  
Оригінальну концепцію вікового підходу розробила Л. 

Божович, яка опиралася на введене Л. Виготським поняття про 

соціальну ситуацію розвитку. Фундаментальною є сформована 

нею теза про те, що справді віковий підхід припускає не тільки 

урахування тих властивостей, котрі яскраво проявляються на 

даному віковому етапі, але й опору на ті особливості, що ще не 

повністю виявилися на певному щаблі розвитку, якому належить 

майбутнє. З погляду Л. Божович, віковий підхід – це виховання 

дитини з урахуванням перспектив її розвитку. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
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Що стосується когнітивної сфери, то у підлітковому віці 

змінюється мислення школяра, воно здобуває нових рис і 

якостей. Увага підлітків поступово здобуває характеру 

організованих, регульованих і керованих процесів; дитина стає 

винахідливою, схильною до аналізу й сприйнятливою. 
Значно збільшується обсяг пам’яті, причому не тільки за 

рахунок кращого запам’ятовування матеріалу, але і його 

логічного осмислення. Підсилюється прагнення домагатися 

розуміння того, що треба запам’ятати, і відтворювати не 

буквально, а своїми словами, роблячи при цьому потрібні 

збереження й узагальнення.  
Зміна діяльності, розвиток спілкування перебудовують і 

пізнавальну, і інтелектуальну сферу підлітка. Насамперед 

дослідники відзначають зменшення поглиненості вченням, яке 

властиве молодшому школяру. На момент переходу до середньої 

школи діти помітно розрізняються за багатьма параметрами:  
1) за навчанням – від відповідального до байдужого;  
2) за загальним розвитком – від високого рівня до дуже 

обмеженого кругозору та поганого розвитку мови;  
3) за обсягом та міцністю знань навіть в рамках однієї 

програми;  
4) за способами засвоєння матеріалу – від уміння 

самостійно працювати, добувати знання до повної їх відсутності 

та заучування матеріалу дослівно;  
5) за умінням долати труднощі у навчальній роботі – від 

завзятості до утриманства у формі хронічного списування;  
6) за широтою та глибиною пізнавальних інтересів.  
Виразність дефектів навчальної діяльності може бути 

різною, але після V класу вони можуть призвести до наслідків 

незворотного характеру – нездатності самостійно засвоювати 

новий матеріал, формувати індивідуальний стиль розумової 

діяльності.  
У підлітковому віці розширюється і зміст поняття 

«навчання». До нього вноситься елемент самостійної 

інтелектуальної праці, спрямованої на задоволення 
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індивідуальних інтелектуальних потреб, які виходять за рамки 

навчальної програми. Придбання знань для частини підлітків 

стає суб’єктивно необхідним та важливим для сьогодення та 

підготовки до майбутнього.  
Саме у підлітковому віці з’являються нові мотиви вчення, 

пов’язані з формуванням життєвої перспективи та професійних 

намірів, ідеалів та самосвідомості. Навчання для багатьох 

набуває особистісного сенсу і перетворюється на самоосвіту.  
В цей період більшість учнів урівноважені, спокійні, 

відкрито та довірливо ставляться до дорослих, визнають їх 

авторитет, потребують допомоги та підтримки дорослих. Як 

бачимо, існує безліч психологічних нюансів у школярів-
підлітків. Тому дуже важливо ставити перед педагогом цілі та 

завдання навчання відповідно до вимог даного вікового періоду. 

Правильно розроблена методика викладання дозволяє 

впроваджувати матеріал найефективнішим чином, а також 

підтримує інтерес до навчання серед підлітків. Основними 

завданнями розвитку у підлітковому віці А. Прихожан вважає:  
1. оволодіння базовими шкільними знаннями та вміннями;  
2. формування вміння навчатися у середній школі;  
3. розвиток навчальної мотивації та інтересів;  
4. розвиток навичок співпраці з однолітками, вміння 

змагатися з іншими, правильно та різнобічно порівнювати свої 

результати з успішністю інших;  
5. формування вміння досягати успіху і правильно 

ставитися до успіхів та невдач, розвиток впевненості у собі;  
6. формування уявлення про себе як про вмілу людину з 

великими можливостями розвитку. 
Формування інтересу до навчальної діяльності, придбання 

знань пов’язане з переживанням школярами почуття 

задоволення від своїх досягнень. Це почуття підкріплюється 

схваленням, похвалою вчителя, який підкреслює навіть 

найменший поступ вперед. У підлітків виникає азарт боротьби, 

прагнення виграти, що змушує учнів активно думати, згадувати 

пройдений матеріал і творчо його застосовувати. Також 
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виникають такі якості як прагнення ставити цілі та планувати 

свою навчальну діяльність, здійснення самостійної діяльності та 

її оцінка, участь у «дорослій» діяльності (школярі-підлітки із 

задоволенням виконують деякі функції вчителя – створення 

дидактичного матеріалу, складання контрольних робіт та їх 

перевірка, визначення форм «іспиту» та участь в його 

проведенні тощо).  
Підбиваючи підсумки дослідження особливостей 

підліткового віку, ми можемо виявити кілька основних 

моментів, які властиві даному ступеню розвитку. По-перше, для 

підлітків характерне почуття самостійності, що допомагає 

виступати окремими суб’єктами навчальної діяльності. По-
друге, сама діяльність виходить на новий високий рівень, яка 

допомагає учням розвивати схильність до самоаналізу, а, отже, 

до саморозвитку та самопізнання. По-третє, індивідуально-вікові 

особливості підлітків обумовлені:  
1. особливостями біологічного розвитку організму; 

культурно-історичним середовищем як сферою їхнього росту й 

розвитку;  
2. умовами навчання й виховання;  
3. резервами індивідуального розвитку. Причому 

процес розвитку індивідуально-вікових особливостей носить 

поступальний характер.  
Отже, бурхливий і неоднозначний підлітковий вік є 

періодом багатьох психологічних змін.  
8-9 класи є другим етапом навчання англійської мови, на 

якому головним завданням є практичне оволодіння іноземною 

мовою, що вимагає пошуку шляхів удосконалення як методики 

формування лексичних навичок, так і великої уваги етапам та 

змісту організації даного процесу. Тим більше, сучасна школа 

потребує методів навчання, які б допомогли не лише якісно 

навчити, але насамперед розвинути потенціал особистості.  
Розвиток вміння використання навичок в різних видах 

мовленнєвої діяльності вимагає як знання слів, так й умінь 

маніпулювати ними під час висловлювання. Ця задача 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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вирішується у двох аспектах: необхідно не тільки навчитися 

використовувати лексику у своєму мовленні, а й розуміти її у 

мовленні інших. Тобто, для успішного оволодіння іноземною 

мовою учень повинен придбати два види мовних компетенцій 

(лексичну та граматичну), а також мовленнєву (комунікативну) 

компетенцію. Формуванню лексичної компетенції допомагає 

діалогічне мовлення. 
С. Ніколаєва виділяє такі практичні цілі навчання 

діалогічного мовлення: 
- навчити учнів відповідати на запитання різних видів; 
- навчити ставити запитання різних видів; 
- навчити відповідати реплікою на репліку; 
- навчити вести розгорнутий діалог з опорою на діалог-

зразок; 
- навчити вести розгорнутий діалог без опори; 
- навчити починати й підтримувати розмову в 

стереотипних ситуаціях спілкування; 
- навчити стимулювати співрозмовника на висловлювання; 
- навчити просити роз’яснень, додаткової інформації; 
- навчити вести бесіду в типових комунікативних 

ситуаціях; 
- навчити швидко реагувати на зовнішні стимули; 
- навчити демонструвати в бесіді іншомовну мовленнєву 

активність; 
- навчити в разі необхідності ввічливо перервати бесіду і 

звернутися до співрозмовника по діалогу. 
Також існує два шляхи навчання діалогічного мовлення – 

традиційні заняття та заняття за допомогою сучасних інтернет-
технологій. Сучасна освіта у все більшій мірі залежить від 

новітніх технологій, особливо від медійних ресурсів Інтернету. 

Інтернет, будучи високотехнологічним посередником між 

суб’єктами взаємодії, збільшує можливості багатоваріативності 

діалогової комунікації. 
І в традиційному навчанні, і у навчанні за допомогою 

сучасних інтернет-технологій є етапи та відповідні вправи щодо 
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формування лексичних компетентностей в діалогічному 

мовленні.  
Слід зазначити, що прийнято виділяти три етапи 

формування лексичних компетентностей в діалогічному 

мовленні: початковий, основний та просунутий.  
Таким чином, у формуванні лексичних компетентностей в 

діалогічному мовленні можна виділити наступні рівні: 

підготовчий або нульовий – навички реплікування; перший – 
уміння поєднувати репліки у різні види діалогічних єдностей; 

другий – вміння будувати мікродіалоги з використанням 

засвоєних діалогічних єдностей на основі запропонованих 

комунікативних ситуацій; третій – вміння створювати власні 

діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих 

комунікативних ситуацій. Кожному етапу відповідає свій блок 

вправ, що включає в себе відповідні йому певні види завдань. 
Сучасний педагог вже не є єдиним носієм інформації. 

Інтернет-технології можуть надати кожному учню будь-яку 

фактичну інформацію, саме ці зміни в сучасному 

інформаційному просторі передбачають принципову зміну 

підходу до навчання та переорієнтацію педагога з інформатора 

на фасилітатора Перевага впровадження Інтернет-технологій у 

процес навчання іноземної мови вже не викликає сумнівів і не 

вимагає додаткових доказів. За останнє десятиліття було 

написано чимало робіт, в яких дослідники розкривали 

позитивний вплив різних форм синхронної й асинхронної 

Інтернет-комунікації на формування лексичних 

компетентностей.  
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ  

МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННЮ 
 Спільне мовлення – надається перевага у молодшому 

дошкільному віці як способу підтримки активного мовлення, 

коли вихователь починає фразу, а дитина її продовжує і закінчує. 

Наприклад: Вихователь; «На картинці… (показує картинку, на 

якій зайчик гризе моркву). Дитина: … зайчик гризе моркву. 
Вихователь: Морква була така… (мімікою показує 

задоволення). 
Дитина: … смачна». 
Заняття краще проводити невеличкими підгрупами (3-5 

дітей). Переваги спільного мовлення: незалежно від ступеня 

підготовленості дитини, рівня її зв’язного мовлення, результат 

складання розповіді за картиною завжди буде позитивним, 

оскільки у дитини почуття успіху, стимулює бажання 

придумувати ще. Важливо, щоб допомога вихователя була лише 

тлом, сполучною ланкою, яка допомагала б поєднати окремі 

слова у зв’язні речення, судження, не гальмувала б дитячої 

ініціативи, спонукала б до самостійності. Складання розповідей 

бажано супроводжувати предметними діями. 
Коментоване мовлення – вихователь створює ситуацію, 

що, з одного боку, захоплює цікавою колективною діяльністю, а 
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з іншого —спонукає дітей до активного мовлення, результатом 

якого є колективно складена розповідь. Наприклад: вихователь 

збирає дітей навколо столу, на якому розміщує великий аркуш 

паперу і пропонує дітям придумати та намалювати історію про 

їжачка і ялинку, які жили у великому лісі. 
Вихователь: У великому лісі ростуть різні дерева. Ось така 

ялинка (малює посередині ялинку). То яка вона? 
Діти: Пухнаста, зелена, колюча, гілочки такі гостренькі. 

Вихователь: У цьому лісі росли інші дерева… Які? Діти: 

Берізки, дуби. 
Вихователь: Давайте їх намалюємо. (Під час малювання 

вихователь спонукає дітей до коментування малюнка). Яка 

берізка? Як її намалювати? Пригадайте, якого кольору в неї 

стовбур. Пригадайте та покажіть, які гілочки у берізки. 

(Вихователь заохочує дітей показати рухами, як ростуть гілки у 

берези. Діти малюють берізку та домальовують інші дерева. 

Окремі деталі малюнка виконують самі діти, наприклад 

малюють траву, квітки, хмарки, голки у їжачка.) 
Вихователь: У цьому лісі на галявині жив у нірці 

маленький їжачок. Він був такий… (Вихователь малює їжачка.) 
Діти: Маленький, гарненький, хороший, колючий. Носик, 

як і очі, чорний. 
Вихователь: У їжачка багато друзів — інших їжачків. Вони 

також живуть у цьому лісі і схожі на нашого їжачка. Намалюйте 

їх. (Вихователь запитаннями спонукає назвати, де живе їжачок, 

який він.) Одного разу їжачки грали в піжмурки Наш їжачок 

став голосно кликати своїх друзів. Як він кликав їх? А вони такі 

хитрі, заховалися хто під листком, хто під квіткою, не виходять, 

а тільки озиваються: «Я тут, під великим пеньком». А твій де? 

(Вихователь звертається до кожної дитини, включає її у гру.) 
Структурно-синтаксична схема є найефективнішим 

способом навчання розповіді в середньому та старшому 

дошкільному віці (для описової та сюжетної розповіді). Сутність 

цієї схеми полягає в тому, що педагог непомітно для дитини, без 

зайвих і складнитх для засвоєння пояснень, а лише за 
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допомогою коротких початкових слів подає план-схему опису 

(«Це -…», «Він такий…», «У нього є…», «Він може…», «Мені 

подобається…») чи сюжетної розповіді («Був собі…», «Одного 

разу…», «Раптом…», «Тоді…», «І став він…»), яку дитина 

доповнює з власної ініціативи, відповідно до своїх інтересів та 

можливостей. Поступово дитина засвоює логіку опису чи 

сюжетної розповіді і починає використовувати її вже без 

допомоги вихователя. 
Командний метод – складання розповіді активізує процес 

зв’язного мовлення, вправляє дітей у засвоєнні структури 

висловлювання, привертає їхню увагу до власного мовлення та 

висловлювань однолітків, спонукає до оцінки розповідей, є 

одним із найефективніших способів навчання дітей розповіді. 

По-перше, дитина не почувається самотньою, присутність друзів 

надає їй впевненості (команда складається з трьох-чотирьох 

дітей лише за бажаннями і симпатіями дитини). По-друге, якщо 
розповідь складається командою, то вона буде під силу навіть 

найнесміливішим дітям. По-третє, завдяки командним 

розповідям, на занятті в активній мовленнєвій практиці беруть 

участь майже всі діти. Жодна з команд не повторює повністю 

попередню розповідь, а привносить щось своє. Під час розповіді 

кожен має слухати і бути готовим підтримати іншого, щоб не 

підвести всю команду, зуміти вчасно і правильно продовжити те, 

на чому спинився товариш. Розповідь командами сприяє 

розвитку креативності, самостійності та ініціативності 
Методична мета уроку англійської мови: 
Новизна видання полягає в тому, що в ньому 

пропонуються різноманітні форми роботи вчителя, щоб 

підготувати всебічно розвинену та мовно компетентну 

особистість а майбутній вихователь чи вчитель. Метою цієї 

роботи є показати доцільність використання різноманітні методи 

розвитку усного мовлення учнів. 
Зараз це цікавить як кожного студента зокрема, так і нашої 

країни загалом у практичному оволодінні іноземною мовою, що 

забезпечує відхід у світ ринок і знайомство зі світовою 
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культурою. Отже, комунікативна компетентність стає 

пріоритетною метою. 
Основною метою навчання іноземної мови є розвиток 

здібностей учнів до використовувати іноземну мову як 

інструмент діалогу культур і цивілізацій  сучасний світ. 

Формування в учнів навичок іншомовного спілкування 

передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної 

компетентності, що б достатньо для здійснення комунікації в 

певних комунікативних сферах. З позицій державної мовної 

політики навчання іноземних мов є одним із пріоритетів 

сучасної освіти.  
  Спілкуючись рідною мовою, ми не замислюємося, що й 

на чому сказати, яка послідовність, тому що лінгвістичні 

навички автоматизовані і виконуються миттєво. Якщо на Час 

розмови англійською мовою у учні виникають певні труднощі, 

це свідчить про їх недостатність повнота їх автоматизмів чи 

мовленнєвих умінь і навичок.  
Мовленнєві навички мають такі характеристики: 

цілеспрямованість, продуктивність, самостійність, динамічність 

і цілісність. У цій роботі ми демонструємо завдання вчителя 

іноземної мови. Основне завдання вчителя на уроці англійської 

мови - сформувати повноцінно розвинена та мовно компетентна 

особистість майбутнього вихователя чи вчителя. Крім того, у 

формуванні допоможуть набуті знання та навички аналізу 

читання професійно значущих якостей майбутнього спеціаліста, 

який вміє мислити творчо, грамотно та вільно висловлювати 

свою думку, використовувати знання в професійна діяльність, 

наприклад, на практиці чи робота в дитячому садку. 
Методична мета уроку англійської мови: 
• спрямовувати навчальну діяльність учнів на успішну 

роботу в сучасному суспільстві; 
• формувати в учнів базову мовну компетенцію, що 

забезпечує успіх у складанні діалогів та у висловленні власних 

думок. 
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  Методична мета діяльності реалізується шляхом 

комплексного використання с сучасні методи навчання, серед 

яких основним є метод бесіди, що дає можливість виконати всі 

завдання практичного заняття: 
• розвивати самостійність учнів; 
• удосконалювати та розширювати набуті знання; 
• формувати навички роботи з додатковою та довідковою 

літературою; 
• грамотно висловлювати власну думку; 
• обмінятися враженнями один з одним про рецензований 

фільм чи виставу правильно; 
• оволодіти прийомами відбору матеріалу та вмінням 

визначати головне; 
• навчити учнів використовувати різноманітні форми 

роботи. 
Причому бесіда з учнем може бути у формі вчитель-учень, 

студент-студент. Англомовна мова студентів відпрацьовується 

за допомогою діалоги. Вивчаючи англійську мову, кожен учень 

намагається висловити свої думки злагоджено й розумно і легко 

розуміє іншу людину. Однак це є неможливо без певної 

лексичної бази, набору слів, що вживаються в тій чи іншій 

ситуації. 
  У роботі розглянуто основні особливості діалогів. Один з 

найбільших переваг діалогів англійською в тому, що вони 

описують усі види повсякденних ситуацій, які складають наше 

життя, і ми повинні вміти їх розуміти. Цей факт автоматично 

робить бесіди цінними для вивчення англійської мови, тому що 

студентам це потрібно знати словниковий запас, який вони 

містять, щоб правильно реагувати в будь-якій ситуації. Слова, 

якими наповнена англомовна література, не завжди вживаються 

в розмови, тим не менш, діалоги можуть бути насичені 

акронімами, скороченнями, сленгом, певними структури та 

вставні слова. 
Методична мета уроку англійської мови: 
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• спрямовувати навчальну діяльність учнів на успішну 

роботу в сучасному суспільстві; 
• формувати в учнів базову мовну компетенцію, що 

забезпечує успіх у складанні діалогів та у висловленні власних 

думок. 
• розвивати самостійність учнів; 
• удосконалювати та розширювати набуті знання; 
• формувати навички роботи з додатковою літературою; 
• грамотно висловлювати власну думку; 
• обмінятися враженнями правильно; 
• оволодіти прийомами відбору матеріалу та вмінням 

визначати головне; 
• навчити учнів використовувати різноманітні форми 

роботи. 
Вивчаючи англійську мову, кожен учень намагається 

висловити свої думки злагоджено й розумно і легко розуміє 

іншу людину. Однак це є неможливо без певної лексичної бази, 

набору слів, що вживаються в тій чи іншій ситуації. 
Отже, один з найбільших переваг діалогів англійською в 

тому, що вони описують усі види повсякденних ситуацій, які 

складають наше життя, і ми повинні вміти їх розуміти. Цей факт 

автоматично робить бесіди цінними для вивчення англійської 

мови, тому що студентам це потрібно знати словниковий запас. 
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спеціальності 014 Середня освіта (мова та 
 література (англійська)  

ПЗВО «Київський міжнародний університет»  
 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР 

ЯК НАУКА 
Володіння іноземною мовою у ХХІ столітті – це не тільки 

навчальна, але й культурна потреба.  
Сьогоднішні умови навчання іноземної мови вимагає від 

учителя використання таких методичних прийомів, які будуть 

найефективнішими на кожному етапі розвитку мовних знань та 

навичок іноземної мови. Потреба швидко і якісно оволодіти 

мовою викликала пошук нових форм і методів навчання. 

Формування основних і базових вмінь та навичок з іноземної 

мови є одним із завданням школи.  
Методика навчання іноземної мови постійно збагачується 

новими засобами навчання, щоб зробити навчальний процес 

легким та цікавим для учнів. За останні роки у навально-
виховному процесі важливе значення надається інформаційним 

технологіям. 
Комп’ютерні технології є невід’ємним елементом 

засвоєння різноманітних компетентностей у сучасному 

навчально-виховному процесі. Крім цього, в умовах сьогодення 

використовується дистанційне навчання засобами комп’ютерних 

технологій. Однак відсутність праць, присвячених всебічному 

вивченню застосування комп’ютера на уроках іноземної мови, 
зумовлюють актуальність теми пропонованого дослідження. 

За визначенням  С. Ніколаєва, «Іноземна мова – це мова, 

що вивчається поза умов її природного існування, тобто у 

навчальному процесі, і яка не вживається поряд з рідною мовою 

у повсякденній комунікації» [3, с. 28]. 
На противагу оволодінню рідною мовою, практичне 

засвоєння учнями ІМ – це спрямований, рівний, стійкий та 

керований процес, адже вчитель вибудовує його за власним 

планом.  
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Оволодіння ІМ реалізується під час уроків у школі та у 

позакласній роботі з учнями. Для того, аби керувати процесом 

навчання ІМ вчитель має розробити план для учнів, які мають 

різний рівень знань ІМ. 
Більше того, «як специфічні особливості навчального 

предмета «іноземна мова» виділяються також такі якості як 

«безпредметність», «безмежність», «неоднорідність» [4]. 
Слід виділити основні особливості вивчення ІМ у 

загальноосвітніх закладах:  
1). Засвоєння ІМ відбувається зовсім не так, як засвоєння 

рідної мови. Дитина вивчає мову несвідомо, а для того, щоб 

оволодіти ІМ варто застосувати мисленнєві процеси і свідомо 

засвоювати потрібні знання. 
2). Для того, щоб вивчати ІМ учень повинен мати мовний і 

мовленнєвий досвід у рідній мові. Відповідно, оптимальним 

віком для навчання ІМ вважається 4-5 років, коли дитина вже 

володіє засобами рідної мови. 
3). У навчальному процесі є можливості опиратися на 

сформоване на базі рідної мови мислення учня і вдосконалювати 

його розумові операції. �  
4). Оволодіваючи рідною мовою, дитина не має 

можливості вдатися до мови «посередника», але вона пізнає 

значення кожного слова, яке звучить. Засвоїти нові слова для неї 

— значить співвіднести кожне слово з яким-небудь предметом. 

Натомість при вивченні ІМ вона співвідносить іноземне слово з 

еквівалентом рідної мови.� �  
5). У процесі оволодіння ІМ учень намагається не втратити 

своєї власної ідентичності. Це пояснює труднощі, що виникають 

під час оволодіння другою мовою, а також обумовлює 

відмінності між аналізованими процесами [4, с. 31]. 
ІМ як навчальна дисципліна має багато варіантів, 

наприклад: �  
− мова для загальних цілей – (English for General Purposes – 

EGP); �  
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− мова для академічних цілей – (English for Academic 
Purposes – EAP); �  

− мова для спеціальних цілей – (English for Specific 
Purposes – ESP); �  

− мова для науки і техніки – (English for Science and 
Technology – EST); �  

− мова вузькопрофесійного застосування – (English for 
Occupational Purposes – EOP); �  

− мова для ділового спілкування – (Business English – BE) 
тощо»[28, с. 33]. 

 Цілі ІМ є заздалегідь запланований результат 

педагогічної діяльності, який досягається за допомогою змісту, 

методів, засобів навчання тощо. У загальноосвітніх навчальних 

закладах вони визначаються Державними освітніми стандартами 

і Програмами з іноземних мов. 
Сучасна методика навчання ІМ у загальноосвітніх 

навчальних закладах включає п’ять основних цілей: практичну, 

виховну, освітню, розвиальну і професійно орієнтовану (у 

старшій школі) [1, с. 90]. 
У сучасній методиці навчання іноземних мов і культур 

іншомовна комунікативна компетентність розглядається як 

єдність, що складається з декількох складових: йдеться про 

мовленнєві, лінгвосоціокультурні, мовні (лінгвістичні) і 

навчально-стратегічні компетентності [4]. 
Іншомовна мовленнєва компетентність передбачає 

здатність до реалізації різних видів мовленнєвої діяльності 

(аудіювання, говоріння, читання, письма та перекладу/медіації) в 

життєво важливих для певного віку сферах і ситуаціях 

спілкування. Відповідно до цього, в учня мають виробитися 

певні вміння, серед яких: 
−  розуміння зі слуху автентичних текстів різних жанрів і 

видів;  
−  реалізація усномовленнєвої комунікації в життєво 

важливих для певного віку сферах і ситуаціях спілкування;  
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− читання автентичних текстів різних жанрів і видів із 

різним рівнем розуміння змісту в умовах опосередкованого 

спілкування;  
− реалізація комунікації у письмовій формі в 

життєвоважливих для певного віку сферах і ситуаціях 

спілкування;  
− реалізація функції медіатора (посередника) культур у 

процесі міжкультурної комунікації;  
− використання досвіду, набутого у процесі оволодіння 

рідною мовою і культурою, що розглядатиметься як засіб 

усвідомленого опанування ІМ і її культурою [3, с. 92]. 
Одним із основних компонентів навчального процесу 

вважаються засоби навчання. Засоби навчання – це знаряддя і 

матеріали навчального процесу, які допомагають учителю 

організувати ефективне навчання ІМ, а учням − ефективно 

оволодіти нею. 
Щоб навчальний процес став ефективним, використовують 

такі засоби навчання як навчально-методичний комплекс, 

технічні засоби навчання та комп'ютерні технології навчання 

[40, c. 78]. Крім того, їх можна розподілити за іншими 

критеріями:  
− за важливістю (основні та допоміжні);  
− за технологією використання (технічні та нетехнічні);  
− за індивідуальним показником (комплект для вчителя та 

для учня). 
Основні засоби навчання включають ті засоби, які є 

найбільш поширеними у використанні і мають позитивний 

досвід у практичному застосуванні. 
Допоміжні засоби навчання покликані розширити базове 

розуміння ІМ, сприяють заохочення та великий інтерес до 

самостійної роботи. Тут слід виділити книги для читання (як 

класного, так і позакласного), граматичні та практичні 

довідники. 
Технічні засоби навчання − засоби, які потребують 

використання дидактичної техніки. У навчальному процесі 
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широко використовують відеограми, фонограми та 

відеофонограми.  
Нетехнічні засоби навчання у більшості включають 

друковані посібники, картки, таблиці, малюнки. Серед них і вже 

згадувані засоби навчання, що є основними – базові підручники, 

а також ті, що будуть характерними лише для вчителя чи лише 

для учня.  
Комплект для учня включає в себе такі джерела вивчення, 

як підручник, зошит для самостійної роботи, книжка для 

читання, довідники, словники, аудіопосібник, навчальні 

комп’ютерні програми. На відміну від учителя, учень постійно 

користується робочим зошитом. 
Для успішного процесу комунікації необхідна взаємодія 

учня з вчителем, тобто методи навчання. 
Процес передачі і засвоєння інформації потребує взаємодії 

обох суб’єктів, де домінантну роль займатиме вчитель, що 

підштовхує учня до прогресивної розумової діяльності. Це 

свідчить про те, що саме комунікативний метод буде основою 

вивчення ІМ. 
Серед сучасних технологій навчання виділяють ігрові, 

технології навчання у співпраці, проблемне навчання, «Case 
study», проектні, інтерактивні, технологія «портфоліо». 

Потужним знаряддям навчального процесу, що 

допомагають учителю організувати ефективне навчання ІМ, 

слугуватимуть засоби навчання (навчально-методичний 
комплекс (НМК), технічні засоби, комп'ютерні технології 
навчання).  Отже, сучасні методи та технології 

характеризуються інноваційним підходом при якому 

поєднується як рольові ігри, так і проективні, самостійні, 

проблемні види діяльності, що осучаснено шляхом 

використання технічних пристроїв на заняттях. 
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РОЛЬ МОВНОСТИЛІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ У 

РЕАЛІЗАЦІЇ АВТОРСЬКОГО ЗАДУМУ 
 Важливу роль відіграють стилістичні прийоми у художній 

літератури. Засоби художньої виразності допомагають автору 

при створення художніх образів, а читачеві проникнути у світ 

літературного твори, зрозуміти авторський задум.  
Автор, прагнучи створити у свідомості реципієнта образ 

літературних персонажів, наділяючи їх певними рисами 

зовнішності та характеру, використовує у своєму творі 

різноманітні стилістичні прийоми. Зазвичай якісні 

характеристики як художній прийом включають 

суб&apos;єктивно-оцінний компонент та є відображенням 

позиції автора стосовно описуваних подій та осіб, їх вчинків.  



251 
 

Стилістичні прийоми допомагають емоційно забарвити 

мову чи текст автора. Основне завдання письменника полягає у 

логічному побудові речення та підборі таких слів, щоб його мова 

барвисто відбивала його думки, робила акцент саме на тому, що 

йому здається важливим, викликав у читача емоції.  
Стилістичні прийоми є методом, моделлю «оживлення» 

мови. Експресія образів зображуваних персонажів та предметів 

залежить від стилістичних засобів, спрямованих на виділення їх 

найбільш суттєвих ознак. Вони допомагають зобразити стан 

природи, свій враження від побаченого, створити в уяві читача 

зримий образ предмета, явища, формує емоційне враження, 

передає психологічну атмосферу, настрій.  
Також стилістичні прийоми допомагають автору 

охарактеризувати, пояснити будь-яку властивість, якість 

поняття, предмета чи явища, реалізувати світовідчуття 

письменника. В описі персонажів вони виражають почуття, 

настрої, внутрішнє стан людини. Стилістичні прийоми 

підвищують точність художньої мови та її емоційну 

промовистість. Їх за допомогою автор створює чудові словесні 

образи-портрети, образи-картини, передає найтонші відтінки 

почуттів, стан природи. 
Наприклад, метафора використовується для виділення 

найголовнішого ознаки, створення художнього образу, твори 

враження, створення атмосфери. Її інтерпретація в тексті 

вимагає чималих зусиль, уяви, роботи розуму. 
Метафора використовується для наочності зображуваного, 

передачі неповторності, індивідуальності предметів або явищ. 

Письменник зазвичай використовує метафору для вираження 

оцінок та емоцій, авторських характеристик предметів та явищ. 

Вона дозволяє створити ємний образ, заснований на яскравих 

асоціаціях. Уособлення підвищує емоційну промовистість 

тексту. За  допомогою даного стежка автор передає найтонші 

відтінки настрою твори. Найчастіше даний стилістичний прийом 

використовується при описі оточуючих людини речей, які 

наділяються здатністю створення атмосфери.  
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Уособлення наділяє явища чи предмети людськими діями, 

почуттями, станами, мовою. Використання автором у своїх 

творах метонімії дозволяє зробити думку більш яскравою, 

лаконічною, виразною, надає що зображується предметну 

наочність, призводить до появи нового значення або 

контекстуально-обумовленої зміни значення слова.  
Створюючи авторські метонімії, письменник орієнтується 

на можливості читача, на його можливості домальовувати у 

своїй уяві уявлення про цілий предмет з його частини. За 

допомогою синекдохи письменник підвищує виразність мови та 

надає їй глибокого узагальнюючого сенсу. Завдання синекдохи 

полягає в тому, щоб описати предмет через вказівку характерну 

йому деталь, відмінна ознака. Вона служить джерелом не тільки 

ситуативних номінацій, а також прізвиськ та імен власних 

людей, тварин, населених пунктів, а також створює яскраве, 

образне, живе уявлення про щось.  
Гіперболу та літота посилюють виразність зображуваного, 

надають висловлюванням незвичайну форму та яскраве 

емоційне забарвлення, оцінність, емоційну переконливість. На 

гіперболах часто будуються сатиричні твори Ці стилістичні 

прийоми допомагають підкреслити або виділити щось, передати 

певне емоційне ставлення до предмету зображення, висловити 

його оцінку автором чи героєм, побачити авторське ставлення до 

предмета зображення, до будь-якого факту, явища, особі, 

надають мовлення яскравість, виразність, художню образність.  
Перифраз підкреслює суттєві сторони, характерні ознаки 

предмета чи явища. Цей стилістичний прийом дозволяє виділити 

та підкреслити суттєві ознаки зображуваного, 

уникнути  невиправданої тавтології, яскравіше та повніше 

висловити авторську оцінку зображуваного, надавати тексту 

урочисте, високе звучання.  
Фразеологізми допомагають більш точно і яскраво 

висловити будь-яку Ідея, підкреслити щось, створюють 

необхідну стилістичну тональність (урочистості або височини), 

служать засобом мовної Показники персонажа. Іноді 
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фразеологізми використовуються для створення комічного 

ефекту, а також допомагають зробити мову насиченою, 

Яскравим.  
Архаїзми та історизми служать для відтворення історичної 

обстановки, уточнення сенсу промови, допомагають підкреслити 

святковий ність будь-якої події. Також у творах зустрічаються 

архаїзми, які використані для створення переконливих картин 

історичної епохи, для достовірності передачі особливостей 

промови персонажів, мови на той час. Архаїзми допомагають 

автору відтворити побут та мовний колорит доби. Використання 

архаїзмів, історизмів, книжкових слів дозволяє наблизити 

нашого сучасника до того історичного часу, якому ведеться 
мова. Архаїзми є джерелом піднесеного звучання промови. 

Створення художнього твору, в якому з великою точністю 

будуть передані відчуття та думки персонажів, потребує 

високого рівня володіння літературною словесністю. Потенціал, 

закладений у таких творах, дозволяє проводити детальні 

дослідження виразних здібностей, які у використаній лексиці. 
Стосовно художньої прози варто брати до уваги важливу 

роль емоційної складової. Авторська картина світосприйняття, 

що відрізняється своєю неповторністю, має свої характерні риси. 

Вони можуть виражатися, перш за все, у формі виразних засобів 

та стилістичних прийомів, які були використані письменником, 

та у сукупності формують особливу систему [2, с. 174]. 
Використання англомовними письменниками у тому 

творчих творах різноманітних стилістичних прийомів багато 

чому формує унікальність особистого письменницького стилю, 

що проявляється у тексті як характерних особливостей викладу 

подій та описи героїв. Літературний твір є невід&apos;ємним 

елементом духовної спадщини нації. Можливість його 

повноцінного сприйняття читачем визначається як 

безпосереднім змістом роботи, і конкретними особливостями 

свідомості читача. У цих обставинах значущою проблемою 

сприйняття постає багатозначність інтерпретації написаного 

тексті. 
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ЗАСOБИ ВІДТВOРЕННЯ КOМІЧНOГO В ПЕРЕКЛАДІ 
Переклад завжди був і залишається важливим засoбoм 

зближення культур, відкриваючи іншим нарoдам унікальну 

картину світу, властиву саме цій націoнальній єднoсті. 

Літературні твoри вбирають у себе накoпичений стoліттями 

інтелектуальний пoтенціал нації та oднoчаснo є 

унікальним стилем кoжнoгo oкремoгo письменника, 

щo й oбумoвлює надзвичайну складність завдань, які стoять 

перед перекладачем. Насамперед це стoсується твoрів кoмічнoї 

спрямoванoсті, у яких самoбутнє пoчуття гумoру, тoнка 

автoрська ірoнія та веселий нарoдний сміх не завжди адекватнo 

зберігаються в текстах перекладу, а деякі спрoби перекладачів 

виглядають дещo примітивними абo штучними. А як відoмo, 

втрата кoмічнoгo у перекладах текстів із чіткoю автoрськoю 

інтенцією на кoмічне рoбить переклад неадекватнішим, аніж 

навіть втрата певнoгo елемента чи фoрми. 
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У визначенні перекладацьких завдань у прoцесі 

відтвoрення кoмічнoгo в худoжньoму перекладі автoрських 

казoк виoкремлюються диференційні oзнаки пoняття: наявність 

реципієнта є oбoв’язкoвoю умoвoю реалізації кoмічнoгo, 

oскільки кoмічне не існує пoза сoціумoм; в oснoві кoмічнoгo 

міститься невідпoвідність (взаємoдія прoтилежних, 

взаємoвиключних стoрін і тенденцій, предметів і явищ, які 

вoднoчас перебувають у внутрішній єднoсті і 

взаємoпрoникненні, виступаючи джерелoм самoруху і рoзвитку 

oб’єктивнoгo світу і пізнання), яку усвідoмлює реципієнт; 

результатoм усвідoмлення кoмічнoгo є суб’єктивна пoзитивна 

реакція реципієнта. 
Якщo текст має прагматичне спрямування кoмічнoгo 

ефекту, тo кoмічне стає інваріантoм перекладу. При перекладі 

такoгo твoру не oбхoдиться без певних втрат, oскільки 

збільшення кількoсті інваріантів перекладу ускладнює 

мoжливість їхньoгo oднoчаснoгo відтвoрення. Сутністю 

oб’єктивнoї дефoрмації є прoцес накoпичення oб’єктивних 

різнoрівневих лексикo-семантичних, слoвoтвірних і граматичних 

змін за кількісними пoказниками тексту, який не завжди має 

наслідкoм адекватне відтвoрення смислoвoгo та/абo 

стилістичнoгo інваріантів oригіналу. Натoмість суб’єктивна 

дефoрмація є результатoм таких суб’єктивнo-перекладацьких 

перетвoрень тексту oригіналу, які мoжуть у сукупнoсті 

призвoдити дo суттєвих відхилень від худoжньoгo завдання 

автoра, а такoж пoрушувати нoрми цільoвoї мoви для 

рoзширення її виражальних мoжливoстей абo дoсягнення 

прагматичнoї адекватнoсті перекладу [5, с. 13]. Перекладацька 

дефoрмація – віднoсне й амбівалентне явище щодо варіативнoї 

зумoвленoсті перекладацьких рішень (віднoсність дефoрмації), а 

такoж у зв’язку з мoжливoю наявністю в худoжньoму перекладі 

двoх пoлярних сутнoстей – інваріантнoсті семантики oкремих 

мoвних oдиниць у рoзумінні ‹‹пересічнoгo›› адресата та 

варіативнoсті семантики і прагматики цих елементів у 
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сприйнятті ‹‹зразкoвoгo›› читача перекладу (амбівалентність 

дефoрмації). 
Увага дo культурoлoгічних прoблем перекладу зумoвлена 

усвідoмленням тoгo, щo культурнo-специфічні пoняття, навіть за 

віднoснoї близькoсті культури-джерела й цільoвoї культури, 

частo виявляються складнішими для перекладача, ніж 

відтвoрення синтаксичних чи стилістиячних oсoбливoстей 

oригіналу. Дo таких прoблем належать, зoкрема, ірoнічні 

вислoвлювання, чий глибинний смисл прoчитується лише у 

відпoвіднoму культурнoму кoнтексті. Дoслівний переклад 

ірoнічнoгo вислoву іншoю мoвoю нерідкo викривляє первинний 

смисл чи й узагалі виявляється нісенітницею, oскільки кoжна 

культура має власні метафoри, ідіoми та спoсoби ствoрення 

тoнкoї двoзначнoсті. Ірoнізуючи, мoвець вислoвлює власне 

ставлення дo прямoї інтерпретації якoгoсь твердження. 

Зауважимo, щoб рoзпізнати ірoнію, треба зрoзуміти, щo мoвець 

цитує якесь (реальне чи вигадане) джерелo, від якoгo наявнo 

відмежoвується[1, с. 5].. Якщo цитується реальне джерелo, тo 

має місце власне інтертекстуальна ірoнія. 
Пoняття інтертекстуальнoсті дoвoлі багатoаспектне, і 

кoнкретне йoгo трактування істoтнo різниться залежнo від 

теoретичних і філoсoфських устанoвoк, якими керується 

дoслідник. Спільним для всіх є лише пoстулат, щo кoжний текст 

– це ‹‹реакція›› на пoпередні тексти. У більш вужчому сенсі 

інтертекстальність трактується як літературний прийoм задля 

дoсягнення певнoгo ефекту. Зoкрема, важливo рoзглянути, як 

саме свідoмі пoсилання автoра на пoпередні тексти, тoбтo 

прoтoтексти, мoдифікують смисли нoвoгo тексту, тoбтo 

метатексту [3, с. 5]. 
Кoмічне стає інваріантoм перекладу, якщo належить дo 

дoмінант автoрськoгo стилю. Рoзглядаючи oкремий випадoк 

ствoрення кoмічнoгo, перекладач устанoвлює, які засoби 

дoзвoлили викликати кoмічний ефект у мoві oригіналу, адже 

вживання певних засoбів мoже бути дoмінантoю автoрськoгo, 

після чoгo визначається, чи мoже він дoсягнути такими ж 
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засoбами ефекту кoмічнoгo при перекладі. При немoжливoсті 

збереження змісту й фoрми oднoчаснo з прагматичним ефектoм 

перекладач змушений зважати на втрати. Втрата кoмічнoгo в 

перекладах текстів із чіткoю автoрськoю інтенцією на кoмічне 

рoбить переклад неадекватнішим, аніж навіть утрата певнoгo 

елемента чи фoрми. При мінімізації перекладацьких утрат й 

адекватнoгo відтвoрення кoмічнoгo перекладач пoвинен 

вoлoдіти висoким ступенем перекладацькoї кoмпетенції та вміти 

визначати пріoритети, вибираючи між складниика худoжньoгo 
твoру. У прoцесі перекладу пoетапнo йдеться прo 

дoперекладацький аналіз, під час якoгo перекладач знайoмиться 

з твoрчістю автoра для визначення гoлoвних oзнак 

індивідуальнoгo автoрськoгo стилю. Сутo перекладацький аналіз 

передбачає визначення інваріантів перекладу, підпoрядкoваних 

ключoвій функції твoру (на змістoвoму рівні – oбрази, передачу 

яких мoжна кількіснo виміряти набoрoм сем; на фoрмoтвoрчoму 

– ритм, рима; на прагматичнoму – ефект кoмічнoгo), а такoж 

пoшук стратегій і тактик перекладу. Перекладачем мають 

oцінюватися варіанти перекладу на рівні мінімальних 

синтаксичнo завершених oдиниць, наприклад речень[2, с. 5].. 

При збереженні гармoнії між усіма рівнями та відтвoренні 

більшoсті інваріантів переклад мoже вважатись адекватним. 
Складність відтвoрення в перекладі кoмічнoгo в цілoму та 

ірoнії зoкрема зумoвлена передусім тим, щo твoри-прoтoтексти, 

викoристані для ствoрення ірoнії, в іншoмoвній культурі 

здебільшoгo не належать дo прецедентних текстів, пoпри 

наявність їхніх перекладів, а цитoвані фрагменти цих твoрів у 

перекладах не стали відoмими вислoвами, не мають чітких 

кoнoтацій і не асoціюються безпoсередньo зі свoїми первинними 

кoнтекстами, тoбтo не мoжуть функціoнувати в цільoвoму тексті 

як знаки. Щoб відтвoрити в перекладі ірoнію, треба 

кoмпенсувати недoстатню семіoтичність алюзій на прецедентні 

тексти культури-джерела, залишивши вoднoчас мoжливість 

‹‹наївнoгo›› прoчитання. 
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Отже, під кoмічним ефектoм у цьoму дoслідженні слід 

рoзуміти зіставлення неoчікуваних прoтилежних пoнять, які в 

внамлідок взаємoдії ствoрюють кoмічний ефект. Oснoвними 

рисами гумoру в англoмoвнoму світі є чoрний гумoр і гра слів, 

щoдo українськoгo гумoру, тo тут превалює самoірoнія та 

дoбрoдушність. Тому, щoб oтримати на вихoді текст, який міг би 

виступати в іншій мoві пoвнoцінним відтвoренням oригіналу, 

перекладач пoвинен урахувати йoгo лінгвoпрагматичну 

oрганізацію, а такoж вoлoдіти низкoю прoфесійних якoстей і 

дoскoналo знати життя спільнoти мoви oригіналу та мoви 

перекладу[4, с. 5]. Перекладаючи кoмічне, слід зважати на 

націoнальний характер гумoру, адже в різних суспільствах oдні 

й ті ж речі мoжуть викликати різну реакцію. Кoмічний ефект 

мoже дуже легкo втрачати при неправильнoму вибoрі спoсoбу 

перекладу. Серед лексичних засoбів ствoрення кoмічнoгo ефекту 

найяскравішими є зевгма, пoрівняння, метафoра, гіпербoла, 

oксимoрoн, гра слів. 
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КОМ'ПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 
Застосування інформаційних технологій у сучасному світі 

є необхідністю, яка слугує способом не лише спрощення під час 

розробки різного роду управлінських рішень, а й удосконаленою 

формою організації цього процесу. Відтак, постає необхідність у 

використанні сучасних технологій, котрі організовують 

інформаційні процеси, які пов&apos;язані із застосуванням 

комп&apos;ютерних технологій (КТ). 
Існують різні підходи до рецепції КТ, проте 

найпоширенішою та універсальною дефініцією є розуміння їх, 

як процесу, який реалізується за допомогою сукупності методів 

та засобів. 
Організація навчального процесу у закладах освіти із 

застосуванням КТ свідчить про ефективніше навчання учнів та 

впливає на їхні досягнення. Оскільки КТ сприяють розвитку 

самостійності, творчих здібностей, дозволяють змінити сам 

принцип надання освітніх послуг, зробити урок наочним та 

цікавішим. 
Використання КТ під час навчання покращує якість самого 

процесу, оскільки базується на відповідних програмах та 
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ресурсах, котрі сприяють інтенсивнішому обміну та сприйманні 

інформації. Відтак, можемо виділити ключові критерії 

застосування КТ під час навчання: 
− сприяють підвищенню ефективнісоного показника у 

навчальному процесі; 
− забезпечують швидкісне та постійне підкріплення 

правильності навчальних дій кожного учня; 
− підвищують усвідомлюваності та інтерес до вивчення 

предмету;  
− забезпечують оперативний зворотній зв’язк і 

поопераційний контроль дій всіх учнів; 
− володіють можливістю якісного та швидкого введення 

відповідей без довготривалого їх кодування та ін.  
Уміння орудувати та вправо застосовувати ресурси КТ 

сприяють не лише якісному навчанню, а й мотивації учнів  по-
новому поглянути на той чи інший навчальний предмет, 

сприймати його по-іншому, підвищувати інтерес і бажання 

вчитися. 
Головні позитивні аспекти впровадження використання КТ 

у навчанні ІМ:  
1) мотивація навчання;  
2) можливість застосовування індивідуальногопідходу;  
3) сприяння розвитку самостійності учнів; 
4) спонукання до користування інформацією, котра 

стосується особистого чи професійного життя учнів;  
4) підвищення проінформованості щодо інших мов та 

культур;  
5) підвищення мовної компетентності 

завдяки наявності різноманітних типів текстів;  
6) забезпечення сучасним матеріалом, який 

відповідає інтересам і потребам учнів; 
7) подача автентичного і актуальногоматеріалу  [3, с. 3]. 
Мета застосування під час навчання 

комп&apos;ютерних програм полягає у тому, щоб учні мали 
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можливість через наближення їх до реальних життєвих ситуацій 
навчитися іншої мови. 

Найчастіше  використовують для вивчення ІМ такі 

комп’ютерні програми: 
Kahoot. Серед найвідоміших компʼютерних програм, що 

застосовують під час навчання ІМ є «Kahoot», на базі якої 

можливе проведення заняття в інтерактивний спосіб. 
ISLcollective. Програма універсальна як для онлайн, так і 

для офлайн подачі заняття. Навігація по сайту дуже зручна, є 

лише 3 основні вкладки: printables – матеріали для офлайн-
викладання;projectables – для онлайн;videolessons – варіації відео 

на будь-яку тему та для різних рівнів. 
Busyteacher. Це платформа значно спрощує пошук 

матеріалів для викладача. За навігацією сайт доволі простий. Він 

має всього 4 вкладки: worksheets, articles, posters, books, за 

допомогою яких можливо віднайти необхідні тематичні вправи, 

завдання, засоби наочності та книжки. 
Onestopenglish. Платформа має свої переваги, зокрема те, 

що тут можна знайти повністю готові уроки або необхідні 

матеріали із різних напрямів вивчення мови, наприклад, бізнес-
англійська, фінанси, HR, маркетинг, продажі, міжнародні іспити 

та ін. Існує окрема вкладка, де 

можна відпрацювати навички читання, слухання, говоріння, 

письма, вимови.  
TEDed. Сайт, де 

можна знайти невеликі пізнавальні відеоролики із субтитрами 

від TED на різні теми: від Teaching & Education до Business & 
Economics. 

ESLPrintables. Онлайн-ресурс, де викладачі з 

усього світу мають можливість ділитися власними розробками.  
Toolsforeducators. Ресурс, за допомогою якого можна 

проявити власний креатив: створювати кросворди, настільні 

ігри, доміно, wordsearchpuzzles, кубики, сертифікати для дітей та 

ін. 
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На уроках із ІМ при формуванні певної компетентності 
необхідно підібрати ключові засоби, за допомогою яких стане 

можливо реалізувати ту чи іншу мету. 
Успішне формування ФК на пряму залежить від рівня 

сформованих фонетичних навичок учня / студента, обсягу 

отриманих і засвоєних ним знань про фонетичний аспект 
мовлення і динаміку взаємодії цих складників на базі загальної 
фонетичної усвідомленості.  

Вчені виділяють три головні компоненти ФК: 
− фонетичну навичку, що являє собою автоматизовану 

репродуктивну або рецептивну дію, що забезпечує коректне 

звукове й інтонаційне оформлення мовлення та адекватну 

рецепцію звукового й інтонаційного оформлення мовлення 

інших [2, c. 192]; 
− фонетичні знання: їхній артикуляційн-акустичний 

потенціал; фонетичну організацію; інтонацію; транскрипцію; 
− фонетичну усвідомленість, тобто свідомий рефлективний 

підхід до феноменів мови і мовлення [2, c. 192]. 
 Під час навчання ІМ необхідно застосовувати такі засоби, 

які не лише полегшуватимуть рецептивно учням формувати ФК, 

але й краще засвоювати новий матеріал. 
Важливість у формуванні ФК полягає у тому, що вона 

необхідністю для реалізації ефективної міжкультурної 
комунікації. 

Використання на уроках ІМ КТ сприяє у першу чергу 

формуванню навичок та розвитку мовленнєво-комунікативних 

умінь учнів із таками цілями: 
− створювати мовленнєвий зразок (вимовний, 

інтонаційний, лексико-граматичний); 
− обмежувати кола тільки тих дисциплін та явищ, 

словесний вираз у мовленнєвій формі яких відомий тому, хто 

розмовляє; 
− створювати смислові опори (заданість логічно, 

послідовно й об’єктивно висловлюватися) для побудови 

цілісного висловлювання; 
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− створювати такі ситуації спілкування, які б стимулювали 

до висловлювання. 
Під час уроків / занять узагальнення та систематизації 

знань із ІМ застосування КТ  сприяє структуризації одержаних 

знань. Найпоширенішими є використання таких форм, які 

продукують ці технології: електронних тестів, вікторин, 

анімаційних таблиць, малюнків, схем, відеофільмів, які 

забезпечать підвищенняякості засвоєння матеріалу, ефективності 

використанню часу, матимуть велику практичну направленість 

та реалізацію завдяки зв’язку із реальним життям та іншими 

дисциплінами. 
Важливим компонентом вивчення ІМ під час навчання є 

формування в учнів граматичної компетентності (ГК). 
Серед найвідоміших є такі:  
 − правила; 
− зразок мовлення на всіх рівнях мови; 
− модель; 
− схема; 
− ілюстративна таблиця.  
− когнітивна метафора (вербальна або зображальна) [4, с. 234]. 
Таким чином, застосування КТ на уроках / заняттях з ІМ 

під час формування в учнів / студентів ГК сприяє якісному та 

ефективному процесу навчання, засвоєнню та акумулюванню 

нових знань, вмінню логічно та граматично правильно будувати 

зв’язність речень. 
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ІНФОРМАЦІЯ ЯК РЕСУРС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЛЬ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ 

ПІДПРИЄМСТВОМ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІТАЛАВТО 

ЦЕНТР») 
Передові інформаційні технології вплинули на всі сфери 

людського життя. Це наслідок загального зростання 

інформаційних потреб та розвитку галузі інформаційних послуг. 

Тому успішне функціонування підприємства неможливе без 

отримання достовірної інформації.  
Сучасне підприємство − складна соціально-економічна 

система, для управління якою необхідні нові форми та методи 

управління. Впровадження інформаційних технологій стає 

одним із інструментів підвищення якості системи управління 

підприємством. 
Вивченням ролі інформаційних технологій в управлінні 

підприємством займалися багато зарубіжних та вітчизняних 

вчених, серед яких: Т. Мейор, І. Стікул, М. Македонський, М. 

Матвєєв, Ю. Петров, Ф. Бутинець, Т. Ковальчук, М. Пушкар та 
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інші. Однак дослідження розвитку інформаційних технологій в 

управлінні підприємством стають все більш актуальними. 
Метою роботи є визначення ролі та впливу інформаційних 

технологій на управління ТОВ «Італавто Центр». 
Інформація в сучасному світі – це «відомості, які несуть у 

собі щось нове та зменшують наявну невизначеність» [4, с.7 1]. 
Інформація існує поза її творцем як відчужене від нього знання. 

Це повідомлення, записане певними знаками на якомусь 

матеріальному носії і доступне до відтворення без участі автора.  
Інформація стає ресурсом підприємства, якщо дозволяє 

вирішувати такі важливі для неї завдання: 
- визначення стратегічних та тактичних цілей та завдань 

підприємства; 
- формування планів розвитку бізнесу, 
- організація їх виконання, 
- здійснення контроль за поточною ситуацією на 

підприємстві; 
- прогнозування змін у зовнішньому середовищі, 
- приймання обґрунтованих управлінських рішень; 
- здійснення взаємодії різних підрозділів [4, с.72]. 
Інформація як будь-який ресурс підприємства має ряд 

властивостей: 
- достовірність, тобто вона не повинна спотворювати 

справжній стан справ; 
- оперативність та доступність; 
- несуперечливість та цілісність; 
- адекватність, тобто. відповідність завданням та ситуації 

на підприємстві [5, с.271]. 
У діяльності сучасного підприємства велику роль 

відіграють інформаційні ресурси. Це пов’язано, по-перше, з тим, 

що будь-яке підприємство можна розглядати як складну 

організацію, по-друге, як відкриту систему, виживання якої 

залежить від зовнішнього світу. І це визначає роль 

інформаційного ресурсу у діяльності підприємства. 
До основних цілей діяльності підприємства відносяться: 
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- вихід на новий ринок; 
- отримання прибутку; 
- збільшення його частки ринку тощо[2, с.161].  
Для управління підприємством важливо вчасно отримувати 

інформацію, яка допоможе знайти оптимальні шляхи досягнення 

поставлених цілей. 
Відмітимо, що для управління підприємством потрібна 

інформація з його зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Ефективно управляти діяльністю підприємства дозволяє аналіз 

факторів зовнішнього середовища підприємства та 

прогнозування їх змін. Облік та аналіз елементів внутрішнього 

середовища підприємства та факторів, що впливають на них, 

дозволяють планувати діяльність підприємства та контролювати 

виконання його планів.  
Підприємство – це «складна динамічна система, що 

характеризується великим обсягом, інтенсивністю і різною 

спрямованістю інформаційних зв’язків між підсистемами і 

елементами, що постійно обмінюються із зовнішнім 

середовищем різного роду інформацією» [2, с.163]. 
Інформаційні ресурси під управлінням підприємством 

мають першорядне значення як обов’язкова передумова 

успішного виробничого процесу.  
Інформаційна система – це «інформаційний контур разом із 

засобами збору, передачі, обробки та зберігання інформації, і 

навіть персоналом, які здійснюють ці дії з інформацією. Місія 

інформаційних систем – виробництво необхідної для організації 

інформації для забезпечення ефективного управління усіма її 

ресурсами, створення інформаційного та технологічного 

середовища для здійснення управління організацією» [1, с.93]. 
З погляду управлінських рішень інформаційна система 

сприймається як спеціальний інструмент в руках посадових осіб, 

що реалізують переробку інформації у процесі професійної 

діяльності. Наявність цього інструменту фактично визначає нову 

технологію здійснення діяльності менеджерів як фахівців 
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управління, виводить розроблювані та прийняті ними рішення 

на якісно новий рівень.  
Відзначимо, що інформаційна система складається, 

формується та функціонує в регламенті, визначеному методами 

та структурою управлінської діяльності, прийнятої на 

конкретному економічному об’єкті, реалізує цілі та завдання, що 

стоять перед ним.  
Ефективність комплексної автоматизації управлінських 

структур переважно залежить від ступеню охоплення всіх сфер 

корпоративного управління. Багато в чому саме через це 

останніми роками стала настільки популярною тенденція 

побудови та впровадження комплексних корпоративних 

інформаційних систем. 
Однак, варто також і відмітити, що поряд з великою 

кількістю переваг використання інформаційних технологій на 

підприємствах існують й певні недоліки (табл.1.1). 
Об’єкт нашого дослідження – ТОВ «Італавто Центр» – це 

підприємство, що надає послуги з продажу автомобілів марок 

«FIAT» та «FIAT Progessional». В салоні продажу є новинки 

модельного ряду «FIAT» і старі популярні автомобілі. Також 

підприємство пропонує споживачам широкий асортимент 

запасних частин для автомобілів «FIAT», «Alfa Romeo», 

«Lancia» та «FIAT Professional». 
Для визначення ролі та впливу інформаційних технологій 

на управління підприємством розглянемо спеціалізовані 

програмні продукти, що використовуються цим підприємством у 

різних структурних підрозділах. У табл.1.2 наведено програми, 

що застосовуються у ТОВ «Італавто Центр», області їх 

використання та основні функції. 
 
 
 

Таблиця 1.1 
Переваги та недоліки використання інформаційних 

технологій в управлінні підприємством [3, с.42] 
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Переваги Недоліки 

1. Облікові дані реєструються 

та зберігаються в єдиній 

інформаційній базі 

1. Статичність, оновлення 

техніки, навчання персоналу, 

висока ціна.  
Зростання кіберзлочинності. 2. Швидкий доступ до 

інформації для прийняття 

управлінських рішень 
3. Великі можливості для 

планування діяльністю 

підприємства 

2. Залежність від мережі 

Інтернет 

4. Можливість постійного 

ведення оперативного 

контролю 
5. Можливість доступу до 

інформації через мережу 

Інтернет. 

3. Обмін інформацією через 

Інтернет робить ці відомості і 

бізнес в цілому більш 

уразливими 
 

Таблиця 1.2 
Аналіз напрямків використання спеціалізованих 

програмних продуктів в ТОВ «Італавто Центр» 
 

Програмний 

продукт 
Область 

застосування 
Функції 

Microsoft Word Юридичний 

відділ; відділ 

кадрів; 

бухгалтерія; відділ 

маркетингу та 

збуту 

Створення, редагування 

текстових документів, 

різної звітності 

підприємства 

Microsoft Excel Бухгалтерія; 
відділ маркетингу 

та збуту 

Робота з даними, 

формулами, графіками; 

використовується при 

оптимізації операційної 
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діяльності 
ЛІГА:ЗАКОН Юридичний відділ Надання довідкової 

інформації для 

управління 
1С: 

Підприємство 

(конфігурації: 

Бухгалтерія, 

Зарплата і 

управління 

персоналом) 

Бухгалтерія; відділ 

маркетингу та 

збуту; відділ 

кадрів 

Автоматизація 

бухгалтерського та 

податкового обліку, 

оптимізація рутинної 

роботи, автоматизація 

та систематизація 

продажів, управління 

кадровою політикою та 

грошовими 

розрахунками з 

персоналом 
   

 
З даних табл.1.1 видно, що ТОВ «Італавто Центр» 

переважно використовує програми Microsoft Office та продукти 

1С. 
Далі оцінимо використання цих програм безпосередньо під 

час управління підприємством. Результат представлений на 

рис.1.1. 
Оцінивши рис.1.1, можемо зробити висновок, що програми 

ТОВ «Італавто Центр» використовуються для: 
- планування та прогнозування діяльності роботи 

підприємства; 
- аналізу фінансового стану товариства; 
- координації роботи його підрозділів; 
- організації функціонування підприємства; 
- формування різної звітності. 
 
 
 
 

Програмні продукти ТОВ «Італавто 

Центр» 
1. Microsoft Word:  

- формування звітів по продажах; 
- оформлення договорів з постачальниками; 

- оформлення договорів з покупцями. 
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Рис.1.1. Програмні продукти ТОВ «Італавто Центр» 
Відзначимо, що проаналізовані програмні засоби сприяють 

спрощенню та систематизації оперативної та стратегічної 

діяльності, а також ефективному управлінню на підприємстві. 

Недостатня забезпеченість підприємства програмними 

продуктами може негативно позначитися на його стані загалом. 
Отже, інформаційні технології активно входять у сучасне 

життя, зокрема в організацію виробничого процесу, діяльність 
якого неможлива без відповідної системи управління. У 

сучасних умовах ефективне управління є цінним ресурсом 

підприємства поряд з фінансовими, матеріальними, людськими 

та іншими ресурсами. Тому підвищення ефективності 
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управлінської діяльності стає одним із напрямів удосконалення 

діяльності підприємства в цілому. Найбільш очевидним 

способом підвищення ефективності перебігу трудового процесу 

є його автоматизація. Застосування інтегрованої інформаційної 

системи, яка відповідала б вимогам підприємства (масштабу, 

специфіці бізнесу) дозволяє керівнику мінімізувати витрати та 

підвищити оперативність управління підприємством загалом. 
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ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ОСВІТНЬОГО 

ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ 

АСПЕКТ 
Трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасній 

Україні і пов’язані з розвитком громадянського суспільства, 

правової, демократичної, соціальної держави, а також 

євроінтеграційними процесами вимагають проведення 

ефективних реформ в усіх суспільних сферах. Не виключенням є 

соціокультурна сфера, особливо освіта, де останнім часом 

владою заплановано й здійснено низку нововведень. І хоча 

сучасне вітчизняне законодавство достатньо широко визначає 

права громадян в освіті та містить інструменти для захисту цих 

прав, проте, з одного боку, чимало норм застаріли й не 

відповідають сучасним умовам функціонування української 

освіти, а з іншого – досить велика кількість питань 

функціонування освіти в сучасних умовах залишаються без 

необхідного нормативно-правового регулювання. До найбільш 

актуальних проблемних аспектів функціонування освіти в 

Україні сьогодні слід віднести: проблеми, пов’язані із процесами 

децентралізації та впровадження освітньої реформи; виклики, 

спричинені пандемією COVID-19; якісне фінансування освіти та 

ефективне використання коштів; нестача якісної комунікації 

освітньої галузі із громадськістю; забезпечення толерантного 

ставлення до представників меншин в освітньому просторі; 

забезпечення якості освіти і падіння довіри населення до 

вітчизняної освіти тощо. 
Відтак, в Україні набуває актуальності питання 

інституційного забезпечення прав в освіті. Особливо в 

порівнянні з низкою європейських країн, де освіті відводиться 

пріоритетна роль в розвитку держави. Саме тому, враховуючи 

зарубіжний досвід і українські реалії із забезпечення прав в 

освіті, 6 червня 2018 року у відповідності до Закону України 

«Про освіту» Кабінетом Міністрів України було прийнято 

Постанову «Деякі питання освітнього омбудсмена», якою 
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створено інститут освітнього омбудсмена в Україні і 

затверджено Положення про освітнього омбудсмена, Порядок та 

умови звернення до освітнього омбудсмена. З 4 листопада 2019 

року офіційно запрацювала Служба освітнього омбудсмена під 

керівництвом С.І. Горбачова. 
Попри чималий досвід, накопичений іншими державами в 

галузі організації й функціонування інституту освітнього 

омбудсмана, для України він є новим і, з огляду на це, вимагає 

фундаментального вивчення.  
Проблематика омбудсмена у вітчизняному науковому 

дискурсі і правовій доктрині є досить розробленою. Тут 

потрібно назвати Ю.С. Шемшученка та Г.О. Мурашина, які 

одними з перших дослідили історію виникнення інституту 

омбудсмана та здійснили аналіз його правового становища, 

Ю.М. Грошевого, В.Я. Тація, М.В. Цвіка, що займалися 

проблематикою місця інституту омбудсмана в механізмі 

державної влади, М.В. Косюти, В. Клочкова, які 

охарактеризували взаємодію Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини та органів прокуратури у сфері 

правозахисту, Н.І. Карпачової та К.О. Закоморної, що вивчали 

окремі аспекти статусу і діяльності омбудсмана та ін.. 
Серед науковців, які активно досліджують історію 

становлення спеціалізованих омбудсменів, потрібно згадати 

таких вчених, як: В.В. Баштанник, Л.В. Голяк, В.С. Закриницька, 

С.А. Косінов, Л.О. Лазарєва, К.В. Мануілова, О.В. Марцеляк, 

Н.С. Наулік, Я.Н. Неділько та ін. 
Оскільки інститут освітнього омбудсмена в Україні 

перебуває на стадії активного становлення й функціонування, 

його нормативно-правове забезпечення потребує подальшого 

наукового дослідження. 
Якщо повернутися до питання становлення інституту 

освітнього омбудсмена в Україні, то необхідно зазначити, що 

даний інститут знайшов своє нормативне закріплення у статті 73 

Закону України «Про освіту», де, зокрема, визначено, що з 

метою забезпечення належних умов для реалізації права особи 
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на освіту в системі освіти діє освітній омбудсмен. Освітній 

омбудсмен у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, а також положенням про освітнього 

омбудсмена, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Основна мета діяльності освітнього омбудсмена – захист прав 

здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та 

наукових працівників. Ці права визначені зокрема у статті 53 

Конституції України, де закріплено права кожного на освіту, 

обов’язковість повної загальної середньої освіти, необхідність 

забезпечення державою доступності та безоплатності освіти, 

сприяння її розвитку. Також стаття  3 Закону України «Про 

освіту» містить норму щодо права на якісну та доступну освіту, 

а також рівні умови доступу до неї, незалежно від віку, статі, 

раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, 

місця проживання, мови спілкування, походження, соціального й 

майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин і 
ознак. Статтями 53–55 Закону України «Про освіту» визначено 

права різних груп учасників освітнього процесу. Кожна з цих 

груп має свої, специфічні права та обов’язки, виконання яких 

забезпечує дотримання прав інших груп учасників освітнього 

процесу. 
Таким чином, надзвичайно велике коло питань, 

врегулювання яких покладається на інститут освітнього 

омбудсмена, а також українські проблеми, пов’язані із 

процесами децентралізації та впровадження освітньої реформи, 

загальносвітові проблеми, спричинені пандемією COVID-19, 
вимагають удосконалення нормативно-правового регулювання 

діяльності освітнього омбудсмена в Україні, враховуючи кращий 

зарубіжний досвід правового регулювання освітньої сфери, що і 

визначає актуальність теми майбутнього дисертаційного 

дослідження. 
Нікітін М.М., здобувач наукового ступеня  

доктора філософії  
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ЦІННІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРАВОВИХ ВІДМІННОСТЕЙ 

Порівняльне правознавство як жодна інша юридична наука 

опікується питаннями самолегітимації, виправдання свого 

існування. Виразною прикметою компаративістського дискурсу 

є його критичність. Вагома складова дискусій у порівняльному 

правознавстві присвячена рефлексіям щодо імперативів, 

потенцій і обмежень власного наукового пошуку. Такі рефлексії 

сягають онтологічних, епістемологічних, методологічних, 

праксеологічних і ціннісних питань правового порівняння. При 

цьому компаративістський дискурс є жорстко телеологічним, й 

така цілеспрямованість є дихотомічною. Дихотомічність 

експлікується у двох інтенціях порівняльно-правової 

саморефлексії: правових подібностях і правових відмінностях. 

Кожна з цих інтенцій має розглядатися на всіх рівнях 

проблематизації порівняльно-правового пізнання. Дане 

дослідження присвячене стислому викладу основних вимірів 

ціннісного потенціалу правових відмінностей.  
Одним з найбільш знаних компаративістів «підходу 

правових відмінностей» є німецький вчений Г. Франкенберг. У 

фундаментальній для всього порівняльного правознавства праці 

«Критичне порівняння: переосмислюючи порівняльне 

правознавство», він окреслив його дихотомічний характер, а 

також зробив спробу обґрунтування значення правових 

відмінностей, сформулювавши кредо для відповідного напряму 

компаративістських пошуків: «аналогії і презумпції подібності 

повинні бути залишені заради точного досвіду віддаленості і 

відмінності» [1, c. 453]. А франко-канадський компаративіст П. 

Легран визначив імперативи такого спрямування порівняльно-
правових досліджень: «компаративісти повинні скоритися перед 

тим фактом, що право є феноменом культури і що будь-які 

спроби подолати відмінності між правовими культурами завжди 

будуть дефектними. Заперечуючи будь-яку об'єктивність вони 

повинні цілеспрямовано віддавати перевагу розпізнанню 

відмінностей між порівнюваним ними правом різних країн. Вони 
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повинні стати інженерами відмінностей (difference engineers)» [2, 

c. 288].  
Як же формалізується ціннісний потенціал порівняльного 

правознавства в якості інженерії відмінностей?  
Висунемо гіпотезу, що цінність інтенціональності 

порівняльного правознавства на відмінностях розглядається 

передусім з огляду на спроможність формування практики, 

способу і стилю мислення. Спрямованість на відмінностях має 

сформувати особливе правове мислення. В цьому аспекті 

порівняльне правознавство виступає передусім мислєтворенням. 

У дусі феноменологічної установки на зміну свідомості, 

установка на правових відмінностях має сприяти такій зміні 

правової свідомості, яка б уможливила якісно інше розуміння 

світу, себе і своїх відносин з іншими. Акцентуація на розгляді 

кожного права в дусі поваги до його особливостей має 

дозволити уникати пасток конструктивізму і редукціонізму. 

Антиконструктивізм дослідження правових відмінностей 

полягає у спроможності уникати поверхових приписувань 

іншому праву власного змісту – творення іншого права за 

власним штибом. Антиредукціонізм же виявляється у свідомому 

присвяченні себе справі максимально глибокого, комплексного і 

творчого висвітлення своєрідності іншої права як культури, – 
культивування здатності розуміння іншого, упредметнення цієї 

здатності як особливого й величного витвору мистецтва. 

Свідома відмова від логоцентризму і елімінації відмінностей при 

ставленні до іншого права повинне сприяти виконанню місії 

права слугувати мистецтвом. 
Також установка на пошук відмінностей дозволяє уникати 

метафізичності мислення, залучаючи у правову матерію 

інструментарій діалектики. Й ця діалектика дозволяє надати 

правовому мисленню креативного потенціалу, а отже й уникати 

простого відтворення старих категорій і способів сприйняття 

світу. Порівняння відмінностей дозволяє перетворити 

традиційне правове мислення як мислення повторення на 

мислення творення нового. Креативними інструментами при 
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цьому є   «віддалення» і «відмежування». Як зазначає Г. 

Франкенберг, «дистанція є необхідною для здобуття переваги в 

тому чим ми є, що ми робимо і як ми мислимо. Віддаленість 

може розумітися як спроба вирватися з лещат непохитно 

встановлених переконань і встановленого знання і як спроба 
протидії владі упереджень і незнання» [1, c. 414]. 

Порівняння відмінностей дозволяє не розглядати інше в 

масштабі власного. Й основним тут є те, що культивування у 

себе спроможності бачити відмінність і різнорідність змінює й 

перспективу спостереження і досвіду власного права. Така зміна 

полягає у критиці універсальності і нейтральності правових 

смислів. Порівняння відмінностей дозволяє запобігти наданню 

наявному змісту правових ідей і концептів статусу універсальної 

істини і логіки, відійти від мислення консервації й 

самоочевидності, полишає суто технічну перспективу 

сприйняття права, розширюючи його обрії, виявляючи глибинну 

неутилітарність, а отже й самоцінність. 
У підсумку, парадигмально забезпечене прагнення 

встановлення відмінностей іншого права дозволяє змінити 

установку правового мислення, повертаючи до власного права з 

феноменологічно перетвореною мисленням – таким мисленням, 

що здатне сприймати й своє право як простір буттєсвіту, у тому 

розумінні, яке в це слово вкладав німецький філософ М. 

Гайдеггер. Цінність порівняння відмінностей полягає в тому, що 

воно розкриває простір для вияву власного буття, даруючи 

засобами права власну гідність й власну долю.   
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ОДИНИЦЬ ПОРІВНЯННЯ В 

ПОРІВНЯЛЬНОМУ ПРАВОЗНАВСТВІ 
Порівняння є справою з встановлення спільності і 

відмінності між явищами світу. Правове порівняння 

намагаються встановити й обґрунтувати таку спільність і 

відмінність у світі права. З огляду на це першим й визначальним 

питанням порівняльного правознавства є троїста 

концептуалізація: по-перше, того, що порівнюється, тобто 

одиниць порівняння (компаранд); по-друге, самої спільності й 

відмінності; по-третє, критерію співвіднесення компаранд, який 

дозволяє отримати нове знання у вигляді спільності, або 

відмінності права (концептуалізація деномінатора порівняння, 

або tertium comparationis). 
Дана стисла розвідка ставить за мету характеристику 

основних підходів до концептуалізації одиниць порівняння у 

порівняльному правознавстві. 
Завдячуючи видатному французькому вченому Рене 

Давиду, найбільш відомою одиницею порівняння є концепт 

«правової сім’ї» [1]. Цей концепт став ледве не всеохоплюючим 

в порівняльному правознавстві. «Правова сім’я» експлікує на 

зв’язку правопорядків, який в основному, але не виключно, 

ґрунтується на спільності їх походження. Основним недоліком 

цього концепту є панування в ньому саме цієї семантики 

генезису права, він нездатний належним чином охопити 

динамічні процеси у правозмін. Концепт «правової сім’ї» майже 

цілковито зводиться до статусу класифікаційної категорії 

середнього рівня, займаючи серединне місце між окремими 

національними правовими установленнями і їх загальною 

сукупністю у світі права. За допомогою цього концепту можна 

скласти картину світових правопорядків, однак така картина 

навряд буде пропонувати щось більше за «сімейну подібність» 
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правопорядків у дусі філософсько-лінгвістичного аналізу. Отже, 

сам по собі концепт «правової сім’ї» не містить в собі правового 

змісту і значень. Правовий зміст привноситься тоді, коли 

конкретним відмінним рисам, придатним для класифікації 

правопорядків, приписується правове значення. 
На відміну від статичності «правової сім’ї», концепт 

«правової культури» акцентує саме на дієвості і творчому 

внеску, прихованому за соціальною діяльністю, укоріненій в 

основоположній структурі суспільства. «Правова культура» 

експлікує: по-перше, способи сприйняття людьми правових 

феноменів, що виступають об’єктивацією можливостей; по-
друге, способи творення правових феноменів в межах людської 

комунікації; по-третє, дискурсивні способи концептуалізації 

правових феноменів, виміри, межі і цілі їх теоретичного 
представлення і розробки. 

Найбільш затребуваними концептуалізаціями одиниць 

правового порівняння є «система права» і «правова система». Їх 

розмежування в порівняльному правознавстві здійснюється в 

дусі радикального протиставлення, відповідно, позитивістського 

і соціологічного підходів. «Система права» розуміється в дусі 

нормативного матеріалу правопорядку – текстуальної 

сукупності, а ж принаймні того, що виводиться з текстуальності, 

позитивації, регулювання і офіційних очікувань акторів 

правотворення. На противагу цьому, «правова система» 

акцентує на функціонуванні правопорядку як цілого. 

Концептуалізація «системи права» задається семантикою 

поняття «право в книгах». «Правова система» пронизана 

смислами, які закладаються поняттям «права в дії». 
Окрім вказаного, концепт «правової системи» виявляє 

прагнення до ціннісної нейтральності, нетелеологічності і 

нееволюційності функціонування права. «Правова система» 

робить наголос на об’єктивності права, його автономності від 

походження і суб’єктивних цілей. А отже, з-поміж інших 

концептуалізацій одиниць правового порівняння, саме цей 

концепт втілює дух радикального сцієнтизму – прагнення 
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встановлення загальних законів, які й мають виявляти 

максимальний рівень впорядкованості і подібності між 

суспільствами. 
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ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ АСЕАН 
Проблема підтримання конкурентоспроможності окремих 

країн та регіону у цілому, спонукала керівництво та еліти країн 

Південно-Східної Азії до широкомасштабної економічної 

інтеграції, надала вирішальний імпульс до реалізації концепції 

Економічної спільноти АСЕАН, що було оголошено 

найважливішою метою Асоціації. Створення Економічної 

спільноти передбачає АСЕАН як єдиний ринок і товарну базу, 

висококонкурентний регіон із справедливим економічним 

розвитком і повністю інтегровану до світової економіки [1]. 
З самого початку заснування Асоціація визначила у якості 

статутних цілей сприяння розвитку соціально-економічного та 

культурного співробітництва країн-членів, підтримку 

стабільності та миру у регіоні, що було закріплено у 

Бангкокській декларації 1967 р. Але тривалий час основою 

діяльністю організації були, насамперед, безпекові питання, а 

економічне співробітництво розглядалося як засіб для 

досягнення головної мети. Зміни розпочалися у 90-х роках, коли 

збільшилася кількість торговельних угод між країнами 

Південно-Східної Азії. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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 Першим кроком до економічного об'єднання стало 

підписання Угоди про преференційну торгівлю у 1977 р., яка 

надавала торговельні переваги для певних продовольчих товарів, 

енергоресурсів та ін. Але Угода не змогла кардинально 

збільшити об'єм торгівлі між учасниками АСЕАН через те, що 

наприкінці 70-х рр. більшість країн регіону проводили внутрішні 

реформи та надавали перевагу протекціонізму [2]. 
Одним із головних досягнень країн АСЕАН стало 

створення спільної зони вільної торгівлі (AFTA), Угода про яку 

було підписано у 1992 році.  Спочатку до неї увійшли шість 

країн Південно-Східної Азії (Індонезія, Малайзія, Сінгапур, 

Таїланд, Філіппіни та Бруней). У 1996 році до AFTA 

підключився В'єтнам, у 1998 р. – Лаос і М'янма, у 1999 р. – 
Камбоджа. Тим самим, країни-члени Асоціації намагалися 

активізувати внутрішню торгівлю товарами та послугами, 

розширити та диверсифікувати субрегіональний товарообіг, а 

також в умовах зростання взаємної торгівлі підвищити 

конкурентоспроможність економік своїх країн. Угода також 

мала сприяти політичній консолідації країн регіону, підключити 

до економічного співробітництва менш розвинених країн 

Південно-Східної Азії. Це надало істотний поштовх розвитку 

міжнародної торгівлі у регіоні, почалося активне зростання ВВП 

країн-учасниць, спростився вихід на зовнішні ринки незалежно 

від початкових показників економік країн [3].  
У подальші роки розпочалася лібералізація торгівлі з 

провідними позарегіональними партнерами. На початку 2009 

року були підписані двосторонні договори між АСЕАН, Новою 

Зеландією та Австралією про відкриття своїх ринків. Наприкінці 

2011 р. Асоціація підписала угоди про вільну торгівлю з Китаєм, 

Японією, Республікою Корея, Індією. До 2024 р. планується 

створення зони вільної торгівлі АСЕАН - Китай, Республіка 
Корея та Японія. Очікується, що з приєднанням до зони вільної 

торгівлі інших країн Азійсько-Тихоокеанського регіону зробить 

Асоціацію найбільшим у світі ринком товарів та послуг. 
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Головним інструментом з реалізації ідеї створення ЗВТ 

стала Угода про загальний ефективний преференційний тариф 

(CEПT) 1992 р., яка розвинула основні положення Угоди про 

преференційну торгівлю АСЕАН 1977 р. Документ також 

передбачає шляхи щодо узгодження стандартів та сертифікатів 

якості на продукцію, вироблення правил чесної конкуренції, 

спрощення внутрішніх інвестиційних та митних законодавств, 

стимулювання процесу створення спільних регіональних 

підприємств тощо. Для реалізації цих цілей було створено 

Консультативний комітет АСЕАН зі стандартів та якості [4]. 
З метою підвищення конкурентоспроможності товарів, які 

були  вироблені у країнах Південно-Східної Азії та створення 

умов для залучення інвестицій був розпочатий пошук нових 

форм промислового співробітництва. Базова Угода щодо схеми 

промислової співпраці АСЕАН (АІКО) була підписана членами 

АСЕАН у квітні 1996 року. Схема АІКО регулює виробництво 

усіх продуктів, крім тих, що включені до списку загальних 

вилучень Договору про CEПT. Надалі нова схема промислового 

співробітництва АСЕАН, зберігши деякі особливості попередніх 

схем, передбачила більш широке використання тарифних та 

нетарифних методів регулювання. 
У жовтні 1998 р. було підписано Рамкову угоду про 

створення зони інвестицій АСЕАН, яка охоплює території всіх 

держав – членів Асоціації та є одним із основних інструментів 

залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій шляхом надання 

інвесторам національного режиму, податкових пільг, скасування 

обмежень на частку іноземного капіталу тощо [3]. 
АСЕАН, спираючись на розуміння необхідності 

поглиблення лібералізації економіки, неможливості 

забезпечення власними силами інвестицій, необхідних для 

розвитку передових технологій, які змогли б допомогти регіону 

зайняти гідне місце у світі у ХХI столітті, схвалила рішення 

об'єднати зусилля у цьому напрямі, поступово відкрити 

внутрішній ринок не лише для торгівлі, а й інвестицій, причому 

як країнам – членам Асоціації, так і третім країнам. 
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Стимулювальну роль у прийнятті Рамкової угоди відіграла 

азійська фінансова криза 1997 р., внаслідок якої стався суттєвий 

відтік із Південно-Східної Азії іноземного капіталу. З метою 

утримання у регіоні принаймні стратегічних інвесторів, країни 

АСЕАН вирішили дозволити залучення іноземних інвестицій до 

секторів економіки, які раніше були недоступні. Так відповідно 

до Рамкової угоди учасники Асоціації взяли на себе зобов'язання 

поетапно відкрити до 2010 р. основні сектори національної 

промисловості інвесторам із держав – членів Асоціації та до 

2020 р. – зовнішнім інвесторам. 
У 1998 році лідери АСЕАН прийняли Ханойський план дій 

(НРА), який  сформулював низку ініціатив щодо економічної 

інтеграції з метою реалізації Бачення АСЕАН-2020. Визнаючи 

необхідність інтегрованого регіону, у 2003 році лідери 

опублікували Декларацію АСЕАН «Конкорд II», у якій значну 

увагу приділялося заснуванню Економічної спільноти АСЕАН 

(AEC) [5]. У 2007 році був узгоджений генеральний план з 

реалізації цієї мети. Планом передбачалося досягнення рівня 

інтеграції в АСЕАН ще вищої, ніж у Європейському союзі, а 

саме: повне об'єднання державної банківської сфери, об'єднання 

збройних сил та поліції, зовнішньополітичних та науково-
технологічних відомств тощо [6]. 

31 грудня 2015 року відбулася офіційна церемонія запуску 

проєкта Економічної спільноти АСЕАН. Його основна мета – 
формування третього за чисельністю населення ринку та 

сьомого за сукупним ВВП економіки у світі. У подальшому для 

керування розвитком АЕС у період 2016-2025 рр., визначення 

стратегічних напрямків для наступного етапу порядку денного 

економічної інтеграції АСЕАН був розроблений новий план 

Blueprint 2025, який передбачає подальше поглиблення 

економічної інтеграції та досягнення більш інтегрованої 

економічної спільноти за такими характеристиками: 
- високоінтегрованість та злагодженість економіки; 
- конкурентоспроможність, інноваційність та динамічність 

АСЕАН; 
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- удосконаленість  взаємодії та галузевої співпраці; 
- стійкість, інклюзивність АСЕАН, що орієнтована на 

людей; 
- інтегрованість АСЕАН до глобальної економіки. 
У Плані вперше було представлено головну, стратегічну 

мету створення Економічної Спільноти АСЕАН - зробити 

регіональний союз Південно-Східної Азії більш динамічним і 

конкурентоспроможним об'єднанням на принципах відкритої та 

зовнішньо-орієнтованої  ринкової економіки. При цьому, 

найменш розвиненим країнам-учасницям дана можливість 

пройти основні етапи інтеграції з обумовленими затримками. 

Передбачається, що центральна роль в економічних системах 

країн Асоціації належатиме зовнішній торгівлі [7]. 
Завдання Економічної спільноти АСЕАН: 
- формування у регіоні єдиного ринку товарів та послуг, 

єдиної “виробничої зони”; 
- перетворення регіону на єдине ціле за низкою базових 

параметрів; 
- національна конкурентоспроможність окремих держав 

має доповнюватися конкурентними перевагами всієї 

Економічної спільноти; 
- забезпечення справедливих і рівних умов економічного 

розвитку повсюдно у регіоні; 
- створення умов для повної інтеграції регіону до світової 

економіки. 
Також План дає певні уявлення не лише про стратегічні 

цілі, а й про тактичні завдання, які стоять перед Економічною 

спільнотою АСЕАН, що свідчить про те, що основою 

інтеграційних зусиль АСЕАН є визнання усіма  її членами 

високої важливості глобалізаційних орієнтирів економіки. 
Тактичні завдання Економічної спільноти АСЕАН: 
- просування регіональних схем аутсорсингу; 
- скоординований розвиток економічної політики на 

багатьох напрямках, які передбачають заходи щодо 

вдосконалення антимонопольного законодавства, захисту 
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інтелектуальної власності, модернізації та розвитку 

транспортної, інформаційної та енергетичної інфраструктури; 
- зміцнення у всіх країнах АСЕАН позицій малого та 

середнього бізнесу; 
- уніфікація підходів усередині АСЕАН до укладання 

двосторонніх угод про вільну торгівлю. 
Реалізація зазначених завдань Економічної Спільноти 

АСЕАН забезпечується механізмом регулярних зустрічей 

міністрів і вищих посадових осіб, а також відповідних робочих 

груп за напрямами діяльності у сфері економіки, а саме: 
1. Зустріч міністрів економіки АСЕАН (АЕМ) 
2. Рада АСЕАН з питань зони вільної торгівлі (AFTA) 
3. Рада АСЕАН з питань зони  інвестицій (АІА) 
4. Зустріч міністрів фінансів АСЕАН (AFMM) 
5. Зустріч керівників центральних банків АСЕАН (ACGM) 
6. Зустріч міністрів фінансів і керівників центральних 

банків АСЕАН (AFMGM) 
7. Зустріч міністрів сільського та лісного господарства 

АСЕАН (AMAF) 
8. Зустріч міністрів корисних копалин АСЕАН (AMMin) 
9. Зустріч міністрів енергетики АСЕАН (AMEM) 
10. Зустріч міністрів з науки, інновацій та технологій 

(AMMSTI) 
11. Зустріч міністрів цифрових технологій АСЕАН 

(ADGMIN) 
12. Зустріч міністрів транспорту АСЕАН (АТМ) 
13. Зустріч міністрів туризму АСЕАН (М-АТМ) 
14. Рада АСЕАН з питань співробітництва у басейні реки 

Меконг (AMBDC) 
15. Центр АСЕАН з енергетики 
16. Центр АСЕАН-Японія в м.Токіо. 
Як правило щорічно під час осінніх зустрічей АСЕАН на 

найвищому рівні проводяться Діловий та інвестиційний саміти 

АСЕАН, що відкриті для участі представників країн – 
діалогових партнерів. 
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Протягом останніх років серед пріоритетів економічного 

порядку денного Асоціації активно обговорюються питання 

енергетичної та продовольчої безпеки. Також серед 

пріоритетних завдань знаходяться на розгляді такі, як 

розширення зони вільної торгівлі, запровадження єдиної 

системи сертифікатів та загальних технічних регламентів у 

торгівлі, збільшення експорту та імпорту послуг, розробка плану 

створення регіональної транспортно-логістичної та енергетичної 

інфраструктури, зокрема, створення єдиної електромережі, 

будівництво аеропортів і морських портів та ін. 
Важливим результатом з пошуку альтернативних джерел 

фінансування стало створення Фонду інвестиційного 

співробітництва Китай-АСЕАН (10 млрд. доларів США) та 

Інфраструктурного фонду АСЕАН (485 млн. доларів США). 
Аналізуючи процес становлення Економічної спільноти 

АСЕАН, треба зазначити, що досвід та підходи організації до 

вирішення окремих проблем інтеграційного розвитку набувають 

для України певної цінності у контексті намірів нашої країни до 

вступу до Європейського Союзу. 
По-перше, в АСЕАН знайдено взаємоприйнятний механізм 

формування зони вільної торгівлі та зони інвестицій. 
По-друге, в АСЕАН розроблено схему промислового 

співробітництва, в якій містяться умови та стимули технічного 

та технологічного об'єднання підприємств різних держав, 

націлених на розвиток, насамперед, обробних галузей 

промисловості. 
По-третє, держави-члени АСЕАН виробляють колективну 

позицію щодо захисту своїх інтересів на зовнішніх ринках, що 

посилює роль кожної з них у зовнішньоторговельних 

відносинах. 
Нарешті, в АСЕАН використовується комплексний підхід 

до вирішення проблем інтеграції. Розвиток взаємодії країн не 

обмежується сферою торговельно-економічних відносин, а 

також підкріплюється інтеграцією у виробничій сфері, і навіть 
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новими можливостями збільшення інвестицій у 

конкурентоспроможні виробництва. 
Таким чином, можна зробити висновок, що у даний час 

АСЕАН перетворилася на потужну та впливову організацію з 

великим потенціалом, яка може легко виконувати завдання, що 

стоять перед нею. 
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ЗНАЧЕННЯ ТНК ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ І ВИКЛИКИ ГАРАНТУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Розвиток світової економіки в сучасних умовах 

супроводжується глобалізацією, посиленням ролі ТНК, 

процесами інтернаціоналізації та транснаціоналізації капіталу, 

технологій і робочої сили. Вплив регіонів виражається у 

формуванні стійких, відокремлених структур, що 

характеризуються національною ідентичністю, що відображають 

національні інтереси і мають певні межі. До факторів, що 

стимулює розвиток глобалізації, відносяться прогрес в області 

комунікацій, культурний обмін і вирівнювання культурних 

цінностей, розвиток транспортної інфраструктури, міждержавна 

конкуренція за ресурси, розвиток світового фінансового та 

фондового ринку і т.д. У доповіді конференції ООН з торгівлі та 

розвитку (ЮНКТАД) про світові інвестиції 2015 року 

вказується, що глобальний обсяг прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ) знизився в 2014 році на 16% до 1,23 трлн. дол. Виділено 

чинники, що негативно впливають на світовий розвиток, до яких 

відносяться невпевненість споживачів, волатильність валютних 

ринків і геополітична нестабільність, міжетнічні і політичні 

конфлікти, збройне протистояння, зниження цін на сировинні 

товари розглядається як фактор зменшення інтересу інвесторів 

на вкладення в фінансові активи. Позитивно оцінено 

перспективи ринку злиття і поглинання. Приплив ПІІ в країни з 

перехідною економікою скоротився в 2014 році на 52% до 48 

млрд. дол. [1]. 
Економічний розвиток держав – це довгострокове явище, 

пов'язане з розширенням використання факторів виробництва, 

підвищенням ефективності їх застосування. З метою 

забезпечення економічного розвитку органи державної влади 

можуть застосовувати різноманітні прийоми та методи 

промислової політики, зокрема: створення фінансових стимулів 
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збільшення капіталовкладень підприємства, підтримку 

проведення інновацій; підготовку та перепідготовку фахівців; 

розвиток конкуренції у фінансовому та промисловому секторах; 

проведення приватизації, зменшення державного контролю в 

промисловості (дерегулювання), стимулювання ефективності 

виробництва, створення привабливих умов для іноземного 

інвестування. 
Методологія дослідження включає використання 

компаративістського підходу, що дозволяє проводити 

порівняння основних напрямків дослідження ефектів залучення 

ПІІ та економічного розвитку, з метою виявлення загальних, 

універсальних принципів і установок, а також знаходження 

відмінностей, що вказують на специфіку тієї чи іншої країни [2]. 
Зовнішній ефект передачі технологій за рахунок залучення 

ПІІ в країну відбувається в горизонтальному або вертикальному 

напрямку. Аналіз наукових досліджень свідчить про суперечливі 

результати зовнішнього ефекту передачі технологій в країнах, 

що розвиваються, і країнах з перехідною економікою. У 

багатьох роботах які були вивчені, висувається гіпотеза про 

існування позитивного зовнішнього ефекту від використання 

політики заохочення припливу ПІІ країнами - реципієнтами 

іноземних інвестицій. Ефект є більш значущим в індустріально 

розвинених країнах, що характеризуються високою часткою 

високотехнологічних секторів, що поліпшують можливості 

передачі нових технологій. Дифузія придбаних новітніх 

технологій сприяє більш широкому їх використанню в процесі 

обміну ідеями. Залучення зазначених технологій залежить від 

продуктивності праці робочої сили, залученої в створення 

НДДКР. Розмір країни відноситься до значимого чинника при 

визначенні рівня добробуту [3]. 
Зовнішній ефект ПІІ залежить від типу надходячих 

інвестицій. Трудомісткі і ринково орієнтовані ПІІ створюють 

більш значимий зовнішній ефект для домашніх фірм в 

порівнянні з фірмами, орієнтованими на акціонерний сектор. 

Невеликі фірми, не орієнтовані на експорт і перебувають в 
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іноземній власності, отримують більший ефект в порівнянні з 

домашніми фірмами. Загострення конкуренції змушує домашні 

фірми більш ефективно використовувати ресурси і покращувати 

технології. Фірми отримують вигоди від іноземної присутності, 

але при цьому не створюють умов для використання 

зовнішнього ефекту. Держава повинна проводити політику 

заохочення припливу іноземного капіталу, стимулювати 

конкуренцію і використовувати зовнішній ефект. Е. Петрикова 

запропонувала механізм визначення впливу ПІІ на ВВП, 

розкриваючи алгоритм розрахунку кількісної оцінки внеску ПІІ 

на зростання ВВП, провела оцінку показників макроекономічної 

ефективності іноземних інвестицій [4]. 
Дон П. Кларк, Дж. Хайфа, де О. Кампіно, Ш.С. Реман 

провели макроекономічне дослідження, що визначає ступінь 

впливу припливу ПІІ на економічний розвиток країни, ними 

встановлено, що зовнішній ефект від передачі технологій є 

основним фактором довгострокового економічного зростання. 

Ефект ПІІ посилює нерівність у доходах, незважаючи на те, що 

залучення капіталу сприяє зростанню загального добробуту в 

країні. 
Носова О.В. вважає, що темпи економічного розвитку 

технологічно більш відсталих країн визначаються швидкістю 

впровадження передових технологій. Освоєння нових технологій 

залежить від рівня економічного розвитку країни, обсягу 

інвестицій, застосовуваних методів менеджменту. Джерелом 

зростання накопичень є ПІІ, запозичення у міжнародних 

організацій, допомога розвиненим країнам. Обсяг накопичень 

впливає на обсяги інвестицій в країні. Рівень валових 

накопичень змінюється в залежності від соціально-економічних, 

політичних і правових умов країни. У короткостроковий період 

зростання норми накопичень веде до кількісного зростання 

обсягу виробництва. У довгостроковий період збільшення 

даного показника супроводжується зростанням капіталу і обсягу 

випуску продукції [5]. 
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Розвиток економіки, засноване на технологічному зміні, є 

результатом комплексної взаємодії, причому інституційні 

можливості, що доповнюють конкурентні ринки, визначаються 

як найважливіші фактори стимулювання росту в загальному 

процесі. Під інституційними можливостями розуміються 

здатності організувати розвиток фірми, галузі чи економіки шляхом 

об'єднання відповідних ринкових і неринкових стимулів з потребою 

оновлення технологічних і додаткових можливостей [6]. 
Транснаціональні компанії (ТНК) відіграють важливу роль 

у передачі технологій. Економічна діяльність компаній 

характеризується показниками високої продуктивності праці, 

значними витратами коштів на НДДКР на відміну від домашніх 

фірм. Філії іноземних фірм використовують зовнішній ефект від 

передачі технологій, застосовуючи різні підходи. Передача 

нових знань відбувається в результаті переміщення робочої 

сили, яка пройшла навчання в ТНК. Робочі використовують в 

домашніх фірмах набуті знання, вміння, навички і досвід, 

отримані в західних компаніях. Домашні фірми імітують 

виробництво, менеджмент і маркетинг іноземних філій. 

Загострення конкуренції змушує домашні фірми більш 

ефективно використовувати ресурси і прогресивні, продуктивні 

технології, що дають можливість отримувати прибуток. 

Зростання конкуренції обмежує розвиток домашніх фірм і 

зменшує їх ринкову частку в загальній структурі виробництва. 

Як результат, скорочується величина використовуваних 

виробничих потужностей, що призводить до неефективного 

використання ефекту масштабу. Іноземні філії впливають на 

експортні можливості домашніх фірм через торгівлю, яка сприяє 

скороченню витрат домашніх фірм при проникненні на іноземні 

ринки [7]. 
Прямі іноземні інвестиції та продукція іноземних філій 

виступають замінниками експорту, а також його доповнюють. За 

допомогою ПІІ відбувається переміщення витрат і кінцевих 

продуктів. Домашні фірми імпортують технології з ТНК шляхом 

придбання виробничого обладнання, спеціалізованих 
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потужностей, диференційованої продукції. Зовнішній ефект 

взаємодії іноземних філій і домашніх фірм на горизонтальному 

або вертикальному рівнях сприяють підвищенню 

продуктивності праці в країні. Зростання попиту на проміжні 

продукцію змушує домашні фірми використовувати переваги 

економії масштабу. 
Передачі технологій на горизонтальному рівні, зокрема, 

коли домашні фірми займають необхідні позиції у виробничому 

ланцюжку з іноземними філіями, конкуруючи з ними 

стимулюють підвищення продуктивності праці всередині фірм. 

М. Хаддад, А. Харрісон провели дослідження впливу ПІІ на 

ефективність функціонування фірм в виробничому секторі 

шляхом вивчення дисперсії продуктивності праці і підвищення 

продуктивності праці за рахунок ПІІ і конкуренції. 
Специфічні чинники фірм визначалися загальною 

продуктивністю праці окремо для кожного сектора. Показник 

дисперсії продуктивності праці кожної фірми в секторі 

розраховується щодо рівня продуктивності праці, досягнутого 

найбільш ефективної фірмою. Показник іноземної присутності 

визначається як частка іноземних активів окремо взятої фірми до 

загальних активів і як частка активів іноземних фірм в загальних 

активах сектора. Отримані результати щодо визначення 

зовнішнього ефекту дозволили виявити сектори з великими 

обсягами ПІІ, які мають низьку дисперсію продуктивності праці 

в фірмах. Отже, домашні фірми знаходяться ближче до кордону 

ефективного використання виробничих можливостей. Більш 

висока продуктивність праці домашніх фірм не може бути 

пояснена більш значною часткою іноземного капіталу в секторі. 

Присутність іноземного капіталу негативно корелюється зі 

зростанням продуктивності в домашніх фірмах [8]. 
П. Ахарія, В. Келлера розглядали ефективність передачі 

технологій у виробничому секторі США від залучення ПІІ та 

імпорту готової продукції. Дослідження мало на меті визначити 

вплив зростання ПІІ та імпорту на зростання продуктивності 

праці в домашніх фірмах, в які надходили інвестиції. Іноземна 



293 
 

присутність вимірювалося як частка зайнятості в іноземних 

філіях до загальної зайнятості в галузі. Результати дослідження 

свідчили про те, що прямі іноземні інвестиції створюють умови 

отримання значних виробничих вигод для домашніх фірм, 

зокрема, в продуктивності праці, в собівартості продукції, в 

економії сировини і засобів. П. Ахарія, В. Келлер висунули 

гіпотезу про те, що сильний зовнішній ефект має місце в зв'язку 

з припливом ПІІ у високотехнологічні сектори. Невеликі фірми, 

які мають низьку продуктивність праці, отримують більший 

зовнішній ефект ПІІ в порівнянні з великими фірмами, що мають 

високу продуктивність праці. Зовнішній ефект від імпорту 

готової продукції значно менше в порівнянні з ефектом ПІІ [2]. 
В якості основних факторів стимулювання економічного 

зростання О.В. Носова виділяє підхід, що виражається в 

обґрунтуванні передачі технологій за допомогою розміщення 

філій іноземних фірм, що стимулює розвиток конкуренції з 

домашніми фірмами, підвищення продуктивності праці за 

рахунок залучення ПІІ і т.д. 
Діяльність глобальних ТНК спрямована на залучення 

інвестицій, перенесення нових технологій виробництва та 

управління, стимулювання зростання ВВП, поліпшення 

платіжного балансу шляхом збільшення експортної виручки або 

зниження імпорту. Розглянуті зміни сприяють зміцненню 

економіки країни, підвищення рівня життя населення. 

Характерним явищем, яке притаманне діяльності сучасних ТНК, 

є швидкий розвиток інвестиційних зв'язків, що 

супроводжуються активною дифузією інноваційних технологій. 

Більш того, ТНК виступають сучасною інституційною формою 

інтернаціоналізації виробництва, а також основними 

експортерами ПІІ. 
Інвестиційна діяльність ТНК включає: 
1. фінансове планування, тобто процес оцінки і 

вибору інвестицій довгострокового призначення, ПІІ; 
2. управління інвестиційним ризиком; 
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3. управління портфельними іноземними 

інвестиціями [9]. 
Крім перерахованих напрямків інвестиційної діяльності 

однією з форм залучення ТНК виступають контрактні операції. 

У літературі іноді вони називаються неакціонерними формами 

або новими формами інвестицій. Багато дослідників вважають, 

що неакціонерні форми діяльності перетворилися в найбільш 

типову, масову форму взаємин ТНК і країн, що приймають 

інвестиції. Окремі вчені вважають, що контрактні угоди є 

формою залучення капіталу в країну призначення. Для того щоб 

укласти таку угоду, необхідно інвестувати капітал в основні 

фонди, торгову марку і технологію або трудові ресурси. 
Контрактні форми інвестицій – це форми інвестицій, які не 

пов'язані з володінням акціонерним капіталом. До них 

відносяться: будівельні роботи з укладенням підрядних 

договорів, ліцензійних угод, субконтрактних угод, видобуток 

сировини по підрядним договорам і розподіл продукції, лізинг, 

контракти про управлінську допомогу, контракти на управління, 

франчайзинг і інжиніринг. Предметом таких контрактних 

операцій виступає комплекс послуг з підготовки або організації 

виробництва, а також послуги щодо забезпечення реалізації 

продукції. Застосування контрактних форм інвестування 

дозволяє захистити активи компанії. До недоліків даної форми 

відносяться втрата контролю, можливість появи конкурентів при 

неадекватному використанні ліцензії. Участь філій ТНК в 

міжнародних операціях по залученню ПІІ через створення 

власних зарубіжних фірм та спільних підприємств направлено на 

збільшення ступеня контролю компанії [3]. 
Серед найпоширеніших форм діяльності, не пов'язаних з 

володінням акціонерним капіталом, слід виділити лізингові 

контракти, франчайзинг, інжиніринг, видобуток сировини на 

основі підрядів тощо. Головним фактором поширення нових 

форм інвестицій стала політика країн, що розвиваються, яка 

передбачала повну або поетапну націоналізацію активів ТНК, 

посилення контролю за їх діяльністю. Обмеження операцій 
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іноземних фірм формами, не пов'язаними з володінням 

акціонерним капіталом, розглядалося в більшості країн, що 

розвиваються, як логічне завершення курсу на витіснення ТНК в 

економіці [5]. 
Залучення іноземного капіталу, як правило, розглядається в 

якості одного з шляхів стимулювання розвитку інновацій. 

Розвиток і просування НДДКР, розширення технологічних 

зв'язків, горизонтальна політика, використання промислових, 

технологічних та наукових парків дозволяє значно підвищити 

науковий потенціал за рахунок технологічних зовнішніх ефектів 

ПІІ. Суб'єкти господарювання мають можливість 

використовувати результати, одержувані від ефекту поглинання 

нових знань і технологій. Координація політики в області ПІІ в 

поєднанні з використанням результатів НДДКР, інновацій та 

регіональних політичних інструментів розглядається як 

перспективний напрям розвитку технологій. У країнах ринкової 

економіки приплив ПІІ розглядається як джерело коштів, що 

дозволяють перебудувати національні інноваційні системи 

відповідно до глобальною системою знань і дифузією інформації [5]. 
Зарубіжна діяльність ТНК може стати в окремих країнах 

джерелом політичних, економічних, соціальних, юридичних та 

інституційних конфліктів з урядами, що в багатьох випадках 

впливає на міждержавні відносини. Лібералізація торгівлі та 

іноземних інвестицій, заходи з поширення режиму найбільшого 

сприяння на зарубіжні компанії і встановлення єдиного режиму 

для національних і міжнародних корпорацій все більше 

нейтралізують деякі аспекти виникаючих протиріч між 

державами і транснаціональними корпораціями. 
В умовах погіршення міжнародної кон'юнктури відзначено 

зростання числа «агресивних» і «ворожих» поглинань і, 

відповідно, зменшення «дружніх». При «агресивних» 

поглинаннях ТНК спочатку вдаються до скуповування акцій 

іноземної компанії на фондовому ринку, а потім вже вступають 

у взаємодію з загальними зборами акціонерів. Наслідком 

«агресивного» поглинання стає повна зміна керівників 
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первинною компанії, на керівників поглинаючої компанії. У разі 

«дружнього» поглинання досягається згода між керівниками 

ТНК і керівниками (акціонерами) поглинаючої компанії, на 

купівлю-продаж акцій. Потім здійснюється обмін акцій цієї 

компанії на акції ТНК. Іншим варіантом «дружнього» 

поглинання є поглинання в формі передачі контрольного пакету 

акцій ТНК в траст або довірче управління [7]. 
Прикладами успішних конкурентоспроможних глобальних 

інноваційних компаній є Аррlе, Gооglе, Sаmsung Grоuр, Tоyоtа, 

BMW. Розглянемо дані топ 50 найбільш інноваційних компаній-
2015 (TОР-50 Thе Mоst Іnnоvаtіvе Соmраnіеs 2015), опубліковані 

Бостонською консалтинговою групою, – міжнародною 

компанією, що спеціалізується на управлінському консалтингу, 

провідному консультуванні з питань стратегії бізнесу [10]. 
Серед компаній, які увійшли в десятку лідерів, TОР 500 

соmраnіеs Сеntrаl Еаstеrn Еurоре, відзначені п'ять компаній в 

сфері технологій, автовиробники - Tеslа, Tоyоtа, BMW і Dаіmlеr, 

а також біотехнологічна компанія Gіlеаd.  Як чотирьох чинників, 

що сприяють успіху інноваційних компаній, фахівці Бостонської 

консалтингової групи відзначають здатність цих компаній 

забезпечувати високу швидкість розвитку інновацій, 

вдосконалення ефективності процесів в області НДДКР, 

максимально ефективне використання технологічних платформ, 

а також систематичне вивчення суміжних ринків, що сприяє 

підвищенню конкурентоспроможності на ринку. 
В основі успіху Топ 50 – найбільш інноваційних компаній 

лежать наукові дослідження і нові технології, які набувають все 

більшого значення в якості факторів розвитку інновацій, оскільки 

сприяють розробці і створенню інноваційних продуктів, що дають 

поштовх в розвитку наукомістких галузей економіки. У список 

провідних компаній 2015 увійшло 29 компаній з США, 11 з Європи, 

10 з Азії, 3 з Китаю і одна з Індії [11]. 
Компанії України в рейтингу відсутні. У числі провідних 

компаній – китайська інтернет-компанія Tеnсеnt, виробник 

мережевого устаткування Huаwеі і виробник персональних 
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комп'ютерів Lеnоvо, а також індійський автовиробник Tаtа 

Mоtоrs. Слід зазначити помітне погіршення позицій компанії 

Fасеbооk, яка в списку найбільш інноваційних компаній у 

порівнянні з рівнем 2014 року, перемістилася з 9 на 28 місце. 

Японська компанія Sоny, яка зайняла 10 місце в торішньому 

рейтингу, в 2015 році в нього не потрапила [4]. 
Аналіз топ-50 компаній, що інвестують в НДДКР, показує 

зростання сукупного обсягу глобальних інвестицій протягом 

періоду з 2005 по 2015 роки. До найбільш привабливим галузях 

фінансування топ-20 компаній відносяться охорона здоров'я, 

автомобілебудування, комп'ютери / електроніка, програмне 

забезпечення / інтернет. Статистичні дані свідчать про те, що 

інвестиції в НДДКР охорони здоров'я є найбільшими і 

становлять 61,7 млрд. дол. І ростуть швидкими темпами. 

Автомобілебудування займає друге місце серед галузей 

інвестування з величиною 43,7 млрд. дол. Інвестиції в 

комп'ютери і електроніку складають 37,9 млрд. дол., В 

програмне забезпечення рівні 30,5 млрд. дол. 
Характерними тенденціями в сфері інновацій, що 

впливають на конкурентоспроможність ТНК, є більша 

відкритість компаній в рамках міжфірмової кооперації в сфері 

науки і технологій, а також перенесення значної частини 

досліджень в зарубіжні країни. 
Дедалі більшого поширення набуває практика поглинання 

найбільшими ТНК компаній, що володіють інноваційним 

продуктом або технологією. Вирішальний внесок у забезпечення 

інноваційності ТНК вносять материнські компанії. Материнські 

ТНК США займають перше місце в світі, інвестуючи в НДДКР 

52% всіх надходжень 20-ти компаній. Далі йдуть Німеччина і 

Швейцарія, з відсотками відповідно 13% і 11% [11]. 
Показник швидкості виробничого процесу стає важливою 

конкурентною перевагою ТНК. Для прискорення виробничого 

процесу і посилення тиску на конкурентів міжнародні компанії 

скорочують бюрократичні обмеження та процедури, створюють 

крос функціональні робочі групи, перебудовують структуру і 
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організацію виробництва, впроваджують новітні технології. 

Технологічні конкурентні переваги ТНК багато в чому 

обумовлені формуванням тісних довгострокових партнерських 

відносин з постачальниками. Важливу роль в забезпеченні 

конкурентоспроможності виробничої системи ТНК грає 

оптимізація управлінської ланцюжком поставок, зокрема 

ефективна організація логістики та післяпродажного 

обслуговування. 
Так, наприклад, в основі високої конкурентоспроможності 

найбільшої американської машинобудівної ТНК Саtеrріllаr 

лежить одна з кращих в світі систем поставок запасних частин, 

що забезпечує доставку будь-який з 550 000 деталей для 

обладнання покупцеві протягом декількох годин [12]. 
У Доповіді ЮНКТАД про світові інвестиції 2015 року 

вказується на необхідність реформування міжнародної системи 

управління інвестиціями для досягнення цілей сталого розвитку. 

Це має на увазі як коригування інвестиційних угод, так і 

підвищення узгодженості міжнародної інвестиційної та 

податкової політики. Згідно Доповіді, в 2014 році інвестиційні 

вкладення в держави з перехідною економікою, до яких 

відносяться країни південного сходу Європи і СНД, знизилися 

на 51% в порівнянні з 2013 р і склали 45 млрд. дол. США. Відтік 

інвестицій з України в 2014 році в зв'язку з агресією Росії досяг 

200 млн. дол. США, в той час як обсяги інвестицій, що надійшли 

в Казахстан і Азербайджан, навпаки, збільшилися. 
Показник зниження обсягів ПІІ в Росію у зв'язку з 

санкціями ЄС і США склав 70% і дорівнював 19 млрд. дол. В 

2015 році. Експерти вказують на різкий контраст в обсягах 

капіталу в Росію в 2015 році, яка проявилася в скороченні 

обсягів залучених іноземних інвестицій. У 2013 році за обсягом 

залучених ПІІ Росія займала третє місце в світі. Їх величина 

становила 79 млрд. дол. Зниження ПІІ в економіку Росії з 79 

млрд. дол. до 19 млрд. дол. – це реакція західних інвесторів на 

агресивну політику Росії. Оцінка основних економічних, 

політичних і визначають бізнес-середовище факторів, що 
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стимулюють і стримують приплив ПІІ в Східну Європу, показує, 

що в якості факторів, що стимулюють приплив ПІІ, більшість 

респондентів виділяють: витрати на робочу силу, трудові 

навички, макроекономічну стабільність, конвертованість 

валюти, близькість інвестора. До числа обмежуюючих приплив 

ПІІ факторів відносяться: розмір ринку, природні ресурси, 

інфраструктура, правова стабільність, імідж країни, фінансові 

стимули. Для збільшення притоку ПІІ слід поліпшити більшість 

економічних і політичних чинників [11]. 
В економіці що трансформується передумови 

економічного зростання можуть бути створені за рахунок 

збільшення створення і використання наукомістких технологій, 

підвищення їх ефективності виробництва в результаті 

використання переваг міжнародного руху капіталу. Виділення 

пріоритетних галузей інвестування в залежності від рівня їх 

розвитку, значущості для потреб народного господарства, 

регіонального призначення сприятиме поліпшенню 

інвестиційного клімату. 
Приватні компанії та держава виступають як регулятор 

інвестиційних процесів і на безпосередньо беруть участь в 

інвестиційному процесі. Для подальшого збільшення обсягів 

привабливого капіталу в розвиток національної економіки, 

зниження ризиків, пов'язаних з процесом інвестування, і з 

залученням іноземних інвестицій необхідно враховувати 

інтереси всіх учасників ринку. У фінансовій діяльності держава 

знаходиться не на останньому місці, розвиваючи економіку, 

держава не може не привертати інвестиції в пріоритетні галузі в 

своїх особистих інтересах. Якщо ж держава використовує в свою 

особисту вигоду інвестиції, вона буде прагнути врегулювати в 

країні інвестиційний процес. Найдоступніший і 

найефективніший для держави регулятор інвестиційної 

діяльності є право. У виконанні завдання модернізації 

економіки, інвестиційне законодавство відіграє важливу роль а 

також, як окремий випадок, в створенні міжнародного 

фінансового центру, який є ринком капіталів, або ринком 
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інвестицій. Формування його означає значне полегшення 

доступу підприємця до ресурсів, які лежать в основі широкого 

відтворення. В Україні у організацій, підприємців і населення 

знаходиться велика частина вільного капіталу, свідчать оцінки 

різних експертів. Якщо немає впевненості в безпечному 

розміщенні всередині країни капіталу, то його велика частина 

потрапляє за кордон. Переправлення українського капіталу за 

кордон вже 10 років в практиці і триває на сьогоднішній день. 

Висновок необхідно використовувати всі можливості залучення 

вільного капіталу. 
Не варто забувати що багато елементів інвестиційної 

діяльності в Україні вже склалися. Навчитися ними правильно 

оперувати і управляти, ось головне завдання яка постає перед 

фінансистами та аналітиками. Розглянемо способи захисту 

інвестиційної діяльності. Існує два види захисту інвестиційної 

діяльності: нормативно-правова, захист за допомогою ринкових 

механізмів. 
Прикладом другого способу досить явно може служити 

диверсифікація, тобто створення інвестиційного портфеля з 

певного переліку та кількості акцій різних компаній. Цей спосіб 

забезпечує стабільний прибуток інвестору, і захищає його 

активи. Велике значення мають способи захисту інвестицій, з 

юридичної точки зору. Виділяється три гарантії захисту 

інвестицій: 
- інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані; 
- інвестиції не можуть бути реквізовані; 
- інвестиції можуть, а в деяких випадках повинні бути 

застраховані. 
Дана позиція держави є декларативною, це і є практична 

проблема. За статистикою, в західних країнах страхуванням 

охоплені 90 - 95% всіх можливих ризиків, тоді як в Україні – 
менше 7%. Ефективність інвестиційної політики досить таки 

підвищиться коли будуть з'єднані два вищевикладених способу 

захисту. Наприклад, введення обов'язкової диверсифікації. У 

наш час в скороченому варіанті дана норма присутня в 
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недержавних пенсійних фондах, і тут присутні обмеження. НПФ 

спостерігаючи за інвестиційною діяльністю, обов'язкова 

диверсифікація вкладень є захистом від некваліфікованих або 

недобросовісних менеджерів. Економічні нормативи дозволяють 

гнучко регулювати інвестиційну політику інститутів НПФ. 

Введення даного способу захисту як обов'язкового істотно 

знизить ризики при інвестуванні [6]. 
Загалом, варто відзначити, що для забезпечення 

ефективності інвестиційної діяльності необхідно більш щільне 

взаємодія ринкових механізмів захисту і нормативно-правових. 

Оскільки ринкові механізми не просто перевірені часом, а й 

набагато більше відповідають ринковій ситуації. 
Протягом десятиліть світовий інвестиційний процес 

супроводжувався ідейним протистоянням між державами – 
експортерами та реципієнтами іноземних інвестицій, в рамках 

якого повсюдно насаджувалися західними країнами погляди про 

необхідність повсюдної лібералізації порядку допуску іноземних 

інвесторів в національні економіки протистояла жорстка 

контраргументація країн, що розвиваються, на території яких 

розміщували основні об'єкти інвестування. 
Подібне протистояння цілком зрозуміло, оскільки крім 

благотворного впливу на економічний розвиток держав-
реципієнтів іноземні інвестиції є потужним засобом втручання 

третіх країн в економічний суверенітет такої держави. Особливе 

занепокоєння держав-реципієнтів іноземних інвестицій 

викликала глобальна інвестиційна експансія транснаціональних 

корпорацій, часто контролюючих економічні ресурси, що значно 

перевищують доступні окремим країнам [2]. 
Особливістю підходу, обраного більшістю західних 

законодавців, стала відсутність чіткого нормативного 

визначення «національної безпеки» і «загроз національній 

безпеці», які виступають критеріями дозволу допуску 

відповідних іноземних інвестицій в економіку цих країн. 
При цьому в більшості випадків національна безпека 

розглядається в дуже вузькому сенсі – як сфера оборони і 
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державної безпеки, що корелює з підходом українського 

законодавця, який обмежив перевірку іноземних інвестицій 

лише оцінкою загроз в сфері економічної та оборонно-
промислової безпеки [13]. 

У науковій літературі економічна безпека розглядається як 

якісна характеристика економічної системи, яка визначає її 

здатність підтримувати сприятливі умови життєдіяльності 

окремо взятого підприємства, галузі, населення, стійке 

забезпечення ресурсами формування народного господарства і 

послідовну реалізацію регіональних і державних інтересів [2]. 
Система економічної безпеки України постає як трирівнева 

структура: 
1. Нижній (базисний) рівень економічної безпеки 

становить матеріальна база, що включає в себе: 
а) матеріальне виробництво (промисловість і сільське 

господарство); 
б) фінансову систему; 
в) бюджетну систему і бюджетне фінансування всіх рівнів; 
г) систему податків і зборів (механізм, що забезпечує 

приплив достатніх коштів у держ. бюджет, бюджети суб'єктів 

держави і муніципальних утворень). 
2. Середній рівень економічної безпеки складається з 

організаційної та правової основ. Система органів державної 

влади, що забезпечують розвиток і реалізацію політики в області 

економічної безпеки це – організаційна основа економічної 

безпеки. Правовою основою є режим нормативних правових 

актів, що регулюють відносини в сфері економічної безпеки і 

виступає правовим засобом забезпечення економічної безпеки. 
3. Верхній рівень системи економічної безпеки складають 

заходи її забезпечення [3]. 
Важливою складовою структурою національної безпеки 

країни є економічна безпека, без достатнього економічного 

забезпечення не може йти мови про національну безпеку взагалі. 

Без її забезпечення практично неможливо вирішити жодну з 

завдань, що стоять перед країною, як у внутрішньодержавному, 
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так і в міжнародному плані. Економічна безпека є основою 

життєдіяльності суспільства, його соціально-політичної і 

національно-етнічної стійкості і являє собою складне, 

багатогранне соціально-економічне явище, що відбиває 

комплекс динамічних умов матеріального виробництва. 
Отже, позитивний ефект інвестицій досягається завдяки 

довгостроковим інвестиціям. Короткострокове вкладення 

капіталу навпаки негативно впливає на економіку і стимулює 

фінансову нестійкість країни. Серед негативних аспектів 

інвестиційного впливу ТНК можна також виділити: зменшення 

прибутку місцевих підприємств через нерівну конкуренцію і 

витіснення внутрішніх капіталовкладень іноземними 

інвестиціями, витіснення місцевих фірм більш 

конкурентоспроможними зарубіжними. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ФІРМОВОГО 

СТИЛЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 
Фірмовий стиль туристичних компаній являє собою один із 

найбільш важливих інструментів під час формування образу 

фірми. За допомогою складових фірмового стилю потенційному 

клієнту легше виділити ті або інші послуги необхідної йому 

туристичної фірми із бнзлічі інших. Беручи до уваги велику 

конкуренцію на ринку туристичних послуг, для туристичної 

компанії найбільш важливим напрямом діяльності являється 

просування турпродукту на ринку. Дане завдання можна 

здійснити в тому випадку, коли керівництво фірми ефективно 
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застосовує зв'язки з громадськістю й має ефективний фірмовий 

стиль.  
Додержання фірмового стилю фірмою чинить позитивний 

вплив на чинник довіри до неї цільової аудиторії, оскільки саме 

фірмовий стиль дає змогу споживачам виділити одну 

туристичну фірму на фоні інших, відповідно підвищує 

конкурентоспроможність компанії.  
Відомий бренд забезпечує туристичній організації ряд 

конкурентних переваг:  
- забезпечення лояльності посередників і споживачів;  
- спрощення просування на ринок нових туристичних 

послуг та продуктів;  
- зміцнення корпоративного іміджу;  
- захист за умов жорсткої цінової конкуренції;  
- полегшення стратегії розширення бренду;  
- зменшення витрат на PR [43, с. 75]. 
Найуспішніші бренди світового ринку турпослуг за 

ступенем популярності, вартістю та силою ще досі суттєво 

поступаються лідерам ринків високотехнологічних і споживчих 

товарів. В той же час випереджальне збільшення ємності 

туристичного ринку по відношенню до темпів зростання світової 

економіки і наростання інтеграційних процесів в турбізнесі 

вказують на суттєвий потенціал розвитку туристичних брендів, 

зокрема й в нашій країні.  
Специфіка турпродукту як майнового права одержання 

багатофункціональної, комплексної послуги, зумовлює 

переважне використання в туризмі корпоративної концепції 

брендингу. Лідируючі позиції у галузі  посідають багатошарові 

корпоративні торгові марки, сформовані на основі злиття чи 

поглинання нечисленних «історичних» брендів й через 

горизонтальне поширення успішних брендів на умовах 

франчайзингових й агентських угод. 
Завдяки фірмовому стилю продукт стає легковідомим. В 

ресторанному і готельному бізнесі можливо назвати безліч 

прикладів, що слугують цьому доказом. На кшталт, добре відомі 
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фірмові козирки у червоно-білу смужку, особлива форма одягу 

офіціантів і форма обслуговування нагадують відвідувачам, що 

вони завітали до T.G.I. Friday's [26]. 
Міжнародні мережі ресторанів та готелів воліють бути 

всесвітньо впізнаваними та застосовують фірмовий стиль на 

найрізноманітніших носіях, на кшталт, група компаній Hilton з 

метою досягнення повної єдності фірмового стилю створила 

спеціальні дверні ручки, віконні рами і абажури [12]. 
Прикладом сильного й зрілого туристичного бренду може 

служити найбільша туристична компанія в Європі – TUIGroup, 
спеціалізований дивізіон концерну PreussagGroup. TUIGroup 

розвиває власну операційну діяльність на всіх ділянках 

ланцюжка створення і реалізації турпродукту від турагентств до 

готелів й авіакомпаній. Компанія володіє 3628 турагентствами: в 

Німеччині (1525), Ірландії і Великій Британії (1436), Бельгії, 

Нідерландах, Швейцарії Польщі, Австрії та в Росії. У найбільш 

відвідуваних країнах-дестинаціях працюють 18 бюро компанії з 

прийому туристів, у 69 країнах працють свої служби гідів. 

TUIGroup належать дві авіакомпанії (JMC у Великій Британії і 

Hapag-Lloyd у Німеччині). У готельному «портфелі» TUIGroup 

знаходиться 187 готелів на 92,5 тис. місць, що знаходяться у 19 

країнах, здебільшого в Іспанії і Середземномор'ї, що 

представляють готельні бренди Grecotel, RIU, Groupotel, Iberotel, 

Dorfhotel, ROBINSON і SwissInn.  
До того ж необхідно додати, що материнський концерн 

PreussagGroup являється одним з трьох основних акціонерів 

одного із найбільш відомих у туризмі бренду ThomasCook із 

більш ніж 150-річною історією. Іншими співвласниками реліквії 

світового турбізнесу виступають третій за величиною банк 

Німеччини WestdeutscheLandesbank і найбільша франчайзингова 

туристична компанія в Північній Америці CarlsonLeisureGroup зі 

штабквартирою в Міннеаполісі (США), власник доволі відомого 

складового бренду CarlsonWa.  
Серед інших найбільш відомих туроператорів можна 

виділити: Оунерсеброад груп, Айртурс, Амерікен Експрес, 
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«НувельФронтьєр», туристичне агентство Кука 

(Великобританія); «Вояж» (Франція); «Клуб Медіттеран», 

скандинавські компанії: «Нордиск»; «Спайс», швейцарські: 

«Куоні», «Інтерхоум», «FirstChoice», «ReweTouristic», «C&N 

Touristic» й багато інших [39]. 
В 2020 році відбувся ребрендинг українського відділення 

компанії TUI й компанія TUI Ukraine одержала назву TUI 

FUN&SUN. На сьогоднішній день мережа налічує понад 290 

офісів у 62 містах України. 
Ми вважаємо, що компанія TUI професійно розробила й 

вміло застосовує власний фірмовий стиль. Аби донести до 

клієнтів різноманіття сфери роботи компанії, фірмовий стиль 

TUI показує, що світ подорожей захоплюючий та великий. Він 

може зачаровувати та дарувати задоволення, окрилювати й 

надихати чи просто давати людям можливість безтурботного 

задоволення відпочинком. Варто відзначити, що TUI має 

власний посібник із фірмового стилю (brandbook), оскільки 

розвивати і підтримувати імідж марки, представленої у багатьох 

країнах світу без чітко визначених правил є не можливим.  
Брендбук компанії TUI має наступну структуру: документи 

для туристів; рекламні носії для пунктів продажу; рекламна 

продукція; поштові розсилки; поліграфія; принципи [39]. 
Документи для туристів: специфікації з друкарні 

документів для туристів; буклет; елементи композиції. 
Рекламні носії для пунктів продажу: мета – пробудити тугу 

за далекими мандрівками і бажання поїхати у відпустку; 

специфікації з друкарні рекламних носіїв для пунктів продажу; 

постер формату DIN A1/A0; елементи композиції; флаєр зі 

спецпропозицією, формат DIN A4; рекламні листівки/вивіски, 

формат DIN A4; смужковий плакат. 
Рекламна продукція: мета – елементи композиції; 

комунікація бренду; три опції рекламних оголошень; 

специфікації з друкарні рекламної продукції; оголошення 

формату 1/1; оголошення формату 2/1; оголошення у кутовому 
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полі; структура поля відправника; Citylight-постер; плакат 

формату 18/1; рекламні оголошення у газетах.  
Поштові розсилки: мета – прямий шлях до споживача; 

специфікації з друкарні поштових розсилок; елементи 

композиції; подовжений альбомний формат (DIN); подовжений 

книжковий формат (DIN); лист; картка відповіді; рекламні 

подразники; конверт для листа. 
Поліграфія: мета – ефективне застосування друкованих 

матеріалів; специфікації по типографіці друкованих матеріалів; 

елементи композиції; таблиці; діаграми; брошури формату DIN 

A4; обкладинки каталогів; листівки, подовжені флаєри (DIN).   
Принципи: поєднання елементів; логотип і позначення 

приналежності; кольорова гама TUI-Basic; стиль фотографій; 

друкарня; принцип компонування. 
Фірмовий стиль компанії TUI включає такі елементи:  

фірмові кольори; фірмовий шрифт; логотип; слоган. 
Таким чином, окрім корпоративного кольору, загалом, 

можливий вільний вибір з усіх інших фірмових кольорів, що дає 

змогу оптимально підкреслити продукт, інформацію чи 

пропозицію, що представляється компанією TUI. Разом з тим, 
кожній країні й компанії надається право підбору кольорів 

згідно з індивідуальними потребами.  
Варто відзначити, що образ марки компанії TUI не 

строкатий та пістрявий, а спокійний і гармонійний за кольором. 

Для кожного виду застосування компанія визначає один 

основний колір й доповнює його максимально двома іншими 

кольорами. Ми вважаємо, що розмаїття фірмових кольорів в 

даному випадку цілком виправдане, оскільки таким чином, 

можна створити найрізноманітніші настрої, що підкреслює 

широкий спектр і різноманітність напрямків, з якими працює 

компанія TUI.  
Фірмовий шрифт. Візуальний імідж компанії TUI 

відображається у виборі шрифту. Привітний, ясний характер TUI 

Type, до того ж простота сприйняття ексклюзивного шрифту 

TUI Type надають фірмовому стилю високої впізнаваності і 
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неповторності. Набір шрифтів містить вісім різних гарнітур для 

всіх важливих мовних версій. Фірмовий шрифт TUI 

застосовується як у внутрішній, так й у зовнішній комунікації 

компанії. Застосування корпоративного шрифту на постійній 

основі являється ще однією гарантією сталості й однаковості 

іміджу марки в усьому світі. Модифікація шрифту TUI суворо 

забороняється.  
Носіями фірмового стилю компанії TUI являються 

наступні: фірмовий одяг; фірмова поліграфія; сувенірна 

продукція; фотоматеріали; візитна картка співробітників. 
Фірмовий одяг. Для персоналу, який працюює в компанії 

TUI, передбачений фірмовий одяг. Моделі одягу можуть 

видозмінюватись. Ключовий критерій: відповідність діловому 

стилю, акуратність, наявність логотипу, простота, форма 

повинна бути виконанна у фірмових кольорах. 
Поліграфія. Суттєвим аспектом поліграфічної продукції 

туристичної компанії TUI являється комбінація кольорових 

ділянок і фотоматеріалу. Комбінація зображення і кольорової 

ділянки повинна бути гармонійною в колірному відношенні. 

Висока частка білого кольору на внутрішніх сторінках надає 

композиції свіжість і легкість, а широке застосування 

кольорових ділянок і фотографій відповідає характерному 

дизайну TUI.  
Фірма випускає таку поліграфічну продукцію, шо 

являється носієм фірмового стилю організації: брошури формату 

А4, подовжені флаєри, каталоги.  
Сувенірна продукція. Можемо зазначити, що компанія TUI 

серйозно віднеслась до питання розробки сувенірної продукції 

фірми. Фірма передбачила сувенірну продукцію як власних 

клієнтів, так і партнерів у великому асортименті, що ефективно 

впливає на просування бренду, оскільки сувенірна продукція 

являється нагадуванням клієнтам, співробітникам і партнерам 

про себе. Асортимент сувенірної продукції доволі широкий. До 

прикладу можна навести наступні сувеніри: футболки, чашки, 

рушники, кепки, повітряні змії, сумки. Сувенірна продукція 
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виконана згідно з фірмовим стилем TUI і відзначається гарною 

якістю. 
До того ж виділяється сувенірна продукція особливого 

класу «люкс», куди включаються такі найменування як ключки 

для гольфу, кулі для гольфу, вітрило для яхти тощо. 
Фотоматеріали. «Дорожити миттю» являє собою глобальну 

концепцію, що покладена в основу стилю фотографій. 

Першорядна роль приділяється відчуттю моменту. Фотомотиви 

розповідають історії і зобраєать маленькі радощі життя – 
ситуації, у яких кожна людина може впізнати себе. Це вражає 

потенційного споживача, й він потрапляє під емоційний вплив 

знімка. Компанія TUI розробила вимоги як до змісту 

фотографій, так і їх виконання.  
З метою правильної передачі головної ідеї «Дорожити 

миттю» фотомотиви мають відповідати деяким змістовним 

критеріям. Поряд із сильним впливом на підсвідомому рівні 

(архетипи блаженства й щастя) фотографії мають перш за все 

передавати безтурботну атмосферу відпочинку. На знімках 

повсякчас зображуються люди в різних емоційно-позитивних 

ситуаціях. Фотографії розповідають цілі епізоди, історії.  
Отже, фірмові фотографії TUI відповідають таким 

вимогам: демонструють моменти справжнього щастя зрозуміло 

для кожного; навіюють позитивну атмосферу; фіксують моменти 

емоційно-значущих подій; представляють цілі історії; 

відбивають справжні, а не постановочні ситуації; демонструють 

розкутих, харизматичних людей; увага фокусується на людях.  
Візитна картка співробітників. Візитні картки робітників 

також зроблені згідно з фірмовим стилем TUI. Вони включають 

у себе логотип компанії, основні дані її власника: прізвище, ім'я 

та його контактні дані [1, с. 27].  
Розглядаючи поліграфічну продукцію компанії TUI, 

можливо побачити, що якісні фотографії повсякчас поєднуються 

із однотонними кольоровими ділянками у фірмових кольорах. 

Отже, фірма сформувала принципи комбінації кольорового фону 

і фотомотиву.  
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Для іміджу марки TUI властивий щедрий, доброзичливий і 

ясний настрій. Типова комбінація емоційних фотографій й 

кольорових ділянок, що збільшує візуальний вплив логотипу 

TUI, а також виразність шрифту TUI Type. Кольорові ділянки 

витримані в контрастній, чи в гармонійній кольоровій гамі. В 

процесі застосування гармонійної комбінації колір ділянки 

обирається відповідно до основного тону кольору зображення. 

Колірна ділянка в контрастній комбінації повторює колір 

окремої яскравої деталі фотографії. 
Отже, на прикладі фірмового стилю міжнародної компанії 

TUI, можна побачити зразок фірмового стилю в сфері туризму і 

професійний підхід зарубіжних практиків до створення і 

використання фірмового стилю в туристичній галузі. Старанно 

розроблений фірмовий стиль даної організації формує 

позитивний, відомий образ, вигідно робить акцент на перевагах 

фірми, що позначається на її високій конкурентоспроможності і 

відносить її на лідируючі позиції серед інших туристичних фірм 

світу. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Нині питання формування стратегії маркетингового 

менеджменту туристичних підприємств є недостатньо 

дослідженими та мають багато проблемних аспектів та 

прогалин. А отже дана тема потребує комплексного вивчення і є 

досить актуальною при сучасних умовах ринкової економіки та 

вимогах туристичної галузі. 
Стратегію маркетингового менеджменту туристичних 

підприємств потрібно розглядати в загальній системі 

менеджменту фірми, тобто в цілісній системі управління 

бізнесом, який здійснює ця фірма. Виходячи з сутності 

маркетингу як однієї з основних функцій бізнесу і водночас як 

концепції управління фірмою досить повним бути таке 

визначення маркетингового менеджменту [1, c.53]. 
Стратегія маркетингового менеджменту - це процес, 

основними складовими якого є аналіз, планування, реалізація 

планів і контроль за здійсненням заходів, направлених на 

формування, укріплення і підтримку взаємовигідних обмінів з 

цільовими ринками для досягнення завдань діяльності 

туристичної фірми (одержання доходу, нарощування обсягів 

збуту, максимізація частки ринку тощо).  
Згідно з цим визначенням і загальними поняттями функцій 

менеджменту до основних функцій стратегії маркетингового 

менеджменту належать:  
- аналізування ринку (визначення його потенціалу, 

місткості, кон’юнктури, попиту, поведінки споживачів, 

оцінювання конкурентів тощо) і ринкових можливостей 

підприємства з урахуванням його ресурсів;  
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- планування, тобто формування виробничо-збутових 

маркетингових програм на основі ринкових і кон’юнктурних 

прогнозів, оцінок розвитку науково-технічного прогресу тощо;  
- організація, тобто формування організаційної структури 

маркетингу на підприємстві;  
- реалізування встановлених планів (розроблення 

конкретних задач, визначення повноважень і відповідальності за 

реалізацію маркетингових заходів тощо);  
- мотивація, тобто розробка і реалізація матеріальних і 

моральних стимулів для працівників фірми задля максимізації 

результативності їх роботи;  
- контроль і аналіз виконання маркетингових планів 

(заходів) [5, c.116]. 
Вирізняють такі основні етапи процесу формування 

стратегії маркетингового менеджменту, що становлять логічну 

послідовність дій для досягнення фірмою сформованих завдань: 

аналізування ринкових можливостей; відбір цільових ринків; 

позиціювання товару на ринку; визначення маркетингової 

стратегії підприємства; розроблення комплексу маркетингу; 

планування маркетингових програм; реалізація заходів 

(програм) маркетингу; контролювання і аналізування 

маркетингової діяльності підприємства.  
Проблематика формування маркетингового менеджменту є 

досить складною. Вона потребує усестороннього, об’єктивного і 

поетапного розгляду всіх її основних аспектів. Варто 

використовувати підхід до формування маркетингового 

менеджменту завдяки реалізації таких складових: аналіз ринку 

туристичних послуг України, визначення загального рівня 

конкурентоспроможності ринку; оцінювання привабливості 

ринку; визначення наявних конкурентних переваг сучасних 

суб’єктів господарювання туристичної галузі України і 

формування на їх підгрунті стратегій розвитку; оцінювання 

ключових чинників формування і укріплення конкурентних 

переваг. 
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Укріплення позицій України на світовому туристичному 

ринку за рахунок вдалої стратегії маркетингового менеджменту 

є можливим за умов створення національного 

конкурентоздатного туристичного продукту, іміджу 

країни/регіону, прийняття дострокової стратегії та виконання 

політики стійкого розвитку щодо вирішення нагальних проблем 

[3, с.120]: забезпечення безпеки перебування іноземних 

громадян; використання інформаційних технологій для 

просування туристичного продукту, задоволення потреб 

споживачів та вдосконалення менеджменту й маркетингу ЗЕД у 

туризмі;  вдосконалення законодавства;  оновлення 

інфраструктури, підвищення кваліфікаційного рівня наявного 

персоналу, навчання нових кадрів; вирішення транспортної 

проблеми; подолання політичної кризи, що дасть можливість 

туристичному ринку України перейти на новий, вищий ступінь. 
Для ефективної стратегії маркетингового менеджменту 

необхідно розробляти комплекс стратегій, в основі яких лежать 

маркетингові засоби (товар, ціна, розподіл, просування). При 

виборі стратегій комплексу маркетингу особливу увагу доцільно 

приділяти аналізуванні життєвого циклу підприємства. 

Запропонованою послідовністю розроблення стратегій 

маркетингу демонструється вагомість всебічної діагностики 

маркетингового середовища, необхідність знаходження «парних 

комбінацій» в стратегічному аналізі та забезпечення 

комплексності в обґрунтуванні стратегій. Подальші дослідження 

авторів повинні бути спрямовані на розробку методики 

ідентифікації стадії життєвого циклу, більш детальне вивчення 

стратегій комплексу маркетингу підприємства[4, c.35]. 
Сучасні тенденції розвитку методики формування стратегії 

маркетингового менеджменту в країнах за розвиненою 

економікою, в основному, пов’язані з відповідними змінами на 

ринку. У зв’язку з цим до тенденцій розвитку маркетингового 

управління можна віднести наступне: посилення конкуренції; 

підвищення значення сервісного обслуговування і його рівня; 

підвищення якості продукції і послуг;  швидка поява нових 
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товарів; поява нових сегментів ринку;  зростання значення 

каналів розподілу; зростання ролі державного регулювання 

економіки і орієнтація на вирішення соціальних проблем;  

зростання витрат на рекламу та просування товарів;  посилення 

впливу глобалізації економіки; необхідність врахування потреб 

сталого розвитку [2, c.34].  
Отже, ефективна стратегія менеджменту маркетингом – це 

найважливіша функціональна частина загальної системи 

управління туристичним підприємством, спрямована на 

досягнення узгодженості внутрішніх можливостей підприємства 

з вимогами зовнішнього середовища для забезпечення прибутку. 

Внутрішні можливості підприємства об’єднують його 

матеріальний та інтелектуальний потенціал, зовнішнє 

середовище – ринкові умови, попит споживачів, дії конкурентів, 

соціальні політичні, економічні умови розвитку тощо.  
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ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЗАПОРУКА 

УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
Туристична галузь є одною з провідних сфер в 

економічному зростанні, як України, так і країн світу. В першу 

чергу це свідчить про наявність потенційних можливостей 

розвитку сфери за умови формування інфраструктури для її 

успішного діяльності. Адже ефективно діюча туристична 

система є важливим чинником у формуванні 

конкурентоспроможності кожної країни на ринку світових 

послуг. Такий вид бізнесу виступає стимулом для всебічного 

розвитку таких галузей господарства, як транспорт, будівництво, 

торгівля, сільське господарство тощо [1, с.45]. Саме з цих 

причин дослідження феномену інфраструктури туризму є 

актуальним і по сьогодні. 
Туристична інфраструктура – це сполучення комплексів 

підприємств й одиниць, що задовольняють потреби 

ціленаправлених клієнтів та виступають організаційним, 

матеріальним, і територіальним підґрунтям розвитку туризму 

[2]. Тобто передбачає певний організм складових, які тісно між 

собою пов’язані. Такими складовими виступають: рекреаційні 

ресурси, суб’єкти господарювання та індустрії туризму, які 

виступають основою в створені необхідного продукту чи 

послуги.  
Кожна складова має власну внутрішню структуру, 

обумовлену специфікою технології виробничої діяльності, 

видом туристичного ринку й іншими факторами, що потребують 

вивчення і наукової систематизації відповідно до виду 

економічної діяльності. Ця система визначається в першу чергу 

специфічним комплексом потреб людини, які мають змогу 

задовольнятись туризмом і які мають чітку мотиваційну силу 
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для спонукання великої кількості людей у світі до туристичних 

подорожей. Такий підхід виступає першочерговим в контексті 

розуміння важливості відповідної структури заданого бізнесу та 

його подальшого  успішного функціонування [3, c.53]. 
Туристична інфраструктура є багатогранним механізмом, 

що задовольняє та керує певними аспектами життєдіяльності: 
1. Соціально-культурний аспект. Сучасні музеї та 

проведення екскурсій є вагомим джерелом в пізнані чогось 

нового для людини різноманітними методами, оскільки ці 

складові постійно розвиваються, використовуються нові 

підходи, що задає позитивний вплив для інфраструктури в 

цілому. 
2. Аспект дозвілля та розваг. Якщо говорити про 

психологічний стан людини в контексті заданої теми, то 

психологічна потрібність задовольняється сформованими 

відповідними клубами, азартними іграми чи банальним 

відвідуванням структур садово-паркового мистецтва. 
3. Рекреаційний аспект. Багато країн, в тому числі й 

Україна, мають сприятливе географічне положення, яке 

обдароване сприятливими кліматичними умовами та 

природними ресурсами, що в області туризму формує ринок 

лікувально-оздоровчих послуг, який виступає каталізатором у 

розвитку не тільки всієї структури, а й медицини держави. 
Ще одним обов’язковим  процесом в складі туристичної 

інфраструктури є «інституціоналізація», під час якої суспільна 

потреба усвідомлюється як загально соціальна, а не приватна. 

Крім того, для реалізації такої потреби в суспільстві 

встановлюють особливі норми поведінки та виділяються 

ресурси.   
Потрібно розуміти, шо відносини між різними 

економічними агентами здійснюються не тільки на ринку, а і в 

громадських організаціях, органах влади як на рівні окремої 

країни, так і на світовому регіоні.  Поруч з інститутами окремої 

держави та інститутами ринку, також мають місце громадські 

організації, міжнародні та регіональні, які об’єднані 



318 
 

колективною власністю, загальними інтересами та пов’язані з 

управлінням ресурсами загального використання.  
В туристичній індустрії, таке явище являє собою 

формування міжнародних інститутів, які в свою чергу мають 

змогу регулювати сферу туризму, її розвинення. Іншими 

словами, це сполучення заходів, які націлюють своє підтримання 

постійного розвинення туризму, управління конкретними 

секторами бізнесу, планування туристичної діяльності, 

зберігання їх взаємодії в чітко запланованій стандартизації  цієї 

сфери обслуговування. Найавторитетнішими такими 

організаціями є ВТО, ICAO, IATA, IATAN, МГА, Хо-ре-Ка, 

КЕТ, ЕТАГ та інші. Вони регулюють міжнародно-правові форми 

та координують діяльність в області туризму, тим самим 

задають орієнтир для туристичного світу [4, с.11-12].  
Туристичні ресурси відіграють одну з найважливішим 

ролей у формуванні туристичної інфраструктури та придають 

значимість розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в 

рамках сучасних реалій України. В Україні зосереджується 

значна кількість об’єктів, які містять в собі соціальні та природні 

аспекти, історія яких зв’язує себе з територією країни та мають 

світову значимість і потенціальну потужність. 
Наявність в нашій державі туристичної інфраструктури є 

головним засобом грамотного використання та монетизації 

рекреаційних ресурсів. Як відомо, призначена для туристів 

матеріально-технічна база, а саме: готелі, мотелі, котеджі та інші 

види засобів розміщення,  посідає одне з визначних місць в 

туристичній інфраструктурі, адже якість сервісу та проживання 

дуже сильно впливають на рівень туристичного обслуговування. 

Якщо характеризувати матеріально технічну базу туристичної 

індустрії саме в нашій країні, то важливо виокремити такі 

мережі: Reikartz, Royal Hospitality Group, Premier Hotel. В цілому 

ще на початок 2017 року в Україні налічується 2474 підприємств 

готельного господарства із кількістю місць близько 400 тис. 

ліжок. Найбільша щільність готелів формується в Києві, 

Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях, а також 
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велика частина західної України. До того ж їх кількість зростає 

кожного року приблизно до 4-5% [5].  
Загальне поліпшення функцій вітчизняної туристичної 

інфраструктури  передбачає залучення іноземних інвесторів до 

складових цієї структури, створення нових видів туризму, які б 

давали ще більший стимул для подорожей, що в подальшому 

могло б покращити статистичні дані туристичних потоків і 

надходжень – все це створює можливості до передумов 

поліпшення економіки України.   
 
Список використаних джерел 

1. Грицку В. Туризм як пріоритетний напрям соціально-
економічного розвитку регіону: матеріали міжнародної науково-
практичної конференції. Чернівці, 2015. С. 43-45.  
2. Кравців B., Гринів Л., Копач М. та ін. Науково-методичні 

засади реформування рекреаційної сфери: Наукове видання. 

Львів: НАН України. 1999. 78 с. URL: 
https://tourlib.net/books_ukr/kravciv.htm (дата звернення: 

10.04.2022). 
3. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: 

навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури. 2003. 

348 с. 
4. Скабара Р.М. Міжнародні туристичні організації: конспект 

лекцій. Львів: ЛДУФК. 2019. 12 с. 
5. Статистичний щорічник України за 2018 рік / Державна 

служба статистики України: за ред. І. Є. Вернера / відп. за вип. 

О.А. Вишневська. Житомир: ТОВ «Бук Друк», 2019. 482 с. 
6. Ковтуник І. І. Туристична інфраструктура та її складові 

елементи. Вісник КПНУ. 2014. С. 380-382. 
 

 
Бойченко М.О., студент 3 курсу  

спеціальності 291 Міжнародні відносини,  
суспільні комунікації та регіональні студії  

ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

https://tourlib.net/books_ukr/kravciv.htm


320 
 

 
ВЕКТОР НАПРАВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ПОЛЬЩІ 
Політика Польщі при президенті О. Кваснєвському. 

Олександр Кваснєвський за десять років свого президентства 

зарекомендував себе в якості архітектора нової зовнішньої 

політики Польщі. Належить зазначити, що коли він прийшов до 

влади, республіка вже взяла чіткий шлях на вступ країни до 

західних структур, проте те, що було зроблено його 

попередниками потребувало закріплення у нормативних, 

законодавчих, конституційних, міжнародних актах і договорах. 

Незважаючи на те, що Олександр Кваснєвський прийшов до 

влади як лідер лівих сил, у сфері зовнішньої політики він 

повністю прийняв і продовжив курс своїх попередників. Останні 

сформували таке явище, як «нова зовнішня політика», підставою 

для чого стало прийняття ряду документів та нормативно-
правових актів, зокрема «Основи польської зовнішньої 

політики» та «Оборонна стратегія Польської Республіки» 

(листопад 1992 року). Прихід до влади Олександра 

Кваснєвського сприяв встановленню чітких цілей: на 

демократизацію суспільства, курс на встановлення ринкової 

моделі економіки, приватизацію державного майна, але 

головними пріоритетними напрямами оголошувався вступ 

країни до структур НАТО та ЄС. Фактично вперше президент 

Польщі на офіційному рівні проголошував європейську й 

атлантичну інтеграцію головним завданням розвитку країни на 

найближчі десятиріччя. До того ж, метою нового уряду ставав 

розвиток дружніх відносин з сусідніми країнами та 

налагодження відносин.  
Внесок О. Квасневського на шляху до вступу Польщі до 

ЄС та НАТО. Кваснєвській був впевнений, що майбутнє 

Польщі без заперечливо  та немислимо в не «європейському 

домі»  та саме на цьому буду свою європейську політику. Вступ 

Польщі до НАТО, достатньо успішним рухом країни в ЄС 
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Кваснєвський роздивлявся  як успіх в період свого президенства, 

та завжди розповідав про це з ентузіазмом[2].  
Поляки з однієї сторони, приналежність до 

західноєвропейської цивілізації, а з інакшої , що вони відставали 

від Європи. Люба спроба поставити під питання приналежність 

Польщі до Європи роздратовувала та викликала не приязнь.  

Одною із причин було те, що питання про повернення в Європу 

вже був привід для незадоволення, тому що Польща завжди була 

в Європі, та їй не потрібно було повертатись туди.   
Кваснєвський згадував та апелював до свого опиту 

молодості, де він з великим ентузіазмом 70-х подорожував по 

Європі, та був в захваті досягненням, рівнем життям, та 

відкриваючи таким чином «європейську ідентичність». 
Вибір Польщі Європейського та Євроатлантичного руху 

був природнім та раціональним[3]. Успіх ЄС безсумнівні. 

Приналежність до ЄС помогла кожній країні учасниці в повній 

суті використати шанс для свого розвитку, зберегти навколишнє 

середовище, підняти свій рівень життя населення, встановити 

дружні відносини з сусідами. Все це могла достигнути Польща в 

ті часи. Кваснєвський був впевнений, що вступ Польщі до ЄС 

змінить польське суспільство. Вже в той час нарахування цілей 

сприяло консолідації політичної еліти, без чого неможливі були 

б польські реформи настільки широкому масштабі. 
Не всі в ЄС чекали Польщу з розпростертими  обіймами, 

говорили і про ціну її вступу та о проблемах та розходів. Але на 

думку Кваснєвського ЄС є не просто економічна,  воєнна та 

політична. А затримка в процесі об’єднані Європи погано 

сказалось би на історичній місії європейського проекту. Можемо 

помітити, що сама проблема відносин Польщі с європейськими 

структурами мала довгу достатню історію, які почались ще в 70 

роки с перших контактів Польщі с Європейським спільнотами. 

Рух Польщі до НАТО почався ще з 1990р. з встановлення 

перших дипломатичний контактів визнання за польськими 

парламентарями статусу глядачів в організаціях (наряду з 

колегами з Болгарії, Чехословаччини, Угорщини та СРСР). Вже 
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в 1991 році президент Лех Валенса заявив, що Польща має намір 

вступити до НАТО. Після цього, незабаром було створено 

Північноатлантичну раду співпраці, яка здійснювала 

координацію контактів НАТО з державами Східної та 

Центральної Європи. Дуже суттєве зрушення на шляху до 

Північноатлантичному союзі був досягнутий Польщею в 

1994році. Саме в цьому році прем’єр-міністр Вальдемар Павляк, 

лідер Польської сільської партії, підписав від імені польського 

уряду документ який мав назву «Партнерство за ради миру», в 

цьому ж році перша країна яка була  першим претендентом з 

країн, які також були претендентами на членство в НАТО, 

представила індивідуальну програму партнерства в НАТО, а в 

восени того ж самого року відбулися спільні з НАТО воєнні 

навчання, які проходили на території Польщі. Під кінець 1994р. 

нарешті міністри закордонних справ 16 країн – членів НАТО 

повідомили, що Союз готовий прийняти нових членів. 
Рух Польщі до НАТО почався ще з 1990р. з встановлення 

перших дипломатичний контактів визнання за польськими 

парламентарями статусу глядачів в організаціях (наряду з 

колегами з Болгарії, Чехословаччини, Угорщини та СРСР). Вже 

в 1991 році президент Лех Валенса заявив, що Польща має намір 

вступити до НАТО. Після цього, незабаром було створено 

Північноатлантичну раду співпраці, яка здійснювала 

координацію контактів НАТО з державами Східної та 

Центральної Європи. Дуже суттєве зрушення на шляху до 

Північноатлантичному союзі був досягнутий Польщею в 

1994році. Саме в цьому році прем’єр-міністр Вальдемар Павляк, 

лідер Польської сільської партії, підписав від імені польського 

уряду документ який мав назву «Партнерство за ради миру», в 

цьому ж році перша країна яка була  першим претендентом з 

країн, які також були претендентами на членство в НАТО, 

представила індивідуальну програму партнерства в НАТО, а в 

восени того ж самого року відбулися спільні з НАТО воєнні 

навчання, які проходили на території Польщі. Під кінець 1994р. 
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нарешті міністри закордонних справ 16 країн – членів НАТО 

повідомили, що Союз готовий прийняти нових членів[4]. 
Відносини Польщі з країнами Заходу та Сходу. 

Відношення між Заходом та Сходом, положення Польщі, на 

думку О. Кваснєвського, в різні історичні часи по різному 

вдавалися в знаки на долі країні. Коли Польща була достатньо 

сильна, щоб зберегти совою незалежність, та її положення в 

пересіченні важливих торгівельних напрямків, та її доступу до 

моря приносили немало економічний вигод, а культура 

католицького Заходу та православного Сходу творчо насищала 

польську культуру. В свою чергу остання, не тільки 

користувалась досягненням сусідів, але й сама могла їм багато 

чого запропонувати. В нинішній ситуації об’єднана Європа 

створює не тільки зусиллями західної частини континенту, 

важливим складником цих зусиль є вклад центрального 

європейського регіону[5]. 
Перший включав в себе відносини з сусідами, після 

1989року, Польща мала зовсім інших сусідів, чим раніше, ними 

стали Німеччина, Чехія, Словаччина, росія, Литва, Білорусь, 

Україна[6]. 
Польща налагоджувала добрі стосунки з усіма сусідами на 

сході.  Входячи в ЄС, Польща не матиме прикордонних чи 

міжнародно – правових проблем, а також проблем з етнічними 

меншинами. Також налагоджують тісно співпрацю з 

кандидатами на вступ до Європейського Союзу, інших держав, 

такі як країни Балтії та Вишеградської групи. 
Протягом періоду трансформації своєї політичної та 

економічної системи, верховенства права, побудови демократії 

та ринкової економіки, також адаптація політичної, економічної 

та правової системи до стандартів ЄС, Польща досягла великого 

досвіду. 
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ПОЧАТОК ВИСТУПІВ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ ПОЛЬЩІ: 
ДІЯЛЬНІСТЬ «СОЛІДАРНОСТІ» 

В 1980 році одержавши право на створення незалежних 

профспілок, робітники в масовому порядку стали виходити зі 

старих державних профспілок і вступати в створену страйкарями 

- комуністами незалежну федерацію профспілок «Солідарність». 

Вимоги «Солідарності» ставали більш радикальними, а страйки 

відбувалися все частіше, хоча керівництво профспілок на чолі з 

Лехом Валенсою і церква намагалися не допускати дій, що 

могли б спровокувати радянську інтервенцію в Польщу. 
Дискусії влади з «Солідарністю» зосередилися на вимозі 

профспілок надати робітником право керувати своїми 

підприємствами. Партійна номенклатура довіряла схемі, що 

позбавляла її права призначати директорів і контролювати 

кадрову політику. У вересні «Солідарність» звернулася із 

сенсаційною заявою до всіх робітників країн Східної Європи 

створювати вільні профспілки. Пішла нова хвиля страйків. Хоча 

поліція піддала репресіям дисидентів з Комітету суспільного 
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самозахисту і профспілкових активістів, довіра керівництва 

КПРС до здатності Кани відновити порядок зникла, і 18 жовтня 

1981 він був замінений генералом Войцехом Ярузельским, 

командуючим польськими збройними силами. Військове 

рішення проблеми набуло чинності. 
У грудні «Солідарність» зробила крок, який польські 

комуністи вже не змогли здійснити: профспілки зажадали 

проведення референдуму з питань про керівну ролі компартії і 

відносин між Польщею і Радянським Союзом. У відповідь 13 

грудня Ярузельский ввів у країні воєнний стан, замінивши 

цивільні органи влади Військовою радою національного 

порятунку і заарештувавши лідерів «Солідарності» і інших 

опозиціонерів. На заводах, шахтах, судноверфях і в 

університетах почалися страйки, але більшість з них було 

подавлено поліцією і силами внутрішньої безпеки. Уряд 

виступив із заспокійливою заявою, що він не має наміру 

звертати реформи, початі в 1980, але лідери «Солідарності» 

відмовилися від компромісу, і в жовтні 1982 був прийнятий 

закон, що замінив «Солідарність» невеликими профспілками під 

контролем уряду. Потім влада випустила на волю більшість 

арештованих, а в липні 1983, після візиту в Польщу папи Іоанна 

Павла II, скасувала воєнний стан. Тиск із боку «Солідарності» і 

міжнародної суспільної думки змусив Ярузельского оголосити в 

1984 амністію. Однак криза не закінчилася; хоча страйки були 

подавлені, а погроза скинення влади комуністами ліквідована, 

«Солідарність» продовжувала користатися масовою підтримкою 

населення країни. 
Економічний спад продовжувався до 1983; потім 

промислове і сільськогосподарське виробництво почало потроху 

відновлюватися. Проте плани уряду по децентралізації 

економіки і стимулюванню більш ефективної роботи 

підприємств зустріли лютий опір з боку бюрократії і нових 

профспілок. У результаті субсидії для зниження цін на продукти 

і нерентабельні інвестиційні проекти, успадковані з 1970-х років, 

продовжували фінансуватися за рахунок бюджетного дефіциту, 
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розкручуючи виток інфляції. У 1980–1987 офіційний индекс 

споживчих цін досяг 500%, тоді як середня зарплата виросла 

тільки на 400%. У той же час уряд не бажав прибігати до 

масових політичних репресій і боявся приступати до необхідних 

реформ. «Солідарність», хоча і сильно поріділа, продовжувала діяти 

нелегально. 
До літа 1988 інфляційний тиск на життєвий рівень настільки 

підсилилося, що на заводах, судноверфях і у вугільних басейнах 

прокотилася нова хвиля страйків. Уряд змушений був звернутися до 

глави «Солідарності» Леха Валенсеви з проханням повернути 

страйкуючих на робочі місця, пообіцявши в обмін лібералізацію 

політики і легалізацію «Солідарності». 
Вибори 4 червня 1989 принесли «Солідарності» 

приголомшуючий успіх. Її кандидати в кінцевому рахунку одержали 

всі місця, за які боролися. Президентом був обраний Ярузельский, 

але традиційні союзники ПОРП – Селянська і Демократична партії – 
підтримали «Солідарність» і 24 серпня 1989 обрали главою уряду 

лідера католицької фракції «Солідарності» Тадеуша Мазовецкого. 
Однак фракція «Солідарності», очолювана Лехом Валенсем, 

вимагала прискорення політичних перетворень; у липні 1990 

Мазовецкий вивів з уряду всіх колишніх комуністів, а в жовтні у 

відставку пішов Ярузельский. Усередині «Солідарності» дозрівав 

розкол. Валенса продовжував критикувати Мазовецкого, 

обвинувачуючи його уряд у повільності і відсутності рішучості 

здійснювати декомунізацію Польщі. У результаті «Солідарність» 

розпалася на ряд політичних партій: Демократичний союз на 

чолі з Мазовецким, Ліберально-демократичний конгрес, 

керований Яном Белецким, Центральний союз, керований 

братами Лехом і Ярославом Качыньскими, Союз праці під 

керівництвом Рішарда Бугая і Християнсько-національне 

об'єднання на чолі з Веславом Хшановским. У першому турі 

президентських виборів у грудні 1989 Валенса одержав 

більшість голосів; за ним випливав Станіслав Тиминьский, 

незалежний кандидат – «темна конячка». Третім був 

Мазовецкий. В другому турі президентом був обраний Валенса. 
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Після 1989 сейм прийняв ряд важливих законів, які 

підтримала католицька церква. У їхньому числі були закон про 

обов'язкове релігійне навчання в державних школах; закон про 

заборону абортів; закон про повагу до «християнських 

цінностей» з боку засобів масової інформації. Парламентські 

вибори, що відбулися в жовтні 1991, завершилися формуванням 

політично роздробленого сейму. Пішла черга хитливих 

коаліційних урядів. 
Невдоволення населення і політична боротьба між 

партіями усередині «Солідарності» привели до реваншу лівих 

сил на парламентських виборах у вересні 1993. Партіям 

«Солідарності» дісталася третина голосів, але їм не удалося 

домогтися представництва в парламенті, оскільки кожна з них не 

змогла набрати необхідні для проходження в парламент 5% 

голосів. На цих виборах на перше місце вийшли спадкоємці 

ПОРП – Союз демократичних лівих сил з 173 місцями. Польська 

селянська партія одержала 128 місць, Демократичний союз – 69 
місць, Союз праці – 42 місця; націоналістичні і клерикальні 

партії правого крила не одержали жодного місця. Був 

сформований лівий коаліційний уряд. 
У першому турі президентських виборів, що відбулися в 

листопаді 1995, вперед по числу голосів вийшов кандидат Союзу 

демократичних лівих сил Олександр Квасьневский; лідер 

«Солідарності» Валенса зайняв друге місце. Другий тур виграв 

Квасьневский. 
Після поразки на парламентських виборах 1993 політичні 

сили «Солідарності» об'єдналися. Симпатії виборців змінилися, і 

виборчий блок «Солідарності» на парламентських виборах 1997 

одержав 201 з 460 місць. За ним йшов Союз демократичних 

лівих сил з 164 місцями. Союз волі одержав 60 місць, Польська 

селянська партія, коаліційний партнер Союзу демократичних 

лівих сил у 1993–1997, – лише 27, а Рух за відродження Польщі 

– ще одна партія, що вийшла з «Солідарності», – 6 місць. 
Декомунізація. У грудні 1995 загострилися найбільш 

конфліктні після 1989 проблеми в Польщі. Сейм обговорював 
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закон про люстрації, що вимагала з'ясування можливих зв'язків з 

таємною поліцією претендентів на державні посади. У грудні 

1995 прем'єр-міністр Юзеф Олекса (Союз демократичних лівих 

сил) був обвинувачений міністром внутрішніх справ Анджеем 

Милчановским у тім, що він протягом багатьох літ працював на 

радянську, а потім на російську розвідку. Під тиском 

громадськості Олекса пішов у відставку в січні 1996, і його 

перемінив Влодзимеж Чимошевич. Справа Олекси стала 

поштовхом для вирішення питання про люстрацію. У серпні 

1997 парламент прийняв відповідний закон, але не зміг увести 

його в дію. У жовтні 1998, президент А.Квасьневский підписав 

закон про люстрацію. Відповідно до нього усі вищі чиновники, 

депутати парламенту і судді повинні були повідомити про тім, 

чи співробітничали вони раніше з органами безпеки. Винних у 

такім співробітництві не змушували припиняти політичну 

діяльність, але їхні визнання повинні були доводитися до 

зведення громадськості. Тим же обличчям, що ховали правду 

про свою причетність до органів безпеки, у випадку її виявлення 

заборонялося займати високі державні посади протягом 10 років. 
Польський уряд підтримав військову акцію НАТО проти 

Югославії в 1999, хоча опитування суспільної думки 

продемонстрували стримане відношення до цієї акції, а церковні 

ієрархи виступали з її осудом. Країна готувалася до вступу в ЄС, 

при цьому прогнозувалися як позитивні (ріст ВВП, стримування 

інфляції), так і негативні (збільшення торгового дефіциту, ріст 

безробіття) наслідку даного кроку. Президент Квасьневский 

підкреслював необхідність зміцнення економічних зв'язків з 

Росією й іншими країнами Східної Європи. 
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З ДОСВІДУ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

СОЮЗ 
Європейську інтеграцію започаткувала добровільна 

співпраця шести країн: Франції, Західної Німеччини, Італії, 

Бельгії, Голландії та Люксембургу у складі Європейського 

співтовариства вугілля та сталі. Така співпраця стала мирною 

відповіддю на драматичні події Другої світової війни – масове 

кровопролиття та винищення цілих народів. Цей крок, 

підкріплений раніше американським капіталом Плану 

Маршалла, незабаром приніс відчутні економічні вигоди 

(«золотий вік зростання Західної Європи»), став основою для 

подальшої інтеграції. Через шість років було засновано 

Європейське економічне співтовариство з митним союзом, а 

подальший розвиток єдиного ринку було записано в Римському 

договорі (1957 р.). Перша спільна галузева політика охоплювала 

енергетику, сільське господарство (1962 р.), була спрямована на 
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забезпечення самоефективності Європи щодо постачання 

продовольства шляхом підтримки виробництва місцевих 

фермерів. Водночас Польща разом з іншими країнами 

Центральної та Східної Європи опинилася у сфері радянського 

впливу і не прийняла план Маршалла. У 1949 р. вона увійшла до 

створеної в Москві Ради економічної взаємодопомоги, яка була, 

насамперед, інструментом економічного контролю. Після 

націоналізації засобів виробництва в промисловості, усієї 

нерухомості, інфраструктури та повної централізації управління 

було прийнято шестирічний план форсованої індустріалізації. 

Вона була заснована на експлуатації робітників і була страчена 

під запеклим спротивом опонентів системи. Це призвело в 1956 

р. до першого опору робітників (події в Познані). Іншим 

економічним планом пом’якшили наслідки різкого дисбалансу 

між промисловими інвестиціями та витратами на споживання 

людей. Новий уряд (скоріше соціалістичний, ніж 

комуністичний) відмовився від колективізації сільського 

господарства. Польща була однією з єдиних країн регіону з 

домінуванням індивідуального селянського господарства. Вже в 

60-х роках знову почалися дії, спрямовані на розвиток 

промисловості, які через зростання неефективності центральної 

системи планування закінчилися протестами робітників і 

політичною кризою в уряді Польської об’єднаної робітничої 

організації. Партія (ПЗПР). Постійною дилемою Польщі, 

пов'язаною з розвитком після Другої світової війни, було 

поєднання двох суперечливих вимог - сильного нагромадження 

капіталу для індустріалізації та задоволення основних життєвих 

потреб людей. У 1970-х рр. була визначена стратегія, яка 

поєднувала: одночасне зростання інвестицій та споживання. Це 

було профінансовано за рахунок боргу країни. Кілька років 

значного зростання рівня споживання, що супроводжувалося 

різко неефективним управлінням розподільчою економікою, 

завершилися нормуванням поставок, подальшими протестами 

робітників і кількарічною економічною кризою. За цих умов 

поволі визрівала політична опозиція. У той же час 
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комуністичний режим Польської Народної Республіки, який був 

економічно слабким, був політично скомпрометований 

введенням воєнного стану і не був повністю підтриманий 

Радянським Союзом. Розпочались радикальні політичні та 

економічні перетворення в Польщі. Перетворення польської 

економіки та політичної системи з централізовано-планової та 

командно-розподільної моделі управління на ринкову систему та 

демократію, хоча й було швидким та ефективним, вимагало 

надзвичайної рішучості та зусиль не лише реформаторів, але й 

значної частини польської влади. суспільства, яке долучилося до 

процесу реформ, а потім «взяло кермо». Коли Європейський 

Союз здійснив інші кроки інтеграції в Польщі, інституції 

(політичні, економічні та соціальні) будували з нуля, боролися з 

інфляцією, проводили роздержавлення виробничої власності, 

реформували центральне та територіальне управління, навчали 

адміністративного персоналу та боролися з «чорною» 
економікою та корупцією. Проблема трансформації полягала в 

дефіциті капіталу. Це блокувало розвиток інфраструктури, 

необхідної для економічного зростання. Так з’явилися нові 

джерела. 
По-перше, країна, яка в 70-х роках зазнала значних боргів, 

домоглася скорочення боргів (прощення Паризько-
Лондонського клубу). Крім того, Світовий банк надав Польщі 

значні кредити та субсидії. По-друге, у зростаючій динаміці 

залучалися прямі іноземні інвестиції. По-третє, незважаючи на 

низькі заощадження домогосподарств, їхнє перетворення в 

інвестиції стало більш динамічним. Велике значення мали 

перекази від польських емігрантів (грошові перекази). Ситуація 

змінилася після вступу Польщі до Європейського Союзу. Кошти 

ЄС, які використовували як державні, так і приватні організації, 

були значним джерелом фінансування. Трансформація в 

соціальному вимірі мала багато проблем, які з точки зору часу 

виявилися серйозними і негативно вплинули на подальший 

розвиток країни. Соціальна політика, спрямована на захист груп 

населення, які вийшли або були виключені з ринку зайнятості за 
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рахунок освіти населення, фінансування наукових досліджень, 

розвитку та охорони здоров'я. Недостатні інвестиції в людський 

капітал у поєднанні зі свободою еміграції, входженням до ЄС, 

призвели до серйозного дефіциту людських ресурсів у Польщі та 

інших країнах Центральної та Східної Європи. Це може стати 

серйозною перешкодою для розвитку в майбутньому. 

Європейський Союз, ширше займаючись питанням розвитку та 

соціальної політики в рамках Лісабонської стратегії (соціального 

порядку денного), все більше впливає на рішення, які 

приймаються державами-членами м'якими методами. Оскільки 

ці проблеми належать до компетенції національних держав, 

політика в цій сфері може носити лише додатковий характер. 

Хоча зміни, які зараз здійснюються в національній соціальній 

політиці, не мають інвестиційного характеру; вони служать для 

збільшення споживання, яке спрямоване на реалізацію 

політичних цілей правлячих партій. У такій ситуації 

інвестиційна програма Європейського Союзу має велике 

значення для довгострокового розвитку країни, компенсуючи 

національну інвестиційну халатність. Однак з фінансової 

перспективи найближчого майбутнього передбачається, що 

адаптація країни до поглинання профспілкових коштів буде 

більш вимогливою і має бути чітко спрямована на інноваційне 

зростання, що призведе до формування економіки знань. 

Вирішуючи цей «інноваційний» виклик, Польща приєдналася до 

побудови нової цивілізації, заснованої на знаннях, що 

відрізняються від індустріальної цивілізації. 
Польща приєдналася до ЄС у травні 2004 р. разом із сімома 

іншими посткомуністичними країнами, а також Кіпром і 

Мальтою. На відміну від попередніх чотирьох розширення, це 

було першим, що розглядало питання возз’єднання Європи, і 

сталося після падіння радянської влади над Східною Європою. 

Ідея «Європи регіонів» широко обговорюється в науковій 

літературі з кінця 1980-х рр. Дискусія була спровокована 

розвитком регіональної політики та політики розширення ЄС, 

зміцненням регіональних урядів у кількох державах-членах. 
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Регіональна політика ЄС та її фінансові інструменти дозволили 

регіональним суб'єктам краще представляти свої інтереси на 

наднаціональному рівні. Крім того, очікувалося, що участь 

субнаціональних суб’єктів на європейському рівні встановить 

тісніші стосунки між ЄС та його громадянами. Відповідно до 

Білої книги Європейської комісії з європейського управління 

2001, місцеві та регіональні органи влади мають функціонувати 

як канали взаємодії з громадянами. Це було підтверджено в 

Лісабонському договорі, де вперше принцип субсидіарності 

розглядався нижче державного рівня, а регіональні та місцеві 

органи влади були згадані як партнери по співпраці. Ця 

співпорядкованість державних структур ніяким чином не 

применшує ідеї «Великої Європи», а разом з тим економічної 

могутності, чи себто надмогутності, до якої прагнуть країни 

Європи як суб’єкти євроінтеграції. 
 Проте інтеграція Польщі в економіку ЄС була поступовим 

і тривалим процесом, який офіційно був розпочатий 16 грудня 

1991 р., коли Польща та ЄС підписали Європейську угоду. У 

1993 р. Європейська Рада зробила офіційне запрошення Польщі 

та низці інших країн Центральної та Східної Європи подати 

заявку на членство та встановила так звані Копенгагенські 

критерії, передумови, які необхідно було виконати перед 

розглядом членства. Переговори ЄС з Польщею офіційно 

розпочалися в березні 1998 р. і тривали чотири роки і дев'ять 

місяців до завершення в грудні 2002 р. Переговори охоплювали 

31 тематичний розділ так званого acquis communautaire і 

передбачали приведення законодавства та практики країни у 

відповідність із законодавством ЄС і правила як умова членства 

в ЄС. Ключовим принципом переговорів було те, що країни, що 

приєдналися, не повинні надавати постійних відступів від 

правил ЄС. Однак деякі з перехідних періодів як державам-
членам, що приєдналися, так і старим державам-членам були 

надані в кількісно дуже обмежених областях. Договір про 

приєднання було підписано з Польщею (та іншими дев'ятьма 

країнами) у квітні 2003 р., після чого був проведений 
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референдум, який відбувся 7-8 червня. Результати референдуму, 

а також явка виборців викликали занепокоєння польського 

президента, уряду та людей, які брали участь у процесі вступу. 

Після початкового ентузіазму польських громадян щодо 

членства в ЄС у роки, що передували розширенням, підтримка 

населення зменшилася, що пояснюється втомою від системних 

реформ і тривалими процесами адаптації до ЄС. Цю зміну 

ставлення до розширення також можна пояснити двома 

політичними партіями, які пропагували антиєвропейську 

програму для Польщі як кращу альтернативу і дуже критично 

ставилися до умов для вступу в ЄС, отриманих польським 

урядом у переговори. Проте критична маса підтримки зрештою 

з’явилася, і на референдумі в червні 2003 р., на якому 77% 

виборців підтримали вступ Польщі до ЄС, тоді як 23% 

проголосували «проти». Перенесення acquis у національне 

законодавство вважалося не тільки обтяжливим, але й дорогим 

для країн, що приєдналися, особливо у двох сферах: 

навколишньому середовищі та транспорті. Для того, щоб 

впоратися з витратами на адаптацію, Європейська Рада 

вирішила, що ЄС має внести фінансовий внесок через допомогу 

перед вступом.  
Для Польщі дата 1 травня 2004 р. є кульмінацією процесу 

трансформації, розпочатого наприкінці холодної війни в 1989 р. 

Одним із пріоритетів зовнішньої політики Польщі є розширення 

політичних, економічних і культурних відносин із Західною 

Європою та Сполученими Штатами Америки. Цей підхід був 

описаний як «повернення до Європи». Членство в 

Європейському Союзі змінило польську економіку, а нова 

політика відкрила нові можливості для бізнесу та громадян. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЬЮТЕРНИХ 

ІГОР У РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 
  У більшості сучасних суспільств технології стали 

значною частиною повсякденного життя людей. Зручність 

мобільних телефонів і комп'ютерів змінила те, як люди роблять 

покупки, працюють і вчаться. Все більше шкіл починають 

впроваджувати технології в класах, а іноді і проводити зайняття 
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в цифровому форматі, що дозволяє учням вчитися удома, а не в 

традиційному класі. Особливо під час пандемії COVID – 19. 
Створені чати, форуми і веб-сайти використовується 

студентами і викладачами для публікації завдань і інших 

документів, а також швидкими і ефективними засобами 

комунікації. Попри те, що ці інструменти стають усе більш 

популярними в освітньому середовищі, є ще один тип медіа, 

популярність якого починає рости. Для більшості ідея 

використання відеогри для навчання класу здається трохи 

дивовижною; незважаючи на успіхи відеоігри, створеної в 

ігровій індустрії, вона, зазвичай, розглядаються як не освітня або 

така, що не призначене для дітей. Проте нещодавно були 

проведені дослідження, що припускають використання відеоігор 

в освітньому середовищ. Це може бути дійсно корисною для 

студентів, особливо в області вивчення іноземних мов. 

Популярність онлайн ігор останнім часом виросла і тепер багато 

людей з різних країн люблять грати в різні ігри, наприклад, в 

MMORPG (Massively multiplayer online role – playing).  
У цих іграх спілкування з іншими гравцями потрібне для 

досягнення прогресу. Через це деякі викладачі вважають, що 

використання ігор, в яких учні повинні спілкуватися один з 

одним, сприятимуть природному вивченню мови швидше, ніж 

традиційні методи і підручники.  
Процес вивчення іноземної мови, який вимагає від учнів, 

щоб ті грали в ігри на цільовій (іноземній) мові, може збільшити 

їх знання і досвід роботи з цільовою мовою, оскільки краща 

підготовка їх до реального життя, розмови з носіями мови, що 

вивчається, – також може збільшити їх упевненість у своїх 

мовних навичках. Це всього один приклад того як може 

допомогти комп'ютерна (мобільна) гра в прагненні вивчення 

інших мов. 
Що стосується дітей молодших класів. Мабуть, у дитинстві 

багато хто чув такі слова: “Відійди від комп'ютера, сидиш за ним 

цілий день. Іди уроки вчи. А то так дурнем і залишишся на все 

життя”. Після декількох років, коли постають фінансові питання 
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виховання дитини, де навколо технології, автор даного 

дослідження вирішив замислитися над роллю комп'ютерних (і 

всіх інших, які можна включити в цей процес) ігор в розвитку 

маленької людини. Ранжирувати отримувані навички будемо по 

їх затребуваності і необхідності для дитини. Спробуємо в даній 

праці виключити ігри, що несуть в собі, разом з позитивом, і 

негатив у вигляді, наприклад, стрільби по людях.  
Отже, розпочнемо з самих класичних і необхідних речей, 

таких як ранні аркади ніби Arkanoid і Tetris. Ці прості на перший 

погляд ігри розвивають у дитини моторику рук, логіку, уміння 

думати на декілька кроків вперед, оцінювати ситуацію. Ці 

навички є фундаментальними в житті кожної людини. Звичайно, 

прищепити усі ці уміння можна і іншими методами, але якщо 

дитині подобається пізнавати їх через гру, то навіщо їй заважати.  
Йдемо далі.  

Соціалізуючі ігри. Тут явну першість автор віддав би серії 

ігор The Sims. Погравши в цю гру, дитина починає приймати 

первинні соціальні цінності ніби "Будинок треба тримати в 

чистоті", "Якщо не вчиться, то тебе не візьмуть на роботу", а 

"Якщо не працювати, то нема на що буде купити поїсти", а їсти 

хочеться завжди. Більше того, "Сімси" дають дитині перше 

уявлення про стосунки з протилежною статтю, абсолютно 

безневинно пояснюючи, що з дівчатами треба поводитися добре 

і робити їм компліменти.  
Далі автор цього дослідження поставив би цілий набір 

квестових ігор — від ранніх до сучасних. Це такі ігри, як 

Neverhood, Grim Fandango, Myst, Syberia або Broken Age. Сюди 

можна додати і «Космічних рейнджерів» з їхніми нескінченними 

текстовими квестами. Всі ці іграшки поєднують завдання, які 

вони ставлять перед гравцем. Це розгадування загадок та 

розплутування головоломок. Вміння вести діалоги. При 

проходженні таких квестів дитина розвиває зорову пам'ять і 

тренує логічне мислення.  
Такий же ефект можна отримати, якщо посадити його за 

розгадування кросвордів та судоку, але чим дитина 
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займатиметься охочіше: незрозуміло з якою метою заповнювати 

квадратики на аркуші чи розгадувати міфічну таємницю 

чарівного міста, щоб урятувати людство? До речі, патологічний 

потяг до допомоги ближнім та порятунку тих, хто опинився в 

біді, є побічним, але дуже приємним бонусом від таких ігор.  
В даній роботі проаналізовано комп’ютерні ігри, які 

можуть у собі нести як позитив, так і негатив, а є й такі, до яких 

дітей не можна допускати категорично. Наше ж завдання – 
прищепити дитині любов до правильних розваг, і тут є 

перевірений спосіб: грайте разом із нею! 
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ПPOГPAМНE ЗAБEЗПEЧEННЯ МOДEЛІ 
AНТИВІPУСНOЇ ПPOГPAМИ ТA ЇЇ PEAЛІЗAЦІЯ 
Пpoгpaмнe зaбeзпeчeння мoдeлі aнтивіpуснoї пpoгpaми тa 

її peaлізaції стaє всe більш пoпуляpнoю тa poзвинітішoю. 
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повинен бути на високому рівні та розроблятися з більш 

детальнішою увагою. Якщo  з кожним poкoм виpoбляються всe 

більш нoвих дoдaтків, тo і ризик стає більш великий наткнутися 

на небезпечну прграму в інтернеті. Тому зa бeзпeку дaниx 
кopистувaчів відпoвідaють aнтивіpуси! Вони ж відповідають за 

безпеку в сфері бізнесу яка грає велику роль  в економіці країни.  
Зa oстaнні poки пaндемія кopoнoвіpусa у світі тa війнa в 

нaшій деpжaві, пpишвидшили етaпи цифpoвізaції – нaдaнні 

деpжaвниx інфopмaційниx пoслуг, впpoвaджені кoмеpційниx 

пopтaльниx pішень, викopистaння пoвсюднo кoнцепції IoT. 

Зaбезпечення дoступу дo кoнфіденційнoї інфopмaції кoмпaній,  

пеpсoнaльниx дaниx чи дo дaнниx, щo стaнoвлять деpжaвну 

тaємницю, стaлo ключoвим в пpoцесі пpийняття pішень щoдo 

впpoвaдження тa pеaлізaції poзпoділениx кoмпoнентів 

мaсштaбoвaнoгo пpoгpaмнoгo зaбезпечення.  З кoжним poкoм 

тaкoї інфopмaції стaє все більше, як і сеpвісів, щo її нaдaють. 

Пpoте, віpуси тa кібеpзaгpoзи тaкoж не стoять нa oднoму місці, a 

стaють всe більш нeбeзпeчними. 
Тoму ствopення інфopмaційниx теxнoлoгій і систем для 

poзpoблення мoделей aнтивіpусниx пpoгpaм для пoбудoви сучaсниx 

сеpвіс-opієнтoвaниx систем пpoтидії кібеpзaгpoзaм нa oснoві 

спеціaлізaції існуючиx метoдів пpoтидії тa ствopенні нoвиx є 

aктуaльнoю темою. 
Метою дослідження даної роботи було ствopення пpoгpaмнoгo 

зaбезпечення  aнтивіpуснoгo зaxисту в сучaсниx сеpвіс-opієнтoвaниx 

poзпoділениx системax при кібератак на неї.  Відповідно до 

поставленої мети визначено перелік наступних завдань дослідження: 
1) провести класифікацію кoмп’ютepних віpусів тa 

aнтивіpусних пpoгpaм; 
2) дослідити oснoвні пpинципи poбoти віpусів, aнтивіpусниx 

пpoгpaм тa алгоритми їx взaємoдії з ПЗ;  
3) пpoaнaлізувaти oснoвні меxaнізми кібеpaтaк, oснoвні 

пpинципи уpaження  віpусaми ПЗ,  меxaнізми взaємoдії 

aнтивіpусниx пpoгpaм з ПЗ; 
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4) проаналізувати основні метoдoлoгії виявлення кібеpзaгpoз, 

зoкpемa в сеpвіс-opієнтoвaниx системax; 
5) пpoвести пopівняльний aнaліз нaявнoгo нa pинку 

aнтивіpуснoгo ПЗ; 
6) нa oснoві порівняльного аналізу та методологій виявлення 

кіберзагроз  poзpoбити інфopмaційну теxнoлoгії пpoтидії віpусaм тa 

кібеpaтaкaм; 
7) на основі розробленої інформаційної технології pеaлізувaти 

влaсне пpoгpaмне зaбезпечення для aнтивіpуснoгo зaxисту в 

сучaсниx сеpвіс-opієнтoвaниx poзпoділениx системax. 
В результаті проведення дослідження створено програмне 

забезпечення  на основі сервіс-орієнтованої інформаційної 

технології систем для захисту від кібератак.  Функціональні 

модулі даної інформаційної технології можуть використовувати 

API  сторонніх  серверних антивірусів  для захисту від різного 

типу атак, зокрема DoS і DDoS. Під час тестування антивірусної 

програми було задіяно різні види пошуку комп’ютерних загроз, такі 

як: сканерні, моніторні та блокувальні. Особливості даного 

функціоналу є  використання сучасного метода  емуляції коду.   
Крім того, в даному досліджені були вирішенні всі поставлені 

завдання, наведені теоретичні основи теорії вірусів, антивірусів, 

виконано їх порівняння.  Також в роботі визначені функціональні і 

нефункціональні вимоги щодо розробки антивірусного ПЗ та вимоги 

щодо апаратного забезпечення сервісів. Було розглянуто відомі 

методи та алгоритми для розв’язування цих задач; було надано опис 

та приклади програмного коду  протидії кібератакам на сервер, як 

антивірусна система протидіє таким видам загроз. 
Для розробки ПЗ проведено дослідження комп’ютерного 

вірусу, програмного забезпечення та антивірусних додатків, а також 

імітування атаки  комп’ютерним вірусом серверну. Програмне 

забезпечення написане на мові програмування Python,  

використовуючи технологію UI\UX, структурної мови 

програмування  SQL та SQlite. Розроблене ПЗ було протестоване на 

різних операційних системах сімейства Windows тa Linux, зокрема 

серверних.   
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Результатом проведеного дослідження є розроблене 

антивірусне ПЗ. Особливістю його є реалізовані інструментарії 

захисту скриптового коду апаратного та мережевого обладнання. 

Алгоритми роботи  антивірусної програми були написані таким 

чином, щоб протидіяти різному рівню загрози.  При тестуванні 

даного ПЗ антивірусна програма змогла відстежити, просканувати і 

розпізнати відомі віруси, скориставшись такими методами як: 

скануванню підозрілих програм, скануванню сигнатурних  команд та 

відстеженню поведінки програми. Використання даних методів 

дозволило відбиті всі тестові атаки на сервера Windows тa Linux. 
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КОМП’ЮТЕРНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОБУДОВИ 

ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ НА ОСНОВІ 

АЛГОРИТМІВ НАЙКОРОТШИХ ШЛЯХІВ 
Сучасні картографічні сервіси геоінформаційних систем 

Maps та інші) та їх інформаційні технології з використанням 

супутникової системи навігації (GPS, Galileo, Бэйдоу, 

ГЛОНАСС) з метою пошуку найкоротшого шляху (наприклад, 

пошуку найближчого елітного ресторану, найдешевшого і 

найшвидшого таксі чи просто загубленого смартфона) тісно 

пов’язані з теорією графів. Із застосуванням IoT в “розумному” 
будинку навіть роботи-пилососи використовують алгоритми 

пошуку найкоротшого шляху в побудованих графах, щоб 

прибрати квартиру.  
Іноді здається корисним зображати деяку ситуацію чи дію 

у виді малюнка, що складається з точок вершин, які 

представляють основні елементи ситуації, та ліній (ребр), які 

з’єднують пари цих вершин та які передають зв’язок між ними. 

Ці рисунки — графи. Завдяки тому, що ця теорія широко 

використовується — вона постійно розвивається.  
Проблема пошуку найкоротших шляхів у графі є 

загальновідомою та важливою для різних додатків. Існує ціла 

низка алгоритмів, які базуються на теорії графів, для вирішення 

цієї проблеми. Кожен алгоритм — особливий, має свої недоліки 

та переваги у розв’язанні цієї проблеми. 
Однак при використанні електронної карти має місце 

достатньо велика розмірність множини, яка визначає простір 

пошуку, що надає один з недоліків цих алгоритмів: подібного 

роду пошук траєкторії пов’язаний з великими затратами часу та 

не може дозволити розв’язати задачу у реальному масштабі 

часу. Беручи до уваги те, що для більшості практичних задач 

важливе значення має одночасне виконання вимог мінімізації 

часу пошуку та запис деякої множини обмежуючих факторів, 

з’являється висновок про неможливість використання згаданих 

вище алгоритмів. Вирішуючи проблему подолання цих 

складнощів, стає очевидною необхідність розробки нового 
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метода, в основу якого можна було б покласти переваги 

існуючих алгоритмів. 
Метою дослідження даної роботи є створення веб-сервісу 

для розв’язання задач про найкоротший шлях в орієнтованих 

графах на основі запропонованого підходу інтеграції у сервіс 

алгоритмів динамічного програмування. Відповідно до 

поставленої мети визначено перелік наступних завдань 

дослідження: 
1. ознайомитися з основами теорії графів; 
2. проаналізувати основні принципи розв’язання  

задач про найкоротший шлях; 
3. провести порівняльний аналіз методів та 

алгоритмів для розв’язування цих задач; 
4. представити опис та приклади програмної 

реалізації алгоритмів найкоротшого шляху; 
5. представити опис та приклад програмної реалізації 

веб-сервісу (RESTful API), який використовує програмні 

реалізації цих алгоритмів. 
В результаті виконання дослідження було створено API для 

побудови оптимальних маршрутів на основі алгоритмів 

найкоротших шляхів. Даний функціонал можуть 

використовувати інші додатки, не витрачаючи свої ресурси на 

обчислення (делегування задачі). Очікуючи відповідь від даного 

API, ці додатки можуть виконувати інші заплановані задачі. Цей 

API включає в себе чотири алгоритми найкоротших шляхів: 

алгоритм Дейкстри, алгоритм Беллмана-Форда, алгоритм 

Флойда-Уоршелла та алгоритм А*. 
Крім того, в роботі були вирішенні всі поставлені завдання: 

приведені теоретичні відомості з теорії графів, проаналізовано 

основні принципи розв’язання  задач про найкоротший шлях, 

розглянуто відомі методи та алгоритми для розв’язування цих 

задач, надано опис та приклади програмної реалізації алгоритмів 

найкоротших шляхів та сервісу (Restful API), який використовує 

дані алгоритми. 
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Виконана комп’ютерна реалізація алгоритмів побудови 

найкоротших шляхів на основі алгоритмів пошуку найкоротшого 

шляху; сервісу та проведені тести для оцінки роботи алгоритмів 

сервісу за допомогою Postman. Програмне забезпечення 

написане на мові програмування Java, використовуючи Spring 

Framework та архітектурний стиль REST. 
За результатами проведеного порівняння алгоритмів було 

зроблено висновок: якщо вага ребр графа невід’ємна, то 

доцільно використовувати алгоритм Дейкстри для розв’язку 

задач про найкоротший шлях від однієї вершини до всіх інших, а 

якщо вага ребр графа від’ємна – алгоритм Беллмана – Форда, 

хоча він і повільніше за алгоритм Дейкстри.  
Якщо розв’язувати задачу від однієї вершини до іншої з 

невід’ємними вагами ребр – доцільно використовувати алгоритм 

А*, ефективність роботи якого залежить від заданої евристичної 

функції. А для розв’язку задач між усіма парами вершин – 

алгоритм Флойда – Уоршелла, у якому вага ребр може бути 

від’ємною, проте він є найповільнішим з усіх розглянутих 

алгоритмів. 
Основні наукові положення і результати, отримані автором 

при виконанні даного дослідження, доповідались та 

обговорювались на засіданнях наукового семінару кафедри 

комп'ютерних наук КиМУ і наукового семінару гуртка 

Математичного моделювання КиМУ. 
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