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Cultural tourism in the present environment is a dynamic and constantly changing and 

renewing process. However, UNWTO (2012) notes that the main risks of ICH in developed 

countries would be issues related to authenticity and commoditization of heritage, whereas in 

developing countries, it would be economic equity and sustainability.  Heritage tourism is an 

immersion of the visitor into natural history, cultural heritage, arts, philosophy and institutions from 

other regions or countries [3]. In recent years the concept of cultural heritage has evolved through 

two different paths: it has increased the list of heritage from an initial restriction to monuments, 

historic buildings and archaeological sites to other cultural perspectives such as gardens, 

landscapes, forms of production or rural heritage [1]. The relationship between tourism and ICH 

(Intangible Cultural Heritage) is very strong because cultural tourism, which addresses the 

experience of both tangible and intangible cultural heritage, is an increasingly extended segment 

that allows a correct sustainable development, and therefore, a sustainable cultural tourism 

(UNESCO, 2007, 2012). Focusing on the ICH, the strategies to transform assets of  ICH into 

cultural products are as follows (UNWTO, 2012): creating primary attractions or constructing 

facilities specifically dedicated to the exhibition of  ICH; combining different attractions to generate 

more interest for tourists; creating cultural spaces especially for those living manifestations related 

to culture and entertainment; using routes, or in absence thereof, creating new itineraries; using or 

revitalizing festivals and events [3]. Cultural tourism is an important type of tourism in Lithuania. 

Cultural tourism in terms of heritage, architecture and country history is potentially interesting for 

both local and foreign tourists [6]. About 16,400 objects of immovable cultural heritage (oddments 

and complex objects and sites of cultural heritage) and about 4,000 movable cultural properties 

have been registered in the Register of Cultural Values of the Republic of Lithuania. This register is 

constantly updated and filled up with new objects. Over 6,000 objects of cultural heritage are in the 

list of state-protected cultural heritage objects, approved by the Minister of Culture, and 1,163 

objects of cultural heritage have been declared by the Government of the Republic of Lithuania as 

objects of cultural heritage of national significance - cultural monuments (150 of which are 

buildings). The cultural monuments belonging to the state by the exclusive right of ownership are 

listed in the State significance history, archeology and culture list - 17. This list is also not 
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exhaustive. The largest part of immovable heritage in Lithuania consists of archaeological, urban 

and architectural values. More than 800 archaeological sites, 70 historic cities and towns, about 580 

manor houses, about 300 identified parks have been registered in the Register of Cultural Heritage, 

and 43 ethnographic villages have survived. The wooden heritage of estates and ethnographic 

villages is a unique and peculiar phenomenon not only in Lithuania but also in Europe's cultural 

space. Only in a few European countries we can still find these unique sites of ethnic cultural 

heritage. An important part of the cultural heritage consists of movable cultural values: 

archaeological findings, works of monumental art, chapels, chapel posts, crosses and other artistic 

treasures (easel paintings, wall paintings, stained glass, metal plastics, ceramics, modelling, 

sculpture, carving, altars, pulpits, confessionals , organs, artistic furniture or equipment, other works 

of fine or applied arts). Most of them have survived in Lithuanian churches and monasteries. The 

UNESCO World Heritage list contains the historic center of Vilnius, the largest Old City in Central 

and Eastern Europe, the Curonian Spit, recognized as an exceptional cultural landscape, the 

archeological site of Kernavė which is reminiscent of the early Middle Ages, and the Struve 

geodetic arc witnessing cross-border progress in science. Three Lithuanian cultural values are 

included in the list of intangible cultural heritage of UNESCO: the phenomenon of spiritual culture 

- Cross-crafting and the symbolism of crosses in Lithuania, the tradition of Song and dance festivals 

in Estonia, Latvia and Lithuania, and the Lithuanian polyphonic part-songs "Sutartinės" considered 

as European musical phenomenon.

In this context, a socially responsible approach is important in developing cultural tourism 

products and fostering cultural and heritage objects. The importance of development of cultural 

tourism is clearly identified in the national laws, plans and strategies, emphasizing the fact that in 

the processes of cultural tourism management interinstitutional cooperation, long-term tourism 

strategy, complexity and responsibility in adapting cultural resources to tourism are necessary. 

Social responsibility issues in tourism were explored by Nestoroska (2011), Rodzi et al., (2013) 

Zupanovic, I. (2015), Jamhawi et al., (2017), Wels et al., (2016) and other researchers.  The object 

of this research is the development of socially responsible areas of cultural tourism.  The aim of the 

article is to reveal the possibilities for developing socially responsible cultural tourism in Lithuania. 

Analysis, synthesis and interviewing methods were used during this research. Key words: cultural 

tourism areas, corporate social responsibility, tourism policy in Lithuania, cultural resources and 

heritage. 

The study involved structured interviews. The interviewees were chosen paying attention to the 

fact that they should understand the cultural heritage area and should participate in the activities of 

cultural resources planning, conservation and / or adaptation to tourism. The survey involved three 

specialists working in the field of heritage, five guides, five museum directors, and four 
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municipality representatives related to tourism management..The interview questionnaire consists 

of the following parts: strategic dimensions of socially responsible cultural tourism; knowledge of 

cultural tourism sector employees and attitude towards social responsibility; tactical and operational 

dimensions of the development of socially responsible cultural tourism. The questionnaire is based 

on Rodzi et al., (2013), Wels et al., (2016), Jamhawi et al., (2017). Table 1 presents summarized 

conclusions of the study according to the outlined dimensions of development of socially 

responsible cultural tourism.

1 table.The main conclusions of the interview

1. Strategic dimensions of  socially responsible cultural tourism

Legal regulation of socially 

responsible cultural tourism 

development in the country

Strategic documents are prepared for the development of tourism 

where the focus is on sustainable development and social 

responsibility. Tourism Development Strategy 2014-2020, 

Lithuanian Tourism Marketing 2016-2020 Strategy and other 

documents on the storage and use of cultural resources and 

heritage objects regulating tourism activities at all levels. The 

documents are prepared in accordance with the principles of 

sustainable tourism.

The importance of 

interinstitutional 

communication in the 

development of cultural 

tourism

Interinstitutional communication at the regional, municipal levels 

is relevant to the development of socially responsible tourism. 

This is especially relevant in order to preserve architectural and 

natural resources. The Ministry of Culture, the Ministry of 

Economy, the Department of Tourism, and the Tourism Council 

formulate strategic goals and objectives at the regional and 

municipal levels, through the cooperation of public, state and 

business organizations, these goals are implemented. However, 

cooperation at the interinstitutional level is not sufficient.

Social response and

justification of social 

initiatives

Cultural tourism specialists and participants react to negative 

consequences, carry out prevention by initiating social 

campaigns, implement projects for the preservation of cultural 

resources. At the state level, attention is paid to the preservation 

of cultural monuments, especially in view of their state 

importance (Gediminas castle maintenance works, preservation of 

Old City parts, etc.).

Implementation of Implementation of organizations' social responsibility in practice 
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organizational social 

responsibility in practice

is at the development level, as officially cultural tourism 

organizations are not involved in the World Compact Network 

and in the Association of Lithuanian Responsible Organizations.

Transparency and 

presentation of CSR reports

Organizations providing cultural tourism service apply social 

responsibility principles, but formally this is not declared.

2 . Knowledge of cultural tourism sector employee and attitude towards  social 

responsibility

Organizational sensitivity to 

social responsibility issues

At the state, regional and municipal level, the solution to social 

responsibility problems is initiated, however, in the activities of 

the business organizations, the focus is primarily on economic 

goals, and less attention is paid to social initiatives.

Preparation of the manuals 

(recommendations)  on 

development of social 

responsibility initiatives in 

the area of cultural tourism

General recommendations on implementation of Social 

responsibility into the practice of organizations are used, and it is 

therefore advisable to develop special recommendations of this 

kind for the development of responsible cultural tourism.

Level of top level 

management support

Top level managers partially support social responsibility 

initiatives, but social responsibility practices, following all the 

principles, are slowly implemented, though declared in public.

Tactical and operational dimensions of the development of socially responsible cultural 

tourism

Stakeholder relationship 

building

The relationship between providers of tourism services and 

recipients of services must be defined in accordance with the 

principles of ethics, honesty, legality and cooperation while 

participating in the process of preserving cultural resources 

together.

Assessment of cultural 

tourism resources in the 

country from the point of 

view of demand

Cultural tourism resources are sufficiently rich, the interest of 

tangible and intangible cultural resources predominates, but in the 

marketing sense it is necessary to popularize the country's 

cultural objects and places of interest.

Cultural resource adaptation 

level

The level of adaptation of cultural resources to tourism is 

inadequate. Besides the usual museums and excursions, the offer 

of tourism services and products is rather poor and presented 

unattractively. In order to implement the projects for the 
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development of public and private infrastructure of cultural 

heritage objects, the finiteness of the object and complexity of the 

service must be ensured.

Preservation of cultural 

resources from the point of 

view of social responsibility

The conservation of cultural resources is regulated by law, but 

social responsibility of all participants in tourism is important 

here. The problem prevails when some tourists behave 

irresponsibly because they are "on holiday". The management of 

tourist flows is related to the protection of natural and cultural 

resources due to human influence.

Areas of cultural tourism 

development

Development of cultural / historical tourism for incoming tourists. 

For promotion of local tourism national tourism routes, trails, 

tourism products covering public cultural and natural heritage 

objects are presented. Urban tourism is developed, events and 

culinary routes are being popularized. To increase the supply of 

cultural events and entertainment during the non-tourist season.

Structural cultural tourism 

initiatives in the area of 

social responsibility 

development

Unique cultural resources in each region are not the only factor in 

success. The ability to link cultural heritage with tourism, the 

creative use of culture and heritage, incorporating historical 

artistic and human resources, allows us to create a competitive 

advantage. Cultural tourism clustering can become the innovation 

for sustainable development of structural changes.

The development of socially responsible cultural tourism based on all the distinguished 

dimensions is at the level of improvement, therefore strategic decisions are needed with concrete 

measures and recommendations, and by intensifying interinstitutional cooperation. The education of 

cultural tourism staff must be focused on the formation of an understanding of the benefits of social 

responsibility. At the level of tactical and operational dimensions, stakeholder cooperation and 

socio-structural, cultural resource adaptation and conservation initiatives are of paramount 

importance. 

References

1. Barrio M. J., Devesa M.,Herrero L.C. Evaluating intangible cultural heritage: The case 

of cultural festivals. City, Culture and Society, 2012.- Vol.-  3( 4). – P. 235-244

2. Jamhawi, M. M., & Hajahjah, Z. A. A bottom-up approach for cultural tourism 

management in the old city of as-salt, jordan. Journal of Cultural Heritage Management and 

Sustainable Development, 2017. – Vol. -  7(1). - P. 91-106. 



13

3. Lopez-Guzman, T., & Gonzalez Santa-Cruz, F. International tourism and the UNESCO 

category of intangible cultural heritage. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality 

Research,2016. – Vol.- 10(3).- P. 310-322. 

4. Nestoroska, I. SItuation and Perspectives on Sustainable Tourism Development in the

Republic of Macedonia. Tourism in South East Europe, 2011.- Vol.- 1. – P. 251-262.

5. Rodzi, NIM, Zaki, SA, Subli SMHS. Between Tourism and Intangible cultural Heritage. 

Prosiding-Social andbehaviorial Scienses, 2013. -  Vol.- 85.- P. 411-420.

6. Ščiglienė , V. Kultūrinio turizmo sritys  ir jų ypatumai: kūrybingos  veiklos modeliai. 

Acta Academia Atrium Vilnensis, 2014. – Vol.- 72.- P. 141-157.

7. Zupanovic, I. Restructuring of the integrated tourism product as the basis of tourist 

destination sustainability - kotor case.Tourism in South East Europe, 2015. – Vol.- 3.- P. 503-522. 

8. Wells, VK, Smith, DG, Taheri, B., Manica D., McClowlen. An E[ploration of 

CSRdevelopment in heritage tourism, Annals of tourism research, 2015. – Vol.- 58. - P. 1-17.

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ШЛЯХУ

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ

Авдимирець Наталія

Науковий керівник : доктор філос. наук професор Троїцька О.М.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: ukrnata71@ukr.net

В процесі виховання, як формування особистості, особливу увагу приділяється 

проблемі ціннісним орієнтаціям сучасної української молоді на шляху до Европейського 

простору. З огляду на дискурсивний характер цінностей, в контексті яких, власне, і 

формується ціннісні орієнтації, «якість досліджень у них великою мірою залежить від 

визначеності вживання смислу. Це надзвичайно багатопланова і складна проблема. [2]. 

Цілком погоджуючись із цим висновком, ми намагалися, висловлюючи свої власні 

міркування, рухатись саме в зазначеному напрямку.

Формування та орієнтації життєвих цінностей сучасної української молоді на шляху 

до Европейського простору буде і на далі зростати.
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Ми звертали увагу на численні інтелектуальні провали, які мали місце, є наслідком 

суперечності у минулому між Европою та нами. У результаті на шляху до Европейського 

простору роль освіти формувала життеві цінності сучасної української молоді.

Таким чином, освітні стратегії, визначеня на основі цого власних ідеологічних 

уподобань, мають вигляд своєрідного « списку бажань», який демонструє перекрученне 

розуміння глобальних освітніх проблем та можливостей. Найважливішою життєвою 

цінністю сучасної української молоді на шляху до Европейського простору вважаємо 

висновок, із якого випливає, що поки що « не існує жодної міжнародної оріїнтації, здатної 

більш – менш ефективно вирішувати освітні проблеми. Основа, яка може об’єднати всі 

напрями  в філософії, можуть бути лише загальнолюдські цінності. Саме вони визначають, 

наскільки та чи інша філософська система чи школа відповідають нагальним проблемам 

сучасності.[ 1].

Але, ми все ще недостатньо інтегровані у світовий освітній простір. Зокрема,  бракує 

відповідної інформації різного рівня про стан справ.

З давніх давен люди почали замислюватись над питанням, чи мають історичні зміни в 

суспільстві певну спрямованість? Чого можно чекати в майбутньому? Чи людство йде до 

вищих форм суспільного життя, до більш справедливих і гуманих соціальних відносин, до 

більш високої культури й моральної свідомості, чи, навпвки, воно рухається по низхідній 

лінії (назустріч термоядерній катастрофі, до згубного перенесення Землі, до біологічного 

виродження людини . Як бачимо, суперечки ведуться навколо питань, пов’язаних з 

проблемою історичного прогресу, перспектив людства.[4].

Зміни в суспільстві відбуваються у певному напрямі і є незворотними. Це 

пояснюється тим, що однозначного прогрессу чи регрессу в процесі розвитку не буває. 

Постійно прогресує соціальна структура суспільства, розвиток  якої призводить до 

подолання класових антагонізмів, експлуатації одних соціальних групп іншими, усунення 

соціальної нерівності. Дедалі відчутніше пробиває собі дорогу прогресивна тенденція 

співробітництва, прагнення людей до загального добробуту.

Кожна людина повинна усвідомлювати свою цінність, мати почуття власної гідності й 

розуміти таку ж цінність будь – якої іншої людини, поважати її гідність: нікому не дозволяти 

ображати, принижувати себе, але й ніколи не ображати й не принижувати інших. На нашу 

думку людська цивілізація на Землі – явище унікальне в нашому Всесвіті. Тому життя 

взагалі, а не тільки людське, треба дбайливо оберігати як явищу цінність.[ 4]. 

Сучасна постановка проблеми автономії та соціальної відповідальності університету є 

глобальним викликом. Відповіддю на нього в розвинутих країнах Заходу є перехід вищої 

освіти на мову ринку, зміни у функціях та ролі держави, її освітньої політики, відповідне 
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переосмислення суті університету, його взаємовідносин із «зацікавленим суспільством». А 

чи готова наша країна з нашими цінностями, наша вища освіта, до адекватної відповіді на 

глобальні освітні виклики? [ 2].

Цінності виступають змістовною стороною духовності, вони наповнюють конкретним 

змістом всі сторони людського буття. Саме на цій характерній особливості цінностей 

зупинимось детальніше. Цінність завжди сучасна, минулє й майбутнє в цінності мають 

сучасну оцінку, цінність «прив’язана” до конкретики сучасного буття. Пріоритети цінностей 

можуть змінюватись під впливом зміни об’єктивних умов життя, з ними змінюються і 

пріоритети духовності. Ціннісна орієнтація людини визначає зміст її духовного світу.[ 1].

В духовності місце цінності мають досить багату структуру. Саме через таке 

багатство виявів цінності торкаються практично всіх сторін людського буття. У кожній сфері 

діяльності формується образ належного, тобто такого, яке мусить бути і яке відповідає 

інтересам особистості. Це пояснюється тим, що належне може бути і сущим (реально 

існуючим тут і тепер), та ідеалом, що спрямований у майбутнє до Европейського простору.  

Але, у даному випадку все залежить від того, як особистість сприймає реальне буття: якщо 

реальність задовольняє сучасну українську молодь, то цінність буде існуюча тут і тепер 

(суща), якщо не задовольняє, тоді цінністю стає модель майбутнього- ідеал.

Але вже у ХХ-ХХІ століттях майже усі проблеми, які є загрозою для  людства, 

постають зміщеними в сфері відносин «людина-людина», а особистісний фактор починає 

відігравати в суспільному житті головну роль, постає необхідність через світогляд 

«повернути» толерантність, у духовно-моральну площину.  Це є великою цінністю для 

всього людства .[ 3].

За таких умов, коли наш недосконалий світ невблаганно розвивається в нвпрямку 

сценаріїв невизначеного майбутнього, ми маемо прояснити суспільну ситуацію у світ як 

контекст, що формує не тільки виклики, але й дае нам напрям та певну свободу, щоб 

виробити новий образ мислення і далі для розгортання прийнятих сценаріїв майбутнього, 

створення нових цінностей в рамках окремих національних держав і глобального суспільства 

умов для досягнення миру, соціальної рівності і справедливої стабільності економічного 

розвитку та поліпшення навколишнього середовища.[ 5].
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Концепт EINSAMKEIT (самотність) представляє собою складне ментальне утворення, 

в якому можуть бути виділені понятійні, образні і ціннісні ознаки, що збігаються і різняться 

в німецькій і українській лінгвокультурах. Теоретичне і художнє осмислення феномену 

самотності має давні традиції. Хоча самотність в тій чи іншій формі характерна для всіх 

типів історичних і сучасних спільнот, однак своє максимально повне втілення вона знайшла 

в європейській свідомості.

Вперше в німецькій духовній історії самотності була відведена ключова роль за часів 

містицизму (форми релігійного світогляду в період пізнього середньовіччя). Прихильниками 

цього напряму самотність людини визнавалася необхідною умовою для впливу на її душу. 

Лише звільнення від всіх бажань, пристрастей, забуття самого себе та інших дозволяє людині 

зануритися у самотність, яка не залежить від того, чи живе вона у зовнішній ізоляції чи ні. 

Для розкриття сутності такої самотності німецькі містики застосовували метафори «einoede», 

«wueste» і «wuestennunge». Передумовою для виникнення наведених метафор служили 

біблійні тексти «Vox clamantis in deserto» (Mat 3,3) і «Ducam earn in solitudinem et loquor ad 

cor eius» (Hos. 2, 14). 

З початку 17 століття самотність більше не була станом порожнечі, вона, навпаки, 

розглядалася як стан наповненості - чуттєве пізнання Бога. Потреба в молитві, якій ніхто не 

заважає, викликала бажання не тільки внутрішнього, а й зовнішнього усамітнення. На 
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таємних зборах прихильників цієї течії здійснювалася «колективна» самотність. Часто в 

пієтичній літературі зустрічається згадка про так звану «м'яку» самотність (sanfte Einsamkeit), 

в якій, як підкреслювала С. фон Клеттенберг, людина більше відчуває, ніж думає. 

В епоху просвітництва (XVIII століття) релігійна самотність відкидається, бачення 

пустельників оголошуються фікцією, а прагнення до містичної внутрішньої самотності 

визнається хворобою. Місце релігійної насолоди займає самонасолода. Найвища цінність 

приписується зовнішній відокремленості з метою особистого вдосконалення. Самотність 

інтерпретується як засіб реалізації сили характеру людини, що вибирає самотність на 

обмежений період часу. На думку І.Г.Циммермана, досягти самотності людина може, 

перебуваючи навіть серед людей. Занурившись у свої думки, людина може стати  самотньою 

як «монах у своїй келії».

У сентименталізмі (друга половина XVIII століття) самотність зберігає свою цінність 

через переваги внутрішнього життя. На думку сентименталістів, чутлива людина страждає 

від самотності, але приховує це. Сприйняття самотності описується у численних романах 

зазначеного періоду, вершиною такого напрямку літератури є твір Й.В.Гете «Страждання 

юного Вертера», в якому знаходять своє відображення всі стадії переживання самотності.

В епоху романтизму (кінець XVIII - перша половина XIX століття) розчарування в 

суспільстві супроводжується настроями безнадійності, відчаю, духовне спустошення 

розростається до «космічного песимізму». У Німеччині основи романтичного світогляду 

заклали теоретики і письменники Ієнської школи: В.Г.Ваккенродер, Новаліс, Ф.В. Шеллінг, 

брати Ф. і А. Шлегелі, Л. Тік. Самотність стала однією з важливих тем їх філософствування.

Лексикографічне відображення імені німецького концепту Einsamkeit вперше 

фіксується у словниках XV ст. для передачі значення лат. sōlitūdo. 

У філософському словнику «Historisches Worterbuch der Philosophie» представлена 

об'ємна стаття «Einsamkeit». Самотність розглядалася як необхідна передумова спілкування з 

Богом, як зовнішнє усамітнення з метою особистого самовдосконалення, як хвороблива 

соціально обумовлена ізоляція, як добровільне усамітнення з метою здобуття духовної 

свободи.

Синонімічний ряд слова «Einsamkeit» включає наступні іменники: Abgeschiedenheit, 

Abkapselung, Abschließung, Alleinsein, Alleinstehen, Ausgeschlossenheit, Beziehungslosigkeit, 

Eingezogenheit (veralt.), Einsiedlerleben, Isolation, Isolierung, Kontaktarmut, Menschenscheu, 

Ungeselligkeit, Vereinsamung, Vereinzelung, Verlassenheit, Verlassensein, Verlorenheit, 

Weltentfremdung, Zurückgezogenheit (21 одиниця).

Основний зміст концепту самотності в німецькій мовній свідомості і комунікативній 

поведінці полягає у таких ознаках:
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а) понятійну сторону становить психічний стан людини, що виникає внаслідок 

фактичної відсутність її контактів з оточуючими людьми;

б) образну сторону формують асоціації самотності з рядом субстанцій - болем, 

хворобою, кайданами, в'язницею, стіною, безоднею, отрутою; 

в) ціннісну сторону складає оцінне ставлення до переживання стану.

У літературі тема самотності описувалася протягом багатьох століть, у ХХ столітті 

популярність цієї теми була особливо висока.

Таким чином, у німецькій лінгвокультурі концепт EINSAMKEIT виявляє 

максимальний перетин з такими концептами, як «суспільство», «праця», «смерть», «щастя 

/нещастя», «небезпека» і «свобода».

Концепт самотності є однією з центральних тем німецької наукової і певною мірою 

буденної свідомості протягом тривалого періоду розвитку німецького соціуму. 

ПРИНЦИП ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В СЕКЦІЇ З ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ

Абдуллаєв Алтай, Ребар Інесса

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького
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Метою фізичної освіти є задоволення об’єктивної потреби людини в придбанні 

спеціальних знань, умінь і навичок в процесі його розвитку. Фізична освіта являє собою 

безперервний процес виховання гармонійно розвиненої особистості, формування її 

фізичного, інтелектуального і духовного потенціалу. У коло обов’язків кожного фахівця, 

який працює в сфері фізичної культури, входить робота, спрямована на збереження і 

зміцнення здоров’я молоді, формування потреби у фізичному вдосконаленні і здоровому 

способі життя [2,3,4].

Феномен спорту є узагальненою категорію діяльності людини, що історично склалася 

в формі змагання та підготовки до нього. Спорт тісно пов’язаний зі сферою фізичної освіти. 

Однак його цілі дещо інші. Діяльність людини в спорті спрямована не тільки на 

вдосконалення фізичної підготовленості, вольових і духовних якостей особистості, але, 

головним чином, на досягнення граничних результатів в обраній спеціалізації [1,с.47].
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В основу нових підходів до організації фізичного виховання студентів секції з вільної 

боротьби повинен бути закладений принцип індивідуалізації, що актуалізує провідну роль 

особистості студента у визначенні цілей і заходів фізичних навантажень. Пропонована нами 

концепція підготовки борців в рамках університету, коли в центрі уваги знаходиться 

особистість студента, його потреби, забезпечує більш високий рівень самореалізації 

майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту.

Накопичений в університеті досвід роботи за даною методикою показує, що заняття 

вільною боротьбою дозволяють досягти помітних результатів у підвищенні потенціалу 

фізичної культури кожного студента, що займається в секції вільної боротьби університету: 

значно поліпшити його статуру, уникнути негативного впливу гіподинамічного синдрому, 

істотно підвищити рівень його фізичної і розумової працездатності.

Боротьба – це спорт сильних і сміливих людей. Однак це не означає, що боротьбою 

можуть займатися тільки сильні і здорові люди. Всі ці якості набуваються в процесі занять 

даним видом спорту. Тому займатися боротьбою в рівній мірі можуть студенти підготовчої 

та основної груп здоров’я, які отримали на це дозвіл лікаря, тільки лише навантаження, 

створені для них в процесі занять, повинні бути різні в залежності від ступеня їх 

підготовленості. Отже, в залежності від поставленої мети, боротьба може бути засобом 

загальнофізичної підготовки і засобом досягнення спортивної майстерності. Все це залежить 

від складу групи,що тренується і поставленої мети.

Однак необхідно пам’ятати, що для досягнення певних спортивних результатів, 

підвищення спортивної майстерності і навіть просто фізичного розвитку людини необхідні 

регулярні, цілорічні і правильно організовані заняття під керівництвом фахівця при 

постійному медичному контролі [3].
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Кожний загальноосвітній заклад України знаходиться сьогодні у певних пошуках себе 

в «новітній реальності», яка «зміщує наголоси» і поступово перетворює «педагогіку освіти і 

виховання» «на педагогіку соціалізації» [2, с. 65], тобто переходить до педагогічного впливу 

на чинники соціалізації дитини, збільшуючи їхню позитивну дію на неї і водночас 

зменшуючи негативну. Це спонукає до вивчення впливу зазначених чинників на школяра та 

управління ними згідно з сучасними вимогами українського суспільства до освіти. Такі 

вимоги зумовлені дієвістю потрясінь, яких cуспільство зазнало в останні десятиріччя і які, у 

свою чергу, призвели до кризи сімей, збільшення проявів соціального сирітства та кількості 

дистанційних сімей внаслідок трудової міграції, розшарування родин, збільшення бідності й 

жебрацтва, лібералізації статевої моралі, поширення негативних явищ у молодіжному 

середовищі: культування насилля, криміналізації субкультури, тютюнопаління, вживання 

алкогольних і наркотичних речовин, зниження віку перших статевих контактів тощо. Це 

знаходить підтвердження в офіційно зафіксованих показниках по країні, починаючи з 2000 р. 

[5; 6].

За даними Держкомстату станом на вересень 2017 р., в Україні нараховується 6,5 млн. 

сімей. Кількість сімей, які мають у своєму складі дітей до 18 років, становить близько 38%. З 

них неповних – 1 млн. 257 тис., з яких, у свою чергу, 89% – сім’ї, де дітей виховує одна мати, 

3%  –  родини, в яких дітей виховує батько [2]. Тобто  практично 80% неповнолітніх у 

державі належать до «групи ризику» за статусом сім’ї.  Кожен п’ятий з них, як доводять 

дослідження по регіонах, хворий на невроз. Більше половини учнів ЗНЗ, мають відкрито 

виражену шкільну дезадаптацію тощо [4, с. 4].

Прискорене зростання кількості неблагополучних сімей (уникнення батьками 

обов’язків щодо виховання дітей, жорстоке поводження з дітьми, фізичне та психічне 

насильство щодо них тощо) зафіксоване дослідженнями по різних областях України. Останні 

декілька років воно сприяє поширенню дитячої безпритульності, збільшенню кількості 

«дітей вулиці». Деформація української сім’ї як основного інституту виховання стає 
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об’єктивною умовою інтенсивного зростання числа учнів з девіантною поведінкою, 

передумовою скоєння школярами різних правопорушень [4, с. 5]. 

За даними Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту станом на березень 

2017 р., тютюнопаління – масове явище серед школярів: 74% юнаків та дівчат віком 16-17 

років;  постійне паління у старших класах,  систематичне паління з 11-12 років (5 клас). 

Масштабності набуває нарковживання серед учнів загальноосвітніх шкіл, особливу 

інтенсивність виявляє алкоголізація у дитячому та молодіжному середовищі. Перший 

контакт з алкоголем та психоактивними, наркотичними речовинами відбувається у дитини в 

11-13 років, в 12-15 років для неї «нормою» вже стають сильноалкогольні напої та 

нарковживання у стані важкого сп’яніння або заміна алкоголю психотропними речовинами, 

наркотиками. Збільшується кількість тих, хто вживає алкоголь та наркотики постійно. 

Адиктивну поведінку школяра спричиняє як непоінформованість, так і наявність 

родичів чи друзів, кількість яких збільшується, що зловживають психоактивними 

речовинами. До того ж – непорозуміння з батьками, їх часта відсутність, фактична 

обмеженість у коштах для задоволення дозвіллєвих потреб, відсутність мотивації щодо 

змістовного дозвілля. В цьому контексті спостерігається збільшення відсотку школярів, для 

яких є характерною аморфна особистісна структура, які не мають реальних планів на 

майбутнє, не бачать його для своїх друзів і близьких, зокрема – для членів своєї сім’ї.

У середовищі школярів виявляє себе досить активно і тенденція щодо збільшення 

кількісних показників статевого життя при загальному зниженні сексуальної культури. 

Перший статевий контакт відбувається у більш молодшому віці та значно раніше 

розпочинається регулярне статеве життя. Приміром, якщо серед 25-28-річних, як показують 

дослідження, тільки 6% у перший статевий контакт вступили у віці до 16 років, то серед 

вікової групи 21-24-х років таких осіб вже 11%, серед 18-20-річних – 16%. Наймолодша 

категорія охоплює 15-17-річних юнаків та дівчат, нараховує вже 21% [3; 7].     

При таких масштабних соціальних проблемах виникає потреба в створенні належних 

умов для виховання та розвитку особистості дитини. Особливе місце в цьому процесі, за 

дослідженнями ООН, посідають освіта та охорона здоров’я у забезпеченні можливостей 

вибору людини в усіх сферах життя [1]. Для здійснення цього вибору дітям  потрібно знати 

про позитивні моделі поведінки (без насильства, наркотиків, алкоголю, бійок тощо) і бачити 

альтернативи негативним: щоб змінити ставлення до існуючого негативу як буденної справи, 

навчитися брати на себе відповідальність і будувати власне життя через соціальну адаптацію 

й уособлення водночас. Саме це є сутністю роботи соціального педагога, соціального 

працівника, психолога.
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Будучи палким шанувальником українського фольклору, О. Довженко у своїх оповіданнях 

використовує певні елементи стилю, композиції фольклорних творів, шукаючи справді 

новаторських форм виразу ідейного задуму. Так, у оповіданнях митця ми можемо побачити 

звертання до так званого «нанизування мотивів», використання ліричних і публіцистичних 

відступів, традиційних зачинів і закінчень, обрамлення, поетичної антитези і зіставлення.
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Специфічну функцію виконує публіцистичне обрамлення в оповіданнях «Ніч перед боєм» 

та «Воля до життя». В обох випадках у них визначено ідейно-тематичний зміст творів. Оповідання 

носять відверто агітаційний характер: одне з них закликає гартувати мужність і ненависть до 

ворогів, інше – ніколи не втрачати надії, до останньої миті боротись за життя там, де навіть 

медицина безсила. Перша частина рамки в оповіданнях побудована як діалог молодого танкіста з 

Героєм Радянського Союзу Петром Колодубом («Ніч перед боєм») та автора з лікарем Миколою 

Дудком («Воля до життя»). 

У першому оповіданні заключна частина теж діалог героїв, у другому – це заклик автора до 

бійців гартувати волю, боротися за життя. Як бачимо, художньому обрамленню О. Довженко 

надавав важливого значення, він шукав свіжих форм і барвів, ніколи не повторювався; в одних 

творах – це рамки, що носять описовий характер, вони розгорнуті, деталізовані, в інших –

ситуативні, побудовані в формі діалогу чи монологу, здебільшого стислі; часом це буває звернення 

до самого автора.

У ліричних відступах Довженко підносить читача до співучасника розповіді: «Але не 

будемо обтяжувати сюжет навіть дорогими серцю вставними сценами і рушимо швидше за 

плином подій, бо вони, здається, вже розпочались» [1, с. 45]. Автор вміє налагодити з уявним 

читачем контакт, взаєморозуміння через щирість безпосередність розповідного тону.

Словесний образ у ліричних відступах Довженка створюється за допомогою експресивної 

лексики, метафоричних образів, гротеску, драматичних інтонацій, посилених риторичними 

запитаннями, повторами: «За дідовим тином крешуть блискавиці. За дідовим тином буря дуби 

вивертає з корінням, грім розпанахує тишину. Чути плач й одчайдушні вигуки». Або  «Звідки цей 

страх?» [1, с. 45, с. 46].

Подібно до народних співців, письменник прагне говорити від імені народу, вказувати 

думи і настрої, що кликатимуть до боротьби, змушуватимуть проникати в суть явищ. І він насичує 

свої оповідання ліричними і філософсько-публіцистичними відступами, ремарками, наповнивши 

їх ширшим змістом, звертаннями до рідного краю, героїв.

За місцем у розкритті художнього та ідейно-естетичного змісту творів до ліричних 

відступів близькі традиційні зачини (чи заспіви) та закінчення, що стали органічною частиною 

кіноповістей, а з часом, очевидно, з цього жанру вони відійшли до оповідань, статей, 

публіцистичних виступів. Це випливало з особливостей поетичного бачення світу, масштабного 

мислення О. Довженка. 

Звертався митець і до лаконічних зачинів, що підкреслювали думку твору. Письменник 

використав форму зачину-звертання у публіцистичних творах та дикторських текстах. Безперечно, 

одне з джерел, що сприяли виробленню такої форми початків, – народна поезія.
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Неодноразово звертався О. Довженко до народної поезії, створюючи образи старих людей, 

які посідають у його творах особливе місце. Діди – носії досвіду, мудрості, розважності, адже 

мудрий сивий дід – традиційний образ у чарівних казках. Саме мудрими і гнівними суддями, 

безстрашними героями вивів митець дідів Савку і Платона в оповіданні «Ніч перед боєм». 

Безперечно, твір має яскраво виражене дидактичне спрямування, автор прагнув загострити у 

бійців почуття ненависті до ворога, кликав до останнього подиху боронити кожен клаптик рідної 

землі. 

Важливе місце в творчості О. Довженка займає образ матері. До нього звертався митець 

майже в усіх своїх творах, вкладаючи душу, ніжність. Добре відомо, що в українській літературі 

образ матері тісно пов’язаний з фольклорною традицією, у якому материнське начало є 

основоположним, адже у фольклорних текстах «зустрічаємо величний образ матері, усюди 

знаходимо виявлення до рідної матерії надзвичайної любові і пошани, що перетворюється в 

справжній апофеоз материнства» [2, с. 102].

Оповідання «Мати» було написане, як вважав сам письменник, задля слави народу. Із 

сфери величного і піднесеного поставав характер героїні Марії Стоян, що врятувала двох 

російських льотчиків Степана Пшеницина і Костю Рябова в період фашистського поневолення, 

назвала їх своїми синами. Захищаючи їх від загибелі, вона виявляє високу моральну красу 

людини. Материнська мужність Марії Стоян така висока, що навіть Палажка, дружина 

морального покидька – начальника поліції, убитого партизанами, не могла протистояти силі 

материнської любові і величі Марії Стоян: признала її матір’ю російських льотчиків.

Мова головної героїні оповідання образна, насичена народнопісенними елементами, 

розмовними зворотами. «І плакала вночі і вдень, згадуючи своїх синів Івана та Василя, – пише 

автор. – Хто ж їх нагодує, хто пригріє у лиху годину? Де вони? Може, лежать уже десь у полі, мов 

скляні, чи висять на шибенницях у німецькій неволі й вороння клює їм очі на морозі…» [1, с. 177].

Отже, у оповіданнях Олександр Довженко використовує ліричні і публіцистичні відступи, 

традиційні зачини і закінчення, обрамлення, поетичні антитези і зіставлення заради збагачення 

сюжету, романтичного пожвавлення розповіді, що сприяє  глибокому розкриттю теми творів.
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Визначення самоідентифікації займає важливе місце в сучасних дослідженнях і 

психотерапевтичних дискусіях. Однак більшість академічних праць присвячено проблемам 

соціальної, етнічної ідентичності та становленню особистісної ідентичності в дитячому віці. 

Проблема ідентичності в сучасному мультикультурному світі є об’єктом полеміки, 

тому що все частіше постають питання збереження кожним етносом своєї унікальності, 

свого «Я» і розмиття меж поняття «Іншого». Загалом, твори про пошуки своєї ідентичності 

набувають популярності саме через протиставлення «свого» і «чужого» культурного 

простору. Фактично, цей пошук змінює і саме поняття «свій», тому що той, хто «шукає», –

вже не просто індивід, а дивід, який намагається знайти своє справжнє «Я». Сьогодні 

глобалізація відбувається на тлі так званої антропологізації всього соціального пізнання, 

тому кожна культура впливає на іншу і певною мірою переходить в образ «Я». Для індивіда, 

який намагається засвоїти цінності культури, що не є для нього рідною, типова дуальна 

позиція, «розірваність авторської свідомості» [3, c. 209]. 

До письменників з подвійною культурною ідентичністю належить Бгараті Мухерджі, 

американська письменниця індійського походження. Вона, подібно до інших діаспорних 

письменників, перебуває на межі понять, які визначають досвід мігрантів і сенс зміни місця 

проживання. Її романи зображують розлом і настрої суб’єктів діаспори, що перебувають як у 

себе на батьківщині, так і за кордоном. У своїх романах авторка розповіла про перший досвід 

вигнання, еміграції та імміграції. Її змістовну оповідь складають здобуті знання і бурхлива 

фантазія, які застосовуються для передачі позитивного хвилювання і можливих життєвих 

травм в новому середовищі. Авторка є представником постмодерністської течії. Її творчість 

увібрала в себе ознаки екзотичного індійського походження письменниці та американського 

матеріалізму. «Я цілком вважаю себе американською письменницею, і це було моєю 

великою битвою: зрозуміти, що моє коріння як письменниці вже не є таким, яким воно було 

колись серед індійських письменників. <…> тепер моє коріння тут і мої емоції тут, у 

Північній Америці» [2], – пояснює вона. 
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У романі «Донька тигра» розповідається про власні переживання авторки, яка 

проживши декілька років у Канаді, повертається до вже «незнайомої, такої незрозумілої» 

Індії. Можна впевнено стверджувати, що роман був написаний за канонами реалізму, де 

приділяється увага пошуку саме жіночої ідентичності, яка будується через численні 

компоненти: мову, міфи, історію, психологію, стать і расу. Це безпосередньо повʼязано із 

самооцінкою суб’єкта і несвідомим успадкованованим позиціонуванням. 

Тара, героїня твору, яка виховувалась на західних цінностях, веде спосіб життя, що 

відрізняється від традиційної поведінки індійської жінки, свобода якої обмежена чотирма 

стінами будинку. Однак, незважаючи на її вестернізацію, дівчина не повністю відірвана від 

минулого. Зіткнувшись з суворими умовами і несподіваними обставинами, Тара, сидячи в її 

самотній кімнаті у Вассарі, вирішує помолитися Калі, індуїстській богині влади, щоб 

подолати непорозуміння з американцями [1, с. 8].

Вона виходить заміж за американця, і коли відвідує Індію через роки, відчуває дивні 

емоції. Вестернізація зробила діаспорні зміни в її вже дивідній ідентичності. Тару манять 

рідні спогади, що закарбувалися в її пам’яті, але насправді вона стикається із проблемою 

приналежності до своєї батьківщини. Дівчина не може ментально прийняти реалії побуту 

рідної землі, тому страждає на дислокації – як психічні, так і географічні.

Вона виявляє, що вже більше є іноземкою, ніж місцевою жителькою, адже відчуває 

тривогу через складну і незрозумілу систему політики, привілеїв та ієрархій влади та класу в 

Індії. Травмована і зруйнована мрія про Калькутту змушує, внаслідок глибоких роздумів про 

те, як змінилося її життя в Америці, несвідомо дійти до суттєвого питання: «З чого 

починається відчуженість духу? Чи починається це прямо в центрі Калькутти, з сорока 

румʼяними бельгійськими жінками, товсті лоби яких набухають під білосніжним головними 

уборами, довге чорне вбрання яких підсилює ворожість індійського сонця?» [4, с. 37].

Отже, роман відображає колізії відображення зіткнення життєвого світу двох культур 

крізь призму дивідної свідомості авторки і її героїні водночас. Письменниця зображує 

амбівалентність індивіда, його культурний діалог і поступове прийняття «іншого свого».
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Сучасна соціокультурна ситуація характеризується цілим рядом негативних процесів, 

які намітилися в сфері духовного життя українського суспільства – втратою духовно-

моральних орієнтирів, відчуження від культури і мистецтва дітей, молоді і дорослих, 

істотним зменшенням фінансової забезпеченості установ культури, у тому числі й діяльність 

сучасних культурно-дозвіллєвих центрів.

Дозвіллєзнавство – це галузь науки, яка вивчає життєдіяльність, відносини й 

організацію людей у сфері вільного часу. Вільний час – це не самоціль. Дійсну цінність він 

набуває лише тоді, коли використовується для всебічного розвитку особистості. Вільний час 

призначений для того, щоб людина мала можливість розкрити себе, піднятися до вищого 

рівня прояву своїх здібностей, повніше задовольнити свої постійно зростаючі потреби. По 

суті це такий же зайнятий час, як і години праці на виробництві або в домашньому 

господарстві. Тільки ця зайнятість – особливого роду. У вільний час ми вчимося, виховуємо 

дітей, читаємо книги, дивимося телевізор, ходимо в кіно, театр, на концерти, займаємося 

самоосвітою, спілкуємося з товаришами і друзями, буваємо на природі тощо [3]. Дозвілля –

це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких задовольняються безпосередні 

фізичні, психічні і духовні потреби, в основному відновлювального характеру. На відміну від 

природної основи відновлення сил людини, дозвілля є специфічним, соціальним способом 

регенерації цих сил [5].

Структура дозвілля складається з декількох рівнів, що відрізняються один від одного 

своєю психологічною і культурною значимістю, емоційною вагомістю, ступенем духовної 

активності.

У дозвіллєвій діяльності колектив виступає основною ланкою зв’язку між 

особистістю і суспільством. Заняття в клубному колективі здійснюються на більш високому 

рівні активності, не обмеженому лише пізнавальною діяльністю, як це відбувається у 

виробничих і навчальних колективах. У стабільних колективах розвивається інтерес, 

піднімається активність учасників, увага стає більш стійкою. Важливо, щоб учасники 

колективів постійно ділилися своїми успіхами з іншими, постійно взаємодіяли [4].
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Практикою доведено, що культурно-дозвіллєва установа за своєю природою має 

можливість розвивати в людей стійкі загальні інтереси і в подальшому спиратися на них. 

Саме аматорство засноване на жагучому захопленні, спричинює в людині підвищену, стійку 

увагу, що є умовою творчості. Треба прагнути до того, щоб і масові заходи зумовлювали 

велику активність її учасників. Відповідно така активність, викликає увагу і підтримує її на 

високому рівні [2].

У соціологічному плані виділяють дві сторони впливу суспільного прогресу як 

об’єктивного фактора на тенденції соціального розвитку молоді. З одного боку, які 

змінюються об’єктивні і суб’єктивні умови макросередовища, опосередковують особливості 

включення молоді в соціальну структуру суспільства, що позначається як на формуванні 

соціального вигляду молодого покоління, так і на мірі розвинутості самої соціальної 

структури. З іншого боку, фактори суспільного прогресу, відображаючись у свідомості 

молодих людей, впливають на їхні потреби, інтереси, ціннісні орієнтації в їхніх поведінкових 

програмах, що, в кінцевому рахунку, також відбивається на соціальному вигляді молоді. 

Молодь характеризується тими суспільними відносинами і суспільними формами, які 

визначають її як самостійну соціально-демографічну групу. 

На початку 90-х про Інтернет говорили досить мало, особливо у нашій країні. 

Сьогодні ж практично не обходиться без постійного згадування про це наукове відкриття 

останньої чверті XX століття в таких засобах масової інформації як газети, радіо і 

телебачення.

Інтернет – глобальна комп’ютерна мережа, що охоплює увесь світ. Сьогодні вона має 

близько 15 мільйонів абонентів у більш ніж 150 країнах світу. Щомісяця розмір мережі 

збільшується на 7-10%. Iнтернет утворив як би ядро, що забезпечує зв’язок різних 

інформаційних мереж, які належать різним установам в усьому світі, одна з одною. Інтернет, 

що служив колись винятково дослідницьким і навчальним групам, чиї інтереси простиралися 

лише до доступу до суперкомп’ютерів, стає усе більш популярним у світі, особливо у світі 

інформації.

Відбувається це з кількох причин. По-перше, Інтернет міцно ввійшов у життя 

багатьох людей; по-друге, він не тільки претендує, але вже зайняв визначне місце серед 

традиційних ЗМІ. І, очевидно, з огляду на досить швидкий прогрес наукової думки в наш 

час, займає чільне місце серед традиційних джерел інформації. На сьогоднішній день 

Інтернет включає і відображає майже всі сфери життя суспільства. Він значною мірою 

впливає на економічне, політичне і культурне життя як однієї країни, так і світу в цілому.

Інтернет уже досить давно і реально використовується як всесвітнє і всеохоплююче 

інформаційне середовище, на базі якого невдовзі формуватимуться практично всі ділові 
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відносини: від систем роздрібної торгівлі до корпоративних розподілених мереж 

транснаціональних компаній. Інтернет змусив поглянути і на бізнес як на глобальний процес.

Сьогодні електронна комерція (ЕК) розглядається як засіб, який надає всім рівні можливості 

з допомогою Інтернету брати участь у процесі комуніціювання без кордонів і змінювати 

структури своїх ділових відносин у глобальному масштабі [1].

На сьогоднішній день в Інтернеті можна знайти усе – від астрофізики і рідких видів 

рослин східного Забайкалля, до гороскопів і докладних креслень портативних вибухових 

пристроїв. Незважаючи на те, що маркетинг, який народжується, у цій області, економічно 

стримує прогрес власне мережних технологій, справи йдуть добре.

Інтернет посів настільки міцну позицію в житті багатьох українців, що психологи 

почали бити на сполох – в Україні поширюється лудоманія, або ж комп’ютерна залежність. 

Людям настільки подобається жити у віртуальному світі, що їм нецікаво у справжньому. А 

нецікаво тому, що вони просто не знають, як себе в ньому поводити: як спілкуватися на 

словесному рівні, як вирішувати конфлікти, як любити чи гніватися. Тому якщо батьки 

купують своїм малим дітям комп’ютер і вважають, що роблять цим великий подарунок та 

добру справу, вони помиляються. 

Отже, інтернет об’єднує мільйони людей в усіх частинах світу та стрімко збільшує 

кількість своїх абонентів, забезпечуючи можливість двостороннього інтерактивного 

спілкування, являється революційним методом комунікації. Очевидно, що Інтернет, як нова 

двостороння інтерактивна система комунікації, суттєво змінить форми соціальної організації 

суспільства, оскільки інформаційна насиченість глобальних мереж, порівняно недорогий 

доступ до них та простота взаємодії залучають в Інтернет кожного дня тисячі людей в 

усьому світі. Інтернет слугує становленню нової форми існування людини – віртуальних 

соціумів. У зв’язку з цим, важно адекватно оцінювати вплив комп’ютерних комунікацій на 

соціальну організацію, персональну ідентифікацію та на зв’язки між «реальним» світом та 

«віртуальним».
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Дитяча література як дисципліна сьогодні читається у ВНЗ на філологічних 

факультетах. Проте, на превеликий жаль, у сучасній практиці вищої школи іноземномовної 

спеціалізації не знаходиться окремого місця такій дисципліні, як дитяча література. Не 

вперше порушується питання про дитячу літературу у системі вивчення іноземних мов. З 

приводу означеної проблеми досить вдалим напрацюванням може слугувати програму курсу 

«Дитяча література» для студентів філологічних спеціальностей, укладена Г.І. Атрошенко 

(2016 рік).

Багато «за» щодо викладання та вивчення дитячої літератури студентами 

іноземномовних спеціальностей педагогічних вузів. Доречним видається вивчення дитячої 

літератури у ВНЗ саме педагогічному через її безпосередній дидактизм. Дитячі жанри дають 

надзвичайно широку палітру цілого комплексу специфічних явищ. І саме педагогу просто 

необхідно мати про них чіткі уявлення. Дитячі твори – значна літературна, мовна й 

педагогічна схема, та, на жаль, системних знань нам не вистачає. Наприклад, звернемось до 

дитячого фольклору. Це та сама система естетичного, художнього виховання дітей, духовної 

просвіти, яка не є елітарною, недоступною, вона не для вибраних, найбільш обдарованих, а 

для всіх. У фольклорі перші місяці і перші роки визначають хіба чи не більше, ніж потім все 

життя. Жодна система виховання, крім фольклорної, не бере за основу той критичний період 

розвитку дитини, коли, як стверджують спеціалісти, і відбувається вирішальне закладання 

звукової інформації. Вирішальне – на все життя!
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Колискові пісні (особливо українські) – це замовляння-обереги, засновані на магічній 

силі дії слова. Лише материнська колискова здатна заспокоїти, зберегти, допомогти. 

Колискову-оберіг несе дитина в життя, піде з нею в роки. Нині ми переживаємо добу 

воскресіння України, припадаємо до цілющого джерела народних цінностей. Тож знаймо: 

колискову завжди співає мати, прохає-випрохує долю дати життя-здоров’я своїй дитині. Це є 

великою таїною духовності.

З перших хвилин свого земного буття дитина знаходиться не в безладі звуків, а під 

владою слова і музики, у музично-поетичному оточенні: колискові пісні, пестушки, утішки 

заводили її у світ, налаштовували на  гармонійний музично-поетичний лад.

Пестушки та утішки існують у слові – замовляння  та ритмові – музиці.  Вони мають 

магічне і практичне значення. Це одна з найдавніших, первісних форм культури. Це (і 

студентам – майбутнім матерям і батькам – не завадить знати) – найкращий спосіб 

координації рухів, дитяча гімнастика (народна аеробіка), як скоромовки – спосіб розвитку 

мови (народна логопедія). Дитячі пісеньки, ігри засновані на поетичному або прозаїчному 

діалозі; майже всі дитячі казки – це маленькі одноактові п’єси театру тварин.

На зв’язку корисного і красивого у дитячому фольклорі заснована вся система 

естетичного народного виховання.

Казки. Народна педагогічна енциклопедія. Художня, втілена в образах, сюжетах. Як 

не розгубитися серед величезного казкового простору? Казку слід подати дитині у певний 

час, у певних обставинах, у певному віці. Коли саме? Курс дитячої літератури повинен 

відповісти на ці питання.

Дитячий фольклор для дитини – внутрішнє екологічне середовище, яке вимагає 

збереження і захисту. Системних знань не вистачає. Спрацьовують на побутовому рівні 

окремі моменти, але ж стихійно, часом неграмотно (як-от: колядки і щедрівки на різдвяні 

свята, коли діти, буває, не мають повного уявлення, як і коли повинно відбуватися це магічне 

дійство. А висока естетика?!). Дитячий фольклор вивчається в курсі усної народної творчості 

як окремий розділ, та варто глибше вдатися до вивчення народної художньої педагогіки. І 

слід зробити це під час читання курсу «Дитяча література».

Знання, глибоке вивчення дитячої літератури просто необхідне. Наприклад, дитячі 

поезії Олександра Олеся полегшать дітям зміцнити крила своєї фантазії, оволодіти азбукою; 

ідеї гуманізму у казках М. Карамзіна не залишають дітей байдужими; безперечно, стануть у 

нагоді «досліди про педагогічні засоби в освіті дітей» дідуся Іринея. Не можуть пройти повз 

увагу дітей твори К. Ушинського, Л. Толстого, В. Біанкі, М. Пришвіна про природу, тварин. 

Е. Сетона-Томпсона як природознавця діти пізнають поряд із Дж. Кервудом і Сірою Совою. 

Цікавими видаються для читання твори зачинателя американської дитячої літератури Н. 
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Готорна, пізнаємо фантастичне, незвідане і прекрасне у творах Жуля Верна, О. Беляєва, 

М. Трублаїні.

Дитяча література – це філологічна дисципліна, й ігнорувати її на іноземномовній 

спеціаліалізації недоречно. Вивчення іноземної мови стає все популярнішим, фахівці з 

іноземних мов користуються все більшим попитом на ринку праці. І саме їм у нагоді стане 

дитяче літературознавство (розучування дитячих пісень, складання казки, театр з дійовими 

особами, порівняння-зрізи – що популярнее в нашій країні, а що у англійців, німців, іспанців, 

переклад-гра та ін.). Саме курс дитячої літератури дасть кваліфіковану інформацію і про 

творчу лабораторію книжки нового типу, відродження жанру дитячої художньої книги.

Творчий підхід у викладанні дитячої літератури на іноземномовних спеціалізаціях 

сприятиме отриманню студентами кваліфікованих знань, мобілізуватиме їх до серйозної 

збирацької та перекладацької праці.

ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЙ ВВІЧЛИВОСТІ 

В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Бахмет Юлія

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Баранцова І.О.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: juliabahmet@gmail.com

Мовне спілкування вважається одним із найважливіших видів людської діяльності. 

Ввічливість є обов'язковим елементом цього спілкування, що забезпечує рівне, успішне і 

безконфліктне його протікання. Будучи однією з базових складових міжособистісного 

спілкування, ввічливість є найбільш важливим регулятором поведінки людини, необхідної 

для досягнення ефективної соціальної взаємодії.

Дане дипломне дослідження присвячене вивченню семантико-синтаксичних засобів 

вираження категорії ввічливості та засобів відображення етикету в мові роману Колін 

Маккалоу «Ті, що співають у тернії» та його перекладу.

Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасна лінгвістика характеризується 

великим інтересом до прагматичних досліджень мови і, безпосередньо, категорії ввічливості, 

оскільки, зважаючи на розширення меж міжнародного співробітництва, формуються нові 

вимоги до якості міжкультурного комунікативного процесу, з'являється необхідність знати і 

виконувати мовні стратегії, які ведуть до успішного процесу комунікації.
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній узагальнені особливості 

семантико-синтаксичних засобів вираження категорії ввічливості і їх реалізація в мові 

роману К. Маккалоу «Ті, що співають у тернії».

Об'єктом дослідження є основні властивості і тенденції становлення і розвитку 

категорії ввічливості.

Предметом дослідження є особливості семантико-синтаксичних засобів вираження 

категорії ввічливості та відображення етикету, використовувані учасниками спілкування для 

реалізації своїх комунікативних цілей в ряді ситуацій повсякденного спілкування.

Метою цієї роботи є вивчення загальних засобів реалізації категорії ввічливості в 

англійській та українській комунікативних культурах і виявлення їх в мові роману К. 

Маккалоу «Ті, що співають у тернії».

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

1. Сформулювати визначення ввічливості як комунікативної категорії, 

прийнятої для міжкультурних порівняльних досліджень і визначити універсальні 

компоненти, які властиві їй.

2.На основі розглянутих теорій ввічливості вивчити принципи ввічливості в 

мовленнєвому спілкуванні в англійському та українському етносоціумах.

3.Провести аналіз категорії ввічливості, яка відображена формулами мовного етикету 

в англійській та українській лінгвокультурах.

4.Вивчити та узагальнити засоби реалізації категорії ввічливості та їх виявлення в 

мові роману К. Маккалоу «Ті, що співають у тернії».

5.Порівняти комунікативну поведінку англійців і українців в однотипних ситуаціях 

спілкування шляхом зіставлення використовуваних ними мовних засобів і комунікативних 

стратегій.

Крім загальнонаукових методів - індукції, дедукції, аналізу, синтезу, - в ході 

дослідження, в якості основних використовувалися: метод лінгвістичного опису, метод 

порівняльно-порівняльного аналізу, дискурсивний аналіз, метод статистичного аналізу.

Практичним матеріалом були діалогічні побудови, відібрані методом суцільної 

вибірки з роману Колін Маккалоу «Ті, що співають у тернії» і його перекладу на українську 

мову, зробленого В. Горбатька.

Одиницями аналізу виступають засоби реалізації ввічливості в дискурсі, які в 

узагальненому вигляді можна назвати сигналами ввічливості.

Аналіз теоретичної літератури і фактичного матеріалу, відібраного з сучасного 

художнього твору, показав, що існують різні мовні засоби для вираження категорії 
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ввічливості в англійській та українських мовах, а також допоміг підтвердити той факт, що 

комунікативна поведінка англійців та українців різниться.

Англійська та українська ввічливість мають різну спрямованість: англійська є 

адресатноорієнтованою (в основі - демонстрація уваги до інших). Англійська ввічливість 

спрямована на співрозмовника і виконує велику комунікативну функцію. Українська 

ввічливість більшою мірою замикається в суб'єкті (в основі - дотримання правил 

пристойності) і несе велике етичне навантаження. Наприклад, в англійській комунікативній 

культурі вибачення супроводжує будь-які дії, спрямовані на відшкодування загрозливого 

мовного акту. Фраза «excuse me» і, тим більше, слово «sorry» не несуть тієї прагматичної 

цінності, якою володіють українські фрази «вибачте», «вибачте, будь ласка». Те ж саме 

стосується і слів подяки. Англійці дякують за будь-яку незначну дію, тим самим 

висловлюючи свою незалежність і небажання втручатися, впливати на співрозмовника або 

бути йому належним. В українській комунікативній культурі висловлювати подяку зазвичай 

прийнято за надання значної послуги.

Проведений аналіз теоретичної літератури і фактичного матеріалу також підтверджує 

той факт, що комунікативна поведінка українських комунікантів є більш природна. 

Українські комуніканти в великій мірі стурбовані дотриманням балансу між ввічливістю і 

щирістю. Надмірна ввічливість сприймається укрїнцями негативно. Англійська 

комунікативна культура навпаки, характеризує суворе дотримання комунікативних правил. 

Активне використання численних знаків уваги до співрозмовника, з одного боку, і 

підкреслена повага до своєї приватної автономії, з іншого, сприймається як природна 

поведінка.

В результаті аналізу фактичного матеріалу ми переконалися, що в мові роману К.

Маккалоу «Ті, що співають у тернії» відображені всі основні риси англійської 

(комунікативна опосередкованість, непрямолінійність, ухильність, комунікативна 

некатегоричність, комунікативна суб'єктивність, комунікативна неформальність 

(демократичність), комунікативна підтримка співрозмовника) і української комунікативної 

поведінки (допустимість надання прямого комунікативного тиску на адресата, 

комунікативна природність, менша регламентованість комунікативної поведінки, такої як 

прямолінійність, однозначність, категоричність, емоційність, пріоритетність змісту).

Знання даних комунікативних особливостей має надзвичайно важливе значення для 

успішної міжкультурної комунікації, тому, що дозволяє адекватно розуміти поведінку 

співрозмовника і будувати власні висловлювання відповідно до комунікативних норм і 

традицій іншої культури.
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Знання стратегій ввічливості, що формують національний стиль вербальної 

комунікації є найважливішою складовою міжкультурної комунікативної компетенції.
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ОСОБЛИВОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
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Сутність патріотичного виховання в сучасних умовах може трактуватися як розвиток 

почуття особистості, патріотичної свідомості, заснованої на гуманістичних духовних 

цінностях свого народу.

Дошкільний вік – важливий період формування духовності особистості. Саме в цей 
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період закладаються основи формування духовності, почуттів, сприйняття світу та 

світовідношення, любов до всього живого. У старшому дошкільному віці, як відзначають 

психологи, з’являються новоутворення, що свідчать про можливість і необхідність 

здійснення спеціальної роботи з патріотичного виховання дітей. До них відноситься, перш за 

все, формування у дошкільників моральних почуттів на основі збагачення змісту, зростання 

усвідомленості, глибини і стійкості емоційних переживань (Г. Люблінська [4]). Дослідники 

також вказують на тісний взаємозв’язок емоційних і пізнавальних процесів у дошкільників 

(Л. Виготський [1], О. Запорожець, Д. Ельконін [5], підкреслюють важливе значення емоцій в 

регуляції діяльності і поведінки дітей (О. Леонтьєв [3]). На основі збільшення розумових і 

пізнавальних здібностей старші дошкільники здатні виявити стійку цікавість до рідної 

країни, подіям, що в ній відбуваються; у дітей цього віку під керівництвом дорослих може 

бути сформована система знань про навколишній світ, яка стає основою їх свідомого 

відношення до нього (Л. Виготський [1]).

У старшому дошкільному віці закладається фундамент моральної поведінки дитини, 

починає формуватися громадянська спрямованість особистості, активно відбувається 

засвоєння моральних норм і правил поведінки. Характер у дітей лише починає складатися, 

тому характерологічні прояви є ситуативними, відзначаються суперечливістю та нестійкістю. 

Дитина дошкільного віку відрізняється великою емоційністю. Глибоке знайомство 

дітей цього віку з явищами суспільного життя сприяє зростанню соціального початку у 

почуттях, формуванню правильного ставлення до фактів довколишнього життя. Вітчизняні 

психологи підкреслюють важливість виникнення паростків патріотизму. Якщо дитина в 

дитинстві випробувала відчуття жалості до іншої людини, радість від хорошого вчинку, 

гордість за своїх батьків, пошану до людини праці, захоплення подвигом, підйом від 

зіткнення з прекрасним, вона тим самим набула «емоційного досвіду», «фонд емоційних 

переживань», який матиме величезне значення для подальшого розвитку. Тим самим будуть 

«уторовані шляхи для асоціацій емоційного характеру», а це є основою, фундаментом

глибших почуттів, умовою повноцінного емоційного розвитку людини. 

В той же час учені стверджують, що моральні почуття не можуть виникнути шляхом 

природного визрівання. Їх розвиток залежить від засобів і методів виховання, від умов, в 

яких живе дитина. Найістотніше у вихованні моральних почуттів – це безпосереднє 

виявлення їх в реальних практичних вчинках і діях дітей. У дітей старшого дошкільного віку 

можуть бути сформовані не лише повноцінні уявлення, а і прості моральні поняття, а також 

здатність до аналізу, порівняння, класифікації, угрупування знань по певних ознаках. У 

дошкільників формуються пізнавальні інтереси, дитину починають привертати соціальні 

явища, про що свідчать дитячі питання, теми розмов, ігор, малюнків. У дітей старшого 
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дошкільного віку можна сформувати систему узагальнених знань про явища суспільного 

життя, які є основою їх свідомого відношення до оточуючого, передумовою патріотичного 

виховання. Цьому сприяє збільшення обсягу уявлень і понять про навколишній світ. 

Сприймання світу як єдиної системи багатогранних форм існування культур, мов, 

ідей, поглядів, усвідомлення цієї різноманітності й єдності зумовлюють необхідність 

виховання в дітей таких людських якостей, як толерантність, повага до інших культур, 

релігій, поглядів. Зростає пріоритет загальнолюдських цінностей, гуманістичних і 

антропософських домінант. Засвоєння світової культури крізь призму національної 

допоможе виховати світогляд майбутнього громадянина країни, здатного діяти не тільки у 

своїй національній державі, а й у світі [2, с. 76].

У дошкільному віці складаються початки дієвого в повному розумінні цього слова 

ставлення до Батьківщини, що виявляються в умінні піклуватися про рідних і близьких 

людей, робити потрібне для інших, берегти те, що створене працею людини, відповідально 

відноситися до дорученої справи, дбайливо поводитися з природою.

Однією з істотних особливостей дітей старшого дошкільного віку є поява 

супідрядності мотивів, і на цій основі складаються суспільні мотиви трудової діяльності, 

прагнення зробити щось потрібне, корисне для оточуючих. 

Діти старшого дошкільного віку можуть знайомитися з явищами своєї та іншої 

культур. Коло елементарних знань можна окреслити такими напрямками: існують різні 

культури, які мають свої відмінності у звичаях, традиціях, святах тощо; кожна людина 

належить до однієї або декількох культур (двомовні або багатомовні родини), якими вона 

повинна цікавитися, які повинна зберігати і поважати; життя людей у сучасному світі 

неможливо без поважливого ставлення до народів інших культур, адже війни починаються 

тоді, коли люди не можуть або не хочуть домовиті між собою.

Вихованість початків патріотизму у старших дошкільників – це результат 

систематичної і цілеспрямованої роботи вихователя дошкільного закладу, що передбачає 

організацію пізнавальної діяльності дітей з опанування доступного для даного віку обсягу 

знань про Батьківщину, формування у них емоційно-позитивного ставлення до занять такого 

роду, співпереживання в процесі пізнання, інтересу до подій, що відбуваються в країні, 

потребі в суспільствознавчих відомостях, стимулювання у дошкільників прагнення до 

віддзеркалення в діяльності отриманих знань і стосунків, накопичення досвіду участі в 

суспільно корисній діяльності. 

Вирішення даних завдань і обумовлює відповідні напрями виховної роботи : 

- озброєння дітей знаннями про рідну країну і формування емоційно позитивного 

відношення до явищ суспільного життя; 
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- стимулювання прояву старшими дошкільниками активного ставлення до оточуючого 

в процесі творчої діяльності; 

- організацію суспільно корисної діяльності дошкільників, сприяючої накопиченню 

досвіду дієвого відношення до оточуючого. 

Головне у виховному процесі – правильно визначити його цілеспрямованість: вчити 

дітей, як треба жити в єдиній родині, поєднуючи особисті потреби з суспільними інтересами, 

інтегруючи у вихованні кращі загальнолюдські якості з національними, проте висуваючи на 

передній план національний інтерес, формування національного обличчя.

Методика патріотичного виховання має підпорядковуватися формуванню 

доброзичливої, чуйної, благородної, порядної людини. І в центрі уваги цієї методики має 

бути турбота про дитину, увага до неї, до її розвитку.

Виявлення у виховному процесі нових педагогічних фактів може суттєво 

видозмінювати модифікацію виховного процесу стосовно сучасних завдань, а нетрадиційні 

форми і методи виховної роботи можуть нести в собі вдосконалення, модернізацію, 

адаптацію тих чи інших педагогічних ідей, які вихователь розумно використовує на 

практиці. 
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Одним з найбільш актуальних процесів, який визначає тенденції розвитку 

сучасного світового співтовариства є глобалізація, що проникає у всі сфери життя 
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суспільства від ТНК до людини, від якої залежать політичні та економічні інтеграційні 

процеси у світі.

На сучасному етапі розвиток глобалізації полягає в розширенні і ускладненні

взаємозв'язків і взаємозалежності як людей, так і держав, що виражається у формуванні 

планетарної інформаційної системи, світового ринку капіталів, товарів і робочої сили тощо. 

Глобаізація – це всеоб’ємлючий та незворотній процес. Економіки країн світу рік за роком 

формують єдину полідержавну економічну систему. В результаті чого виникають 

різнонаправленні звя’зки національних економік і світового господарства, їх глибокі 

взаємозалежність та взаємозв’язаність. Розвиток економік кожної з країн зумовлює все 

більші тенденції функціонування світового господарства як єдиного цілого. Ефект від 

глобалізаційного процесу проявляється в переході світової економіки на новий якісний 

рівень, проявом якого є розвиток та діяльність транс-національних корпорацій [1].

Проблема впливу глобалізації на функціонування транснаціональних корпорацій є 

дуже актуальною. Питання глобалізації присвячені праці як зарубіжних вчених (Р.Ратті, 

П.Еберхардт, З.Зьоло, Й.Звєрев, Ю.Тей), так і вітчизняних (О.Амоше, П.Бєлєнький, В.Будкін, 

М.Долішній, Н.Луцищин) [2].

В сучасних умовах глобалізації світогосподарських зв’язків поява глобальних ТНК 

призвела до того, що третина світової торгівлі здійснюється в рамках транснаціональних 

комплексів. Спостерігається зростання зовнішньоекономічної діяльності, в якій ТНК 

виступають в ролі торговців, інвесторів, розповсюджувачів сучасних технологій, 

стимуляторів міжнародної трудової міграції, а також сприяють розширенню та поглибленню 

виробничих зв’язків між підприємствами різних країн. Завдяки міжнародній міграції 

довгострокового капіталу, прискорився процес взаємопроникнення фінансового капіталу, що 

посилило могутність  ТНК. Завдячуючи вивезенню капіталу і системі міжнародного 

виробництва, ТНК отримають значні прибутки навіть за умов загострення кризових явищ в 

світовій економіці. Загрозою для національних економік є  те , що для міжнародного бізнесу 

головною метою є максимізація прибутку і можлива ситуація, що для здійснення цієї мети 

будуть впровадженні дії які призведуть до посилення негативних економічних і соціальних 

наслідків для приймаючих країн. ТНК своєю діяльністю закріплюють перерозподіл світового 

продукту на користь провідних ринкових країн.

Більшість країн, що розвиваються готові на будь – які поступки, щоб отримати 

інвестиції ТНК. Загроза політичної нестабільності й експропріації перешкоджає їх 

діяльності. У зв‘язку з цим ТНК намагаються захищати свої інвестиції, створюючи систему 

захисту іноземних вкладень. У 1985 році промислово - розвинуті країни за підтримки 

Світового банку створили міжнародну організацію із захисту інвестицій ТНК – МІГА –
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Міжнародне агентство з гарантій інвестицій. МІГА – перша міжнародна система, що страхує 

від політичних ризиків закордонних інвестицій ТНК у приймаючих країнах, пропонує 

технічні поради країнам, що розвиваються і які поліпшують інвестиційний клімат, таким 

чином збільшуючи іноземні інвестиції в країну. МІГА здійснює свої операції лише в 

середині країн – членів Агентства. 27 липня 1994 року Україна стала повноправним членом 

МІГА. На 2017 рік Агентство нараховує 181 країну. 

Для успішної діяльності ТНК поряд з МІГА існують й інші умови про захист і 

стимулювання іноземних інвестицій, або двосторонні інвестиційні договори  ДІД  це 

обов‘язкові міжнародні угоди між двома країнами, в яких кожна країна зобов'язується 

дотримуватися щодо ТНК стандартів, обумовлених в договорі. Ці стандарти спрямовані на 

захист власності та інших комерційних інтересів закордонних інвесторів, що сприяє 

нормалізації інвестиційного клімату в обох країнах. Таким чином, ТНК, співпрацюючи з 

міжнародними фінансовими інститутами, намагається захистити свої власні інвестиції і 

отримати максимальний прибуток, а також мінімізувати проблеми і негативні наслідки своєї 

діяльності для економіки окремих країн і світового господарства в цілому. Особливу роль 

ТНК відіграють і в Україні, як країні з трансформаційною економікою: мають змогу активно 

впливати на процеси приватизації, реструктуризації виробництва, оновлення технологічної 

бази, формують моделі участі держави у процесах міжнародної кооперації і міжнародного 

поділу праці. 

Однією з проблем діяльності іноземних ТНК в Україні для вітчизняних виробників є 

неможливість витримувати конкуренцію, порівняно з великими міжнародними 

корпораціями. Основною проблемою, яка перешкоджає формуванню та виходу українських 

ТНК на зарубіжний ринок, є низька конкурентоспроможність їхньої продукції. Для 

формування конкурентних переваг національних ТНК в глобальних масштабах потрібна 

розробка довгострокової стратегії переорієнтації економіки вітчизняних підприємств на ті 

види діяльності, які приносять найбільший прибуток і знання [10]. Індикатором успішної 

інтеграції національних підприємств у глобальний економічний простір повинна стати 

послідовна і цілеспрямована державна політика, спрямована на успішне впровадження 

нововведень і стимулювання їх розвитку через розвиток вітчизняних ТНК.
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В умовах глобального поширення соціальних мереж реальне спілкування все більше 

замінюється віртуальним. Для більшості сучасного населення використання віртуальної 

комунікації стало невід’ємним компонентом повсякденного життя. Широкого поширення 

набули способи знайомства, обміну інформацією і власними думками в соціальних мережах, 

регулярне оновлення фотографій (аватарів) та статусів, коментування записів тощо. Такий 

спосіб взаємодії створює ілюзію популярності і цінності конкретного індивіда в суспільстві, 

економії часу і фінансів (не потрібно нікуди ходити або їздити, щоб зустрітися і 

поспілкуватися). Сучасні дослідники відзначають великий вплив соціальних мереж на 

суспільну свідомість та становлення особистості користувача. В зв’язку з цим виникає 

потреба вивчення ціннісного ставлення користувача до власного «Я».

Серед мотивів реєстрації власних сторінок у соціальних мережах дослідниця 

Медвєдєва І.А. називає прагнення користувача реалізувати образ власного «Я-ідеального»; 

властиві особистості негативні агресивні тенденції, які не схвалюються оточуючими й не 

мають виходу в реальному житті; бажання контролювати власну деструктивну поведінку та 

справити враження на оточуючих у відповідності з існуючими нормами або в суперечності з 

ними; привернути увагу тощо. Так чи інакше, всі вищеназвані мотиви пов’язані з бажанням 

компенсувати власні комплекси та витіснити негативні особливості реального життя 

віртуальним образом власного «Я». Тобто, можна припустити, що до реєстрації в соціальних 

мережах та вдосконалення власного профілю призводить бажання самоствердитися та 

підвищити власну цінність в очах оточуючих.

Досліджуючи особливості спілкування в соціальних мережах та становлення 

особистості користувача, психологи стверджують, що людина позиціонує себе так, якою 

хоче бачити себе в очах оточуючих. Виходячи з цього, вивчення власної сторінки в 

соціальних мережах підвищує самооцінку, навіть якщо інформація, написана в ній, не 

відповідає дійсності. В сучасній психологічній науці такий ефект називається «дзеркальним 

Я» – це психологічна концепція, згідно з якою сприйняття власної особистості залежить від 
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оцінки оточуючих. Отже особливості ставлення до власного «Я» користувача соціальними 

мережами залежать від оцінки іншими його профілю.

Проаналізувавши літературні джерела, які розкривають питання впливу соціальних 

мереж на становлення і розвиток самосвідомості особистості (яка складається з «Я-

реального» та «Я-ідеального»), було з’ясовано, що захоплення віртуальним життям може 

бути відображенням важливої життєвої потреби кожної людини, а саме – заповнити 

мережевим спілкуванням те, чого бракує в реальному житті. Для багатьох соціальні мережі 

стали можливістю заявити про себе, підвищити самооцінку і навіть створити власний образ, 

який далекий від реальності. Люди прагнуть до нових вражень і шукають їх у віртуальному 

просторі. Досить часто активні користувачі мережевого простору виявляються самотніми у 

реальному житті, і саме тому проводять час, спілкуючись у соціальних мережах.

Сучасні дослідники Бутрова Н.М. і Цариценцева О.П. виділяють в «Я-концепції» 

користувачів соціальних мереж особливий компонент «Я-віртуальне». Даний термін 

використовується для опису комплексу змін в психічному стані, границь психічної 

реальності людини, що діє в умовах модельованого віртуального світу. Психологи Іванов 

М.С., Кузнєцова Ю.М., Чудова Н.В. виділяють «Я-віртуальне» як самостійну модальність 

«Я-концепції» особистості, як уявлення користувача соціальних мереж про систему 

особистісних якостей, притаманних йому як віртуальному комунікатору [2]. 

За дослідженнями Бутрової Н.М. та Цариценцевої О.П., один з чинників 

конструювання людиною образу «Я-віртуальне» – прагнення реалізувати фрустровані в 

реальному житті потреби, у тому числі потреб в позитивній самопрезентації та автентичному 

спілкуванні. Вміст образу «Я-віртуальне» користувачів соціальних мереж має загальні 

характеристики з іншими образами, але, в той же час, спостерігаються і ряд відмінних 

особливостей, описаних раніше. Так, в образі «Я-віртуальне» в меншій мірі представлені 

соціальні орієнтації, характерні для образу «Я-реальне», а саме: впевненість в собі, вміння 

бути хорошим наставником, організатором і керівником; виражена готовність допомагати 

оточуючим, розвинене почуття відповідальності; сором’язливість, скромність, схильність 

брати на себе чужі обов’язки; потреба в допомозі, довірі з боку оточуючих; прагнення до 

тісної співпраці з референтною групою, дружелюбні стосунки з оточуючими; реалістичність 

суджень і вчинків, скептицизм і неконформність.

Виходячи з цього можна зробити висновок про специфічні відмінності в змісті образу 

«Я-віртуальне» від образів «Я-реальне» і «Я-ідеальне». Так, в описі віртуального образу 

переважають в самостійність, привабливість, щирість, безпосередність, прямолінійність, 

наполегливість в досягненні мети [1]. 
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Таким чином, регулярне користування соціальними мережами безпосередньо впливає 

на формування ціннісного ставлення людини до самої себе, адже через віртуальне 

спілкування створюються певні уявлення людини про власну особистість, на основі яких 

будується «Я-концепція».
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В останні роки, особливо в державах пострадянської території, проблема насильства 

дітей у сім’ї ставала дедалі відкритішою, все більше вітчизняних і закордонних дослідників 

звертались до цієї проблеми з різних підходів: продовжували пропаганду педагогіки 

ненасильства, розкривали в різних аспектах види сімейного насильства, досліджували 

наслідки різних видів насильства дітей у сім’ї, розробляли шляхи попередження і подолання 

наслідків насильства у сім’ї.

Насильство – це дії, пов’язані з прямим спричиненням фізичної, психологічної чи 

моральної шкоди іншій людині, або загроза такого спричинення з метою спонукання до 

певної поведінки [1].

Насильство у сім’ї – форма деструктивних соціальних взаємин в сім’ї, що відображає 

її загальне неблагополуччя і порушення в ціннісно-нормативній сфері утворюючих її 

індивідів [1].
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Основними формами насильства дітей у сім’ї є: психологічне (емоційне), фізичне, 

сексуальне, економічне і нехтування потребами дитини. Кожна з цих форм має свої 

особливості і наслідки.

В Україні законодавчо визначено систему установ та організацій, на які покладаються 

захист дітей від насильства та профілактика цього явища. До цієї системи входять: служби у 

справах дітей; органи внутрішніх справ (насамперед, кримінальна міліція у справах дітей); 

органи та заклади освіти; органи та заклади охорони здоров’я; управління (відділи) у справах 

сім’ї, молоді та спорту; центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; притулок для 

дітей та центр соціально-психологічної реабілітації дітей; Всеукраїнська дитяча лінія (0-800-

500-33-5) та система телефонів довіри [2].

Координувальним органом у сфері захисту дітей від насильства та жорстокого 

поводження є служби у справах дітей.

Таким чином, соціальна робота здійснюється уповноваженими структурами, 

спрямована на: попередження, усунення та подолання чинників ризику виникнення 

насильства щодо дітей; раннє виявлення насильства; організація системи заходів, 

спрямованих на надання допомоги дитині, яка постраждала від насильства, а також на 

роботу з агресором, з метою недопущення повторних випадків насильства.

Інформаційно-рольовий тренінг є формою первинної профілактики насильства і в 

цілому розрахований на підлітків та старшокласників із відносно благополучних сімей. Ця 

категорія молоді звертається з проблемами у спілкуванні та взаємостосунками з однолітками 

та особами протилежної статі, які мають своїм підґрунтям викривлення у сприйнятті 

оточуючих, неадекватну самооцінку, прагнення домінувати або звичку підкорятись, 

відсутність толерантності і максималізм у завищенні очікування від ставлення інших. Саме 

ці недоліки можуть привести до застосування насильства, або прийняття ролі жертви.

Спеціаліст повинен вивчати особистість та його референтну групу, у відповідності до 

цього має знати засади психолого-педагогічної діагностики і вміти розробляти програму 

психолого-педагогічного діагностування як дитини, так і її оточення.

Психолог повинен обов’язково повідомляти про вчинене над дитиною насильство, 

якщо така інформація стала йому відома, до відповідних органів. 

Психолог за необхідності має допомогти в госпіталізації дитини, яка потребує 

медичної допомоги і є жертвою насильства. Він має володіти необхідним базисом медичних 

знань, щоб розпізнати характерні ознаки насильства [3].

Неодмінною умовою успішності процесу психолого-соціальної реабілітації є його 

цікавість для дитини. Ефективними та апробованими на практиці є такі форми роботи:



45

- групові ігри, коли діти самі обирають, планують, розробляють умови та проводять 

гру;

- групові обговорення, коли діти розповідають про себе, діляться своїми спогадами, 

почуттями та тривогами, мріями й планами на майбутнє;

- участь дітей у роботі гуртків, спортивних секцій, студій;

- використання непередбачених ситуацій, інсценування;

- екскурсії: відвідування музеїв, виставок, історичних пам’яток дозволяє дітям 

відкрити для себе нові грані життя;

- переказування дітьми оповідань, історій чи казок. Така діяльність допомагає дитині 

висловити свої почуття й думки щодо поведінки того чи іншого персонажу, сприяє 

засвоєнню дитиною моральних цінностей та позитивної поведінки [4].

Наслідки такого поводження з дитиною є досить тяжкими, як в фізичному, так і в 

психологічному плані і нерідко є летальними. 

Про соціальний захист дитини можна говорити у двох аспектах. У широкому 

розумінні соціальний захист передбачає гарантію основних прав, зафіксованих у Конвенції 

ООН про права дитини. У вузькому розумінні – це означає створення умов для вільного 

розвитку духовних та фізичних сил дитини, пробудження її активності. Соціальна 

захищеність не має вікових рамок. Але чим менше дитина, тим більше вона потребує 

захисту.

Жорстоке поводження з дітьми, нехтування їхніми інтересами не лише завдає 

непоправної шкоди їх фізичному здоров’ю, але й тягне за собою важкі психічні та соціальні 

наслідки. У більшості дітей – жертв насильства з’являються серйозні відхилення в 

психічному, фізичному розвитку, в емоційній сфері.
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В останні час поняття фемінізм і феміністка не сходить з вуст багатьох людей. Кожен 

хоче зрозуміти, що це за явище і чи потрібно воно сучасній жінці. Фемінізм - це соціально-

політичне явище, метою якого є бажання показати, що жінка має такі ж права, що і чоловік. 

На жаль, на сьогоднішній день, рівноправність між чоловіком і жінкою дотримується не 

завжди і не у всіх країнах. Найчастіше причинами такої дискримінації є релігійні принципи 

або закони окремої держави.

Постановка проблеми. Розкриваються основні етапи розвитку фемінізму як 

політичної ідеології і суспільно-політичного руху. Сучасний фемінізм являє собою 

комплексне явище, відрізняючись різноманітністю філософських і політичних підходів, які 

значно вплинули на розвиток соціально-політичних наук. Наразі рух фемінізму досить 

поширений серед громадськості, останнім часом по всьому світу жінки створюють 

громадські організації та політичні партії, основним вектором діяльності яких є саме захист 

жінки як незалежної особистості[3].

Аналіз останніх досліджень. Фемінізм як суспільне явище має декілька етапів свого 

формування та становлення у сучасному світі. В основному дослідники виділяють так звані 

«хвилі» фемінізму, на сьогоднішній день їх три,кожна має свої часові рамки а також 

найвідоміших діячів руху. Питання фемінізму,його розвитку та впливу на суспільство - це 

тема над якою не вщухають суперечки вже багато років. З кожним роком кількість 

прихильників різноманітних громадських ініціатив,що мають на меті боротьбу за права 

жінок,збільшується. Однак є прошарки населення які не задоволені впровадженням 

феміністичних поглядів у суспільстві,це насамперед викликано діяльністю деяких 

радикальних феміністичних організацій, які доволі агресивно насаджують свої погляди 

суспільству використовуючи повсякчас провокаційні акції або флешмоби. 

Мета статті. Пояснити основні цілі фемінізму та визначити шляхи їх досягнення. 

Проаналізувати популярність цього руху та його актуальність в умовах сучасного світу.

Виклад основного матеріалу. Фемінізм не представляє собою монолітної і 

універсальної теорії і, оскільки він має різні ідеологічні прояви і політичні стратегії, точніше 

було б говорити про фемінізм у різних площинах: в часі і просторі, дискурсах і політиків. 
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Фемінізм також характеризується різноманітністю політичних поглядів і точок зору. Залежно 

від конкретних  умов він може переслідувати різноманітні цілі: від досягнення виборчого 

права голосу для жінок, установи рівного доступу до освіти і збільшення числа жінок, що 

займають високе положення в суспільному житті, до скасування правил носіння одягу, які є 

обмежуючими і принизливими для жінок[4]. Головне ж полягає в тому, що феміністки 

запропонували принципово нові, реформаторські політичні цінності. Багато хто з феміністів

займає позицію комплексного підходу до концепції політики, вірячи в те, що одного разу 

сказав Мартін Лютер Кінг-молодший: «Загроза справедливості в одному місці є загрозою

справедливості усюди». Відповідно до цих переконань, деякі з них підтримують і інші рухи, 

такі як рух за громадянські права, рух за права сексуальних меншин, і з деякого часу - рух за 

права батьків одинаків. Загальновизнаним в науковій літературі є наявність двох політичних 

стратегій, двох способів ідентифікації, та типів теоретичного розділення: фемінізму рівності і 

фемінізму відмінності[2]. Фемінізм рівності намагається реалізувати такий проект 

соціального устрою, в якому забезпечувалося б повна рівність політичних, економічних і 

соціальних прав жінок і чоловіків та, по суті, було б подолано економічний поділ праці між 

статями. Досягнення гендерної рівності, хоча і передбачає певні реформи, в цілому не 

зачіпає основ існуючого соціального порядку і забезпечує його стійкість дискурсивного 

механізму виробництва знання. Фемінізм відмінності в цілому базується на ідеї «інакшості», 

принципово не прирівнювання жіночої суб'єктивності до універсального суб'єкту права, 

політики, економіки, філософії, науки. Для забезпечення жінці рівного економічного 

становища достатньо забезпечити її юридичною самостійністю в шлюбі, надання їй права 

вільно розпоряджатися своєю часткою майна. Вибір жінкою роду занять і доступ до 

чоловічих сфер діяльності, всупереч поширеним побоюванням, не несе в собі загрозу 

стабільності суспільства. Таким чином, ліберальний фемінізм тісно пов'язаний з ліберально-

економічною доктриною: рівність прав - як чоловіків, так і жінок. Феміністки демонструють 

часом зовсім протилежні погляди на ідею рівності, деякі з них повністю заперечують 

рівність в ім'я ідеї відмінності. Ліберальні феміністки наприклад виступають за політичну 

рівність з чоловіками. Вони підтримують ідею рівних прав, які б заохочували жінок 

змагатися в суспільному житті на рівних умовах з чоловіками, незалежно від статі. Рівність, 

також можна трактувати як рівний доступ до громадських сфер[1]. Як на мене  фемінізм в 

цілому й особливо у своєму ліберальному прояві може привнести позитивну динаміку у 

сучасне бачення світу,оскільки пропонує досить новий погляд на вже існуюче бачення світу. 
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Вивчення міста як органічного цілого, – вважав М. Анциферов, – дає досвід осягнення 

історично-культурного організму в його видозмінах. Просторовий образ міста – конкретний 

і, можливо, найбільш яскравий прояв регіонального культурного простору. Виступаючи 

не тільки адміністративними, а й семіотичними центрами певних локалів, міста забезпечують 

взаємодію різнорідних – структурно, і темпорально – частин регіонального простору 

і водночас сприяють збереженню територіально-культурного розмаїття. Освоєний 

культурний простір міста – це безмежний потенціал творчого зростання людини, підстава 

для самоідентифікації. 

До культурних символів Мелітополя ми зверталися неодноразово [див. 1; 2]. 

Предметом пропонованої доповіді є символіка воску в системі «медових» символів 

«медового» міста. 

Віск – сховище меду – є насамперед символом пластичної матерії, з якої будується 

фізичне тіло. Як символ пластичності, нещирості (щире – без воску), віск містить життєву 

субстанцію («воскові личини минущих форм сповнені віщим медом духу» [3, с. 436]), в силу 

чого здавна використовувався в магії й чаклунстві для здобуття влади над людьми 

за допомогою ляльок з воску. В античній і середньовічній магії так звані «порчі» –

envoutements – вироблялися за допомогою воскового зображення тієї особи, проти якої було 

звернене заклинання. Логіка чорної магії вчила впливати на дух через той лик, в який він 

поміщений, форма була шляхом до сутності. Відповідно, віск вважали найпридатнішою 

матеріалом для виготовлення цієї подоби лику. І те, що чинилося з восковим зображенням, 

відчував той, чий лик було викрадено, у своєму фізичному тілі. Тому в «Дарі мудрих бджіл» 
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М. Волошина знаходимо: «...вручаючи Лаодамії воскове зображення Протесилая, Афродіта 

мовить: «Для всіх – віск, а для тебе – втішний дар, твій Протесилай. Довгими ночами він 

буде твій, і насолодишся ласками та млістю. І з воском, у блаженному запалі забуття, розтане 

твоє тіло. Світів володарка, перша з верховних Мойр, тебе, Лаодаміє, прирекла я на великий 

запал любові, що долає смерть. Спалю тебе, спалю у блаженному полум'ї пристрасті 

й любові. І непорочна Психея прийде в обійми небесного нареченого» [3, с. 437]. 

Для порівняння – у тексті Писання бджолиний віск згадується кілька разів, але у всіх 

випадках використані його пластичні властивості – здатність легко плавитися. Так, читаємо: 

«Я розлитий, немов та вода, – говорить Псалмоспівець, – і всі кості мої поділились, стало 

серце моє, немов віск, розтопилось в моєму нутрі» (Пс. 21.15; тут і далі перекл. І Огієнка);

«Як дим розвівається, так їх розвій, як топиться віск від огню, отак несправедливі загинуть 

перед Божим лицем!» (Пс. 67.3); «Гори, як віск, розтопилися перед обличчям Господнім, 

перед обличчям Господа всієї землі» (Пс. 96.5); «І топляться гори під Ним, –

говорить·пр. Михей, – і тануть долини, мов віск від огню, мов ті води, що ллються з 

узбіччя» (Мих. 1.4). 

У християнських ритуалах віск використовується для виготовлення свічок 

і пов'язаний з ідеєю Світла [4], – зауважує о. Грегор Приходко, аналізуючи символіку світла

у літургії латинського обряду. Світильники, призначені для літургії, – лампади і свічі – це 

передусім джерела живого, природного світла. На початковому етапі поширення 

християнства свічки й лампади були основним джерелом освітлення; зазвичай світильники 

ставилися безпосередньо на вівтар або поруч із ним. У темних катакомбах використовували 

маленькі масляні лампи, про яких Господь говорить у своїй притчі про розумних 

і нерозумних дів. Але незабаром – ще у перших християн – світильники набувають 

глибокого символічного значення: згадаймо хоча б пролог Євангелія від Івана, в якому слово 

«світло» згадується 16 разів. Коли вівтар освячують через помазання, його вкривають 

покривами і встановлюють на ньому запалені свічки як знак присутності Христа. 

Запроваджений за часів перших християн, звичай ставити свічки на вівтар набув поширення 

у XII ст., повсюдним став для латинського обряду в XV ст., а обов'язковим – у XVI ст. 

Символіка світла, втілювана восковими свічками, в літургії пов'язана з символікою 

чисел. Наприклад, під час служіння рядової меси на вівтарі має горіти дві свічки, перша з 

яких, розташована ліворуч від розп'яття, символізує святих Старого Завіту, а друга, 

розташована праворуч, – святих Нового Завіту. Дві запалені свічки обабіч вівтаря нагадують 

двох херувимів жертовника Єрусалимського храму і двох серафимів, що оспівують пісню 

поклоніння «свят, свят, свят...», – їх пророк Ісая побачив у своєму видінні. Під час святкової 

меси на вівтарі запалюють чотири свічки, а на урочистості та в неділю – шість (вони 
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символізують шість херувимів). Якщо ж святу месу служить єпископ, то позаду вівтарного 

розп'яття запалюють сьому свічку: сім вівтарних свічок архієрейської меси являють сім дарів 

Святого Духа, якими повинен володіти єпископ і які він передає тим, хто приймає таїнство 

миропомазання. Також ці свічки символізують не лише сім світильників або сім янголів 

з книги Одкровення від Івана, котрі мають постати перед престолом Господнім, а й сім 

Архангелів, які возносять молитви святих [4].

У церкві й досі прийнято використовувати воскові вівтарні свічки, а не парафінові 

чи стеаринові. І якщо останнім часом використання в літургії воскових свічок практикують 

не всі парафії латинського обряду, то православні храми незмінно віднаходять можливість 

для дотримання цього правила. І причиною цього слугує не що інше, як примножена 

християнством прадавня символіка воску: він є дуже чистою матерією, створеною бджолами 

з соку й нектару квітів; він символізує Тіло Спасителя, сформоване в утробі Богородиці. 

Чисте й живе полум'я, яке дає віск, позначає Божество Ісуса Христа – Господа, який став 

світлом світу. Віск – це також прославлений сонм святих, а полум'я – їх перетворення в Ісусі 

Христі. Ще свічки символізують вірних християн: віск – це чистота вірян, яка повинна сяяти 

перед Господом; світло ж означає, що вони повинні стати «дітьми світла»: «Ви бо були 

колись темрявою, тепер же ви світло в Господі, поводьтеся, як діти світла» (Еф. 5.8), «...щоб 

були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що 

в ньому ви сяєте, як світла в світі» (Фил. 2.15). 

Звідси, певно, – наповнення й багатьох інших магічних процедур з використанням 

воску позитивними християнськими смислами, світлом (причетність до божественного, 

освячення). Саме так віск, набуваючи властивостей оберегу, широко використовується 

в народній медицині, магії й ворожіннях – головним чином як «свята» речовина, 

що протистоїть диявольським силам. Загалом, як оберіг віск здавна застосовувався в різних 

сферах діяльності людини; за свідченням А. Сержпутовського [5, с. 13–34], для вдалого 

полювання ним покривали кулі; захищаючи скарб, закопували гроші разом з восковим 

хрестом; зашивали в одяг, щоб уберегти бджіл від відьми, тощо. Воском заліплювали 

й отвори (у стовбурі дерева, в розі тварини), куди попередньо поміщали інші речовини 

й предмети-обереги: ртуть, масло, ладан та ін. 

Як бачимо, народні уявлення про захисні властивості воску, як, утім, і самого меду, 

поступово обростали більш пізніми, але не менш значущими для людського світовідчуття 

християнськими символами. 
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Васьківська Олександра 

Науковий керівник: канд. філол. наук Веретюк Т. В.

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: ol.vaskivska@ukr.net

Свого часу В. Брюгген стверджував, що автобiографiя при всiй iндивiдуалiзованостi є «не 

тiльки продуктом суто одного iндивiда, а є продуктом i водночас фактом культури даного 

соцiуму» [2, с. 61]. Надзвичайно цікавими з цієї точки зору видаються твори В. Бондаря. 

Автобiографiзм у прозi письменника вiдзначався дослiдниками побiжно, хоча, як зауважив 

В. Брюгген, «про бiографiчнiсть прози Василя Бондаря можна написати окрему розвідку» 

[2, с. 60]. У своїх дослідженнях критики здебільшого акцентують увагу на зображенні воєнних 

подій, змалюванні прийомів відображення життя в концтаборах у прозі та поезії письменника. Так, 
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у своїй монографії «Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний 

ландшафт» (2010) Т. Шарова аналізує відображення воєнного концепту в поетичних і прозових 

творах Василя Бондаря [3], проте детально на повісті «Все-правда» не зупиняється.

Повість «Все-правда» була написана в 1964 році. У творі наявні певні біографічні моменти, 

а образ автора набуває соціально-біографічної конкретності. Так, у повісті розповідається про такі 

події в житті письменника, як довоєнне навчання, початковий період війни, коли він потрапив в 

оточення, утік з табору для військовополонених, організував партизанський загін, який звільняв 

молодь з пунктів збору для відправки в Німеччину, знов був захоплений у полон і сам вивезений в 

Дахау. Авторові здавалось, що він говорить про такі неймовірні пригоди, що йому не повірять, а 

насправді він розповідав про документальні факти своєї біографії, тому й назвав свою повість 

одним словом «Все-правда». 

Авторська свідомість знаходить найповніше вираження в образі головного героя Андрія 

Швеця. У повісті письменник зосереджує увагу на розвитку його характеру. Андрійко перейшов 

уже в третій клас. Хлопець був «…у питаннях власної гідності надто педантичний і цнотливий» [1, 

с. 10]. В. Бондар подав досить яскраву характеристику Андрія на сторінках свого твору: «…що я 

був кажуть, бузувір із бузувірів, розбишака з розбишак, неслухняний як песиголовець, двору не 

тримався, а никав десь поза Уманню, все на мені – сорочка і штани – горіло, хоч залізне мені 

купуй, а тепер цілий день дома, ніхто мною батькові не докоряє, в хазяйстві все […] перероблю, і 

все в мене горить… ніби, кажуть дитина, себто я, переродилась. […]  Мені стало зрозуміло, що 

мене переродили книги… Може й так» [1, с. 23].

Прикметно, що письменник розповідає про героя від першої особи, що створює атмосферу 

документальності, реальності зображених подій, а отже і автобіографічності твору: «Я поглянув на 

свій квиток і обімлів… [1, c. 74], «Я знав, що це неабияка перепона, але знав і те, як цьому 

зарадити…» [1, c. 83], «Я аж здринувся, і чомусь подумалось…» [1, c. 151] тощо.

Зі свої товаришем Миколою Андрій «жив книгами», як і письменник. Вони навіть 

говорили мовою прочитаного, давали односельцям прізвища героїв з прочитаних книг. Як і сам 

письменник, його герой любив кіно: «Ми обожнювали кіно. Ми без нього не могли жити. Коли 

підводою, везучи свої залізні скриньки, в селі – з’являвся кіномеханік Данило… Ми перші 

дізнавалися, як називається воно, й тоді розлітались по домівках, лазили по сідалах і нишпірках, 

відшукуючи крашанки, і летіли до кооперації, щоб продати їх. Крашанка коштувала 20 копійок, 

білет – 10…» [1, с. 37]. 

Розказує письменник і про перше кохання Андрія – Любу. Вона стала його натхненням: 

«…До світанку складав…народжував вірші. Вірші про курликаня журавлів, про льодохід на Сулі, 

про Любу і про зрадницю Гелену з кінофільму “Богдан Хмельницький”…» [1, с. 92].
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Майстерно письменник змальовує події, коли почалась війна: «…раптом з гори, ні, не 

в’їхали, а увірвалися в село бронеавтомашини, танкетки, танки. В них висунувшись до пояса, 

стояли молоді хлопці в чорному… Хмари накрили сонце, стало зрозуміло, що вже осінь, і 

водночас відчулось, що в нашому житті сталась страшна переміна. Ми всі заніміли, поглухли…» 

[1, с. 105].

Розповідає письменник і про жахливі умови перебування головного героя у фашистській 

неволі: ані їсти, ні пити не давали, спали на сірій землі; розважаючись, гітлерівці кидали гранати в 

«людський мурашник». Максимальна увага письменника була прикута до змалювання концтабору 

в Сирці: «В Сирці все робилося бігом: бігли одержувати баланду, бігли на роботу, і працювали 

бігом… За порушення цього правила – смерть. Виживали лише бригадири. Ці старожили Сирця і 

втратили людські якості – гідність, почуття жалю. Пошану до старших. В лексиконі їх переважали 

нецензурні слова. Бригадири знали: … в межах табору їм було дозволено все…» [1, с. 156].

Повість завершується подіями, коли арештантів із Сирця перевозять в Дахау. Наступна 

повість «Листя летить проти вітру» присвячена «пам’яті замучених у концтаборах Сирець, Дахау, 

Аллах, Маркірх, Тронсбер і тим, хто вижив, нічого не забувши, нічого не простивши…» [1, с. 165]. 

Отже, аналізована повість містить факти з біографії митця, тож відповідно є 

автобіографічною, бо у творі письменник розповідає про дитячі роки (знайомство з першої 

книгою, похід у кіно, вступ до комсомолу, перші розчарування в житті й боротьбу за свої 

бажання), юність (вступ і навчання в учительському інституті на мовно-літературному факультеті 

в місті Лубни, перші іспити, початок нового життя – студентське життя, перше кохання) та 

страшні роки перебування в концтаборах Сирець, Дахау, які залишили страшні шрами в пам’яті 

митця. 
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One of the most important factor and at the same time an indicator of the European 

integration processes taking place in the modern Ukraine is the transformation of the value 

consciousness of its population, especially young people.

Subsequently, in the study of values were involved researchers from other areas of 

knowledge: philosophy, psychology, pedagogy, political science, social psychology. This question 

was not left without consideration in the writings of scholars, among them: Bech I. D., Golovaty M. 

F., Dubchak G. M., Kozakov V. M., Piren M. I., Reber A., Rokich M. , Savchin MV, Talanchuk P. 

M., Khmelko V. Ye., Shchepansky Ya., Yadov V. O. and others.

Numerous studies by domestic sociologists suggest that, despite the economic and political 

hardships that have persecuted our country in the past 25 years, during the period of independent 

Ukraine, the value orientations of its citizens have been noticeably shifted, which gradually, but 

constantly change, approaching the European value discourse.

Increasing of such a value as a family can also be caused by at least two reasons. The first of 

these is the awareness of the modern person, including the young, that one can trust today, and, 

therefore, feel in relative safety only among the closest people - members of his family. The second 

reason is the significant complications (both subjective and objective) that arise in young people 

who aspire to create a family. It means the problems of finding a marital partner, on the one hand, 

material difficulties - on the other. This leads to the fact that the family, despite the highest 

estimates of its significance, increasingly becomes, so to speak, "delayed" value. One explanation 

for this is the desire of young people for a professional career that is inherent both for men and 

women (the family can be hindered by such an aspiration) and the desire to "enjoy the freedom as 

long as possible", which is primarily indicated by young men .

Modern youth has a special character and features that make it distinctly different from other 

social groups, and above all - from the older generation. If the older generation, tempered by no less 

complicated socio-economic disasters, reacts more or less restrained, then the young generation, 

which was raised up to a certain time on the ideas of a bright future, loses faith in any ideas at all. It 

is necessary to take into account the fact that our country has been exposed for a long time to 

pressure, oppression, spiritual and physical destruction, so much of it has been lost in its mentality.
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The process of modern transformation of Ukrainian society has a significant impact on the 

mass consciousness of Ukrainian youth. The change of ownership, ideological pluralism, the 

formation of democratic institutions, and the election of government agencies led to the formation 

of a new system of values in their minds. To a lesser extent, these changes have affected such 

traditional values as family, friends, religion, and others. Moreover, the significance of these values 

is increasing, because it is in these values that young people are seeking protection from life's 

difficulties. At the same time, youth have a rather low ability to social self-organization, and the 

potential of social activity in society is relatively small. It should be noted that during the period of 

the post-communist transformation a part of Ukrainian youth adopted the main democratic values. 

But they never considered them an actual tool for solving public problems.

In addition to the trends of "modernization" and "postmodernization" of the value 

consciousness of Ukrainian students, the results of our studies have shown that it is individualized 

(which, incidentally, corresponds to global trends), in particular the growth of the significance of 

"private" values, that is, the values whose implementation will contribute to meeting the individual 

needs of the individual. At the same time, there was a rise in the significance of such values as "the 

benefits brought to society" and "participation in public life." Thus, the tensions of not only 

"private", but also civil values increased, which may indicate some growth, so to speak, 

"civilization" of the value consciousness of student youth. In support of this, evidence suggests that 

for the vast majority of Ukrainian students, civic identity is a very significant value (even for those 

who would like to leave Ukraine and go abroad: for domicile, temporary work, training). As it was 

found out, the emigration sentiment of some part of modern students is not a manifestation of its 

anti-patriotism, but primarily due to the desire for self-realization in the profession, personal life, 

and others.
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Онтология или метафизика – это учение о первых началах и причинах. Что такое 

первые начала и причины можно понять при анализе сочинений Аристотеля и 

А. Баумгартена, наследие которых детально исследуется в работе по истории метафизики Э.

Корета [1; 2;6]. Необходимость ее состоит в том, чтобы воссоздать картину мира. Она нужна 

человеку для объяснения того, что он собой представляет, и, соответственно, для того, чтобы 

обустроить свое присутствие. В совокупности первые начала и причины – основание бытия 

сущего, для воспитателя – это воспитанник, который пришел в мир и должен понять, как ему 

быть, то есть, как оценивать происходящее, как поступать и что делать. 

Такое понимание онтологии основывается на работах М.Хайдеггера, Н.Гартмана, 

Э. Левинаса [6; 7; 9].  Необходимо также обратится к основным положениям метафизики 

воли Ф. Ницше, в первую очередь, в толковании М. Хайдеггера [9]. При исследовании 

воспитания принимается положение экзистенциализма М.Хайдеггера, что бытие – это 

непосредственное присутствие, здесь и теперь. Осмысление и переживание присутствие 

образует духовную жизнь личности и общества, в понимании Н. Бердяева, в основе которой 

принятие абсолютной ценности добра, блага и красоты, а также Бога как абсолютной 

сущности [3]. Онтология воспитания имеет гносеологическое содержание, поскольку 

присвоение оснований есть процесс познания человеком себя и мира. Именно поэтому в ней 

объединяется в единое целое традиционная метафизика Аристотеля с метафизикой познания 

И. Канта, поэтому доминирующей задачей становится формирование категорического 

императива [5]. 

Принятие основания в онтологии определяет модальность отношений личности к 

себе, другому и миру. Она выражается в позиции, которая определяет существование. Таким 

образом, онтология воспитания предполагает единство аристотелевской, кантовской 

метафизики, кроме того трактовку присутствия в экзистенциализме и понимание личности в 

персонализме.  

Из кантовской этики долга следует, что принятие оснований происходит посредством 

осознания долга. Со стороны воспитателя как другого это может быть принуждением или 
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побуждением, которые диалектически обусловлены. Это объясняет необходимость 

наказания, налагание обязательств,  с одной стороны, с другой, доверие личности.  

При исследовании онтологии воспитания следует иметь в виду исходные положения 

парадигмальной онтологии Н.С. Розова [8]. В ее контексте воспитание – это формирование 

определенной парадигмы онтологии, которая представляет собой совокупность 

нравственных оснований существования. Отсюда следует, что каждый воспитатель 

организовывает существование воспитанника посредством формирования оснований 

существования. Выдающиеся педагоги создали такие онтологии воспитания,

результативность которых очень высокая, и к ним можно отнести концепции 

Ш. Амонашвили, А.Макаренко.

Реализация онтологии воспитания предполагает формирование личности с 

определенными моральными качествами посредством принятия оснований, «как» и «каким 

образом», он «должен быть». Эти основания имеют абсолютный характер, поскольку в 

противном случае возникают сомнения в их истинности и целесообразности. Они имеют 

этическое содержание, поскольку являются основаниями существования. 

Таким образом, онтологию воспитания предполагает использование достижений 

практической этики. Понятно, что основаниями являются положения, которые 

обосновываются в теоретической этике. Имеется в виду, что воспитатель в своей практике 

использует различные этические теории. При этом приоритет должна иметь положения 

абсолютной этики, которые обозначены в философии Платона и развиты христианской 

этике.  

Кроме того необходимо прояснение того, каким образом возможно принятие 

оснований существования, что предполагает использование достижений экзистенциализма. 

Основания в данном случае – это императивы для воспитания, которые используются при 

организации воспитательного процесса. В гуманистической педагогике такими 

императивами являются недопущение принуждения, безусловное признание чистоты 

ребенка и т. д. В этом случае следует ориентироваться на положение экзистенциализма о 

первичности существования по отношению к сущности. Отсюда следует, что формирование 

сущности человека происходит в совокупности актов существования, которые определенным 

образом организует воспитатель. Если таким образом созданная среда существования не 

будет способствовать его самореализации, то он может озлобиться, в результате чего 

сформируется его аморальная сущность. 

В экзистенциальной онтологии воспитания бытие трактуется как присутствие 

личности, поскольку она всегда чье-то, а не есть только формальной возможностью для 

существования. Бытие личности будет таким, какие основания она положит в основания 
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своего существования. В этом контексте воспитание – это передача (трансмиссия) оснований 

существования со стороны воспитателя. Поэтому результативность его воспитательного 

воздействия зависит от оснований его существования. Это объясняется тем, что бытие 

личности такое, какие основания она принимает как нравственные императивы. Это не 

только знание, что они разумны, необходима убежденность в необходимости их принятие и 

переживание. Только тогда они становятся в основе телеологии существования, то есть 

определения целей присутствия в мире.

Онтология воспитания предполагает прояснение того,  «как быть» и «каким образом 

быть», то есть присутствие здесь и теперь. Бытие обретает своеобразие и устойчивость 

относительно принимаемых оснований, которые становятся нормами и правилами 

осуществления. Они задаются как должное, и задача воспитателя состоит в том, чтобы 

возможные моральные требования превратились в необходимые. Это проблематично с 

помощью принуждения, поскольку личность претендует на самостоятельность. Однако это 

возможно с помощью удивления и осознания необходимости их принятия, в результате чего 

происходит возложения на себя обязанностей быть моральным. Иными словами, основания 

присваиваются при осмыслении и переживании позиции воспитателя, именно таким образом 

он ведет за собой.    
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Соціальне становище сучасного покоління зумовлює проблему формування 

толерантності підлітків у міжкультурних та міжетнічних відносинах. Завдання, що постали у 

сучасному суспільстві, вимагають нових підходів до організації навчально-виховного 

процесу у загальноосвітній школі, його спрямованості на вирішення проблем розвитку і 

виховання особистості, яка повинна мати не тільки комплекс знань, умінь та навичок, а й 

толерантне ставлення до людей інших національностей, віросповідань, традицій та ідей. 

Толерантність – це певна якість взаємодії між суб’єктом і об’єктом, що 

характеризується готовністю суб’єкта приймати соціокультурні відмінності об’єкту, 

зовнішні ознаки, що включають вислови, особливості поведінки і так далі. Толерантною 

вважається людина, яка здатна терпіти щось або когось (здатність бути витриманим, 

витривалим, стійким, уміння миритися з існуванням іншої думки). Толерантна людина 

допускає, що інші можуть думати або діяти інакше, ніж ти сам. 

На відміну від поширеного акценту в розумінні толерантності на терпимість, ми 

визначаємо толерантність як якість особистості, що виявляється в здатності жити в 

неоднаковому світі серед неоднакових людей, яка допоможе підліткам вибрати правильний 

стиль спілкування і поведінки. 

Важливим фактором у вихованні толерантності є використання суб’єкт-суб’єктного 

підходу, якого можна досягти за допомогою перетворення вихованців в активних і 

зацікавлених суб’єктів власного самовдосконалення, стимулюючи внутрішню активність 

підлітків у формуванні толерантних рис особистості : терпимість до чужого способу життя, 

співіснування в соціумі, сприйняття інакшої думки або діяльності, яка не є 

загальноприйнятою в суспільстві. 

Сприятливими умовами для становлення толерантної особистості є : розвиток в учнів 

критичності мислення, стимулювання інтересу до пошуку істини або розв’язання проблеми 

замість егоїстичної мотивації під час міжособистісної взаємодії; формування таких знань і 

умінь : знання природи стереотипів, особливості процесу виникнення та ролі їх у формуванні 
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упереджень, конфліктів тощо; уміння аналізувати власні стереотипи та протистояти їм, а 

також визначати такі, що призводять до некоректних узагальнень; виявляти упереджені 

думки й ставлення; ретельно продумувати та аргументувати свої думки й висловлювання, 

виділяти головне від неістотного в тексті або в мовленні; вміння визначати сутність 

проблеми міжособистісного спілкування та альтернативні шляхи її творчого розв’язання.

При формуванні міжособистісної толерантності підлітків значимими є сутнісні 

характеристики міжособистісної толерантності, які допоможуть педагогу в практичній 

діяльності : 

 сутність поняття «міжособистісна толерантність», що розкривається в розумінні, 

повазі, турботі по відношенню до інших; 

 структура міжособистісної толерантності та її компоненти (емпатія, прийняття, 

товариськість); 

 функції міжособистісної толерантності (аксіологічна, комунікативна, функція 

відносин, мотиваційна, діяльнісна); 

 зміст міжособистісної толерантності (толерантність як якість особистості).

Дослідно-експериментальна робота виявила складність процесу формування 

міжособистісної толерантності, на який впливають об’єктивні і суб’єктивні чинники. 

Об’єктивні : генетична спадковість і стан здоров’я людини; соціальна і культурна належність 

родини, що впливає на безпосереднє оточення; культурні традиції в країні, місті; особливості 

країни та історичної епохи. Суб’єктивні : психологічні особливості учня, світогляд, ціннісні 

орієнтації; внутрішні потреби та інтереси вчителя й учня; система відносин старшокласника 

із соціумом; вплив на учня засобів масової інформації, мистецтва. 

Аналіз об’єктивних чинників (вивчення здоров’я, біографії підлітків) дав інформацію 

про особливості прояву особистості учня та його міжособистісної толерантності. З учнями 

експериментальної групи проведено бесіду на тему: «Позитивне значення толерантності у 

формуванні цілісної особистості молодої людини», тренінг «Уроки толерантності», диспут 

на тему «Ми народжені, щоб нести відповідальність за життя, істину, любов» та загально 

шкільний захід «Обличчя толерантності» [1].

Головними компонентами в просвітницькій роботі з попередження поширення 

ксенофобських і расистських проявів виступають глибокі знання про толерантність та певні 

навички розв’язання конфліктів. Знання допомагають переконати кожного в доцільності 

прийняття рішень і включають усвідомлення наслідків учинків, розуміння меж 

толерантності, а також інформацію про можливі й необхідні альтернативні дії. Важливо 

вчити долати непорозуміння шляхом спілкування; знайомити з особливостями та ризиком 

конфліктних ситуацій, надаючи, таким чином, можливість кожному індивіду контролювати 
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свою поведінку, пропонувати альтернативні способи врегулювання конфліктів і вчити 

застосовувати набуті знання в реальних ситуаціях.
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Вузівська адаптація  процес, по-перше, безперервний, тому що не припиняється ні на 

один день, а по-друге, коливальний, оскільки навіть протягом одного дня відбувається 

перемикання у всілякі сфери: діяльність, спілкування, самосвідомість. Адаптація студента 

багатогранний  послідовний процес, у якому можна виділити такі етапи: сприйняття й 

засвоєння вимог вищої шкали, оволодіння вузівськими методами навчання, самовиховання в 

собі якостей майбутнього спеціаліста, творче оволодіння обраною професією й всебічний 

розвиток[4, c.136].

На думку О.В. Нагоркіна студент в процесі свого навчання  проходить три етапи 

адаптації. Перший етап адаптації починається з моменту надходження у ВУЗ і закінчується в 

момент остаточного формування академічної групи як єдиного соціального механізму. 

Звичайно термін протікання першого етапу адаптації збігається з першим роком навчання. 

Особливості цього періоду є те, що як основне середовище адаптації виступає академічна 

група. Закінчення першого етапу адаптації збігається із процесом самоорганізації 

студентської групи. Другий етап адаптації доводиться на 2-3 курси. Тут уже в якості 

основного соціального середовища виступає ВУЗ, а студентська група сприяє або навпаки 

перешкоджає процесу адаптації студента. Третій етап адаптації є принципово новим 

стосовно двох попередніх. Соціальне середовище цього етапу – уже все суспільство. Багато 

студентів до цього часу починають вести самостійне професійне життя. Накопичений 

адаптивний досвід використовується в зовсім нових адаптивних умовах. При переході від 
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одного етапу до іншого зміняються, не стільки мета адаптації, скільки цінності, що 

визначають цю мету[3, c.99].

Аналіз робіт із проблем адаптації дозволяє виділити її види:

1) Абсолютна адаптація  повне прийняття цінностей і норм вищого педагогічного 

навчального закладу, його цілей і завдань, готовність підкорятися правилам педагогічної 

освітньої діяльності. Такі студенти становлять ядро студентського колективу.

2) Мімікрія  дотримання другорядних норм педагогічного утворення при 

неприйнятті основних норм, цілей і завдань педагогічного утворення. Такий вид адаптації 

характерний для потенційної групи ризику, що входять, до складу якої студенти готові в 

будь-який момент розстатися з педагогічним вузом.

3) Адаптивний індивідуалізм, що характеризується згодою з основними нормами й 

цінностями освітнього середовища при неприйнятті другорядних. Студент при цьому 

зберігає якусь індивідуальність, і, разом з тим, непогано вживається в студентський 

колектив[1, c.166].

Ю.О. Бохонкова виділяє п'ять типів порушення адаптації на початковому етапі 

навчання у вищих навчальних закладах психофізіологічний, ментально-інформаційний, 

особистісно-психологічний, соціально-психологічний і профорієнтаційний. Вона вважає, що 

у студентів виникають наступні психологічні проблеми, які свідчать про порушення процесу 

їх адаптації до нових умов навчання: невідповідність уявлень студентів про умови та зміст 

навчального процесу реальним умовам навчання у вищих навчальних закладах; 

невідповідність здібностей новим вимогам; неадекватність мотивації, темпу та обсягу 

навчання; поява нових соціальних контактів (з однокурсниками та викладачами), нервово-

психічна напруга; неузгодженість атрибутивних процесів; невідповідність соціальних 

очікувань щодо власної особистості реальному ставленню оточуючих; активізація захисних 

механізмів у відповідь на груповий тиск;невдачі самоорганізації тощо[2, c.18].

Таким чином, стадії адаптування починаються ефектом «обманутих сподівань» 

студентів. Однак у процесі навчання під впливом інтенсивної навчальної діяльності 

відбувається освоєння нових навчальних норм, оцінок, способів і прийомів самостійної 

роботи, навчання нових видів наукової діяльності, формується нове ставлення до професії. 

Студент пристосовується до нового типу навчального колективу, його звичаїв і традицій, 

намагається, знайти референтну групу. На стадії  постадаптації остаточно оформлюється   

індивідуальний стиль  навчальної діяльності, відбувається звуження інтересів за рахунок 

кристалізації професійних інтересів, складається коло спілкування і відбувається      

визначення  соціальної ролі. Починають інтенсивно формуватися професійно значущі якості  

особистості.
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В умовах державних реформ, які вимагають відповідного ідеологічного забезпечення 

та відродження духовної та матеріальної культури народу підвищуються вимоги до всього 

освітнього процесу, який би міг забезпечити й відповідний рівень соціалізації особистості. 

Завданням сьогодення є створення через навчання та виховання гуманістичного суспільства 

на засадах загальнолюдських та національних цінностей, у центрі яких знаходяться такі 

якості, як сила, краса, благородство, ввічливість. Сучасні тенденції гуманізації освіти та 

зростаюча необхідність суспільства у творчій особистості зумовлюють актуальність 

проблеми естетичного виховання як цілеспрямований процес формування у школярів 

естетичного ставлення до дійсності, правильного розуміння прекрасного в мистецтві, 

природі, житті.   Як справедливо відзначають автори сучасних досліджень  естетичне 

виховання і формування відповідної культури людини зміцнюють мир, злагоду в суспільстві, 

створюють принцип толерантності [ 7, с.141-150 ]. 

Актуальним питанням в сучасній педагогіці постає прагнення здійснювати естетичне 

виховання широко і різнобічно, яке необхідно розглядати як систему, спрямовану на 
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всебічне формування і розвиток особистості під впливом сукупності естетичних впливів, 

здійснюваних послідовно і в тісному зв’язку з іншими напрямами виховання. Ця особливість 

естетичного виховання обумовлена самою суттю естетичного ставлення особистості до 

дійсності і потребує формування цілісної особистості.  Визначаючи мету естетичного 

виховання вчені звертають увагу на необхідність естетизації особистості, яка полягає у 

розширенні пізнання людини про дійсність, формування світу почуттів особистості, розвитку 

і затвердження творчого ставлення до життя [3, 5].

Доцільність формування у школярів естетичного ставлення до дійсності набуває 

особливої значущості у сучасних соціокультурних умовах, яке обумовлено нерозвиненістю 

емоційно-почуттєвої сфери, низьким рівнем естетичної культури школярів, відсутністю 

справжньої духовності з одночасним превалюванням однобічного та спрощеного ставлення 

до дійсності, що призводить до зниження морально-естетичних критеріїв особистості. Саме у 

формуванні культуротворчої особистості з неутилітарним характером ціннісних орієнтирів, 

одним із яких є естетичне ставлення до дійсності, особистості з необмеженими творчим 

потенціалом, високим рівнем моральних принципів та розумово-вольовою активністю 

зацікавлена сучасна українська держава [5]. У такій ситуації підвищується відповідальність 

школи, яка здатна забезпечити саме таке ціннісно-орієнтаційне ставлення до дійсності 

різними засобами, зокрема у процесі використання естетико-виховних можливостей 

навчально-виховного процесу.

Формування естетичного ставлення школярів до дійсності як  проблема носить 

багатоаспектний характер і розглядається різними галузями науки, включаючи філософію, 

психологію та педагогіку. Витоки означеної проблеми йдуть далеко в глибину історії, проте 

актуальність її не зникає в зв’язку зі зміною суспільства загалом, розвитком цивілізації, 

зміною загальнолюдських цінностей в різні історичні епохи та в різних соціально-політичних 

системах. На сьогодні проблема формування естетичного ставлення школярів з метою 

детермінації гармонійного розвитку особистості має всеохоплюючий характер. Серед різних 

видів ціннісно-орієнтаційної діяльності особистості слід виокремити естетично-ціннісну 

орієнтацію, що становить обливий інтерес як важливий фактор формування у школярів 

естетичного ставлення до дійсності. Саме буття сприяє формуванню і прояву потреб, нахилів 

та інтересів особистості, діючи у нерозривному зв’язку з особливостями психіки людини: 

сприймання  дійсності, пам’ять, мислення, уява, увага, які фіксують особливості 

об’єктивного світу, що постійно змінюється, а з ним і змінюється роль і положення людини і 

соціумі, неминуче перестроюються «картина світу» і відношення особистості до різних 

аспектів цього світу. 
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Дослідження показали, що мистецтво, яке впливає і на психіку, і на фізіологію 

людини, може викликати позитивні і негативні емоції, заспокоювати і, навпаки, збуджувати. 

Саме тому при всій різноманітності напрямів виховної роботи в сучасній школі посилюється 

думка про важливість естетичного виховання через мистецтво всіх дітей без виключення, 

про значення культурного зростання для розвитку загальних психічних якостей (мислення, 

уява, увага, пам’ять, воля тощо), для виховання емоційного відгуку, душевності, морально-

естетичних жадань, ідеалів, тобто для формування всебічно розвиненої, гуманістичної 

особистості [1, с. 127].

Історичний досвід свідчить, що на всіх етапах  розвитку суспільства  мистецтво 

широко використовувалося в естетичному вихованні особистості  і виконувало як 

загальнорозвивальні, так і суто прагматичні функції її естетизації. Кожна історична епоха 

породжувала певні форми та методи навчання і виховання, які розвивалися і 

вдосконалювалися у наступних і можуть бути творчо переосмислені та використані у 

сучасній музично-педагогічній освіті.

Питання духовно-практичного освоєння світу засобами мистецтва цікавило багатьох 

дослідників. Основні твердження, навколо яких оберталася думка українських педагогічних 

теоретиків минулих століть, в тому числі й Феофана Прокоповича та Митрофана 

Довгалевського, є інтерпретація та конкретизація тих загальних положень, які вперше були 

запропоновані мислителями Античності, а потім переосмислювалися середньовічними 

філософами та педагогами епохи Відродження[ 6, с. 438-443].

Саме ідеї естетичного та ціннісні орієнтири висунуто на перший план у сучасному 

національному вихованні. У концептуальних положеннях щодо  національного виховання 

зазначено, що ці ідеї ґрунтуються на повазі до особистості вихованця, турботі про його 

розвиток. Такий підхід передбачає визнання кожного вихованця унікальною особистістю, 

його прав, ставлення до нього як до суб’єкта власного розвитку [8].

Розвиток внутрішнього світу дитини, її духовності, загальнолюдських цінностей 

неможливо розглядати поза контекстом естетичного, в основі якого лежить формування 

естетичного ставлення до дійсності, розвиток естетично-чуттєвого сприймання, які є 

складовою частиною пізнання світу. У шкільному віці основна особливість сприйняття 

мистецтва проявляється в провідній ролі безпосереднього емоційного проникнення у твір з 

одночасним розвитком понятійної форми його оцінки [9, с. 314].

Естетичне ставлення передбачає вільний погляд на об’єкт, наявність певної дистанції 

між об’єктом і суб’єктом, безкорисливе милування предметом. До кінця молодшого 

шкільного віку відбувається перехід на новий якісний рівень розуміння мистецтва, 

складаються  певні  уявлення про його твори, формується досвід самостійної їх оцінки.  
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Слід виділити три важливі напрямки формування у школярів повноцінного 

естетичного сприйняття витворів мистецтва: систематичне і цілеспрямоване виховання в 

учнів інтересу і любові до мистецтва, ознайомлення з його образною мовою, педагогічний 

аналіз творів. їх правильний вибір для обговорення. підготовка учнів для знайомства з 

твором, розвиток у школярів здатності осягати моральний зміст твору через  увесь комплекс 

його виразних засобів. 

Система естетичного виховання спрямована на забезпечення засвоєння естетичних 

знань, розширення загальнокультурного кругозору, використання здобутих знань та 

індивідуальних здібностей у практичній діяльності, організації засвоєння учнями духовної, 

історичної, культурної спадщини українського народу, обговорення із школярами питань 

естетичної проблематики.
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Події в Україні упродовж останніх двох років значною мірою вплинули на 

соціокультурне життя нашого міста і спричинилися до значних коректив Плану 

інтеркультурної інтеграції Мелітополя, зокрема четвертої інтеграційної його теми 

«Привітальна політика міста та культурно-духовні практики громади». Значним 

випробовуванням для громади інтеркультурного Мелітополя від весни 2014 року стали 

анексія Криму та російська агресія на сході України, оскільки почалася масова міграція 

населення з окупованих територій. Зазначимо, що основний потік внутрішніх переселенців 

прийшовся на сусідні області, й Мелітополь, що знаходиться в 200 км. від зони військових 

дій і за 150км. від Криму, став посутньо прифронтовим містом. Станом на кінець травня 

потічного року в місті офіційно зареєстровано 5878 переселенців (працездатного віку - 1969; 

особи непрацездатного віку - 2363, особи з інвалідністю - 450, діти - 1320). 

Силами міської громади і керівництва міста у Мелітополі було створено штаб по 

роботі з вимушено переселеними особами (ВПО), організовано цілодобове чергування, 

робота психологічної служби, першої медичної допомоги. Всім потребуючим було надано 

тимчасове безкоштовне житло в готелях, гуртожитках вищих навчальних закладах (за 

рахунок міських і обласних програм). Для багатьох переселенців було організовано 

безкоштовне триразове гаряче харчування. Всі діти були влаштовані в дошкільні та шкільні 

установи,  де перебувають під особливою увагою адміністрації та батьківських комітетів,  

забезпечені шкільним приладдям, канцтоварами, спортивним інвентарем тощо. Для них 

організовані безкоштовні екскурсії, відвідування цирку і концертів, новорічні, різдвяні свята 

з подарунками, щомісячний День іменинників в інтеркультурному музеї «Кале», спортивні 

змагання разом з батьками і багато іншого. Завдяки увазі міської влади всі переселенці 

користуються медичними послугами, мають першочергове право отримання робочого місця 

в Центрі зайнятості, беруть активну участь у громадському житті міста: культурно-

дозвіллєвих та громадських заходах. 
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Запуск програми привітальної політики до новоприбулих дає змогу знайомства з 

містом з тим, щоб не тільки приїжджі (для тимчасового перебування та постійного 

проживання), а й місцеві жителі могли відвідати райони міста, в яких вони раніше не бували, 

познайомитися з міськими службами та установами і отримати персональну підтримку.

Розроблена привітальна політика дозволила представникам органів місцевого 

самоврядування та територіальним громадам підвищити рівень громадянської та культурної 

компетентності, і активно включитися у втілення урбаністичної інтеркультурної моделі 

привітальної політики (щодо мігрантів, біженців, переселенців) міста Мелітополь. 
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Intercultural Integration Plan 2015-2020)
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Стратегічні напрями реформування середньої школи передбачають кардинальні зміни 

в змісті й структурі профільної середньої освіти. Зміст і структура старшої школи, як 

компоненти повної середньої освіти, детермінуються суспільним запитом сучасного світу у 

підготовці молодої людини до дорослого життя. Готовність випускника середнього 

навчального закладу до продовження навчання або до професійної діяльності 

схарактеризована сформованими десятьма ключовими компетентностями потрібними  для 

особистої реалізації, розвитку, соціальної інклюзії та працевлаштування і успіху життя, серед 

яких є екологічна грамотність і здорове життя.



69

Актуальність питання формування екологічної грамотності і здорового способу життя 

буде загострюватись з моменту виступу до дії профільної середньої освіти. До цього повинні 

бути готові учителі, майстри виробничого навчання та усі інші стейкхолдери. А причин для 

хвилювання є декілька.

По – перше, ще Я. А. Коменський писав про 12 - річний термін навчання в середній 

школі: шість років елементарної школи і шість – гімназії. В більшості країн термін навчання 

в основній школі 2 або 4 роки, а в старшій – не менше 4 років 1, 246 – 247. З європейських 

країн тільки в Латвії та Естонії в старшій школі навчаються три роки, а тепер це буде і в 

Україні, чого на наш погляд, недостатньо.

Таблиця 1

Структура середньої освіти (на данний час)

Країна Тривалість обов’язкової

освіти (років)

Типовий поділ середньої 

освіти на цикли

Албанія

Чехія

Словенія

Україна

8

9

9

10/11

4+4+4

5+4+4

6+3+4

3/4 + 5+2

Посилаючись на концепт Коменського про організацію часу навчання й відпочинку та 

досугу, про послідовність навчання учнів предметам відповідних їх природі, зміст кожного 

предмета профільної середньої освіти буде вимагати застосування сформованих понять для 

суджень, умовисновків та їх вербалізації, опанування знаннями, уміннями та навичками буде 

відбуватися свідомо, з розумінням цінності засвоєних знань та їх використанням в поданому 

житті. З урахуванням того, що в обраному академічному або професійному спрямуванні буде 

вивчатися приблизно 9 предметів, то процес засвоєння піде радісно, успішно, без 

перенавантаження та психологічного тиску. Сьогодні в професійно – технічних ліцеях 

спостерігаємо певне перевантаження учнів предметами загальноосвітньої підготовки, зміст 

яких обмежений до реалізації міжпредметних зв’язків або зовсім не сфокусований на 

формуванні в учня компетентностей, фахівця в галузі, наприклад, металургійної, гірничої 

або машинобудівної справи.

Спеціальні предмети технічного профілю та допоміжні загальноосвітні предмети 

(фізика, хімія, біологія, географія, математика) за змістом націлені на формування розуміння 

усвідомленого ставлення до охорони навколишнього середовища, в якому існує людина, 

рослинний і тваринний світ, уміння розумно та раціонально користуватися природними 
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ресурсами в рамках сталого розвитку, що є основою для життя і здоров’я людини, для 

здатності і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Проте трьохрічна старша школа без чіткого визначення обов’язкових та елективних 

предметів в якійсь мірі викликає сумнів щодо спроможності забезпечення основ для 

продовження успішного повноцінного навчання в університеті та особливо у вищих 

навчальних закладах технічного спрямування. По – перше, відокремлення академічних ліцеїв 

в нові заклади освіти стане певним ризиком в успіху психологічної адаптації учнів. Це 

можна пояснити порушенням сталих традицій при переході з 9 класу до іншої школи, до 

іншого соціума, в якому ще не утворилась стійка комфортна атмосфера. 

По – друге, добре, що перший рік профільної середньої школи буде перехідним, 

протягом якого учні ще можуть обирати не лише предмети, а й рівні їхньої складності. Але 

діагностику здібностей та схильності учнів слід робити максимум до 6 класу. Неправильне 

визначення здібностей, бажань учня і виникаючих непорозумінь на підставі цього між 

батьками й дітьми може привести до психологічної травми учнів і особливо під час їх 

навчання новому соціумі.

Важливу роль повинні відігравати навчальні посібники, підручники зі змістом, що 

включає значно більше навчального матеріалу для його використання у формуванні 

здоров’язбережувальної компетентності на уроках та позакласних заходах виховання. В 

цьому напрямі вже сьогодні йде перебудова навчальних програм з предметів природничого 

циклу і впровадження методичних рекомендацій міністерства освіти і науки у процес освіти.
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Актуальною є тема нашого дослідження, адже відкриття нових граней художнього 

світу любові Ліни Костенко вимагає, водночас, й осмислення життєвої філософії 
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непересічного митця, вираженій у збірці 2011 року «Річка Геракліта», що є ніби своєрідним 

вивершенням любові у всіх її виявах. 

Натурофілософія, культурософія та онтологія – смислові контрасти збірки.        

Філософські роздуми Ліни Костенко над сутністю любові багатовекторні і висвітлюються у 

натурофілософському аспекті. Інтонаційне забарвлення поезій збірки надзвичайно розмаїте: 

найвищий злет активності, внутрішня напруга і –  меланхолійність, медитативність, тендітні, 

ніжні стани. Любов – джерело духовного світу ліричної героїні. Ліна Костенко вважає її  

(любов) не фізіологічним чи тілесним явищем, а глибоко духовним. Авторські роздуми над 

вічним співзвучні сучасності, адже звертаються до  сутностей позачасових. 

Мета нашої наукової розвідки – визначення векторів філософського осмислення 

любові у збірці «Річка Геракліта» та художніх засобів, що є  виразниками авторської позиції. 

Натурофілософський аспект поезії Ліни Костенко вже ставав предметом аналізу 

(С. Барабаш, В. Брюховецький, М. Ільницький,  Г. Клочек, А. Макаров, Т. Салига, Л. 

Тарнашинська та ін.), проте ми заакцентуємо на розумінні категорії любові як основи 

особистісного буття.

Давньогрецький мислитель Геракліт писав: «Не можна двічі ввійти до тієї самої 

річки» [5]; інші дослідники (А. Тихолаз) пояснюють: «На тих, хто входить до тих самих 

річок, набігають інші та інші води» [1]. Отже: «все минає, все змінюється»; і почуття любові 

– особливе, неповторне, хоча й проходить однакові фази свого розвитку, проте кожного разу 

насичується іншим досвідом.  Вдумливий читач одразу завбачить  безперервність, 

циклічність часу, але і його плинність, минущість. «Річка Геракліта» Ліни Костенко 

співвідноситься з «Порами року» А. Вівальді (онтологічний час зливається з біологічним). 

«Річка Геракліта» – це екзистенційне дзеркало, занурюючись у мінливу амальгаму якого, лю-

дина бачить себе і з погляду своєї минущості, і «sub specie aeterni tatis» – з погляду вічності 

[2, с. 281]. Занурившись у «Річку Геракліта», читач зможе відчути той плин часу, те 

природнє і прекрасне, що притаманне юності та зрілості в усіх циклах життя (О. Таран) [4, с. 

155]. Природа, людське буття з їх циклами зв’язані воєдино;  так перетнулися циклічний 

міфологічний час та лінійний час християнства.

Структура збірки відповідає календарному принципу. Природні цикли – це невпинне 

джерело метафор, що виражають внутрішній стан ліричної героїні, її переживання 

повсякдення й осмислення буття: «Ось наші ночі серпень вижне, / прокотить вересень 

громи, / і вродить небо дивовижне / скляними зорями зими! / І знову джміль розмружить 

квітку, / і літо гратиме в лото» [3, с. 263]; «Летючі крони голубих дерев. / Із року в рік 

дожити до неділі» [3, с. 204]. У філософії любові осінь – не тільки пора збирання 

плодів/відлітання птахів. Це думки про минуле й майбутнє, спогади про нерозділене 
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кохання, нездійснені мрії. Це не певний часовий відрізок, а стан душі, настрій, який дає 

можливість людині замислитись над цінностями життя. У цьому аспекті літо –  початок 

молодості, нового, вияв радості,, як осінь – притулок старості, часові роздумів про 

щасливе/взаємне, тепле/гірке, нерозділене кохання. Ці пейзажні замальовки сповнені 

глибинного ліризму: «Сади стояли в білому наливі. / Іскрив зеніт як вольтова дуга. / А ми 

були безсмертні, бо щасливі. /  За нами пам’ять руки простягла» [3, с. 163]. Циклічність 

забезпечується у творі завдяки мотиву пам’яті: «І тінь Сізіфа, тінь моєї долі… / І камінь в 

прірву котиться з-під ніг…» [3, с. 223]. Метафорично береги «річки Геракліта» – це людська 

пам’ять, все найдорожче для душі. Особистісний, суб’єктивний час відкриває свою 

онтологічну сутність. 

Вражають художні тексти про рідну землю після трагедії Чорнобиля.  Природа ніби 

живе, та без людей усе мертвіє: «Людей нема, а яблуні цвітуть / І мертва річка зблискує, як 

ртуть» [3, с. 154]. Любов до української природи, до людей і бачення подібної картини 

руйнації, де «ходить Смерть, єдиний тут грибник», викликають в поетеси глибокий сум і 

відчай, адже йдеться про можливість повторення подібної екологічної   катастрофи, що 

зачіпає кожного: «Жив-був народ на Прип’яттю – і зник» [3, с. 152].

Може здатися, що тема любові взагалі відсутня, адже прямо про неї не говориться. 

Але кожне слово ніби кричить про любов, відкриваючи тонку грань взаємозв’язку людини і 

природи. У філософській концепції Ліни Костенко людина самостійно має переборювати 

плинність часу, допомагаючи при цьому тим, кого захопив вир почуттів, які переживаються 

знову і знову, не даючи їм рухатись далі. Варто пам’ятати свої джерела, повертатись до 

вихідної точки, лише тоді можливі щастя і спокій.
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Найважливішу роль у житті індивіда й суспільства відіграють моральні та сімейні 

цінності, оскільки життя людини найбільш підпорядковується цим регуляторам. Страх осуду 

стримує, регулює, спрямовує поведінку та діяльність людини у моральне русло й не дозволяє 

їй здійснювати щось недобре і протизаконне. Моральність, зазначав Гегель, немислима поза 

соціальним життям. Вона можлива лише у суспільстві, через взаємини людей, відношення до 

світу, до Бога тощо. В цьому відношенні особиста доброчинність набуває статусу загального 

людського буття[2, с. 78]. Моральність, як історично сформована система неписаних законів, 

є основною ціннісною формою суспільства. У ній знаходять своє відображення 

загальноприйняті норми й дається оцінка людській діяльності. Надзвичайно великого 

значення у свідомості людини набуває життя. Як найвища цінність людини, воно з морально-

етичних, соціальних, релігійних імперативів є безцінним.

На сучасному етапі, взявши за основу християнство як органічну для нашого народу 

світоглядну і морально-етичну платформу, побудувати модель суспільного, культурного і 

соціально-економічного розвитку України, використавши демократичні цінності таким 

чином, щоб вони узгоджувалися з цінностями християнськими[3, с. 184]. Вважаємо, що 

десять заповідей Божих — це десять моральних цінностей людини, які мають бути 

путівником у певних життєвих ситуаціях. На відміну від епікурейського вчення (їж, пий, 

веселись, тому що завтра помреш від безцільного існування), християнство проповідує вищі 

цінності: любов, турботу, чесність, здатність тримати слово; норми моральної поведінки 

людей. Визріває питання: яким чином ознайомлювати дітей зі змістом Біблії, навчити жити 

за християнськими законами, оскільки освіта в Україні має світський характер? На наш 

погляд, є кілька шляхів залучення підростаючого молодого покоління до  християнської 

культури та сімейних цінностей. Звичайно, головна роль у цій справі належить сім'ї, оскільки 

саме вона виховує дитину своїм прикладом життя, своєю духовно-моральною атмосферою і 

теплотою стосунків, у ході яких дитина успадковує й активно трансформує певні установки 

мислення, способи поведінки, життєве ставлення до навколишнього світу і самої себе. Окрім 

того, сім’я є ще й фундаментальною цеглинкою суспільства, показником його моральності.
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Істино віруюча християнська сім’я є скарбницею цінностей, носієм і колискою 

традицій. Сучасна родина поряд із проблемами економічного характеру переживає кризу 

духовну. Зникають такі цінності, без яких сім’я не може існувати, — подружня вірність, 

взаємоповага, а також материнство і батьківство. Великий вплив на формування сім'ї, що є 

однією з важливих умов виховання морально-етичних якостей у дітей, справляє спільне 

сімейне святкування урочистостей і християнських свят таких як, Різдва Христового, 

Великодня та інших[ 1]. Одним із шляхів залучення підростаючого покоління до норм 

християнської моралі є вивчення Біблії в недільних школах, які працюють при церквах і 

духовних семінаріях. 

Таким чином, християнська культура вносить вагомий внесок у процесі формування 

сімейних цінностей сучасної молоді.
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Декілька десятиріч тому музичне виховання вважалося необхідним, багато дітей 

відвідували музичну школу, але сьогодні більшість батьків, відчуваючи себе зобов’язаними 

допомогти своїй дитині опанувати практичними знаннями, наймають репетиторів з 

англійської мови та математики, віддають дитину в спортивні секції. Це зрозуміло: сучасне 

життя таке, що мистецтво взагалі й музика зокрема займають далеко не перше місце. Значно 

важливішою, з точки зору батьків, є можливість отримати професію, здатну надалі 

прогодувати дитину та її сім’ю.
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В останні роки з’являється все більше дітей з порушенням емоційного розвитку, до 

яких відносяться емоційна нестійкість, ворожість, агресивність, тривожність, що призводить 

до труднощів у взаєминах з оточуючими.

Замикаючись на телевізорах, комп’ютерах, діти стали менше спілкуватися з 

дорослими й однолітками, але ж спілкування в значній мірі збагачує чуттєву сферу. Сучасні 

діти стали менш чуйними до почуттів інших. У зв’язку з тим, що емоційна сфера є 

провідною сферою психіки в дошкільному віці й грає вирішальну роль в становленні 

особистості дитини, можна стверджувати, що робота, спрямована на розвиток емоційної 

сфери, є актуальною і важливою [1, c.3].

Займаючись дитячим музичним вихованням, батьки роблять для своєї дитини

величезну за важливістю справу. По-перше, дитина привчається до постійної праці, вчиться

терпінню: адже оволодіти знаннями й стати музикантом – справа нелегка. По-друге, щоденне

занурення у світ прекрасної музики розвиває духовний світ дитини, робить його багатшим. 

По-третє, багато дітей, які отримали музичне виховання, емоційно й інтелектуально більш

розвинені.

Музика як вид мистецтва відкриває людині можливість пізнавати світ і в процесі 

пізнання розвиватися, набуваючи певні знання, вміння, навички, формуючи музичне 

мислення та уяву. Музика – це мистецтво прямого й сильного емоційного впливу, який 

представляє ні з чим незрівнянні можливості для розвитку творчості людини, в особливості 

особистості дитини [2, c.120]. Музичне виховання пов’язується із загальними культурними й 

моральними питаннями. Вченими доведено, чим більше людина слухає класичну музику, 

тим краще вона себе почуває. Класика сприятливо впливає як на фізичний, так і на 

моральний стан людини. Так само доведено, що класичний твір може управляти людським 

настроєм [4, с.15].

Майже всі види музичної діяльності в самих первинних засадах доступні дітям і з 

правильною постановкою виховання забезпечують різнобічність їхнього музичного та 

загального розвитку. Через виховання естетичного ставлення до навколишнього життя, через 

розвиток здібностей співпереживати почуттям і думкам, які виражені в творах, дитина 

входить в образ, вірить і сама діє відповідно до уявної ситуації [3, c.66]. Вплив музики 

спонукає її до чудової здатності радіти за інших, переживати за чужу долю, як за свою. 

Дитина, спілкуючись з музикою, розвивається всебічно, встановлюються гармонійні зв’язки 

між дитиною та іншими [5, с.150].

Таким чином, музичне мистецтво представляє невичерпні можливості для 

розширення і збагачення емоційного досвіду дитини. У музиці кристалізується багатство

інтонацій, що виражають різноманітні відтінки людських почуттів і переживань. Музичні
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заняття найглибше захоплює дитину й організовує її емоційне сприйняття. У спілкуванні з 

музикою дитина легко знаходить вихід своєї емоційної активності й творчої ініціативи.
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В умовах сьогодення формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління  є 

однією з актуальних проблем сучасного виховання, адже від ціннісних орієнтацій кожної 

людини, як частини суспільства, залежить спрямованість ціннісних орієнтацій суспільства в 

цілому.

Ціннісні орієнтації є одним з невід'ємних компонентів спрямованості особистості у її 

розвитку, тому формування ціннісних орієнтацій має посідати головне місце у вихованні 

сучасної молоді. У процесі формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді  педагогу 

важливо усвідомити  суб'єктивну значимість цінностей кожного учня і спрямувати їх до 

загальнолюдської системи цінностей (моральних й духовних) з метою усунення 

суперечностей між їх суб’єктивним та загальним розумінням [2].
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Як переконує історія розвитку всесвітнього мистецтва, існують певні зразки культури, 

котрі можуть виступати основними інструментами у формуванні моральних й духовних 

цінностей підростаючої молоді.

З нашої точки зору, проблема полягає у пошуку найефективніших засобів, котрі 

будуть здатні спрямувати становлення ціннісних орієнтацій молодшого покоління у вірному 

напрямку.

Враховуючи думку численних науковців (Д.Кабалевський, В.Шацька, В.Разумний, 

О.Ростовський, О.Рудницька, Г.Падалка, О.Щолокова та ін.) про те, що музика є невід'ємною 

частиною у загальному вихованні дитини, виявляється можливим виділити естетичну, 

пізнавальну і «виховну ролі у формуванні особистості» (Л.Коваль). Отже, у процесі навчання 

важливо, щоб музичне мистецтво залишалось не тільки предметом або навчальною 

дисципліною, але й ставало частиною життя учнів, допомагало у розумінні сенсу життя, 

життєвих цінностей. Тому виявляється необхідним знайти такі підходи, котрі будуть 

якнайкраще впливати на розвиток ціннісних орієнтацій.

Серед таких можуть виступати засоби музично-ігрової діяльності, що мають бути 

побудованими на засадах творів мистецтва, які відображають, перш за все, загальнолюдські 

цінності, гуманістичні стосунки [4].

Особливу увагу можна приділити музичним зразкам із народно-пісенної культурної 

спадщини, які, на майбутнє, мають стати основою засобів музично-ігрової діяльності.[3] 

Таким чином, близькі для сприймання й добре знайомі твори традиційно допоможуть 

зрозуміти сутність естетичних цінностей, які вже протягом сторіч до цього були сформовані 

у народно-пісенній  творчості [5].

Практичне засвоєння цінностей через осмислення творів засобами музично-ігрової 

діяльності при безпосередньому контакті вчителя зі школярами найефективніше сформують 

особистість самого учня, а, в подальшому, дорослу особистість з відповідними ціннісними 

орієнтаціями.[1]
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Актуальність. Швидкоплинність соціального прогресу, динамічні зміни суспільства 

викликають необхідність постійної роботи молодого покоління над собою, життєвого та 

професійного самовизначення, за повнішу реалізацію свого внутрішнього потенціалу. 

Актуальним є дослідження проблеми самоактуалізації молоді, оскільки людина з 

високим рівнем самоактуалізації набагато легше робить свій життєвий вибір, вона більш 

активна і відповідальна за власні дії.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному 

дослідженні процесу самоактуалізації особистості старшокласників.

Аналіз літературних джерел дозволяє визначити самоактуалізацію як  найбільш повну 

і вільну реалізацію особистістю своїх можливостей [2, 180]. У вузькому розумінні 

самоактуалізація – це вроджена тенденція до безперервного розгортання свого необмеженого 

творчого потенціалу у навчально-професійній діяльності [1, 16]. Самоактуалізація 

старшокласника – це процес постійної роботи над собою, це рух уперед, до досконалості, до 

ідеалу самих себе, що складається з самоусвідомлення (самопізнання), власної активності, 

використання адекватної стратегії самореалізації та готовності до професійного 

саморозвитку [3, 31].

Вивчення особливостей усвідомлення старшокласниками значення, сутності та 

специфіки процесу самоактуалізації їх особистості у навчальній і майбутній професійній 

діяльності відбувалося за методикою „Тест незакінчених речень” [4, 179]. Досліджувані 
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досить вірно описали, якою повинна бути атмосфера виховання самоактуалізуючої 

особистості. На думку опитуваних, головним у житті для людини є: самоактуалізація, 

самоприйняття і самореалізація (61,64%), пошук сенсу життя, гармонія існування з 

навколишнім світом (19,87%).

Самоактуалізованою старшокласники вбачають таку людину, яка багато часу приділяє 

самовдосконаленню, розвиває свої здібності (33,11%).

Для майбутніх студентів самоактуалізованою є творча особистість, яка не любить 

жити за шаблоном та домагається поставленої мети (31,13%). Незалежно від роду діяльності 

вона досягає найвищих результатів і займається тією справою, котра їй до душі (32,45%).

Опитувані розуміють, що для досягнення своєї мети їм доведеться бути 

наполегливими (41,72%), вчитися і працювати над собою (29,81%). Для того, щоб відбутися 

як особистість, їм необхідно отримати вищу освіту (65,57%), здійснити свої плани і мрії 

(15,23%), просто бути самими собою (1,32%). Майбутні студенти розуміють, що через 

власну лінь (45,03%) людина не досягає у житті того, чого б могла досягти. 

Аналіз даних самоактуалізації особистості старшокласників за методикою Л. Гозмана 

і М. Кроза “Самоактуалізаційний тест” [5, 91], показав, що рівень самоактуалізації їх 

особистості знаходиться у межах норми (близько 50 балів).

У учнів 10 класу середнє значення самоактуалізації склало 47,4 бали. Учні 11 класу 

показали дещо вищий середній бал самоактуалізації – 48,6 балів.

Рівень самоактуалізації особистості старшокласників дещо збільшується у процесі 

навчання, тобто можна сказати, що набуття знань, участь у навчально – виховних заходах 

деякою мірою позитивно впливає на процес особистісного розвитку опитуваних. 

Висновок: Здійснений теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми 

самоактуалізації особистості дозволяє стверджувати, що дана проблема залишається 

недостатньо дослідженою у вітчизняній психологічній науці, особливо в 

експериментальному плані. 

Термін «психологічне здоров’я» неоднозначний. Він має широке тлумачення і 

включає в себе ряд чинників функціонування особистості, в тому числі підпорядковує 

собі психічне здоров'я особистості.

Аналіз даних самоактуалізації особистості старшокласників дає змогу стверджувати, 

що рівень самоактуалізації їх особистості знаходиться у межах норми. Учні одинадцятого 

класу мають дещо вищий рівень само актуалізації особистості ніж учні десятого класу, що 

пояснюється їх здійсненим самовизначенням.
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МОТОТУРИЗМ УКРАЇНИ
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Ідея ближніх і дальніх мото подорожей зароджується у мотолюбителів ще до покупки 

мотоцикла, і можна стверджувати, що кожен власник мотоцикла - потенційний мототурист. 

Роль мотоцикла і автомобіля в розвитку туризму велика: вони значно зблизили туристські 

об'єкти, розширили можливість їх вибору і зробили подорож більш змістовною.

Мототуризм є складним видом спортивно-туристської діяльності. Він вимагає від

учасників походів не тільки загально-туристських знань, вмінь та навичок, але й дуже

серйозної вузькоспеціалізованої підготовки. Без знання матеріальної частини мотоцикла, без

вміння його ремонтувати у любих умовах подорожі, без відмінних навичок практичного

водіння та неухильному слідуванню Правил дорожнього руху, здійснити безпечний мото

похід неможливо. 

На сьогоднішній день існує безліч компаній, що займаються здійсненням організації

та проведення мототурів. Якщо дивитися на мототуризм, як на активний вид відпочинку, то

він являє собою подолання на мотоциклі маршрутів, які включають в себе

загальнотуристичні об'єкти екскурсійного характеру. Ці походи мають різний ступінь

складності : від простих, до неймовірно складних, та складаються ураховуючи можливості
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мотоцикла, його сильні та слабкі сторони.

В Україні спортивний мототуризм розвинутий на дуже слабкому рівні. Наприклад, у

2016-му році на территорії України було зареєстровано лише 4 категорійни мотопоходи. 

Проте ентузіастів та романтиків, що просто можуть зірватися у вихідний день, щоб просто

їхати куди очі дивляться, у нас вистачає.   Але не все так безнадійно. Українські туристи все

таки проводять автомобільні та мотоциклетні походи. 3а неповними даними з 2008 по 2011 

роки у межах України та за її кордонами було проведено 17 категорійних походів. 

Особливою активністю відрізняються Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська та

Полтавська області.

Перевагою такого відпочинку перед іншими видами туризму є свобода у виборі

маршруту і виду транспорту, а також можливість самому визначати тривалість подорожі, 

кількість зупинок і кінцевий пункт подорожі. Такий туризм може бути одиночним, сімейним

(коли в подорож вирушає вся сім'я), або груповим (якщо збирається група з декількох авто-

мотолюбителів).

Подорожуючи по країні, мототуристи заводять нові знайомства, пізнають історичні  

пам'ятки, культуру місцевих народностей. Під час таких подорожей вдосконалюється

майстерність водія, здатність адекватно реагувати на різко мінливу ситуацію на дорозі (і не

тільки). Авто- мото- туризм надає найкращі можливості для подорожі всією родиною, що

сприяє її зміцненню.
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Профіль туроператорської діяльності – це домінуючі в асортименті туроператора види 

або географічні напрями туристичного продукту:

– частка яких в обсягу продажів туроператора максимальна;

– продаж яких забезпечує основну частку прибутку туроператора;
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– у реалізації яких туроператор досяг найвищої майстерності та професіоналізму;

– з якими споживач ідентифікує оператора на ринку.

Кожен туроператор – фахівець в організації конкретного виду туристичного продукту 

або в роботі з тим або іншим напрямом. Профіль діяльності оператора може бути як 

популяризований (тобто широко відомий на споживчому ринку), так і мало відомий 

споживачам.

Популяризація профілю діяльності туроператора може бути основою рекламних 

кампаній, що проводяться ним, оскільки домогтися ідентифікації на ринку власної назви з 

переліком географічних напрямів або видів туристичного продукту – прагнення практично 

будь-якого туроператора. З іншого боку, занадто популяризований профіль роботи оператора 

може негативно позначитися на його подальшій діяльності, пов'язаній з освоєнням нових 

напрямів або видів турів, оскільки громадську думку споживачів змінити важко і дорого.

Спеціалізуватися туроператор може залежно від географічного напряму, різних видів 

цілей турпоїздки, від продажу індивідуальних або групових турів, від ступеня концентрації: 

на сильно концентрованих (на роботі з обмеженою кількістю готелів на певному курорті); 

концентрованих, коли туроператор спеціалізується на роботі з багатьма готелями вузького 

переліку курортів; і розсіяних, коли туроператор у принципі пропонує великий перелік 

курортів у кількох країнах.

Передумови для вибору профілю:

– маркетингова стратегія;

– цінова стратегія на ринку;

– можливості туроператора;

– конкурентна стратегія туроператора на ринку;

– чинники зовнішнього середовища туроператора або турагент (насамперед 

законодавство, політична і екологічна ситуація на курортах).

Залежно від профілю роботи туроператорів можна умовно розділити на 

монопрофільних і багатопрофільних. Монопрофільні туроператори практикують діяльність у 

певному географічному напрямі і пропонують тури одного виду переваги монопрофільних 

туроператорів:

– досягнення високого професіоналізму в роботі з певним напрямом або видом турів;

– максимальна інформованість працівників туроператора і висока якість їхньої 

роботи;

– можливість ідентифікації туроператора на ринку як організатора певного виду турів 

або як такого, що працює саме в певному напрямі;
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– можливість отримання акредитації в посольствах країн, на роботі з якими 

спеціалізується туроператор;

– можливість отримання допомоги керівництва туристичних ресурсів, з якими 

співпрацює оператор, і прояви туроператорського лобі; нижчий (порівняно з 

багатопрофільними операторами) розмір капіталовкладень.

З іншого боку, до недоліків монопрофільності можна віднести зростання залежності 

діяльності туроператора від постачальників туристичних продуктів, невисоку гнучкість 

пропонованих турів, необхідність постійно модифікувати пропоновані тури.

Монопрофільність туроператора може бути як стартовою, так і еволюційною.

У першому випадку, менеджмент оператора ще до початку активної діяльності 

планував займатися обмеженим числом напрямів і видів турів, або коли туроператор 

виходить на регіональний ринок з принципово новим туристичним продуктом, намагаючись 

зайняти певну ринкову нішу.

Багатопрофільні туроператори відрізняються одночасною роботою з кількома 

напрямами і вилами турів. Позитивними рисами багатопрофільності є:

– великі можливості охоплення ринку;

– можливість комбінування турів;

– гнучкість у роботі, що визначається можливістю оператора акцентувати 

максимальні зусилля то на одному, то на іншому видах турів або напрямі залежно від зміни 

ринкової кон'юнктури;

– менша залежність туроператора від конкретного напряму або постачальника 

туристичних продуктів.

Проте багатопрофільність супроводжується зниженням якості турів, що продаються, 

вимагає більшої чисельності персоналу, значніших капіталовкладень і витрат.

ПЕРЕКЛАД ВЛАСНИХ ІМЕН У ТВОРАХ АНГЛОМОВНОГО АНДЕГРАУНДУ

Горбань Ілона

Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Баранцова І.О.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: ilonagorban@gmail.com

Завжди окрема художня епоха встановлює свої відносини з 

минулою літературною епохою, демонструючи її особливості, лад, власну сутність та 
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природу. В нашому сьогоденні західна література дуже відрізняється 

своїм діалектичним ставленням до закоренілих тенденцій, яке все ж таки засвоюється 

нею. Вона набирає чинність та звільняє себе від впливу загальних авторитетів і звертаючись 

до них же, в пошуках стимулів для  художнього розвитку.

Художня проза XX століття дуже характерно відображає дух того часу. Події минулих 

десятиліть дали дуже об’ємний матеріал письменникам для їх творчості. Зовсім не такий, як 

інші течії, саме «андеграунд», який виник у 50-60х роках ХХ століття, заслуговує на 

пристальну увагу. Сам термін позначає «підпільну» культуру як складову частину так званої 

контркультури, яка протиставила себе обмеженням і умовностям культури, що панувала в 

буржуазному суспільстві [2, С. 204]. Парадокс андеграунду полягав у тому, що багато в чому 

його поява була пов'язана з незграбною політикою, яка забороняла свободу творчості і 

художнього самовираження, що й сприяло саме оформленню «підпільної культури» [1, С. 

83–84].

Саме в даній роботі будуть досліджуватись як лінгвістичні аспекти творчості та 

життя, так і причини виникнення самого поняття та течії «андеграунд» як культурного 

феномену ХХ століття. Саме це і складає актуальність даної дослідницької роботи.

Мета статті вияєвляється у особливостях функціонування власних імен у творах 

англомовного андеграунду на прикладі творів Джека Керуака та Ентоні Берджеса.

Ця стаття ставить наступні завдання:

1. Виявити основних ознаки та напрямків літературної течії «андеграунд» і 

розглянути специфічні риси літературних творів англомовного андеграунду;

2. Визначення основних характеристик категорії «андеграунд»;

3. Простежити основні принципи передачі власних імен при перекладі з 

англійської мови на українську мову;

4. Провести порівняльний аналіз передачі власних гімен у творах жанру 

андеграунду Джека Керуака «Біг Сюр» та Ентоні Берджеса «Механічний апельсин».

Об'єктом дослідження є власні імена, відображені методом суцільної вибірки з 

оригінальних текстів творів класиків англомовного андеграунду Джека Керуака «Біг Сюр» та 

Ентоні Берджеса «Механічний апельсин».

Предметом дослідження є адекватність перекладу власних імен у творах Джека 

Керуака «Біг Сюр» та Ентоні Берджеса «Механічний апельсин».

При вирішенні поставлених у роботі завдань було використано ряд методів наукового 

пошуку, зокрема: аналіз, критичний аналіз літературних джерел, класифікація, порівняльний 

метод, заснований на прикладах з художніх творів Джека Керуака «Біг Сюр» та Ентоні 

Берджеса «Механічний апельсин».
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Наукова новизна роботи полягає в тому, що вона є одною зі спроб у сфері цілісного 

аналізу лексичного пласта англомовного жанру андеграунду. В самій роботі представлен 

цілісний аналіз творів Джека Керуака «Біг Сюр» та Ентоні Берджеса «Механічний 

апельсин», які утворюють внутрішній єдиний пласт категорії андеграунд. Ці твори 

акцентують нашу увагу на переліку лінгвістичних питань, які раніше не були предметами 

спеціального наукового інтересу.

Практична цінність полягає в тому, що результати дослідження можуть бути 

використані в подальшому вивченні лексикології, фразеології, стилістики  англійської мови 

та подальшому дослідженні даної проблематики

Саме в нашій роботі нами була розглянута проблематика визначення адекватності 

перекладу власних імен на українську мову. Так, під іменами власними традиційно в 

граматиці англійської мови розуміється ім'я, що позначає слово або словосполучення, 

призначене для називання конкретного, певного предмета або явища, що виокремлює 

цей. При цьому варто підкреслити, що вибір тієї чи іншої можливості передачі власних імен, 

що зберегли певну семантику, тобто вибір транслітерації чи перекладу, - обумовлюється 

традицією, з якою не можуть не рахуватися перекладачі навіть у тих випадках, коли вони 

зустрічаються з іменами вигаданими або прізвиськами.

Аналіз результатів досягнення мети показав, що адекватність при передачі власних 

імен можлива і показує розмаїтість вживання в дослідженні жанру «андеграунд». У ході 

практичного аналізу передачі власних імен на українську мову, ми розглянули багато 

прикладів різноманітних власних імен. У даній роботі були проведені найбільш з них 

вживаються.

Важливим аспектом є те, що велику частину займають саме імена. Як висновок, 

можемо сказати, що без головних героїв не є можливим і сам сюжет. Друга група власних 

імен складає географічні назви. Оскільки до жанру літературного «андеграунду» належать 

саме бітники, які, у свою чергу, як у житті, так і в книгах, подорожують автостопом, то 

географічні імена власні також є невід'ємною частиною художнього сенсу.
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Одним із пріоритетних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти 

в Україні, є створення передумов для виховання особистості, здатної творчо мислити, 

самостійно приймати нестандартні рішення, гнучко реагувати на зміни в умовах докорінної 

перебудови всіх сфер життєдіяльності суспільства. У зв’язку з цим нині відбувається 

модернізація національної системи освіти та вироблення новітніх концепцій виховання 

людини.

Використання образотворчого мистецтва як чинника розвитку творчої особистості

було предметом ряду досліджень у галузі філософії (Є. Басін, І. Зязюн, Л. Коган, 

Г. Шевченко та ін.), психології (О. Бакушинський, Л. Виготський, В. Кузін та ін.), педагогіки 

(В. Вільчинський, В. Кузь, Л. Масол, М. Миропольська, Б. Нєменський, О. Савченко, 

Г. Тарасенко, А. Щербаков, А. Щербо та ін.). Більшість авторів цих досліджень мають 

спільну позицію щодо необхідності збагачення особистості дитини цінними духовно-

художніми враженнями, емоційністю сприйняття навколишнього світу, розвитком її 

здібностей та творчою самореалізацією.

На основі твердження переважної більшості науковців про те, що основними 

призначенням засобів образотворчого мистецтва є передача молодшому поколінню всього 

змісту соціальної культури для її відтворення, ми визначаємо комунікативну функцію 

образотворчого мистецтва як головний смисловий засіб у творчому розвитку молодших 

школярів, оскільки його можливо використовувати під час вивчення всіх навчальних 

дисциплін початкової школи. Саме завдяки цій функції образотворчого мистецтва ми 

вбачаємо реалізацію двох магістральних напрямів його використання у початковій школі –

виховання через мистецтво і виховання у мистецтві.

Основними структурними компонентами засобів образотворчого мистецтва виділено 

малюнок, лінію, колір, форму. За допомогою них створюють композицію художнього твору.

Малюнок є первинною фіксацією творчого задуму людини. Він виконує як 

самостійну, так і допоміжну роль. Допоміжна роль полягає у відтворенні предметів і явищ 

довкілля, а самостійна – у створенні художнього твору. 
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Найпотужнішим виразним засобом є лінія, за допомогою якої означають форму. 

Найголовніша виразна функція лінії – відтворення руху.

Колір є основним і допоміжним засобом виразності в образотворчому мистецтві.

Все різноманіття художніх матеріалів і технічних засобів підпорядковуються ідейно-

образному ладові твору. Тому вони як складові художньої форми мають технічно-

конструктивне та композиційно-структурне значення і є носіями образного змісту твору. 

Ступінь ефективності використання всіх засобів і можливостей того або іншого виду 

мистецтва в створенні художнього образу визначають рівень творчого розвитку суб’єкта 

діяльності.

Вирішальну роль в оволодінні молодшими школярами засобами образотворчого 

мистецтва та їх інтегративне використання у творчому розвитку відіграє цілеспрямована, 

науково обґрунтована система навчально-виховного педагогічного впливу вчителя на 

особистість учня.

Необхідно також зазначити, що основні педагогічні можливості образотворчого 

мистецтва можуть бути реалізовані за кількома напрямами.

1. Мистецтво як культура відношення до всіх явищ життя – ця група завдань вбирає в 

себе зміст мистецтва, виражені крізь нього морально-естетичні, емоційно-ціннісні критерії 

суспільства.

2. Мистецтво як творчість – розвиток асоціативно-образного мислення, здатність 

пов’язувати у своїй свідомості (робота фантазії) далекі одне від одного явища, скажімо, 

бачити спільність, систему там, де вона тільки в натяку; здатність народжувати у своїй 

свідомості на основі сприйняття життя художній образ і вміти його сприймати у творах 

мистецтва. 

3. Мистецтво як мова, точніше, як система мов, ґрунтується на таких вихідних 

елементах, як композиція, лінія, колір, об’єм, простір [2, С. 62–63].

Аналіз теоретичної спадщини вітчизняної педагогіки показує, що образотворче 

мистецтво має колосальні творчо-розвивальні і виховні можливості. Тому історично 

склалося, що вивчення дисципліни «Образотворче мистецтво» у змісті навчання початкової 

школи стало обов’язковим. При цьому художня педагогіка надавала пріоритету прикладному 

малюванню у поєднанні з дидактичним.
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В умовах глибокої трансформації політичних, соціально-економічних, світоглядних і 

духовних основ людської життєдіяльності формуються життєві пріоритети і ціннісні 

орієнтації, ментальність сучасної української молоді. Від стану ціннісної свідомості сучасної 

молоді, її світоглядних життєвих позицій та практичних дій залежить майбутнє країни [2; 6]. 

З погляду В.Г. Алексєєвої, ціннісні орієнтації є формою включення  суспільних цінностей у 

механізм діяльності і поведінки особистості. За її словами, «система ціннісних орієнтації – це 

основний канал засвоєння духовної культури суспільства, перетворення культурних 

цінностей у стимули і мотиви практичної поведінки людей» [1]. 

Варто зазначити, що студентський вік – це сенситивний період для розвитку основних 

соціогенних потенцій людини як особистості. До них належать: формування професійних, 

світоглядних і громадських якостей майбутнього фахівця; розвиток професійних здібностей 

як передумова подальшої самостійної професійної творчої діяльності; становлення інтелекту 

і стабілізація рис характеру; перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій; 

формування соціальних цінностей у зв’язку з професіоналізацією [4].

Вивченню особливостей формування ціннісних орієнтацій молоді присвячені 

дослідження Е.О.Васіної, Н.О.Волкової, І.В.Дубровіної, Д.Й.Фельдштейна, К.Роджерса та 

інших. Проблему ціннісних орієнтацій студентської молоді досліджували відомі науковці 

України В. Андрущенко, В. Алєщенко, В. Кремінь, В. Луговий, М. Степко, М. Дубина, П. 

Кононенко, І. Надольний, М. Лукашевич, Л. Губерський, І. Прокопенко, С. Драч, В.Рябченко 

та інші. Багато дослідників (М.Алексєєва, Б.Ананьєв, М.Боришевський, Н.Іванцев, Н.Коваль, 

С.Максименко, Н.Мачурова, Л.Разживіна, В.Слободчиков та інші) зазначали важливість 

вузівського етапу становлення особистості [2].

Студентській молоді притаманна певна цілісність і самостійність по відношенню до 

інших соціальних груп; вона характеризується специфічними соціально-психологічними 

рисами, системою цінностей. Паралельно з навчанням у ВНЗ відбувається завершення 

індивідуалізації особистості студента, остаточне оформлення життєвої мети, орієнтирів і 

ціннісних установок. Ціннісні орієнтації є основою формування ставлення до себе, до інших 
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людей, до оточуючого світу. Цінності забезпечують вибіркове ставлення особистості до 

матеріальних і духовних благ, ідеалів, чинять вплив на визначення місця особистості в 

суспільстві, лежать в основі мотивів діяльності. 

Успішне формування особистості студента як майбутнього фахівця можливе на основі 

комплексу ціннісних орієнтацій, що опосередковують, зумовлюють навчання та професійну 

підготовку студентів. Несформованість ціннісних орієнтацій породжує внутрішні 

протиріччя, конфлікти, наслідком чого є невизначеність життєвої позиції, непослідовність 

дій у процесі досягнення мети. У зв’язку з цим, виникає потреба формування соціальної 

позиції майбутнього фахівця – тієї позиції, яка здатна виконувати активну роль у збереженні 

й примноженні соціальних цінностей [1; 4]. 

Сучасні кардинальні зміни, що відбуваються в соціально-політичній, економічній, 

культурній та духовній сферах суспільства в останні десятиріччя, спричиняють радикальні 

зміни в психології ціннісних орієнтацій, в ієрархії цінностей у суспільній свідомості, 

зумовлюють необхідність переосмислення домінуючих цінностей та ціннісних орієнтацій 

майбутнього фахівця. Ці процеси відбиваються на формуванні структури цінностей 

молодого покоління, оскільки ціннісні пріоритети, що формуються в даний час, стають 

основою формування нової соціальної структури українського суспільства.

Сьогодні нашій країні потрібні не тільки фахівці високого класу, а й особистості з 

багатим духовним світом, здатні до усвідомлення себе як частини Всесвіту, готові діяти на 

його благо та відповідати за свої дії. В умовах зростання бездуховності в усіх сферах 

суспільного життя саме такі професіонали спроможні долати численні труднощі, кризи, 

конфлікти, сприяти переорієнтації суспільного розвитку на необхідні сьогодні 

антропоцентричні засади [2; 3; 5]. Тому у сучасних умовах оновлення всіх сфер українського 

суспільства виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей освітнього простору, 

спрямованих на створення соціокультурного середовища, яке забезпечує розвиток 

інтелектуальної, етичної та духовної особистості та реалізацію суб’єктності майбутнього 

фахівця як ініціативної, інноваційної, гармонійної людини.
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Готельне господарство є важливою складовою в структурі туризму України, адже 

являє собою матеріально-технічну базу туристичної галузі, та найбільшою мірою впливає на 

рівень туристичного сервісу й формування туристичної інфраструктури, а також визначає 

вид, особливості та якість туристичного продукту [1, c. 29].

Слід зазначити, що сьогодні вітчизняні підприємства готельного господарства 

функціонують в умовах жорсткої конкуренції та пошуку нових ринків збуту, як всередині 

країни, так і за її межами. Трансформаційні процеси пов’язані з переходом України з 

командно-адміністративної моделі розвитку економіки до ринкової зумовили значні 

інституціональні та інституційні зрушення в готельному господарстві України. Таким чином 

після розпаду Радянського Союзу в готельному господарстві України масово з`явилися 

підприємства приватної форми власності та постійно впроваджуються сучасні ринкові 

(капіталістичні) принципи і методи ведення готельного бізнесу.

Отже, одна з головних проблем готельного господарства в сучасних умовах розвитку 

в Україні полягає в тому, що головним чином мережа підприємств готельного господарства 
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(готелі, мотелі, кемпінги тощо), формувалася ще за часів Радянського Союзу в 70-х – 80-х рр. 

ХХ ст. А тому сучасна національна система готельних підприємств багато в чому не 

відповідає міжнародним стандартам, оскільки будувалася на основі проектів та планів 

радянської системи. Наразі більшість готелів потребують реконструкції та капітальних і 

поточних ремонтів – тому, що інтенсивна експлуатація їх призвела до значного зносу готелів 

та їх матеріально-технічного оснащення.

Тому пріоритетним напрямом зміцнення матеріальної бази туристичних підприємств 

має бути проведення реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів готельного бізнесу 

за рахунок власних коштів підприємств і шляхом залучення інвестицій [2, с. 19].

Деякі вітчизняні дослідники, відзначають, що основними проблемами в готельному 

секторі економіки України залишаються: «високий рівень зносу основних засобів, невисокі 

темпи будівництва нових і реконструкції функціонуючих підприємств різних типів і розмірів 

із сучасним оснащенням, орієнтованих на різні категорії споживачів [3, с. 155].

Також до основних сучасних проблем розвитку готельного господарства України, 

можна віднести наступні:

1.Недосконалість нормативно-правового забезпечення. Законодавство України чітко 

не визначає стратегії розвитку та сутності готельного господарства, його місця у сфері 

туристичних послуг. Ми вище вже зазначали, що готельне господарство є однією з 

найважливіших складових туристичної індустрії, і тому його розвиток суттєво впливає на 

стан туристичної сфери. Водночас туристичні компанії, розвиваючи свою діяльність в певній 

країні, орієнтуються насамперед на стан готельного сектора [1, c. 30]. Тому подальший 

розвиток готельного господарства, потребує вдосконалення його інституціонального 

середовища, що в свою чергу забезпечить удосконалення та ефективне функціонування 

організаційно-правових механізмів в досліджуваному секторі економіки України.

2. Встановлення та формування вітчизняними суб’єктами готельного господарства 

цін, які не відповідають якості надання готельних послуг. Слід зазначити, що вартість 

проживання у вітчизняних готельних номерах в декілька разів перевищує вартість 

проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи. На наш погляд дана проблема 

зумовлена недосконалістю на державному рівні інституційного забезпечення розвитку 

готельного господарства України та низьким рівнем диференціації готельних послуг.

3. Недостатній рівень використання українськими готелями сучасних 

автоматизованих систем управління. Впровадження даних технологій  дало б змогу при 

мінімізації кількості працюючих, якісно і оперативно виконати набагато більший обсяг робіт 

управлінським персоналом в готельних підприємствах, збагатити методичний 
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інструментарій аналітичної та планової роботи, зосередити зусилля керівництва на вирішенні 

стратегічних та тактичних (поточних) завдань. 

Таким чином в сучасних ринкових умовах функціонування та розвитку готельного 

господарства України готельні підприємства стикаються з низкою проблем, які потребують 

невідкладного вирішення, шляхом координації зусиль органів державної влади, місцевого 

самоврядування, представників туристичного та готельного бізнесу.
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Формування духовного світу людини, особливо молодої, має актуальне значення для 

побудови незалежної Української держави з власним державним устроєм, соціальними 

відносинами і правовою системою. Після проголошення незалежності в Україні розпочався 

процес переходу до ринкових відносин, який і досі відбувається не послідовно і суперечливо. 

Деформації в економічній сфері породжують деформовану свідомість, бездуховність і 

свавілля в різних сферах життя суспільства, особливо в середовищі молоді, що дуже 

небезпечно для державної розбудови, створення її економічної, політичної та духовної бази. 

Ефективним засобом боротьби проти зазначених негативних явищ є формування у 

підростаючого покоління високої культури, зокрема правової. Високі моральні принципи, 

естетичні смаки, політична культура молодої людини формуються в нерозривному зв'язку з 

оволодінням необхідним обсягом правових знань і юридичних норм.
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Правосвідомість можна визначити як сукупність правових поглядів, що виражають 

відношення людей до чинного права, його мети, завдань, способів та методів регулювання, 

до оцінки правомірності його норми та уявлення про майбутню правову систему та окремі її 

норми[2, с. 28].

Побудова демократичної, соціальної, правової держави і відповідного громадянського 

суспільства неможлива без підвищення рівня правової свідомості та правової культури 

всього населення країни. В умовах економічної кризи, соціальної невлаштованості 

населення, росту злочинності та криміналізації суспільства певного значення набуває робота 

з підвищення рівня правосвідомості та правової культури населення України. З цих позицій 

теоретичний розгляд і осмислення понять, структури і видів правосвідомості та правової 

культури, форм і методів формування у кожної людини цих правових якостей слід уважати 

дуже актуальною проблемою[1, с. 19].

Особливістю сучасного правознавчого навчально-виховного процесу є застосування 

інтерактивних методів роботи: мозкового штурму, дискусії, групового та індивідуального 

аналізу правових ситуацій, взаємонавчання; імітації спрощених судових засідань, навчальної 

мозаїки, рольових ігор, моделювання тощо. Кожний з навчально-виховних заходів 

передбачає різні види пізнавальної, розумової та учбової активності учнів. Існує можливість 

використовувати в навчанні та вихованні дітей ресурси громади: запрошувати фахівців, які 

мають безпосереднє відношення до права — суддів, адвокатів, міліціонерів, працівників 

державних служб тощо, активне співпрацювати з батьками, організовувати позашкільну 

діяльність учнів.

Правосвідомість розглядають як вид (форму) суспільної свідомості, що криє в собі 

сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій і компетенцій, а також уявлень і настанов, 

які характеризують ставлення людини, суспільних груп і суспільства в цілому до чинного чи 

бажаного права, форм і методів правового регулювання. Характерні її ознаки:

- вона є однією з форм суспільної свідомості та вкупі з політичною, моральною, 

філософською, Іншими формами свідомості відображає суспільне буття;

- вона містить поняття, уявлення, судження, почуття, емоції, концепції, теорії, 

програми;

- вона обумовлена соціально-економічним устроєм конкретного суспільства, рівнем 

розвитку його загальної культури;

- ідеологічні елементи правосвідомості виступають головними елементами правової 

культури та правового виховання.

Головне завдання при формуванні правової свідомості — це зацікавити підлітків 

правознавством, озброїти їх умінням діяти в життєвих ситуаціях відповідно до вимог законів, 
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закласти основи правових та громадянських знань, забезпечити оволодіння найбільш 

важливими поняттями та термінами, виробити в них навички правомірної поведінки, 

практичного застосування норм права, що стосуються неповнолітніх, сформувати позитивне 

ставлення до участі в житті суспільства[3, с. 26].

Знання права розкриває можливості доцільного і розумного використання правових 

цінностей для реалізації власних інтересів, задоволення потреб, що виникають у 

повсякденному житті людини. Знання права створює умови для активної соціальної, 

політичної, правової діяльності людини, що особливо важливо в умовах сучасного 

державотворення та створення цивілізованого правопорядку в Україні. Отже, формування 

правової свідомості у підлітків це не від’ємний шлях до побудови сильної, незалежної, 

правової держави.
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Специфіка функціонування та ролі ідіом в англійській мові є актуальною мовознавчою 

проблемою. Важливо, що ідіоми вживаються в усіх стилях мовлення, проте не всі однаковою 

мірою.

Так, фразеологічні одиниці англійської мови, так само як і решта її лексичного складу, 

є стилістично диференційованими. Усі фразеологічні звороти можна поділити на такі, які 

можуть уживатися незалежно від стилю мовлення, а також такі, що обмежені за вживанням у 

певному стилі. 
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Міжстильовими називаються фразеологічні звороти, які використовуються в усіх 

стилях мовлення. Наприклад: to draw attention, to the high degree, іn a small way. Міжстильові 

фразеологічні звороти являють собою загальновживані найменування певних предметів і 

явищ дійсності. Їм не властиві додаткові відтінки значення, експресивність, емоційність [2, с. 

31].

Переважна більшість фразеологічних зворотів характеризується певними 

стилістичними особливостями, вони надають мовленню образну та емоційну насиченість. Як 

ми вже вказували вище, ці лексичні одиниці тяжіють до певного стилю. Прикладом може 

слугувати різновид офіційно-ділової фразеології, який являє собою стійкі словосполучення, 

що використовуються в різноманітних документах та ділових паперах. Наприклад: under the

auspices of – під впливом; аside from – крім.

Крім того, фразеологічні одиниці широко використовуються в публіцистичному, а 

особливо в художньому стилях. Усталені звороти, вживані  в публіцистичному стилі, досить 

неоднорідні за своїм складом і особливостями змісту. Серед них виділяються фразеологічні 

одиниці, які позначають поняття політичного змісту й наближаються до термінологічних  

зворотів, властивих науковому стилю. Чимало вживаних у публіцистичному стилі 

фразеологічних зворотів книжного походження мають емоційне забарвлення [1, с. 87]. 

Наприклад: from Land’s End to John o’Groats – з півночі на південь Англії; іn less than no time

– миттєво, моментально; аt adventure – навмання.

Досить багато фразеологічних одиниць, які використовуються в публіцистичному 

стилі, в силу специфіки функціонального стилю (вплив на читача має першочергове 

завдання), мають яскраво виражену образність та емоційність: behind smb.’s eyes – позаочі; in

the article of death – при смерті.

Ще однією важливою рисою ідіоматичних виразів є можливість їх вживання у 

невластивих галузях. Так, у публіцистичному стилі досить часто вживаються ідіоми, які 

переважно вживаються в розмовно-побутовому і художньому стилях, що додає публіцистиці 

особливої емоційності й переконливості. Наприклад: by hook or by crook – всіма правдами і 

неправдами; by leaps and bounds – швидко, стрімко; hammer and tongs – енергійно; tooth and

nail – не на життя, а на смерть.

Багатьом фразеологічним одиницям властива варіативність щодо їх компонентного 

складу (особливо це стосується прислів’їв, приказок, примовок), що викликає явище 

компонентної мінливості саме у складі фразеології. Це дозволяє авторам гнучко 

використовувати фразеологічні одиниці згідно з ситуацією мовлення. Проте також у мові 

спостерігається протилежне явище: скорочення фразеологічних одиниць. Зазвичай це 
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відбувається таким чином, щоб не створювати непорозуміння, тобто відсутність того чи 

іншого компоненту має все одно дозволяти реципієнту тексту зрозуміти його.

Розвиток мови і, відповідно, мовлення значно впливає на склад фразеології, що впливає 

як на появу самих фразеологізмів, так і на зміну їх семантики. При чому, зазвичай 

фразеологізм не змінює свого значення повністю, а набуває нового відтінку значення. Як 

бачимо, у складі фразеології спостерігається явище полісемії.

Не можна залишити поза увагою й таке мовне явище як омонімія, яка також 

зустрічається серед фразеологічних виразів сучасної англійської мови. У складі мови існує 

певна кількість однакових за своїми лексичними і структурно-граматичними особливостями, 

але різних за змістом стійких виразів.

На особливу увагу також заслуговує і фразеологічна синонімія. Фразеологічні 

синоніми, так само як і лексичні, утворюють синонімічні ряди. Фразеологічні звороти одного 

синонімічного ряду характеризуються семантичною спорідненістю, проте відрізняються 

відтінками в значенні або експресивним забарвленням, а нерідко й структурно-граматично. 

Слід пам’ятати, що фразеологічні одиниці належать до одного синонімічного ряду тоді, коли 

вони споріднені значенням і в реченні можуть виконувати однакові синтаксичні функції [3, с. 

16]. 

Для мовленнєвої виразності досить велике значення має також фразеологічна 

антонімія, до якої відносяться стійкі звороти, які, створюючи характеристику предметів і 

явищ дійсності, водночас надають протилежну оцінку. 

Для того, щоб учні могли без перешкод вживати у своєму мовленні ідіоматичні вирази, 

вони повинні отримати елементарні знання про фразеологічну систему англійської мови та 

накопичити достатню кількість найбільш уживаних ідіом. Загалом доцільним вважається, 

щоб учні старших класів дізнались про ознаки фразеологічних одиниць; спільні і відмінні 

риси слова і фразеологізму; структуру фразеологізмів; класифікацію фразеологічних зворотів 

(принаймні найбільш частотних за вживанням); джерела та історію появи деяких англійських 

ідіом; стилістичну роль фразеологізмів. Особливе значення для практичного опанування 

англомовною ідіоматикою матимуть вміння учнів пояснювати значення фразеологізмів, 

визначати типи фразеологічних зворотів, добирати до фразеологізмів синоніми, антоніми, 

правильно використовувати фразеологізми у мовленні, визначати джерела походження 

фразеологізмів.

Отже, роль фразеологічних одиниць в англійській мові є безперечно важливою не 

тільки з семантичної точки зору, але й щодо стилістичного оформлення, надання мовленню 

влучності, виразності, точності.
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Григорій Сковорода найчастіше звертався до традиційних засобів передачі мудрості 

педагогіки, коли остання вкладена в персонажів всіх праць Сковороди. Завдяки цим засобам, 

філософ вів щиру мову з молодим поколінням, залучав їх до роздумів [2, 167].

Завдяки поезії великого мислителя, Григорія Сковороди, було зрозуміло, що педагог 

розуміється на вихованні, формуванні лише найкращих рис читачів. Український 

письменник був обдарованим та талановитим, мав високий хист до літератури [1, 36].

Багатолітній досвід Григорія Сковороди надає доказову підставу стверджувати, що 

вся творча праця великого українця має два значення, як пряме і опосередковане, саме у 

процесі виховання та формуванні особистості дитини. Ріднило Сковороду з народом, робило 

нероздільним з ним те, що саме погляди філософа, його позиція у суспільстві були 

сформовані лише на рідному фольклорі, українській педагогіці, лише на національній та 

народній психології і філософії [5, 127].

Філософ вважав правильним йти проти того, аби мати владу над речами,  

контролювати здирство та користолюбство. В своїй ідеї щодо того, як забезпечувати людям 
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«сродну» працю, Григорій Сковорода передбачав саме те, що буде відбуватися перебудова 

життя суспільства з основою у тому, що праця перетвориться у найважливішу потребу 

людства. Він критикував паразитизм в класах, які панували, критикував те, що люди з цих 

класів користувалися результатами праці людей для того, аби задовільнити егоїстичні 

інтереси [4, 95-96].

Григорій Сковорода у змісті притчі «Благодарний Еродій» підкреслює протистояння 

двох систем виховання: демократичної та реакційної, в яких викладав свої педагогічні 

погляди. 

Письменник завжди вірив у здібності свого народу, він всіляко підносив мистецтво 

народного слова та його виживання. Та, звісно, протиставляв їх, а вони в свою чергу 

пропагують спосіб життя панів. Сковорода уявляв ідеал виховання людей лише разом з 

людськими даними від природи [6, 104].

Григорій Сковорода був одним з перших в Україні, хто підносив ідеї різносторонньо 

розвинутої особистості. Саме через це, більшість його праць мають зміст із слушними 

міркуваннями щодо моральних, трудових, фізичних естетичних, розумових процесів 

виховання. Щодо морального формування, Сковорода вважав найголовніше, щоб 

формувалася у дітей чесність, скромність, справедливість.  Головним фактором у дружбі він 

підносив важливу роль морального вдосконалення людей у суспільному прогресі 

формування особистості. Сковорода переконував в тому, що людина, яка має багато друзів –

є найщасливішою [8, 156].

Ідеї педагога відігравали велику роль у розвитку вітчизняних наук виховання та 

освіти. За допомогою кобзарів по країні розносилися думки та ідеї педагога, втілені у його 

працях. Його думки полонили душі людей. 

У більшості працях Григорія Сковороди головним є виховування «блага серця». Це 

він пояснював людиною з високими моральними якостями а розумове виховання було 

шляхом до неї, перекладаючи логічний зміст морального виховання до більш 

інтелектуального.

Григорій Сковорода застерігав щодо того, що розумове виховання – це ніяк не 

надбання знань, бо мета його полягає у навчанні самостійного мислення у дітей [9, 94-95].

Григорій Сковорода вважав, що моральні якості людини надають початок для її знань, 

та ця думка філософа суперечить іншому. Адже освіченість людини ніяк не рівна людській 

моральності, та немає заперечень щодо того, що певний зв’язок існує. Перетворені знання 

людини на стійкість переконань, певним чином підкреслюють моральність поведінки людей       

[7, 126-127].
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Сковорода вважав, що найголовнішу роль у процесі формування особистості мають 

відгравати саме батьки. Вони мають контролювати цей процес та запобігати відхилення у 

поведінці дітей. Особливу увагу потрібно приділяти фізичному здоров’ю дітей, саме від 

нього дає початок формування особистості [10, 184].

Основою виховання, за Григорієм Сковородою, була сама природа, її вільні нахили, та 

ніяк не штучність. В панівних класах було дуже велике захоплення на іноземних гувернерів, 

та Сковорода не підтримував цього та підкреслив те, що важлива роль припадала на батьків, 

бо саме батьки є вихователями своїх дітей від природи [3, 179].
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Постановка проблеми. Сучасне краєзнавство пройшло тривалий шлях в процесі 

свого становлення як міждисциплінарного наукового комплексу. Однак основними 

передумовами, що спрямували його розвиток, було виникнення вчення про географічний 

детермінізм та подальші дискусії про світоглядно-ціннісне значення краєзнавства як 

суспільного руху. У наш час концепція географічного детермінізму трансформувалася, 

перейшовши значним чином у геополітику, однак у своєму аксіологічному аспекті вона 

продовжує викликати інтерес дослідників-краєзнавців. Адже виникає обопільний зв'язок між 

географічним детермінізмом та власне краєзнавством: якщо ця філософська концепція у свій 

час дала «матеріал для роздумів» краєзнавству, то в свою чергу, сучасне краєзнавство через 

систему своїх наукових, практичних та суспільних цінностей може підкреслити актуальність 

та значення географічного детермінізму. Дослідженням цього питання займалися як 

науковці-філософи, так і географи та краєзнавці (П. Кропоткін, В. Бугрій, О. Барков, Л. Берг, 

О. Топузов та ін.). 

Виклад основної частини. Географічний детермінізм – це система теоретичних 

поглядів, значення яких носить загальнофілософський характер  [3, с. 202]. Сутність його 

полягає у визнанні обумовленості суспільного розвитку властивостями природно-

географічного середовища. Вчення активно розвивалося до XIX ст. Основними 

представниками цього напряму були Ш. Монтеск’є, В. де ла Блаш, Е. Реклю, К. Ріттер, 

Е. Сміт, Л. Мечников.

Краєзнавство, крім свого визначення як наукової дисципліни, може характеризуватися

як суспільний рух, який об’єднує місцеве населення, що активно бере участь у всебічному 

вивченні краю [2, с. 5]. Відповідно, можна стверджувати, що сучасне краєзнавство як 

суспільно-громадське явище стало можливим завдяки формуванню у XVII-XIX ст. 

філософської концепції географічного детермінізму та може репрезентувати собою одне із її 

досягнень. Підкреслити актуальність географічного детермінізму можна через аксіологічну 

функцію сучасного краєзнавства.
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Аксіологічна функція полягає в оцінюванні речей та явищ оточуючого світу людини з 

точки зору важливих цінностей: моральних, етичних, соціальних, духовних та ідеологічних. 

Аналізуючи фахову літературу можна виокремити наступні світоглядно-ціннісні складові 

аксіологічної функції краєзнавства: соціально-культурна, практична, педагогічна та 

науково-філософська (див. напр.: [1], [4]).

Соціально-культурна складова аксіологічної функції краєзнавства полягає у тому, що 

краєзнавство акумулює накопичений людством досвід, який водночас виступає засобом 

навчання та виховання народу, нації, регіону з властивими саме йому своєрідною культурою, 

історією, економікою, суспільним життям, соціальним середовищем. 

Практична складова краєзнавства, на нашу думку, полягає в тому, що воно 

передбачає збір та відображення соціальних, національних, господарських особливостей 

певного регіону, досліджує притаманні певному суспільству цінності, описує розвиток і 

творче використання цих цінностей, за необхідності популяризує їх (зокрема через 

етнографічний та історичний підходи); сприяє патріотичному вихованню підростаючого 

покоління, сприяє активному та здоровому способу життя.

Відповідно, можна стверджувати, що краєзнавству притаманна і педагогічна складова, 

яка показує краєзнавство як дидактичний принцип, за допомогою якого можна підвищити 

ефективність навчально-виховного процесу в освітніх закладах, успішно отримувати знання 

про природу й життєдіяльність людини, зумовлювати формування практичних умінь та

навичок.

В свою чергу, науково-філософська складова аксіологічної функції краєзнавства 

полягає в тому, що воно у процесі свого розвитку обґрунтовує теорію географічного 

детермінізму, пояснює та використовує його провідні ідеї. Узагальнюючи, додамо, що 

концепція географічного детермінізму базується на твердженні, що людська діяльність і 

поведінка як на індивідуальному, так і колективному рівнях зазнає значного впливу (який 

іноді перетворюється на провідну детермінанту) від навколишнього природного середовища. 

Загальне суспільно-наукове завдання краєзнавства – детально вивчити взаємозв’язки цієї 

детермінанти та суспільної поведінки.

Висновки

1) Теоретико-методологічний зв’язок між географічним детермінізмом та 

сучасним краєзнавством підлягає детальному вивченню у філософському аспекті з метою 

обґрунтування актуальності ідей географічного детермінізму на прикладі краєзнавства.

2) Дослідити зв’язок географічного детермінізму із сучасним краєзнавством як 

суспільно-громадським рухом та науковим напрямком можна через аксіологічний підхід 

(функцію).
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3) На нашу думку, можна виокремити складові аксіологічної функції 

краєзнавства: соціально-культурна, практична, педагогічна та науково-філософська.

4) Значення філософських напрацювань представників географічного 

детермінізму може репрезентувати сучасне краєзнавство шляхом їх повного чи 

опосередкованого втілення.
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Проблема делінквентної поведінки серед учнів набуває все більшої 

актуальності, тому що українськи підлітки зростають в складних соціальних умовах. 

Схильність учнів до проявів делінкентної поведінки тісно пов’язана з процесами 

деморалізації суспільства, бездомністю, з розвитком алко- та наркозалежностей, з розпадом 

сім’ї, з розповсюдженням інших соціально негативних явищ. 
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Сучасна педагогічна наука веде інтенсивний пошук нових моделей організації 

процесів запобігання делінквентної поведінки учнів, активування навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, забезпечення якісного оволодіння компетенціями.

Делінквентна поведінка характеризується як комплекс асоціальних вчинків, що має 

стійкі негативні соціокультурні характеристики, які порушують правові норми, але не 

тягнуть за собою кримінальної відповідальності внаслідок двох причин:

- дитина не досягла віку, передбаченого законодавством для притягнення її до 

кримінальної відповідальності;

- небезпека вчиненого злочину визначається як обмежена.

Можна вказати такі типи делінквентної поведінки:

- агресивно-насильницька поведінка, спрямована проти особистості: образи, 

побиття, підпали, садистські дії тощо;

- корислива поведінка, спрямована проти власності особистості: дрібні крадіжки, 

грабунок, рекет, інші майнові посягання;

- розповсюдження і продаж наркотичних та токсичних речовин.

У учнів з делінквентною поведінкою виникають стійкі зміни у складі внутрішньої 

психічної структури особистості.

Зауважимо, що особливою формою соціально відхиленої поведінки є кримінальна. 

Кримінальна поведінка визначається як протиправний вчинок який (у певному віці) стає 

спонукальним чинником для кримінальної відповідальності і кваліфікується відповідно до 

статті кримінального кодексу держави. При цьому делінквентна поведінка служить ядром 

такої поведінки [2, с.160]. 

На підставі аналізу наукових джерел зауважимо, що виділяються окремі фактори 

ризику виникнення делінквентної поведінки: 

- соціально-економічні – зниження життєвого рівня населення, майнове 

розшарування суспільства, обмеження можливостей соціально схвалених способів заробітку, 

безробіття, доступність алкоголю та тютюну; 

- соціально-педагогічні – криза інституту сім’ї, зростання кількості сімей із 

конфліктним та асоціальним стилем виховання, проблеми, пов’язані з навчанням, конфлікти 

з учителями, низький соціальний статус підлітка в учнівському колективі, слабка система 

позашкільної зайнятості дітей і молоді;

- соціально-культурні – зниження морально-етичного рівня населення, 

поширення кримінальної субкультури, руйнація духовних цінностей, збільшення кількості 

неформальних молодіжних об’єднань, у яких домінує культ сили; 



104

- психологічні – акцентуації характеру, реакція емансипації, реакція групування, 

потяг до самоствердження, задоволення почуття цікавості, бажання виглядати дорослим, 

потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації, інфантилізм, підвищений рівень 

тривожності; 

- біологічні – порушення роботи ферментативної та гормональної систем 

організму, вроджені психопатії, мінімальні мозкові дисфункції внаслідок органічного 

враження головного мозку, наслідки спадковості, 

- вплив природного середовища [1].

Така складна та багатогранна природа делінквентної поведінки підлітків зумовлює й 

надзвичайну складність її соціально-педагогічної профілактики.

  Зареєстровано правопорушень, вчинених дітьми та за їх участю 

2016 р. 2017 р. Динаміка, %

тяжких та особливо тяжких 1820 1816 -0,3

умисне вбивство (ст. 115 ККУ) 24 19 -20,9

умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 ККУ) 35 29 -17,2

зґвалтування (ст. 152 ККУ) 6 8 33,3

грабіж (ст. 186 ККУ) 334 333 -0,3

розбій (ст.187 ККУ) 99 83 -16,2

шахрайство (ст. 190 ККУ) 138 122 -11,6

вимагання (ст.189 ККУ) 2 8 300

крадіжка (ст. 185 ККУ) 2354 2248 -4,6

Складають 60,8 % від загальної кількості 

хуліганство (ст. 296 ККУ) 63 70 11,1

незаконний обіг наркотиків (ст. 307-309 ККУ) 77 89 15,5

Всього: 3867 3692 -4,6

Виявлено неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення

у стані алкогольного сп’яніння 124 93 -25

які раніше вчиняли злочини 507 411 -19

у т.ч. у яких судимість не знята і не погашена 221 168 -24

учнів шкіл, ліцеїв 1157 1010 -12,8

учнів ПТУ 740 598 -19,2
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У таблиці наведена статистична інформація Національної поліції України за 6 місяців 

2017 року у порівнянні із аналогічним періодом 2016 року.

В перспективах наукового дослідження пропонуємо розробити педагогічні умови 

задля запобігання делінквентної поведінки учнів, основою яких є особистісно зорієнтована 

профілактика правопорушень, розвинення у таких учнів здібності розуміти свій внутрішній 

стан та зовнішню ситуацію з метою вибору правомірної поведінки. 
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Основою регулювання процесу управління вихованням студентської молоді у вищих 

педагогічних навчальних закладах України є законодавчі та нормативно-правові документи. 

Аналіз наукової літератури, нормативно-правових документів та архівних матеріалів дав 

можливість встановити, що на етапі становлення процесу управління виховною роботою у 

вищій школі України (1958-1990 рр.) проблема виховання студентської молоді була 

пріоритетною та висвітлювалася у великій кількості документів: Законі СРСР «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 

образования в СССР» від 24.12.1958 р., Постанові ЦК КПРС, Радміну СРСР от 09.05.1963 р. 

№ 533 «О мерах по дальнейшему развитию высшего и среднего специального образования, 

улучшению подготовки и использования специалистов», Постанові Радміну СРСР от 

09.04.1964 р. № 285 «О дальнейшем улучшении высшего и среднего специального заочного 

працездатні, які не працюють і не навчаються 562 592 5,3

Всього: 2803 2534 -9,6
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и вечернего образования», Наказі Мінвузу СРСР от 31.03.1969 р. № 239 «Об утверждении 

типовых штатов административно-управленческого и обслуживающего персонала высших 

учебных заведений системы Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР», Постанові ЦК КПРС, Радміну СРСР от 18.07.1972 р. № 535 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» та ін. 

Слід підкреслити, що у вищезазначених нормативно-правових документах мета, 

завдання, форми та методи управління виховною роботою зі студентською молоддю у вищій 

школі були настільки чітко окреслені, що це дозволяло у визначений термін досягти 

запланованого результату. Адже, у Законі СРСР «Об укреплении связи школы с жизнью и о 

дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» від 24.12.1958 р. зазначено, 

що «питання комуністичного виховання трудящих, особливо підростаючого покоління, 

здобувають у сучасних умовах винятково важливе значення, стають центральним питанням у 

діяльності державних і суспільних організації» [1].

Встановлено, що для забезпечення процесу управління вихованням студентської 

молоді у 1958-1990 рр. УРСР було створено необхідні нормативно-правові умови: 

– дотримання нормативних вимог щодо організації процесу управління виховною 

роботою у вищому педагогічному навчальному закладі (наявність нормативно-правових 

документів необхідних для організації процесу управління виховною роботою; якість 

ведення ділової документації, що регламентує виховну діяльність у вищій школі; моніторинг 

виконання нормативних вимог здійснення процесу управління виховною роботою у вищому 

педагогічному навчальному закладі);

– відповідність структури системи управління виховною роботою стратегії розвитку 

виховної діяльності вищого педагогічного навчального закладу (наявність і дієвість 

програми розвитку виховної діяльності у вищому педагогічному навчальному закладі; 

узгодженість перспективних планів структурних підрозділів внутрішньовузівської системи 

управління вихованням студентів з планом виховання студентської молоді комуністичної 

партії СРСР; якість кадрового забезпечення процесу управління виховною роботою);

– обізнаність суб’єктів управління з нормативним забезпеченням виховної діяльності 

у вищому педагогічному навчальному закладі (рівень обізнаності суб’єктів управління з 

нормативним забезпеченням виховної діяльності у вищій школі; наявність відповідних умов 

для обізнаності суб’єктів управління з нормативним забезпеченням виховної діяльності у 

вищому педагогічному навчальному закладі; самоконтроль за виконанням нормативних 

вимог).

Підкреслимо, що партійні, профспілкові та комсомольські організації, що діяли на 

базі вищих педагогічних навчальних закладів, безпосередньо впливали у 1958-1990 рр. на 
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рівень забезпечення вищезазначених нормативно-правових умов та контролювали їх 

виконання суб’єктами управління вихованням студентської молоді у вищій школі 

(представниками апарату управління вищим навчальним закладом, викладачами, 

кураторами, студентами та батьками). Так як, відповідно до законодавства СРСР основним 

завданням партійних, профспілкових та комсомольських організацій поставало «рішуче 

поліпшення роботи вищої школи щодо формування у студентів марксистсько-ленінського 

світогляду, підвищенню їх комуністичної свідомості й активності, виховання молодих 

фахівців у дусі колективізму й працьовитості, свідомості громадського обов’язку, 

соціалістичного інтернаціоналізму й патріотизму, дотримання високих принципів 

комуністичної моралі» [1]. 

Отже, результати дослідження надали можливість визначити нормативно-правові 

умови управління вихованням студентської молоді у вищих педагогічних навчальних 

закладах України (1958-1990 рр.). Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у 

визначенні та обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов управління виховною роботою 

у вищому педагогічному навчальному закладі України (друга половина ХХ – початок ХХІ 

століття).
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Україна має потужний туристичний потенціал, але його економічна віддача у наші дні 

майже непомітна. Розвиток сфери туризму призупиняється недосконалістю нормативно-

правової бази, методичної, юридичної, організаційної та інформаційної підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності в сфері туризму та курортів; неефективністю механізмів 

державного регулювання та управління туристичними підприємствами у сфері туризму і 
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курортів; незначними інвестуванням у розвиток матеріально-технічної бази туризму та 

туристичної інфраструктури; неефективністю використання рекреаційних ресурсів. 

На сьогоднішній день багато дослідників вважають, що екскурсійно-туристичний 

розвиток діяльності заповідників є ефективним шляхом екологічної просвіти населення та 

прибутковості туристичної сфери загалом. Не зважаючи на це, значна кількість фахівців в 

галузі заповідної справи запевняють, що зростаюча кількість туристичних потоків до 

природоохоронних територій, завдають непоправної шкоди природним екосистемам, 

знищуючи первинну флору та фауну. Природні заповідники, де повинен бути найбільш 

суворий режим, який відповідає принципам концепції абсолютної заповідності, на ділі все 

частіше перетворюються на звичайні парки для відпочинку [4].

Проблемам та питанням державного регулювання розвитку сфери туризму на 

природоохоронних територіях присвятили свої роботи такі фахівці: Штильмарк Ф.Р., 

Борейко В.Е, Котенко Т. И., Миронова Л.П.

Розвиток туризму передбачає максимальне використання природних та історико-

культурних можливостей територій, а також інфраструктури виробничої та невиробничої 

сфери економіки, адміністративно-територіального поділу з урахуванням вимог 

природокористування та охорони навколишнього середовища.

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні 

комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності 

ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища [2]. 

Особливо охоронювані природні території по всьому світі найширшим чином 

використовуються для організації екологічного туризму.

За результатами даних обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 

поданих органами виконавчої влади на місцевому рівні, що забезпечують реалізацію 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, станом на 

01.01.2017 природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8245 території та об’єктів 

загальною площею 4,318 млн.га в межах території України (фактична площа 3,985млн.га) та 

402500,0 га в межах акваторії Чорного моря. Відношення фактичної площі природно-

заповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить 6,6%.

Протягом 2016 р. кількість об’єктів та територій природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення збільшилась на 61 одиниці загальною площею 

235 238,2094 га (фактично на 182 220 га). Зокрема, за 2016 р. площа природно-заповідного 
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фонду найбільше збільшилась у Київській області (на 227 668,4 га), Дніпропетровський (на 

2 756,1 га), Миколаївській (на 1 334,96 га), Черкаській (на 773,2 га) областях[3].

Дослідження механізмів державного регулювання сфери туризму свідчать, що 

основою державного регулювання є організаційний механізм. Тому він потребує 

найбільшого удосконалення. До основних засобів реалізації організаційного механізму 

відносяться: 

– розмежування повноважень центрального та місцевих органів виконавчої влади у 

сфері туризму; 

– створення структурних підрозділів з питань туризму і курортів на всіх рівнях 

управління та координаційних консультативно-дорадчих органів; 

– удосконалення взаємовідносин органів місцевого самоврядування з суб’єктами 

господарчої діяльності, пов’язаної з наданням туристичних послуг; 

– створення туристсько-інформаційних центрів; удосконалення системи підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, на яких 

покладено обов’язки з розвитку туризму [1, с.78].

Ряд фахівців вважає, що державне регулювання у сфері туризму повинно сприяти 

збереженню ресурсів України та враховувати специфіку конкретного регіону. Для цього 

необхідно здійснювати державне регулювання формування і розвитку рекреаційної 

діяльності в таких масштабах, які б не приводили до виснаження рекреаційного потенціалу 

відповідного регіону, а також сприяли сталому розвитку туристично привабливих територій.

Таким чином, території та об'єкти природно-заповідного фонду служать для 

збереження природних комплексів, генофонду рослинного та тваринного світу. Тому 

використання природно-заповідного фонду повинно бути суворо регламентованим Законом 

"Про природно-заповідний фонд України" території та об'єкти природно-заповідного фонду 

можуть використовуватись з природоохоронною, науково-дослідною, оздоровчою та 

освітньо-виховною або будь-якою іншою рекреаційною метою, для моніторингу 

навколишнього природного середовища, для господарських цілей (заготівля деревини, 

лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасу худоби, мисливство, рибальство і 

ін.), якщо це не суперечить призначенню природно-заповідних територій та об'єктів.
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Проблема інтерпретації роману Г.Мелвілла «Мобі Дік, або Білий Кит» ніколи не 

втратить свого значення. З двадцятих років XX століття, з часу відродження уваги до 

творчості американського романіста, «мелвілловський бум» перетворився на «мелвілловську 

промисловість», демонструючи широкий методологічний діапазон закордонного 

літературознавчого критика XX століття. Психоаналітичні, міфопоетичні, структуралістські, 

неокритичні, неопозитивістські та інші інтерпретації за різноманіттям своїх оцінок та 

висновків, як було добре зафіксовано одним дослідником, ніби перекликається з главою 

«Дублон» з «Мобі Діка». Але багатство літературного, історичного та міфологічного 

матеріалу цього роману спонукає читачів та дослідників повернутися до нього знову і знову.

Мета статті полягає в визначенні міфологічної основи роману «Мобі Дік», виявленні 

міфопоетичного характеру його ключових тем, мотивів, образів. Щоб представити ступінь 

вивчення цього питання в англо-американському літературознавстві, в статті будуть 

висвітлені основні міфокритичні роботи зарубіжних дослідників творчості Мелвілла.

Міфопоетичний метод дослідження спрямований на виявлення архетипічного плану, 

міфоритуального підтексту твору. Міфопоетика вивчає способи худонього освоєння та 

трансформації міфів, міфологічних образів та мотивів, розглядає різні принципи 

впровадження архаїко-міфологічних елементів у тексті, їх функціонування у творчості 

різних художників.

Художній міфологізм - відмітна риса романтичної літератури. Раціоналістичне, 

алегоричне сприйняття міфа просвітницьких романтиків протиставив вільну, поетичну 
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картину художника, живому ставленню до міфологічного матеріалу. Мистецтво романтизму 

не тільки використовувало образи та п'єси національних міфологій, але й, слідуючи думці 

Шеллінга, про те, що великі поети всіх епох - мифотворці, створювали індивідуальні творчі 

міфи [1]. 

Мифотворчі тенденції явно або скритно пронизують творчість Ф.Гельдерліна, 

Л.Арманіма, Е.Т.А.Гофмана, Г.Клеста та навіть поезії Дж.Байрона і П.Б.Шелі, в яких 

актуалізувалася фігура героя-богоборця чи відверженого ангела (Прометей, Демон). 

Притягнення романтизму до міфу обумовлено його особливою природою. Синкретизм, 

космізм, метаісторичність міфу, спільність в ньому фантазій та реальності, вихід за межі 

емпіричного простору та часу відповідали універсальному вселенському духу, романтичній 

культурі [2].

У відмінності від міфологічної школи XIX століття, що розглядає міф локально, як 

феномен первісної та фольклорної культури, що став більш розвинутим епохою з якимось 

анахронізмом, міфологічна критика XX століття прагне звести все, навіть саму сучасну 

художню літературу до міфу, і не тільки в генетичному, але і в структурному, змістовному та 

ідеологічному планах. У цьому сенсі вона ближче до романтичного розуміння міфу як 

абсолютного, божественного початку художньої творчості [3].

Міфологічна наука XX століття відрізняється різноманіттям підходів до вивчення 

міфу, літературного тексту та літературного процесу. Дж.Фрезер положив початок 

«ритуальному» напряму, елементи ритуалізму досліджуються і в працях М. Еліда, за 

поданням якого, людський «страх перед історією» був психологічною основою 

міфологічного «вічного повернення», циклічної регенерації часу і світу. Ідеї Фрейда і Юнга, 

які виявили величезний вплив на закордонну міфологічну критику, породили «архетипну» 

галузь в міфокритиці. З точки зору психоаналітиків, в основі народження міфології та 

художньої творчості лежать несвідомі початки людської психіки. Для Фрейда вони 

втілюються в приховані комплекси (інцест і т.д.), для Юнга - в архетипах, репрезентуючих 

«колективне несвідоме» [4]. Під впливом робіт К.Леві-Стросса і структуралізма виникає 

структурний напрям вивчення міфу, який визначає інваріантний зміст міфу - система

бінарних протистоянь. «Бріколаж» і «медіація» - це дві операції первинного мислення, 

спрямовані на дозвіл з первинної інваріантної опозиції. В фольклористиці структурний 

підхід був передбачений В.Проппом в «Морфології казок».

Проблема природи міфу, його співвідношення з фольклором, питаннями семантики та 

поетики активно розробляються в дослідженнях О.Фрейденберга, А.Лосева, Я.Голосовека, 

Ф.Кессіді. Сучасні вітчизняні дослідження в області міфопоетики Е.Мелетінскіий, В. Іванова 

і В.Топорова, С.Аверінцева, Ю. Лотман, Б.Успенскій, Д.Максімова, З.Мінц, Г.Козубовская і 
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ін. присвячені аналізу специфіки міфологічного мислення, реконструкції найдавніших 

міфологій та виявлення міфологічної структури художніх текстів.

Серед зарубіжних міфологічних шкіл початку XX століття, що займаються не стільки 

розробкою навчання з міфами, скільки застосуванням міфологічного методу для аналізу 

творчості окремих письменників, найбільш помітним стає міфологічний напрям у 

літературознавстві США. Американська міфокритика, представлена іменами У.Трой, Р.Чейз, 

Н. Фрай, М.Бодкін, Ф.Реглан і ін., вони широко використовують фрейдистський, юнгіанскій і 

фрейзеровскіе концепції. Так, розглядаючи з міфопоетичної точки зору творчість сучасних 

письменників, У.Трой встановлює, що, наприклад, «монотемой» творів Д.Г.Лоуренса була 

міфологема вмираючого божества, а міфологічною основою роману С.Фіцджеральда 

«Великий Гетсбі» був обряд ініціації [5, c.159-171]. Р.Чейз, виступаючи проти філософської 

та ідеологічної інтерпретації міфу, стверджує, що міфологія створює поетичну модель світу з 

особливою структурою простору та часу. Вчений підкреслює, що міфотворчість пов’язана з 

ембріональною потребою людини в таємничому, абсолютному, надприродному - в цьому 

незмінювана життєвість міфу.

Найвідомішим представником американського міфологічного літературознавства є 

Нортроп Фрай, у роботах якого міфологічне начало в літературі висувається на передній 

план. Н.Фрай уподібнює літературу міфологічним структурам, відзначаючи, що в 

художньому творі завжди присутні структурні та змістові елементи міфу, які стають 

визначальними для розуміння та оцінки даного твору. Найбільшу популярність придбала 

жанрова теорія Фрая, заявлена в його книзі «Анатомія критики» (1957). Учений зв'язує 

жанрові форми з часом року та відповідними їм ритуально-міфологічними архетипами, 

знаходить в літературних жанрах сліди давніх, обрядів [6, c.14-171]. Теорія ритуальних та 

міфологічних еквівалентів літературних жанрів Н. Фрая представляє собою онтологічне, 

глибинне осмислення жанрових явищ.
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На сьогодні дослідженням постмодернізму займаються такі вчені та літературознавці, як 

І. Андрусяк, Є. Баран, Н. Білоцерківець, І. Бондар-Терещенко, Т. Гундорова, Т. Денисова, 

В. Дончик, М. Жулинський, Н. Зборовська, В. Єшкілєв, І. Ільїн, С. Квіт, В. Куріцин, М. Павлишин, 

В. Пахаренко, Л. Тарнашинська та інші.

На думку І. Андрусяка, українській постмодерній літературі притаманні такі риси: 

«принцип гри; злиття трагедії й фарсу, іронії й самоіронії, пародії й самопародії; зміщення 

акцентів з рівня високого звучання на нижчий; перекодування мотивів, висловлювань, сакральних 

відчуттів і почуттів; тривіальна й вульгарна мова; пульсація різних стильових тенденцій; 

епатажність; зміна функцій автора та героя; культ незалежної особистості; потяг до архаїки, міфу; 

прагнення поєднати істини різних культур, релігій, філософій; інтертекстуальність» [1, с. 438]. 

Центральним у романі є мотив подорожування. Л. Печерських стверджує, що «сюжет 

багатьох постмодерністських романів будується за допомогою включення сюжету про подорож у 

пошуках нових орієнтирів самоідентифікації своєю землею, чи чужою. Західно-постмодерністська 

подорож без мети як метафора життя перетворюється в українській прозі на “пошук нових 

орієнтирів, шлях до себе та своєї країни”, “осягнення власної екзистенції та екзистенції своєї 

країни”» [3, с. 42]. Герої роману, переймаючись захопленням до мандрів, подорожей, здійснюють 

такий маршрут: Париж – Франкфурт – Джокджакарта – Джакарта – Банг-кок-Джакарта –

Джокджакарта – Київ – Яремча – Київ – Джакарта – Плі Айр – Убуд – Джокджакарта – Берлін –

Мюнхен – Київ – Делі – Агра – Катманду – Тхімпху – Київ – Яремча – Лімасол – Київ – Ярославль 

– Київ – Прага.
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І. Карпа вводить у свій твір окрім подорожей багато описів місцевостей країн, розповідей 

про інші культури. Герої намагаються зафіксувати це у своїй пам’яті, тому часто фотографують: 

«Нафотографувавши до одуріння орнаментів і фресок Дзону Паро, трійця нарешті вийшла за 

ворота фортеці» [2]. 

Вдається письменниця до експериментів з мовою. Так, у романі  знаходимо тривіальну й 

вульгарну мову: «До сраки мені, як я виглядаю і скільки складок вже на животі, – все одно за 

місяць-два як рукою зніме. Та й до сраки було би, якби й не зняло» [2].

Утілюючи основні риси постмодерної естетики, письменниця долучається до 

ремінісценцій: «То не таке воно вже, значить, і важливе було, – підсумувала Марла, – бо ж 

рукописи не горять. А як горять – то, значить, гівняні», «Що, сказав “Нє хачу учіцца, а хачу 

женіцца”?», «Наші люди в булочную на таксі нє єздят!» [2]. Ці рядки нагадують читачам період 

радянської влади, так званий «совкізм».

Слід зазначити, що в романі І. Карпа часто використовує цитати. Це переважно рядки з 

пісень вітчизняних та зарубіжних виконавців: «Не спинити вже тих сліз –  такі файні були сни» 

(Скрябін) [2], «ON BABY LEAVE ME ALONE (як не дивно, знову Скрябін) [2], «А що таке 

“завжди”?А що таке “ти і я”? –  засміялася Марла, збагнувши, що зараз вони цитують пісню 

TRICKY» [2].

Біографічність, як риса української постмодерної літератури, у романі віддзеркалена саме 

через образ головної героїні, її зовнішність та внутрішній світ: «Марла навіть обернула тіло в той 

бік, де мав стояти за пультом цей самий мега-стар. Через її стошістдесятисантиметровий зріст, 

звісно, нічого Марлі побачити не вдалося» [2]. Цікавим виявляється й те, що головна героїня 

одночасно – журналістка, письменниця, співачка, як, зрештою, і сама І. Карпа. 

У тексті роману знаходимо також таку постмодерністську рису, як іронічність: «Всі ці 

нескінченні монологи юного літератора, перенасичені словами штибу “атмосферність”, “митці”, 

“енергетика”, “символи”, “духи”, “містичний ірреалізм” (ха-ха-ха...) викликати у Марли банальну 

відрижку – таку, що буває після несвіжого київського торта вкупі зі свинячими котлетами з 

цибулею грубої нарізки всередині» [3]. Але окрім іронії, Марла висміює себе, займається 

самокритикою: «Відтак Марла заходилася відтягувати шкіру собі на животі. Скоро буду, як 

шарпей» [2].

Відвертість у сфері інтимного – прикметна особливість постмодерної літератури. І. Карпа 

втілює її, зображуючи головну героїню: «Вона відкрила файл зі своїм новим текстом, прочитала 

кілька рядків і розшпилила джинси. За кілька хвилин піднесла мокрі пальці до обличчя. На них 

біліла сперма» [2]. Відвертою є також еротична сцена в літаку з дівчиною, яка виявилась 

дружиною коханця Марли. 

У тексті твору наявна також і нецензурщина, і сленг, і поєднання різних мов («Карімать», 
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«бляха», «Пішов на… комплекс Електри!», «Оу, іт’с фанні!», «Ноу, іт’с нот факін фанні!», «аутдор 

актівітіс» [2]), часто назви розділів роману написані іноземною мовою («Аryuo such a dremer?…», 

«І саn fly but I want his wings», «Vіеnnе lа nuit sonne l’heure les jous s’eb vont je demeure» [2]). 

Отже, у романі «Фройд би плакав» простежуються такі риси постмодернізму: мотив 

подорожування, цитатність, ремінісценції, біографічність, експерименти з мовою та відвертість у 

сфері інтимного.

Список використаних джерел

1.Андрусяк І. Сучасна українська література кінця ХХ – поч. ХХІ ст.: [Для ст. шк. віку] / 

Упорядкув. текстів, передм., підготовка навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка. – К.: Школа, 2006. –

464 с.

2.Карпа І. Фройд би плакав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://book-

online.com.ua/read.php?book=3057&page

3.Печерських Л. Концептуальні дискурси сміхової культури в українській прозі 90-х років 

ХХ століття (творчість Юрія Андруховича): Монографія. – Харків: Майдан, 2008. – 160 с.

ВІДТВОРЕННЯ ЕМФАТИЧНОГО КУРСИВНОГО ВИДІЛЕННЯ В АНГЛО-

УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПЕРЕКЛАДАХ 

Єрмолова Марина 

Науковий керівник: к. філол.н., доц. Денисенко Н.В.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: tisyakan@gmail.com

Предметом нашої роботи є перекладознавче дослідження прийомів перекладу 

англійських емфатичних графічних засобів українською мовою. Об’єктом дослідження є 

приклади перекладів емфатичних словосполучень з англійської мови на українську. Метою

роботи є характеристика особливостей перекладу таких емфатичних  конструкцій, як 

курсивне виділення. Проблема передачі емфатичних графічних засобів, на жаль, не 

вивчалася належним чином перекладознавцями, а в зв’язку із зростаючим інтересом до науки 

прекладознавства ми можемо говорити про актуальність нашого дослідження.

Як відомо, однорідний текст твору, надрукований незмінним шрифтом, має графічно 

нейтральний вигляд, тому стилістичні шрифтові акценти за своєю природою дозволяють 

візуально виокремити слово, словосполучення чи все речення на тлі графічно немаркованого 
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контексту [Покидько О.М., 1994]. Такий вид графічного підсилення передбачає зміну 

інтонації, яку необхідно відтворити засобами цільової мови. 

Традиційні графічні засоби пунктуації недостатньо повно відтворюють усю палітру 

інтонацій живого мовлення, якими насичені першотвори. У зв’язку з цим у художній прозі та 

поезії широко використовують різноманітні прийоми, які покликані компенсувати 

недостатність традиційних засобів пунктуації. Такими графічними засобами є розрядка, 

написання слова чи речення шрифтом, який відрізняється від шрифту всього тексту, 

написання слів великими літерами, зміна орфографії окремих слів, курсив тощо.

Курсивне виділення є одним із подібних засобів створення емфази в англійській та 

українській мовах. Такий спосіб наочно ілюструє процес набуття емфатичного навантаження 

стилістично немаркованими засобами, адже спочатку курсив являв собою лише  більш 

швидку манеру письма з нахилом, який став популярним у англійських письменників між XI

та XV століттями. З появою друкарського  станка курсив був поновлений в Італії, де з 1501 

року його почали використовувати як різновид економного шрифту для випуску книг малого 

формату [Покидько О.М.,  1994]. Залишається невідомим, хто першим і коли почав 

використовувати різницю у шрифтах для розмежування смислових елементів художнього 

тексту, що, власне, не є істотно важливим для сучасного перекладознавства.  Можна лише 

припустити, що акцентуаційними властивостями зміни шрифту першими зацікавилися не 

прозаїки, а поети, яких особливості віршової форми завжди примушували вишукувати 

засоби, що  мають підвищену інформативність [Покидько О.М., 1994, с. 35]. Саме такі 

властивості роблять курсив одним із найпоширеніших засобів емфази, що потребує 

адекватного відтворення в перекладі.

Для перекладу перш за все слід з’ясувати, чи не є курсивне виділення 

псевдопідсиленням, оскільки нерідко вживання цього засобу не пов’язане з емфатизацією 

вислову. Графічне виділення може використовуватися лише для цитування або для 

позначення того, що слово, виділене курсивом, є іншомовним. Однак набагато частіше цей 

засіб вживається для логічного чи емфатичного посилення думки, наприклад, щоб 

відтворити емоційне напруження персонажу, особливе ставлення до того, про що йдеться в 

повідомленні, або створити іронічний/гумористичний ефект. Останній досягається за 

рахунок контрасту між графічним виокремленням сегмента  вислову, що передбачає його 

особливу значущість, та звичним способом друкарського оформлення думки, як  наприклад:

1. We weren’t in any way to blame (Deborah Moggach "Empire Building", р. 87). – Нас не

було в чому звинувачувати (Пер. наш. – Н.Д.).

Наведений приклад ілюструє прийом графічного наслідування оригіналу в перекладі. 

Так, автор першотвору виділяє курсивом підмет цього речення, що відтворюється належним 
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чином у перекладі, сприяючи адекватній реалізації емфатичного потенціалу. Накладання 

синтаксичного малюнку оригіналу та перекладу уможливило симетричне графічне виділення 

й у такому прикладі:

2. Alice curtseyed again, as she was afraid from the Queens tone that she was a little

offended…( L. Carroll "Alice's Adventures in Wonderland", p. 67). - Тут Аліса знову зробила 

реверанс, бо з голосу Королеви їй здалося, що та трішечки ображена ("Аліса в країні чудес", 

пер. В Корнієнка, с. 66).

А от у наведеному нижче прикладі курсивному виділенню підлягає ціла частина 

складносурядного речення:

3. He was pretty bad, but you should have seen the others (Dickens Ch., "The Christmas 

Books"). - Він був дуже поганим, але бачили б ви інших ("Різдвяна пісня в прозі", пер. І. 

Андрусяк).

Як бачимо, і тут перекладач вдається до графічного копіювання курсивно-виділеного

фрагмента, досягаючи при цьому бажаної перлокутивності, зберігаючи іронію, за допомогою

якої автор створив сатиричний ефект і емфатизував речення.

Іноді емфатична функція дублюється одночасним використанням двох або більше 

графічних прийомів логічного підсилення, зокрема виділенням слова, написанням його з 

великої літери та курсивом. Таке графічне акцентування уваги найчастіше має на меті 

створення іронічного або сатиричного ефекту, який може бути сприйнятий у більш 

широкому контексті, ніж у реченні, що необхідно враховувати при перекладі. Ілюстрацією 

цього є аналізований раніше уривок і його переклад: 

4. I said that I should never be happy again  till I had found the opportunity of doing a good

Something for Walter – and I have never been contented with myself till this most blessed day (W. 

Collins "The woman in White", p. 7). -  Я сказав, що не заспокоюсь, поки не знайду нагоди 

зробити щось хо-ро-ше для Волтера. І до самого цього благословенного дня я не знав спокою 

("Жінка в білому", пер.      О. Мокровольського, с. 23).

Текст першотвору може виділятися курсивом не суцільно, а фрагментарно. Якщо така 

фрагментарність наділена певною іллокутивною силою й відіграє роль графічного 

підсилювача сегмента вихідного повідомлення, його необхідно адекватно відтворити в 

перекладі:

5. However, somebody killed something: that’s clear, at any rate (L. Carroll  "Alice's 

Adventures in Wonderland", p. 76). - Одне ясно: хтось когось тут уколошкав ("Аліса в країні 

чудес", пер. В. Корнієнка, с. 65).  

Як видно з прикладу, графічне виділення у вихідному реченні переривається 

звичайним шрифтом, що, однак, відтворюється в цільовому реченні суцільним курсивом. На 
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нашу думку, такий крок є достатньо виваженим, оскільки графічне наслідування першотвору 

не порушує норм української мови.

Проаналізувавши наведені приклади, доходимо висновку, що лексичні засоби 

логічного підсилення відіграють у перекладі подібну емфатичну функцію, однак здебільшого 

призводять до синтаксичної розлогості вихідних речень, що значно збільшує вербальний 

обсяг перекладу. Курсивне виділення є звичним явищем в англійській літературі та менш 

емфатично зарядженим через високу частотність використання на відміну від українського 

графічного відповідника. В перспективі ми плануємо продовжити наше дослідження 

перекладу емфатичних засобів занглійської мови на українську. 
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Семантико-прагматичні дослідження мовних одиниць виходять на новий рівень у

другій половині ХХ століття, коли складається когнітивна лінгвістика як напрям, що

дозволяє виявити закономірності мовної системи з позицій обумовленості когнітивними

способами осмислення ситуацій, побачити внутрішню єдність лексико-фразеологічної й

синтаксичної системи мови, детерміновану світоглядними й культурними факторами.

У контексті концептуалізації й категоризації світу, формування різних структур

знання й способів їхньої репрезентації в мові, по-новому розглядається проблема

співвідношення значення й змісту слова (Р. Келлер, Г. Шефер, М. Шварц-Фризель, 

В. Вагнер). Когнітивна лінгвістика, як нова система вивчення мовних явищ, інтегрує

отримане раніше знання й переводить його в зовсім іншу площину (Г. Кристіансен, 

Р.Шепард).

Мова йде про широкий погляд на слово, що вивчається на стику цілого ряду 

гуманітарних галузей знання — лінгвістики, літературознавства, логіки, філософії, 

мистецтвознавства й культурології. Слово розглядається як цілісний об’єкт гуманітарних 
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наук. Хоча в сучасному постмодерністському контексті не прийнято говорити про зміст, між 

тим вважається, що саме зміст у найбільшій мірі розкриває суть терміна «концепт» [1].

Базове поняття когнітивної лінгвістики «концепт» у силу своєї багатомірності 

задається як «глобальна значеннєва одиниця», що актуалізує в процесі розумової діяльності 

різні ознаки й шари. Визнано, що концепт виражається сукупністю різноманітних мовних 

засобів, кожне з яких розкриває лише його частину [3, 4].

Концепт розуміється як багатомірне ментальне утворення, «значеннєва» польова 

структура, у яку входять різні аспекти знання й досвіду, у тому числі: світоглядний, 

емотивний, культурологічний [2, c. 76]. 

Мінімальні змістовні компоненти, що виділяються на когнітивному рівні в рамках 

окремого концепту, осмислюються як концептуальні ознаки: означальні (визначальні), без 

яких позначуваний словом об’єкт не може бути віднесений до тієї або іншої категорії, і 

характерні ознаки, що відображають специфічні якості об’єкта та мають певне значення для 

носіїв відповідної мови й культури [1]. 

Оскільки ні стійкої методології ні методики комплексного дослідження концептів у 

художньому мовленні все ще не існує [5, 6], вказівки щодо конкретного аналізу носять 

характер теоретичних рекомендацій, а отримані результати часто розпливчасті або 

суперечать один одному, то в якості методологічної основи слід розглядати базові 

положення концепцій «мовної картини світу», «мовної свідомості», «досліджень метамови 

людської культури у різних її виявах». 

Оскільки мова впливає на процес і результат пізнання, то концепти входять до мовної 

картини світу, яка водночас є і компонентом концептуальної картини світу 

(С. О. Аскольдов), яка здійснює (за допомогою мислення) власну категоризацію світу своїми 

специфічними засобами. Така категоризація дійсності є похідною того рівня пізнання, що 

мав місце в період виникнення мови (А. П. Юдакіна). Отже, мова – це той матеріальний 

конструкт, за допомогою якого конституюється концептуальна картина світу – феномен, 

який віддзеркалюється у свідомості людини як вторинне існування об’єктивного світу і який 

є результатом її абстрагуючої діяльності. У кожній природній мові формується власна 

особлива картина світу, згідно з якою людина будує зміст своїх висловлювань.

Вербальний чинник є інтегративним моментом, який нерозривно пов’язує між собою 

мовну та концептуальну картини світу. Проте між ними є певні відмінності: перша базується 

на категоризації дійсності, а друга – на її концептуалізації; мовна картина світу оперує 

мовними знаками, а концептуальна картина світу – образами й концептами. Разом вони 

можуть поєднуватися у фреймі. Однією з найбільш детальних класифікацій фреймів можна 

вважати класифікацію, розроблену українським мовознавцем C. A. Жаботинською, яка 
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пропонує виокремлювати предметноцентричні, акціональні, партонімічні, гіпонімічні й 

асоціативні фреймові структури.

Один фрейм, але з декількома варіантами «прочитань», може бути розгорнутий у 

кілька сценаріїв / схем. Найбільш типовим, найчастіше очікуваним сценарієм є скрипт (Ч. 

Філлмор, Р. Шенк). Фрейм конституюється свого роду категоріальними архетипами, 

наявними вже в домовному мисленні, об’єктивовані в понятійних категоріях частиномовних 

систем.
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Наразі сучасне людство знаходиться в умовах загостреної кризи, у вирішенні якої усе 

більшого значення набуває екологічна культура. Дошкільний вік є першою ланкою в системі 

формування екологічної культури. Наявність наукових досліджень педагогів минулого 

(Я. Коменський, М. Монтессорі, А. Макаренко, Й. Песталоцці, С. Русова, Ж. - Ж. Руссо, 
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А. Симонович, В. Сухомлинський, Є. Тихєєва, К. Ушинський, Ф. Фребель) та сьогодення 

(Г. Бєлєнька, О. Білан, Н. Горопаха, В. Зебзеєва, Л. Іщенко, Н. Кот, Н. Лисенко, Л. Лупійко, 

В. Маршицька, С. Ніколаєва, З. Плохій, Н. Рижова, Г. Тарасенко) вказують на актуальність 

означеної проблеми й важливість її розв’язання. У руслі теми нашого дослідження 

звернулись до Державного стандарту дошкільної освіти України Базового компоненту, а 

саме освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі”, де чітко вказано на розвиток емоційно-

ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля [1].

Вимоги сьогодення зумовили науковців та практиків дошкільної освіти до пошуку 

нових форм і методів формування екологічної культури дітей дошкільного віку серед яких 

виокремимо проектну технологію. 

Звертаючись до термінології, зазначимо, що проект – це процес, який просувається до 

певної мети, призводить до змін, має чіткі часові рамки, передбачає створення робочої групи 

і завжди проходить низку чітко визначених етапів: постановка проблеми, планування 

(допускає гнучкість та зміни під час його виконання), реалізація, оцінка результатів [4, с. 65]. 

З іншого боку, проект – це мета, що прийнята і засвоєна дітьми, актуальна для них; дитяча 

самодіяльність, конкретна практична творча справа, поетапний рух до мети; метод 

педагогічно-організованого засвоєння дитиною навколишнього середовища; ланцюжок 

системи виховання та програми, що розвиває особистість. 

Метод проектів – це педагогічна технологія, в основі якої лежить самостійна 

діяльність особистості (дослідницька, пізнавальна, продуктивна), де дитина пізнає 

навколишній світ і перетворює нові знання на реальні витвори. Відповідно, під екологічним 

проектом розуміємо педагогічну технологію, що поєднує в собі різні форми, методи й 

прийоми екологічної культури, в основі якої лежить план послідовних дій, що є 

організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу; формує у дітей 

дошкільного віку екологічну культуру й сприяє екологічному мисленню, екологічно-

доцільній поведінці в природі. Власне кажучи, це система навчання, де кількість завдань 

визначається терміном проведення проекту, що відповідають віковим особливостям дітей й 

змісту освітніх програм дошкільних навчальних закладів. 

Основоположником методу проектів став американський педагог У. Кільпатрік. Він 

трактував метод проектів, як “енергійну” діяльність. Аналізуючи педагогічну спадщину 

У. Кільпатріка стверджуємо(відзначимо), що навчальний процес повинен являти собою 

низку дослідів, пов’язаних таким чином, щоб знання, які набуваються у результаті одного 

досліду, сприяли розвитку і збагаченню подальших дослідів. У своїх напрацюваннях педагог 

наголошує на важливості керування вихователем самостійною діяльністю дітей під час 

розв’язання цих проблем, адже саме він є носієм тих знань, які так необхідні дитині. 
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Метод проектів знайшов своє відображення і в ідеях вітчизняних учених (Б. Ігнатьєва, 

В. Шульгіна, Є. Кагарова, М. Крупеніної). Вагомими для розвитку методу проектів є 

дослідження зроблені видатним педагогом М. Крупеніною, яка виявила педагогічні 

принципи, що реалізують зазначений метод та етапи його виконання. У сучасних 

педагогічних доробках Є. Полат, І. Цвєткової метод проектів є методом практичної цільової 

дії, він відкриває великі можливості для формування власного життєвого досвіду 

дошкільника у процесі взаємодії з природним довкіллям і є педагогічною технологією, що 

актуалізує суб’єктну позицію дитини в педагогічному процесі. Це один з небагатьох методів, 

що виводить освітній процес за межі дошкільного навчального закладу в довкілля –

природне і соціальне середовище. Він базується на дитячих потребах, вікових та 

індивідуальних особливостях дітей, має (чи) на меті розвинути їхню самостійність, 

творчість, індивідуальність.

На сьогоднішній день існує декілька класифікацій проектів. Найбільш повною і 

вдалою, на нашу думку, є класифікація Є. Полат за такими ознаками :

– за пріоритетним методом (дослідницький, творчий, рольово-ігровий, 

ознайомлювально-орієнтувальний);

– за характером координації проекту: безпосередній (жорсткий, гнучкий) такий, в 

якому немає реального учасника, він вигаданий або передбачається;

– за характером контактів (у межах однієї групи, закладу, міста, країни);

– за кількістю учасників проекту (одиничні, парні, групові, колективні);

за тривалістю проекту: короткотривалі, середньої тривалості (від одного дня до 

одного тижня), довготривалі (від одного тижня до одного місяця) [3, с. 11].

Проведений науковий пошук дав змогу проаналізувати дослідження сучасних вчених 

(Г. Ващенко, Є. Козакова, Дж. Пітт, Є. Полат, І. Чечель та ін.) й зазначити, що свої 

дослідження вони проводили в області проектування освітніх програм. Синтезуючи погляди 

науковців, які аналізували сутність означеного поняття, можна констатувати, відомий 

педагог І. Чечель визначає проект, як “рух уперед”, що у перекладі означає “проект”; 

Дж. Пітт наголошує “метод проектів – це не алгоритм, що складається із чітких етапів, а 

модель творчого мислення та прийняття рішень” [3]. У своєму дослідженні ми поділяємо 

думку науковців, ідеї реалізації методу проекту стали значущими в навчально-виховному 

процесі сучасних практиків. 

Особлива увага в процесі використання проектної діяльності звертається на 

індивідуальність дитини, її особистість, чітко прослідковується орієнтація на свідомий 

розвиток самостійного критичного мислення. На відміну від інших методів, метод проектів 

спрямований на розвиток логічного мислення, самостійного пошуку, вирішення завдань, на 
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основі яких дитина здобуває нові знання, вміння. Діти, на основі отриманих знань, 

самостійно спостерігають за природою та визначають які зміни в ній відбуваються, вони 

здатні проводити власні дослідження, вміють узагальнювати матеріал. Як наслідок, у 

дитини-дошкільника формується розуміння самоцінності природи, екологічна культура, 

екологічно-доцільна поведінка в природі. Тому, украй важливо, щоб методика роботи з 

дітьми в рамках екологічного проекту розроблялася на основі інтегрованого підходу.

Дошкільнята ще не здатні створити власний проект, тому в ДНЗ цей метод носить, як 

правило, навчальний характер, що координується вихователем, який повинен надати дітям 

потрібні знання і навички. Не менш важлива цінність методу проектів полягає у співпраці 

педагогів, дітей та їхніх батьків. Спільна діяльність позитивно впливає не лише на 

формування екологічної культури, а й розвиток творчого потенціалу, ряду особистісних 

характеристик, навичок взаємодії з дорослими та однолітками. Проектна діяльність – це 

інтегрована діяльність, яка включає в себе і читання художньої літератури, і художню 

творчість дітей, і отримання необхідних наукових знань відображених в програмному змісті.

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок, що використання методу 

проектів дозволяє не тільки сформувати природознавчі знання і екологічну культуру, а й дає 

унікальну можливість створити живу, творчу атмосферу діяльності, стимулювати розвиток 

творчого потенціалу, впливати на розвиток моральних якостей дошкільника і тим самим 

формувати активну життєву позицію, яка в подальшому визначить грамотне ставлення 

підростаючого покоління до всього оточуючого.
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Поширення особистісного підходу в психології призвело до насичення її поняттями, 

що відображають ті аспекти сфери розвитку особистості, які раніше залишалися за рамками 

психологічного аналізу. До таких понять можна віднести поняття «самовизначення 

особистості» або «особистісне самовизначення», розповсюджене на сьогоднішній час в 

психологічній і педагогічній літературі.

Самовизначення особистості - міждисциплінарна проблематика, яка широко 

представлена в сучасних гуманітарних дослідженнях. В свою чергу в психології 

самовизначення особистості розглядається як свідомий акт виявлення та утвердження 

власної позиції в проблемних ситуаціях. 

У психологічній літературі самовизначення особистості розглядається не тільки як 

самостійний об'єкт наукового дослідження, а й як важливий компонент в рішенні широкого 

спектра прикладних задач.

Проблемі самовизначення особистості приділяється досить багато уваги у вітчизняній 

психології такими вченими як: М.Р. Гінзбург; Л.І. Божович, Е.М. Борисова, Н.С. Пряжников, 

І.Ю. Кузнецов, Е.Ю. Литвинова та ін. У цих роботах відзначається значимість, складність і 

багатоплановість процесу самовизначення.

Аналіз феномену особистісного самовизначення на методологічному рівні 

(Б.Г. Ананьєвим, Л.С. Виготським, В.В. Давидовим, Д.Б. Ельконіним, Г.С. Костюком, 

О.М. Леонтьєвим, С.Л. Рубінштейном та ін.) дозволяє розглядати його як процес активного 

визначення людиною свого місця в оточуючій дійсності, осмислення сенсу власного життя.

Найбільш загальне уявлення про зміст цього поняття можна знайти в  тлумачному 

словнику сучасних термінів з вікової та педагогічної  психології, де «особистісне 

самовизначення» трактується як процес свідомого визначення суб'єктом своєї сутності та 

місця у системі суспільних відносин, світі, що виявляється в активному ставленні людини до 

себе та навколишньої дійсності
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Ряд авторів при розгляді проблеми самовизначення робить акцент на усвідомленні 

особистістю себе і свого оточення. Так, на думку В.Ф. Сафіна і Г.П. Нікова, результатом 

самовизначення є усвідомлення себе (своїх життєвих планів, цілей, особистісних 

особливостей, можливостей, схильностей), суспільних вимог і очікувань і їх зіставлення[2]. 

А.К. Маркова відзначає, що «в самовизначенні людина зливає в єдину смислову систему 

узагальнені уявлення про світ і узагальнені уявлення про себе самого, визначаючи сенс свого 

існування»[1].

Слід зазначити, що в такому підході до розгляду проблеми самовизначення 

особистості розмиваються межі між поняттями самовизначення і самосвідомості. Роблячи 

спробу диференціації цих понять, А.К. Маркова відзначає, що усвідомлення себе 

автоматично не приводить людину до дієвого висновку, співвіднесення себе і вимог 

суспільства і, відповідно, «самовизначення не можна зводити до самосвідомості людини»[1].

В зарубіжній психології як аналог поняття «особистісне самовизначення» виступає 

категорія «психосоціальна ідентичність», розроблена і введена в науковий обіг 

американським вченим Е. Еріксоном[3]. Центральним моментом, крізь призму якого 

розглядається все становлення особистості в перехідному віці, включаючи і його юнацький 

етап, є «нормативна криза ідентичності». Термін «криза» використовується тут у значенні 

поворотної, критичної точки розвитку, коли паралельно загострюється вразливість і 

збільшується потенціал особистості. Вона опиняється перед двома альтернативними 

можливостями, одна з яких веде до позитивного, а інша - до негативного напрямку.

Отже ми можемо зробити висновок, що на теперішній час поняття самовизначення 

особистості не має чіткого, повного та однозначного трактування. Саме тому наше подальше 

дослідження цієї проблематики є актуальним на сьогоднішній день.
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Світовий досвід розвитку міжнародного туризму свідчить, що він може розвиватись  і 

в період природних катаклізм, техногенних навантажень, політичної нестабільності, 

економічних криз тощо. За прогнозними даними експертів UNWTO, туристична сфера у 

найближче десятиріччя  буде посідати перше місце за обсягом світового експорту. 

Найбільшими країнами-постачальниками  міжнародних туристів стануть Китай, Німеччина, 

США, Японія, Великобританія [1]. Обсяг  міжнародного туризму  між країнами Східної  і 

Західної Європи буде зростати, у напрямку зі Сходу на Захід. У світлі даних тенденцій, наша 

країна має усі можливості стати однією із найбільш відвідуваних і перспективних атракцій 

Європейського туристичного макрорегіону. 

Результати аналізу дозволяють виокремити найважливіші чинники, які визначають 

рівень попиту та пропозиції   міжнародних туристичних послуг у країні: 

- соціально-економічні - рівень грошових  прибутків населення, професійна структура 

потенційних міжнародних туристів, рівень  вартості  туристичних послуг, їх доступність; 

- демографічні - статева і вікова структура населення,  місце роботи та форма 

зайнятості;

- соціально-психологічні – мотиваційні аспекти потенційних   міжнародних туристів, 

щодо використання вільного часу, ментальність  певних груп населення відносно традицій, 

звичаїв і інтересів, соціальна напруженість у суспільстві; 

- ресурсно-екологічні - забезпеченість території  туристичними ресурсами, їх 

масштаби і рівень використання, стан навколишнього природного середовища у регіонах 

надання  туристичних послуг, і регіонах постійного  проживання туристів; 

- політичні - рівень демократизації суспільства, відсутність конфліктів (міжетнічних, 

міжнаціональних, міжконфесійних) у  туристичних дестинаціях, відповідно безпека 

туристичної подорожі та регіонів розвитку  туристичної індустрії, ступінь застосування 

міжнародних норм  і стандартів надання туристичних послуг, дотримання прав на 

відпочинок людини [1].
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Україна має потужний туристичний потенціал, який, сьогодні використовується не 

раціонально та не дуже ефективно. Це є основним чинником, який має суто диференційовану 

структуру. Причини  таких обставин полягають у складній соціально-економічній ситуації в 

країні, у неврегульованості механізмів стимулювання туристичної  сфери, відсутності 

впровадження ефективної стратегії розвитку підрприємтсв туристичної індустрії як на 

регіональному, так і на національному рівнях. Така ситуація в туристичній сфері, що 

склалася останнім часом, вимагає  негайного пошуку шляхів подолання визначених кризових 

явищ, необхідності інтенсифікації виробництва туристичного продукту, забезпечення його 

якості.

На  сучасному етапі  в Україні у туристичній сфері практично відсутня послідовна 

система для підготовки фахівців і перепідготовки кадрів, а також адекватні та чіткі 

кваліфікаційні вимоги, яві відповідають світовим стандартам.

Збільшення кількості туристичних потоків піднімає проблеми для виявлення 

екологічного оптимального навантаження на певні регіони та необхідність визначення 

максимальної пропускної здатності без нанесення шкоди  природній та культурно-історичній 

спадщині.

Поряд з цим, серед головних зовнішніх чинників, які стримують розвиток МТ в 

Україні є: певні складнощі проходження митного контролю й візовий режим, політична та 

економічна дестабілізація, проблеми тіньової економіки, недосконала нормативно-правова 

забезпеченість  туристичної сфери [2].

Таким чином, саме ці внутрішні та зовнішні чинники можуть стати тією базою, на 

основі якої в подальшому формуватимуться нові пропозиції щодо виходу  туристичної сфери 

з кризового становища,  будуть сприяти визначенню пріоритетних напрямків розвитку.

Аналіз  сучасного стану туристичної сфери дозволяє оцінити 

конкурентоспроможність України на міжнародному рівні, виявити  існуючи проблеми, які 

заважають ефективному використанню потужного туристичного потенціалу.  Україні 

необхідно застососувати досвід провідних європейських  країн, в яких туристична сфера є 

значним джерелом державних надходжень.
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Сучасне життя дуже часто надає безліч стресових подій особистості і не кожна 

людина через свої психологічні особливості здатна впоратись з ними. Нездатність психіки 

впоратись з наданими їй впливами оточуючого середовища викликає психологічну травму, 

яка виступає перешкодою в повноцінному розвитку особистості. Великого значення набуває 

дитячий травмівний досвід, оскільки він створює психічний бар’єр з раннього віку і тому має 

великий вплив на особистість в подальші періоди її розвитку. Юнацький вік є критичним і 

сприятливим для несподіваного прояву травми через відносини з оточуючими та вибору 

подальшої долі поза середнім закладом навчання. На сучасному етапі розвитку України 

проблемою є велика наявність джерел психічної травматизації дитини, що обумовлюють її 

психічне здоров’я та подальший розвиток особистості як дорослої людини, саме тому 

великого значення набуває рівень стресостійкості особистості, що дає ресурс для подолання 

травмівного досвіду.

Метою роботи виступає дослідження стресостійкості особистості старшокласників як 

засобу подолання дитячого травмівного досвіду

Розробкою проблеми вивчення стресостійкості як засобу подолання дитячого 

травмуючого досвіду особистості займалися: І.А. Алексєєва, Н.О. Зінов’єва, П.А. Левін, 

В.Д. Менделевич, О.М. Волкова, Є.О. Тарасов, Ю.М. Губачев, Б.В. Іовлев, 

Б.Д. Карвасарський.

Стрес – це неспецифічна реакція організму на дію екстремальних факторів, певну 

загрозливу ситуацію, негативні емоції чи на одноманітну діяльність. Поняття «стрес» ввів 

Г. Сельє у фізіології для позначення неспецифічної реакції організму у відповідь на 

несприятливий вплив оточуючого середовища [1, с. 393]. Під час стресу в організмі 

виробляється гормон адреналін, основна функція якого змусити організм виживати. Стрес є 

нормальною частиною людського життя і необхідний у певних кількостях.

Дитяча психотравма – це те, що в дитинстві принесло дитині болісне переживання, 
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яке може чинити негативний вплив на все подальше життя вже дорослої людини [2, c. 320]. 

Психіка людини, особливо зростаючої людини, така крихка, що будь-який сильний вплив 

здатен викликати психотравму. Психотравма неоднозначна. Те, що на одних дітей майже не 

справити враження, в інших здатне викликати сильну емоційну реакцію, наслідки якої мають 

вплив на все життя. Визначити наявність психотравми у дитини важко, адже ознакою 

психотравми є не тільки переживання сильних негативних емоцій в момент травмуючої 

події, але й відсутність їх взагалі. 

Говорячи про ранній юнацький вік, а саме про старшокласників, то слід зазначити, що 

саме цей проміжок життя людини є сенситивним для формування життєвих цінностей та 

власного світогляду особистості. У цьому віці всі психічні функції в основному сформовані, 

а тому розпочинається стабілізація особистості, пошук себе в житті. Якщо юнак в дитинстві 

був підданий психотравмуючій ситуації та не зміг її здолати, в нього можуть виникати 

серйозні труднощі в звичайному душевному функціонуванні; юнак може схилятися до 

реалізації життєвих сценаріїв, котрі направлені на саморуйнування. Людина може не 

розділяти себе та ситуацію в якій виникла психотравма, тобто не може подивитися на подію 

спокійно [3, c. 252]. 

Отже, проблема співвідношення психотравмуючої ситуації та рівня стресостійкості 

особистості не є новою. Людське життя сповнено безліччю психотравмуючих чинників, 

котрі за своєю силою та природою  можуть бути різноманітними. Через свою нестійкість 

психіка дитини є дуже уразливою до життєвих негаразд у своєму оточенні. Проявами 

наявності психотравми можуть бути різноманітні: сплутаність мислення, неадекватність 

поведінки, порушення мовлення, прогалини в пам’яті, наявність стійких страхів, 

неспроможність до адаптації. 

Рівень стресостікості юнака визначає ступінь його супротиву щодо психотравмуючої 

ситуації. Саме стимулювання вироблення високої стресостійкості особистості буде 

виступати джерелом подолання дитячого травмівного досвіду.

Перспективи вивчення співвідношення рівня стресостійкості особистості та 

травмуючого досвіду великі, адже зараз ми можемо простежити велику наявність 

відеороликів, комп’ютерних ігор, котрі за своїм змістом згубно впливають на психіку 

дитини; також через некомпетентність батьків у вихованні підростаючого покоління 

виникають багато психотравмуючих ситуацій, котрі призводять до згубних наслідків у 

подальшому житті особистості. Саме через низьку стресостійкість дитина виявляється 

нездатною для подолання психотравмуючої ситуації.
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Зміни, що відбуваються в Україні, зокрема, упродовж останнього десятиріччя, 

спонукають замислитись над реаліями, що оточують людство, переоцінити свої погляди, 

позиції, ідеали. Сьогодні у соціумі знищуються старі ідеологічні схеми, на яких була 

заснована життєдіяльність нашого суспільство протягом майже всього ХХ ст. Стан розвитку 

будь-якого суспільства визначається ієрархією його цінностей. Від пріоритетів у ціннісному 

світогляді молодої людини залежить майбутнє країни. Від того, наскільки свідомість 

особистості вільна від ідеологічних міфів і соціальних ілюзій, яким змістом наповнені 

ціннісні орієнтації, стає вартісним процес соціалізації, процес можливостей співіснування в 

оточуючій дійсності. Соціальні цінності відіграють важливу роль у культурному засвоєнні 

дійсності. Руйнування ціннісної основи призводить до кризи, вихід з якої можливий шляхом 

набуття нових цінностей.

Несформованість, невизначеність, ціннісних орієнтацій негативно впливає на 

становлення молоді яка досить критично ставиться до будь-яких ідеалів, цінностей. Для 

старшокласника ця проблема набуває актуальності, оскільки істотно впливає на 

особистісний розвиток, на розвиток самосвідомості, толерантності, сформованості ціннісно –

смислової сфери. Світ цінностей – це передусім світ культури, сфера духовної діяльності 
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людини, її моральної свідомості, оцінок. Цінності є основою для побудови когнітивної сфери 

навколишнього світу, оскільки та чи інша цінність може в певний період стати загальною 

умовою того чи іншого виду людської діяльності, життєвим орієнтиром, згідно яких 

структурується реальність.

Ціннісні орієнтації особистості, її життєві плани, перспективи, є проекцією духовного 

життя суспільства, що формуються під впливом суспільних дій, обумовлені системою 

виховання та навчання в школі, сім’ї.

Старший шкільний вік характеризується процесом активного становлення 

особистості, прагненням до змістового спілкування, особистісного самовизначення. У цей 

віковий період з одного боку зростають інтелектуальні можливості, а з іншого –

усвідомлюється потреба в структурованості, системності ціннісній орієнтацій, намаганні 

простежити причини соціальних явищ, пізнати закони природи. Це пов’язано з 

сформованістю на попередніх вікових етапах розвитку особистості, умов необхідних для 

становлення ціннісних орієнтацій: оволодіння понятійним мовленням, накопичення 

достатнього морального досвіду. Поява сталих переконань у старшокласника свідчить про 

значний, якісний перелом в характері становлення системи моральних цінностей, які 

детермінують її поведінку[2;1].

Варто зазначити, що ціннісні орієнтації старшокласника об’єднуються в певну 

систему, яка має три основних компоненти: соціально – структурні орієнтації та плани; 

плани та орієнтація на певний стиль життя; діяльність та спілкування в сфері різних 

соціальних інститутах. Ціннісні орієнтації, є однією з центральних особистісних 

новоутворень, виражають свідоме ставлення старшокласника до соціальної дійсності і в цій 

якості визначають широку мотивацію його поведінки, а також здійснюють істотний вплив на 

всі види діяльності. Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону становлення 

особистості старшокласника, створює основу для формування поглядів на навколишній світ, 

на інших людей, на себе самого, основу світогляду, ядро мотивації, і «філософію 

життя»[2;4].

Завдяки ціннісним орієнтаціям старшокласник вирішує багато життєво важливих для 

себе питань навчальної, громадської, суспільно корисної та інших видів діяльності. В них 

утілюються результати його навчання і виховання в окремі вікові періоди розвитку, набуття 

життєвого досвіду, особливості світосприймання, засвоєння суспільних цінностей і норм 

поведінки.

Отже: ціннісні орієнтації є провідною якістю людини, що характеризують її як 

неповторну індивідуальність. Їх система виступає як загальна спрямованість усього 

духовного світу особистості, її життєдіяльності. Ціннісні орієнтації визначають місце 
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особистості у соціальній структурі суспільства, у найближчому оточенні, визначають 

соціальні ролі та соціальну позицію.
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Взаємодія сім’ї і школи є складним процесом взаємовпливу цих соціальних інститутів 

один на одного, результатом якого є не лише збагачення виховних функцій і можливостей 

кожного з них, а й значне підвищення успішності виховання і соціалізації дітей шкільного 

віку [7, с. 10].

З погляду філософії, взаємодія – це об’єктивна й універсальна форма руху, розвитку, 

що визначає існування й структурну організацію будь-якої матеріальної системи. Взаємодія з 

погляду психології – це процес безпосереднього або опосередкованого впливу соціальних 

об’єктів (суб’єктів) один на одного, що породжує їхню взаємну обумовленість і зв’язок.  

У педагогічній науці взаємодія визначається як складна ієрархічно організована 

соціальна система, функціонування і розвиток якої визначають її суб’єкти. Діалектичне 

взаємопроникнення щодо самостійних компонентів зумовлює виникнення якісних змін у 

кожній із взаємодіючих сторін, формуючи між ними нові відносини.  
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Результатом взаємодії школи та сім’ї має стати, по-перше, набуття батьками певної 

суми теоретичних знань і практичних умінь, а по-друге – коригування існуючих поглядів 

батьків на сутність проблеми формування  якостей школярів.

В сучасних умовах координацію виховних дій сім’ї покладено на освітній заклад і від 

того, як організована і реалізована робота з батьками учнів значною мірою залежить 

успішність процесу навчання і виховання дітей. Важливим завданням цього процесу є 

широке залучення батьків та інших членів сім’ї до співпраці з педагогічним колективом, до 

активної участі в житті навчального закладу, класу.

Процес взаємодії виховного впливу на особистість учня є актуальним у всіх напрямів 

виховання, серед яких національно-патріотичне займає провідні позиції в сучасні Україні. 

Патріотизм розуміється як одна з форм діалектичного сполучення особистих і 

суспільних інтересів, єднання людини й суспільства.  Як моральний і політичний принцип, 

патріотизм – соціальне почуття, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість їй, 

гордість за її минуле й сьогодення, прагнення захищати інтереси Батьківщини. 

Сучасна психологічна наука   розглядає процеси та явища, що впливають на 

формування національно-патріотичних рис та якостей особистості, а психологічні якості, в 

свою чергу визначаються як поєднання вроджених та набутих властивостей душі – воля, 

віра, думки, дії і почуття.    В основі патріотизму, на думку психологів, почуття любові до 

своєї Вітчизни, готовність підкоряти свої особисті і групові інтереси суспільним інтересам 

країни, вірно служити їй та захищати її [5; 8; 9].  Як  зазначає І. Бех, „особистісна цінність 

почуття патріотизму генерується стійким переживанням любові людини як до найближчого, 

так і до віддаленого середовища, в якому вона перебуває і яке є для неї значущим” [3, с. 2].

Педагогічне розуміння поняття „патріотичних якостей” школярів лежить в площині 

цілеспрямованої дії всіх учасників освітнього процесу у процесі національно-патріотичного 

виховання.  

З патріотизмом органічно поєднується національна самосвідомість громадян, яка 

ґрунтується на національній ідентифікації і включає особисту ідентифікацію із своєю нацією, 

віру в її духовні сили та майбутнє; волю до праці на користь народу; вміння осмислювати 

моральні та культурні цінності, історію, звичаї, обряди, символіку; систему вчинків, які 

мотивуються любов’ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. 

Розуміння патріотичного виховання як складової національного виховання передбачає 

виокремлення із загальної стратегії мети та завдань патріотичного виховання. 

В Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (І. Бех, К. Чорна) 

зазначено, що патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, 

формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію 
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громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіт національної 

самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини [3, с. 2].

О. Вишневський так розуміє справжнього патріота: він любить Батьківщину, не 

відвертаючись від неї через те, що їй нічим заплатити йому за це і що її народ не досяг рівня 

культури, характерної для європейських суспільств. 

За О. Вишневським існує три види патріотизму:

– етнічний патріотизм, що засновується  на почутті власної причетності до свого 

народу, на любові до рідної культури, до власної історії тощо;

– територіальний патріотизм – засновується на любові до того місця на землі, до 

місцевості, ландшафту, клімату тощо, де людина народилася;

– державницький патріотизм, який заснований  на державній ідеології і пов’язується 

з поняттям громадянськості [4 ]. 

Особливу увагу, необхідно приділяти формуванню у молодших школярів таких 

базових національно-патріотичних якостей, як:

- любов і повага до батьків, своєї родини, відчуття гордості за свій рід;

- ціннісне ставлення до Батьківщини, рідного краю;

- толерантне ставлення до людей інших національностей, поважне ставлення до 

їхньої культури та традицій;

- усвідомлення себе частиною українського народу. 

Серед новоутворень психіки дитини молодшого шкільного віку, можна визначити 

наступні: розвиток пізнавальної сфери дитини, виникнення відносно стійких форм поведінки 

школяра, основою яких є система морально-етичних цінностей, що продовжує формуватися і 

набуває усвідомленого характеру. Ці соціально-психологічні особливості дітей молодшого 

шкільного віку виступають підґрунтям для формування патріотичних якостей дитини.

Важливими моральними цінностями, які визначають патріотичну поведінку 

особистості, на думку І. Беха, є совість, чесність, правдивість, свобода, рівність, 

справедливість, повага, толерантність, гідність, працелюбність, відповідальність та інші. 

Сформованість цих моральних норм полегшує сприймання молодшими школярами правових 

норм, які в свою чергу сприяють глибшому усвідомленню моральних істин. Водночас 

моральна норма дає змогу побачити й усвідомити ту межу моральної поведінки, за якою 

починаються аморальні й протиправні вчинки [1, с. 243].

Молодший шкільний вік (за І. Бехом) виявляється сприятливим щодо виховання у 

дитини фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є здібність 

цінувати особистість людини. На цьому віковому етапі у дитини формується ядро 

особистості (моральні почуття, цінності, переконання), відбувається набуття досвіду 
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моральної поведінки. Вона вчиться не лише виконувати вимоги колективу, а й бере активну 

участь у постановці вимог, виборі доручень, справи. Характерна риса молодших школярів –

підвищена чутливість, здатність глибоко і болісно переживати. З роками забуваються факти, 

обставини, події, а гостре почуття, пережите в дитинстві, лишається в пам’яті. Науковці 

визначають психологічну сприятливість молодшого шкільного віку щодо становлення у 

дитини етнічно-територіального самоусвідомлення, патріотичної поведінки. Зрозуміло, що 

здатність дитини пізнавати і сприймати себе як члена сім’ї, родини, жителя певного міста чи 

села, країни значною мірою залежать від зовнішніх обставин, авторитету дорослих, їх 

оцінного ставленнядо подій у державі та світі. 

Сім’я, найближче оточення дитини мають найбільший вплив на її соціально-

психологічний розвиток. Підготовка особистості до соціальної діяльності і пристосування її 

до соціального середовища починається вже в ранньому віці разом з розвитком і регуляцією 

її дій. Еволюція життєдіяльності і форм освоєння світу дитиною пов’язана з її 

психофізіологічним становленням перш за все як живої істоти.  

Школа є важливим соціальним інститутом, спеціально створеним для передачі 

культурного досвіду підростаючому поколінню в систематичній формі і за допомогою 

понять. Шкільна освіта розширює горизонт життєвого світу дитини, наповнює його певними 

культурними уявленнями.

Духовним орієнтиром дитини (особливо молодшого школяра) поза межами її 

сімейного середовища є вихователь, учитель, який стає для неї ще більш референтною 

особою. У педагога вже сформованапевна система цінностей, яка досить часто не співпадає з 

тими цінностями, що властиві сім’ї дошкільника або школяра. Тому відсутність 

налагодженого контакту, взаєморозуміння та співробітництва між батьками і педагогами 

може дезорієнтувати розвиток особистості дитини, негативно позначитись на формуванні її 

духовної сфери. Таким чином проблема динамічної, якісної, позитивної взаємодії освітньої 

установи та родини школяра в процесі виховання сприяє забезпеченню якісних результатів.
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Є лише кілька прізвищ наших співвітчизників, яких будуть згадувати в усьому світі до

тих пір, поки існує кіно. До них належить і О. Довженко – радянський кінорежисер світового 

рівня. У своїх творах він був не схожий ні на кого, але миттєво зайняв місце серед 

небожителів мистецтва кіно і залишився там назавжди. Звичайно, і досі творчість О. 

Довженка викликає амбівалентні відчуття та різні відгуки серед критиків-професіоналів. Ми 

ж уважаємо його творчість прикладом служіння рідній землі патріота своєї Батьківщини. У 

творах можна спостерігати, що творчий шлях його був сформований болем, переживаннями 

та стражданням свого народу: всі його літературні й кінотвори позначені нелегкою долею 

українського народу, його сучасників.
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У своїй публіцистиці О. Довженко змальовує історичну долю української нації. 

Зокрема, у щоденнику він пише: «Я хочу жити на Вкраїні. Що б не було зі мною... Я України 

син, України».  Цими словами митець стверджує, що він – син своєї могутньої країни, яка 

поки що знаходиться під гнітом тогочасної влади, виражає його відчай і велику любов до 

Батьківщини, розкриває свої роздуми над трагічною історією нашої країни. Хоч і довелося 

О. Довженку жити в Москві, його серце завжди належало рідній землі та українському 

народові. Він пише до нащадків: «Любіть землю! Любіть працю на землі, бо без цього не 

буде щастя нам і дітям нашим ні на якій планеті». Читаючи ці строки, проводимо паралель 

до слів  Т.Г. Шевченка, який з гордістю писав: «...я по плоті і духу син і рідний брат нашого 

безталанного народу» і доля якого дещо схожа на долю О. Довженка.

Майже всі твори митця – це ода українському народові, людям, серед яких він 

народився, яких любив і для яких творив. Автор бачить страждання українців, гірке 

становище вітчизняної культури, низький рівень життя в Україні – і його серце болить. Але 

митець бачить працелюбство свого народу і талановитість, героїзм і вміння з гумором 

ставитися до проблем, його духовність, любов до батьківщини. Наприклад, герої 

«Зачарованої Десни» О. Довженка – яскраве підтвердження цьому. 

Щодо фільму «Арсенал», то можна стверджувати, що цей твір є частково 

автобіографічним для метра українського кінематографа. Відомий той факт, що О. Довженко 

брав участь у повстанні працівників заводу «Арсенал» у 1918 р. проти правління тогочасної 

влади. Саме ці події лягли в основу кінематографічного твору.

Наповнений глибоким психологізмом, фільм рясніє такими прийомами, як тривалі 

паузи героїв, ніби зверненими до глядача питаннями, жвавістю і гнучкістю оповіді. Стрічка 

«Арсенал» неоднозначно трактує часи царизму. Не дивно, що дивитися фільм – одне 

задоволення, тому що для нього, як і інших праць О. Довженко, характерні плавність 

переходів між сценами, непідробний інтерес до кожного з персонажів, патріотичність і 

захоплення природою як єдиним живим організмом.

Події 1918 року, що відбувалися на збройовому заводі «Арсенал» у Києві, залишили 

глибокий слід в житті О. Довженка, і не виключено, що він міг би сказати про це більше, 

якби не тогочасні порядки. Так, митець чудово зобразив роль одного із працівників заводу, 

який насмілився підняти повстання проти петлюрівців.

Будучи, по суті, військовим фільмом, «Арсенал» приховує в собі безліч символів і 

метафор. Наприклад, портрет Т.Г. Шевченка, який розмовляє, невразливість Тимоша –

головного героя – перед кулями, загадкове зникнення в тумані персонажів стрічки та інше. 

Під час перегляду фільму «Арсенал» можна зрозуміти, що тут йдеться насамперед про долю 

людини на тлі подій, які відбуваються в країні. Війна розставляє все по місцях, не шкодуючи 



138

ані непереможних, на перший погляд, ворогів, ані народних героїв, готових пожертвувати 

життям заради своїх ідеалів.

Хоча творчість О. Довженка викликає різну рецепцію в критиків і науковців, зокрема 

це стосується фільму «Арсенал», все ж варто зазначити, що останній увійшов до пʼятірки 

кращих творів 1929 р. за версією Національної ради американських кінокритиків.

Отже, на наш погляд, О. Довженко є гідним сином своєї рідної України, тож і 

сприймати його творчість варто в контексті ідей гуманізму, відданості Батьківщині, героїзму, 

перемоги духовного, морального над меркантильними інтересами і пристосуванством. Ми 

окреслили тільки деякі моменти у творчості митця, що викликають суперечки в науково-

критичному дискурсі і вимагають детального аналізу.

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ П’ЄСИ НЕДИ НЕЖДАНОЇ 
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У драматичних творах Неди Нежданої порушено багато питань, що традиційно 

відносяться до розряду вічних: добра і зла, життя і смерті, кохання, вірності і зради, грошей і 

їх впливу на людей, взаємозв’язку поколінь, співвідношення реального й ірреального, 

самотності, божевілля, вибору життєвого шляху тощо. Авторка досить самобутньо, 

нетрадиційно підходить до їх розкриття, залучаючи цілу низку виразних образів і 

промовистих художніх деталей.

Так, у моноп’єсі зі стереоефектом “Мільйон парашутиків” порушуються проблеми 

швидкоплинності буття й пошуку сенсу людського існування. У творі лише одна дійова 

особа – Жінка 25-35 років. Не випадково у п’єсах драматурга Неди Неждани є посилання на 

вік героїв її творів. Вік – це символ, це не просто вказівка на біологічний вік людини. Це 

насамперед маркер її духовного стану, тієї позиції в житті, на якій вона зараз знаходиться. Це 

маркер свідомості людини. Головна героїня молода, амбіційна, кмітлива. Вона готова взяти 

відповідальність на себе за свої думки та вчинки, готова будь-що довести почату справу до 

кінця. Якщо навіть не вона її починала. Як це і сталося в монодрамі «Мільйон парашутиків». 
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Поза сценою досить виразно окреслюються ще дві постаті – Марії й Елізабет Шварц. 

Остання є родичкою Жінки, “бабусею у других” із США. Саме вона розшукала  

спадкоємицю жіночої статі віком до 45 років і заповіла їй спадок, якщо та зможе відтворити 

останній день життя її сестри “так, як прожила його вона” [1]. 

Марія Шварц є сестрою по батькові Елізабет Шварц. Її розстріляли 17 жовтня 1941 р. 

Йдеться про події в районному центрі Івано-Франківської області, у м. Косів. 16-17 жовтня 

1941 р. його єврейські квартали несподівано потрапили в оточення німців. Людей силою 

виганяли на вулиці й колонами вели до в’язниці, звідки Пістинською вулицею везли до 

великих ям на Міській горі. Під примусом ті роздягалися й підходили до краю ями, де були 

вбиті пострілами в голову. Навіть жінки, старі й немовлята не отримали пощади. Інша 

частина людей була перевезена в гетто у Коломиї й невдовзі розстріляна в Шепарівському 

лісі. Дві вказівки сприяють встановленню місця подій – дата й очікування Марії, коли разом 

з іншими її теж “поведуть до ями”.

В останній день свого життя Марія Шварц замислилася над тим, із чого, власне, 

складається жінка:“З того, що вона бачить у дзеркалі? Ні, цього замало” [1]. Попрощавшись 

зі своїм сподіваннями й мріями, з батьками, коханим, ненародженою дитиною, яка 

гіпотетично могла б з’явитися на світ, близькими й друзями, навіть із власним тілом, жінка 

усвідомила, що все це й становило для неї сенс життя.

Наодинці жінка довго “крутиться перед дзеркалом” [1]. Обрана художня деталь не 

випадкова, адже саме цей предмет інтер’єру використовують для виклику духів-образів, що 

були ним сприйняті в минулому і зберігаються нині. Своєї сестри Елізабет Шварц ніколи не 

бачила. Народжена у 1936 р., вона мала всього п’ять років, коли Марію Шварц було 

страчено. Знайшовши сестрин щоденник, відкрила душу й була глибоко вражена.

У філософській і соціальній площинах у творі осмислюються також проблеми людини 

й часу, морального вибору, боротьби за власне щастя, особистісної нереалізованості, 

нездійсненних мрій, смерті. У монодрамі «Мільйон парашутиків» особливо яскраво 

виражена опозиція «Я» / «Інший». Головна героїня, переживаючи події одного дня за 

сценарієм, який був написаний іншою жінкою, ототожнює себе з нею. Вона відчуває свою 

унікальність та унікальність Марії Шварц. Тією чи іншою мірою життя та доля іншої людини 

впливає на становлення особистості героїні монодрами, внутрішній психологічний конфлікт 

пов'язаний із загальнолюдським. Бажання виокремити свої приховані амбіції із загалу її 

«Інакшою». На читача чекає цікава та захоплююча гра у «провокацію», можливість пограти 

у різні епохи, експериментувати із почуттями, шукати нових відчуттів. Це спроба 

заглибитися у таїну минулого та знайти своє місце там. Відбувається створення людської 

індивідуальності шляхом пізнання «Іншості». «Інший» не тільки має ту ж саму гідність, що і 
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ти сам, але він також є носієм «іншого світу» як певної «додаткової цінності». Тільки 

«Інший» дає нам можливість вийти за рамки нашої суб’єктивності, долаючи її егоцентричні 

межі та змінюючи горизонт нашої екзистенції.

У монолозі героїні як осяяння приходить ідея визволення від гнітючих кайданів часу: 

“Хто б не потрапив до цієї кімнати – все повториться. А щоб розірвати те страшне коло, 

треба щось таке зрозуміти і щось таке зробити запобіжне” [1]. У фіналі п’єси авторка 

втілює фантазію своєї далекої родички про казковий чарівний літак, який випустить над 

здивованим містом мільйон маленьких парашутиків, але це будуть не прості парашутики, а 

“чарівні, бо до кожного прикріплена іграшка, така, про яку він мріяв. І ще кожен парашутик 

розумний – він знає, до кого летіти, і вміє навіть залітати у вікно, головне, тримати вікна 

відчиненими. І все місто буде нібито в завірюсі – від мільйона парашутиків” [1].

Таким чином, соціальна проблематика п’єси тісно переплітається з філософською, що 

проявляється в оригінальних візіях і нетрадиційних варіантах вирішення актуальних питань 

самотності, швидкоплинності буття й пошуку сенсу людського існування, свободи тощо. На 

тлі сміливих образів, неординарних вчинків персонажів і їх відвертих думок вічні проблеми 

добра і зла, життя і смерті, взаємозв’язку поколінь тощо набувають нових смислових 

підтекстів і емоційних відтінків. 
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Південно-Східний регіон є одним з найсприятливіших регіонів для розвитку багатьох 

видів туризму, завдяки вигідному географічному положенню та збереженим пам'яткам 

матеріальної культури різних епох, що представляють собою не абиякий інтерес для 

туристів, і відноситься до одного з переліку регіонів із значним туристично-рекреаційним 

потенціалом

Незважаючи на наслідки глобальної фінансової кризи, готельне господарство України 

розвивається інтенсивно та динамічно і вимагає розробки якісно нових підходів до 

формування ефективних механізмів управління в готельному господарстві.
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Готельний маркетинг – одна з систем управління готельним підприємством, 

передбачає ретельний облік процесів, що відбуваються на ринку для прийняття 

господарських рішень. Маркетинг спрямований на створення умов для пристосування 

виробництва готельного продукту і послуг до наявного попиту, вимог ринку; розробку 

системи організаційно-технічних заходів щодо вивчення ринку готельних продуктів і послуг 

та підвищення якості останніх, інтенсифікацію їх збуту, підвищенню 

конкурентоспроможності готельних продуктів з метою отримання максимальних прибутків. 

Для реалізації цих умов необхідно вивчати попит; займатися питаннями ціноутворення; 

реклами і стимулювання збуту; здійснювати планування товарного асортименту, збуту і 

торгових операцій; забезпечувати зацікавленість в своїй роботі обслуговуючий персонал, 

організовувати якісне обслуговування споживачів.

Формування маркетингової  політики  готельних підприємств України повинно 

ураховувати наступні фактори: 

1. Забезпечення  достатньою  кількістю  номерного  фонду  готелів бюджетного та 

середнього класу, на які існує підвищений попит у всіх містах України. 

2. Активність  міжнародних  готельних  операторів,  таких  як,  Premier International та 

Reikartz Hotel Management. 

3. Уведення  податкових  пільг  для  готельних  підприємств. Податкові пільги 

сприятимуть залученню значних інвестицій в готельну індустрію. 

4. Упровадження обов’язкової категоризації засобів розміщення на основі системи 

«Єдині європейські зірки», що націлена на підвищення рівня  якості  готельного  

обслуговування  та  пози

Особливості організації готельного господарства Запорізької області можна 

охарактеризувати наступними положеннями: основний готельний фонд не відповідає 

міжнародним стандартам; обслуговуючий персонал більшості готелів не має відповідної 

кваліфікації, що негативно відображається на якості обслуговування; деякі 

висококомфортабельні готелі введені в експлуатацію за участю іноземних компаній.

В області нараховується достатня кількість готельних та аналогічних засобів 

розміщення, що потребують реконструкції, а саме – тризіркові готелі та дрібні 

несертифіковані засоби розміщення. Вклад інвестицій саме в такі готельні комплекси має 

сенс, адже саме на тризіркові готелі в нашій країні існує попит та вищезазначені готелі в 

подальшій перспективі окупляться швидше за чотири- та п’ятизіркові. Тризіркові готелі, що 

будуть відповідати світовим стандартам, зможуть обслуговувати як вітчизняних, так і 

закордонних туристів за відповідну цінову політику, як і в Європі. Сьогодні вони є 

найпривабливішими для інвесторів.
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Працівники готельних господарств повинні бути підготовлені, мати професійну 

освіту, необхідні особисті та ділові якості. Створення для робітників і службовців 

сприятливого клімату робить можливим вищий рівень трудової активності, який, якщо 

правильно організований, стимулює високу трудову активність кожного і впливає на доходи 

підприємства загалом.

Станом на 01.01.2016 р. у Запорізькій області функціонує 125 готелів. Найбільша 

кількість закладів готельного господарства припадає на Бердянський, Мелітопольський 

райони і м. Запоріжжя. Це пояснюється тим, що Бердянський та Мелітопольський райони –

це основні рекреаційні комплекси в області з найбільшими туристичними потоками. Щодо 

міста Запоріжжя, то середньорічна завантаженість готелів протягом 2010-2014 років 

складала 8,2 – 58,1%. 

Регіональний ринок готельного бізнесу формується за рахунок створення підприємств 

готельної сфери, наявності споживачів цих послуг та відповідності послуг підприємств 

потребам споживачів. Розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельного бізнесу, 

мінімальне втручання держави, налагодження системи постачання, транспорту та сфери 

послуг матиме результат у розвитку галузі, що вивчається. Постійному підвищенню 

конкурентоздатності готельного бізнесу сприятиме запровадження інновацій, інвестиції та 

запозичення передового міжнародного досвіду.

Готельне господарство в Запорізькій області має позитивну динаміку розвитку: 

стабільність характеризується незмінною кількістю об’єктів готельного господарства, але 

фінансові показники істотно знизились проти попередніх років. Саме тому, воно потребує 

структурованих змін та впровадження «нової маркетингової політики», що надасть змогу 

перейти на новий вищий рівень та відповідати міжнародним світовим стандартам.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЖІНОЧОМУ 

БАСКЕТБОЛІ

Іваненко Володимир, Купрєєнко Максим, Непша Олександр 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького
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Зміст занять для жінок, перш за все, має сприяти всебічній фізичній підготовці. 

Приватні завдання вирішуються з урахуванням особливостей жіночого організму, з 
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урахуванням впливу на нього застосовуваної вправи. Успішне спортивне вдосконалення 

жінок можливо тільки при урахуванні особливостей, властивих тільки жіночому організму.

Відмінності між чоловічим та жіночим організмами  проявляються в будові тіла, розвитку 

рухових якостей, роботі окремих органів і систем, пристосованих до м’язових навантажень.

У жінок менший зріст, вага тіла, ширина плечей, більш широкий таз, менша довжина рук и 

ніг, інше розташування загального центру ваги, чим у чоловіків, що сприяє виконання 

фізичних вправ в рівновазі з опорою на нижні кінцівки. Відмінності в будові тіла 

проявляються вже в дитячому віці. Так, якщо до 7-8-річного віку зріст у хлопчиків и дівчаток 

збільшується приблизно однаково, то в наступні роки зріст дівчаток прискорюється, і до 12 

років вони переганяють хлопчиків, а до 15 років хлопчики стають вище дівчаток [3].

Розвиток рухових якостей. У жінок сила м’язів на 10-30% менше, чим у чоловіків.

Слабкіше є згиначі і розгиначі. За період від 8 до 18 років сила м’язів – згиначів кисті у 

дівчаток збільшується на 212%, а хлопчиків – на 257%. Жінки відрізняються 

високорозвиненою здатністю узгоджувати рухи, доброю виразністю, пластичністю рухів, 

почуттям ритму, мають відмінну гнучкість. Спортсменки успішно освоюють техніку рухів, 

опановують складану координацію. У процесі фізичного виховання та спортивного 

вдосконалення слід брати до уваги особливості, пов’язані з функцією материнства. Органи 

малого тазу чутливі до різних різких рухів, поштовхів, особливо коли жінка до них не 

підготовлена. При цьому може значно підвищуватися внутрішньоутробний тиск. Слід 

враховувати фізіологічні процеси в організмі жінки, які виникають в результаті змін функцій 

статевої та інших залоз внутрішньої секреції, в зв’язку з менструальним циклом [1,3,4]. 

У процесі спортивного вдосконалення потрібно завжди враховувати особливості 

жіночого організму і фізіологічні зміни, що відбуваються в ньому під впливом спортивних 

тренувань. Вправи загальнофізичної підготовки слід підбирати для дівчаток так, щоб в 

першу чергу змолоду зміцнювали м’язи живота і тазу. Застосовуючи на заняттях загально-

розвиваючі вправи, слід особливо виокремити ті з них, які безпосередньо впливають на 

специфічні функції організму жінки, спеціально зміцнюють м’язи і зв’язки в першу чергу 

апарат тазової області, м’язи спини, живота, ніг. Слід віддавати перевагу нахилам тулуба 

вперед, а не назад, ширше використовувати упор стоячи. Підбираючи вправи, тренер 

повинен знати, що при отриманні будь-яких фізичних навантажень, особливо при виконанні 

вправ, в яких беруть активну участь м’язи тулуба (в основному черевного пресу), 

проявляється вплив на мускулатуру і зв’язки в першу чергу апарат внутрішніх статевих 

органів жінки. При підборі вправо слід враховувати і більш виражену схильність жінки до 

м’яких, плавних рухів, чим до різких, силових. Добре проходять заняття в жіночих групах із 

застосуванням скакалок, легких набивних м’ячів, рухливих ігор. Особливо сприятливий 
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всебічний вплив на організм надають рухливі ігри. З їх допомогою удосконалюються такі 

якості, як увага, орієнтування в ускладненій, мінливій обстановці, активність, ініціатива, 

швидкість і точність рухових реакцій, рішучість, наполегливість, сміливість. Рухливі ігри 

допомагають розвівати силу, швидкість, витривалість та інші необхідні баскетболістам 

якості. Тренеру-викладачу який працює з жінками над вивченням або вдосконаленням 

технічних прийомів, слід пам’ятати, що, зазвичай, період формування рухового стереотипу у 

них дещо більше, чим у чоловіків. На практиці ведеться навчання дівчат тим же елементам, 

що і юнаків, відводячи для цього дещо більше годин [2,6]. Працюючий з дівчатами тренер-

викладач, не повинний захоплюватися ранньою спеціалізацією, навіть якщо видно, що в 

групі є майбутні центрові або розігрують гравці. Виконання певних функцій дівчата 

починають, потрапляючи в групу більш старшого віку, куди підключають найбільш 

успішних з молодших груп. Таке постійне поповнення провідної групи дає позитивні 

результати. Перебуваючи в середовищі більш досвідчених гравців, дівчата швидше 

вдосконалюють свою майстерність [5,7].
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Проблема взаємодії суспільства і природи, їх гармонійної єдності постійно 

знаходиться в полі зору людства з моменту його виникнення. Людина і суспільство перш за 

все взаємодіють з тією частиною природи, яка залучена безпосередньо в процес людської 

життєдіяльності. Ця частина природи отримала відображення в понятті «географічне 

середовище». При цьому суспільство (людина), здійснюючи свою історичну життєдіяльність, 

постійно розширює межі своєї взаємодії з навколишнім його природним середовищем, в 

результаті чого і саме поняття географічного середовища не залишається незмінним, 

постійно розширюючись.

Географічне середовище впливає на суспільство не тільки прямо і безпосередньо, але, 

перш за все, опосередковано, через суспільне виробництво, що зв’язує між собою природу та 

суспільство. При цьому вплив географічного середовища на суспільство і його розвиток 

часом бувають настільки великі, що ряд вчених в XVIII-XIX ст. (Ш. Монтеск’є, Г.К. Бокль, 

Л. І. Мечников та ін.) розробляли теорії, що склали напрямок в соціології, зване 

«географічним детермінізмом». Згідно з ними саме географічні умови – клімат, особливості 

ґрунту, наявність інших природних ресурсів – роблять визначальний вплив на психічні 

особливості людей і навіть на весь уклад суспільного життя [1,2,3]. Незважаючи на 

однобічність, тривалий час – аж до XIX ст. – такі концепції були прогресивними. Вони 

формували матеріалістичний світогляд, виступали проти містифікації історії з боку 

релігійних та інших ідеалістичних філософських систем.

Однак, при всій величезній значущості географічного середовища для життя людей, 

роль її в розвитку суспільства, по-перше, не є визначальною і, по-друге, історично 

змінюється. На ранніх етапах розвитку людства, коли продуктивні сили перебували на 

низькому рівні розвитку, люди більшою мірою залежали від природних джерел засобів 

існування. У міру ж розвитку і вдосконалення знарядь праці, знань і навичок залежність 

людей від цих природних джерел життя слабшає (хоча ніколи не припиняється), одночасно 

зростає роль природних багатств засобів праці.

Взаємодіючи з географічним середовищем, суспільство в більшій чи меншій мірі 

змінює, перетворює її, пристосовуючи до своїх потреб, створюючи тим самим так звану 
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другу, «олюднену» природу, що охоплює не тільки неживі предмети, створені людиною, але 

також рослини і тварини, виведені людиною завдяки штучному відбору або створені ним 

шляхом генної інженерії. У зв’язку з цим замість поняття географічного середовища все 

частіше вживається тепер більш широке поняття «навколишнє середовище», або «довкілля» в 

зміст якого входить не тільки природне, але і штучно створене людьми середовище їхнього 

життя.

Все життя і розвиток людини протікають у певному середовищі проживання, тобто в 

взаємодіє з ним частини природи. Характер і темпи впливу людини на природу 

обумовлюються рівнем розвитку продуктивних сил, станом науки і техніки. На сучасному 

етапі розвитку науки і техніки діяльність людини набуває характеру геологічної і навіть 

космічної сили. При цьому вкрай важливими стають не тільки найближчі наслідки, а й 

далекі, важко передбачувані, а часто і взагалі непередбачені результати впливу на 

навколишнє середовище.

В даний час можна констатувати, що втручання людини в природу часто призводить 

до порушення природної рівноваги і до тих незворотних змін в природному середовищі, які

негативно позначаються і на суспільстві, і на кожній людині. Перед людством на весь зріст 

постала і стала глобальною екологічна проблема. Суть її в тому, що порушення природної 

рівноваги, отруєння водних і повітряних ресурсів відходами виробництва і т. ін. прийняло 

загрозливих масштабів і стає небезпечним для здоров’я і життя людини.

Крім постійної взаємодії з природним середовищем, необхідною умовою нормального 

функціонування і розвитку суспільства є народонаселення, тому щільність населення, його 

структура, в тому числі вікова, темпи його зростання та інші чинники, які безсумнівно 

впливають  на розвиток продуктивних сил і хід історичного процесу в цілому.
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З упровадженням нової освітньої реформи зросла  потреба у нових педагогічних 

технологіях, направлених на індивідуальний розвиток особистості, самостійне навчання, 

розвивати вміння з використанням нестандартних завдань. Одною з таких методик є 

поєднання  «перевернутого навчання» в інтегрованому уроці.

«Перевернуте навчання» — це форма активного навчання, яка дозволяє 

«перевернути» звичний процес навчання. Ідея полягає в попередньому ознайомленні учнів 

удома з новим навчальним матеріалом за підручником, а на уроці — короткий розбір 

проблемних моментів, закріплення теоретичних знань і вироблення практичних навичок. 

Учитель виступає не як викладач, а як співрозмовник. Оцінювання засвоєння нового 

матеріалу проводиться на прикінці кожного уроку за допомогою виконання  самостійних 

завдань у зошитах, тестуваннях тощо [1] .

Інтегрований урок - це урок, який проводиться з метою розкриття загальних 

закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм 

навчальних предметах.Його проведення забезпечує формування в учнів цілісної системи 

уявлень про діалектико-матеріалістичні закони пізнання навколишнього світу в їх 

взаємозв'язку та взаємозумовленості; сприяє поглибленню та розширенню знань учнів, 

діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої дійсності [2].

Інтегрований урок, проведений за технологією «перевернутого навчання».

ТЕМА. Хімічний склад клітки. (7 клас)
Мета уроку: розглянути хімічний склад рослинної та тваринної клітини, з'ясувати  

роль органічних та неорганічних речовин у життєдіяльності живих організмів.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок

ЕТАП УРОКУ Завдання Методичний коментар
Домашня 

робота (25-30 хв)
За допомогою інтернет 

ресурсів розглянути хімічний 
склад клітини за отриманим  
планом, підготувати коротку 
доповідь про хімічні речовини, 

Учні самостійно 
опрацьовують навчальний 
матеріал
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що входять до складу живої 
клітини.

Організацій
ний момент

(1 хв)

Мотивація 
навчальної 
діяльності учнів (3 
хв)

Оголошенн
я теми, мети 
уроку (1 хв)

Створення проблемної 
ситуації

Запис теми учнями в зошит

Вивчення 
нового матеріалу 
(25 хв)

Метали й неметали
Аналіз таблиці  

хімічних елементів,що входять 
до складу земної кори та 
організму людини

Прості та складні 
речовини 

Текст закритої творчої 
задачі

Прийом «Дивуй»

Органічні та неорганічні 
речовини

Мікроелементи та 
макроелементи

Схема процентний вміст 
хімічних елементів в клітині 
(Діаграма)

Учні роблять висновок:
якісний склад об'єктів живої і 
неживої природи схожий, а 
кількісний відрізняється. До 
складу земної кори входять в 
основному металічні елементи, а 
до складу клітин живих організмів 
– неметалічні.

Учні наводять приклади 
простих та складних речовин

Учні за ланцюжком 
називають приклади органічних та 
неорганічних речовин з природи

За схемою учні описують 
значення окремих хімічних 
елементів для організму людини

Закріпленн
я вивченого 
матеріалу

(5 хв+2 хв)

Гра «Вірю - не вірю» Письмово, самоперевірка

Підсумки 
уроку (4 хв)

Підбиття підсумків Усно. Учні здійснюють 
самооцінку діяльності.

Оцінюванн
я (1хв)

Оцінювання результатів 
діяльності учнів 

Домашнє 
завдання

Домашнє завдання на 
дошці
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Сьогодні художня культура — це культура виробництва мистецтва, його 

розповсюдження, пропаганди, сприймання, розуміння, насолоди мистецтвом, нарешті, 

культура естетичного виховання. Виникло і певне розуміння завдань художньої культури у 

суспільстві: духовний розвиток особистості, формування і задоволення її духовних потреб, 

збагачення її діяльності. Саме у сприянні процесу, що наближає суспільство до цієї мети, 

вбачає сьогодні наука суть соціальної ефективності художньої культури. При цьому 

розрізняються ефект впливу мистецтва на особу, що виявляється в змінах її свідомості і 

поведінки, з одного боку, і ефект, зумовлюваний цими змінами й поширюваний на всі інші 

напрямки життя суспільства [1].

На шляху виявлення і пізнання ефективності художньої культури виникають серйозні 

теоретичні і практичні труднощі, пов'язані передусім з самою природою впливу мистецтва: 

воно опосередковане досить складними процесами розвитку духовного світу людини, участю 

в них значної кількості інших соціальних факторів і тому не завжди піддається точним 

оцінкам. Більш того, соціальні умови визначили належність людини до різних соціальних 

груп з притаманною їм субкультурою. Маючи обмежену естетично-художню підготовку в 

офіційних субкультурах різних типів навчальних закладів, люди прилучаються до групових 

субкультур з переконаністю їхньої достатності для власного життя. Фактично зупиняється 

процес саморозвитку людської духовності, відбувається відмежування людини від світових 

художніх надбань, що негативно позначається не лише на творчих спроможностях окремої 

особистості, але й суспільства в цілому, як у певно визначених історичних умовах, так і в 

умовах його власного самовідтворення [2].

Разом з тим слід відзначити, що необхідною передумовою і умовою естетичного 

виховання, формування уявлень про красу, формування здібності відчувати, переживати і 

творити за її законами є в суспільстві атмосфера демократизму, надання людині свободи 

вибору і самовираження, усвідомлення нею своєї неповторності.

Естетичне виховання найтісніше пов'язане з культурним життям народу. З одного 

боку, воно відображає культурний прогрес нації, її національні традиції, а з іншого — саме 

цей прогрес, активно впливаючи на створення нових духовних цінностей, підтримуючи і 
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посилюючи інтерес до творів мистецтва, пам'ятників історії й культури, до національних 

звичаїв та обрядів, стимулює розвиток культури народу.

У той же час естетичне виховання покликане формувати свідомість людей в дусі 

дружби між народами, передбачаючи рішуче посилення взаємодії культур, піднесення 

культури міжнаціональних відносин. Активна взаємодія національних культур приводить до 

ефективного розвитку естетичних потреб, розвою художніх смаків представників різних 

народів.

В останні два десятиліття у світі намітився черговий злет уваги до естетичного 

виховання. У середині 70-х років розпочала дію всенародна програма естетичного виховання 

в Болгарії. У США узаконюється обов'язковість викладання предметів естетичного циклу в 

навчальних закладах, в Японії прийняте рішення про удосконалення системи такого 

виховання у школі, а в Іспанії оголошено про розробку закону про художню освіту в країні. 

Відразу дві європейські країни — Чехословаччина і Польща завершили роботу над 

національними програмами естетичного виховання. Цими заходами вирішується давно 

назріла проблема гуманізації освіти.

У нашій країні виникають і примножуються осередки естетичного виховання, 

очолювані ентузіастами — центри естетичного виховання, школи мистецтв тощо. Це 

свідчить про наявність реального практичного фундаменту загальнонародної системи 

естетичного виховання [3].
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Актуальність.Проблема свідoмості є oднією з найскладніших і найзагадкoвіших. В 

історико-філoсофському прoцесі проблема свідoмості набувала найрізнoманітніших 
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тлумачень. З̓ясувалoсь, однак, що більшість філософів пoяснювали свідомість залежно від 

того, яку вони займали позицію в питанні співвіднoшення матерії та свідомості. Коротко 

oхарактеризуємо ці позиції в оснoвних напрямах філосoфії.

Мета доповіді: на основі узагальнення літературних даних виявити проблему 

свідомості.

Об’єкт доповіді: розвиток свідомості людини у філософії.

Ідеалістичні погляди на природу свідомoсті протягом стoліть набували різного 

змісту, але звoдилися до такого: свідoмість – первинна, матерія – втoринна. Так, oб̓єктивний 

ідеалізм наділяє свідoмість, яка існує незалежнo від світу, десь поза світoм і поза людиною, 

надматеріальним, надприродним характером. Свідoмість не має ніякoго віднoшення до 

мoзку, дух не народжується, не виникає і не постає. Таке твердження ідеалізму про існування 

свідомості безпосередньо стикається з теолoгією, яка стверджує, що свідомість людини є 

Бoжим даром: ствoрюючи людину, Бог "вдихнув у неї дух живий", наділивши людину 

часткою божественного світла, деякі філосoфські наук дoсить сильно сперечаються віднoсно 

цього тезису теології [3, c.67].

З точки зору дуалістів, матерія та свідoмість – самoстійні, рівнoцінні начала. А це 

означає, що за свідoмістю визнається пoвна незалежність від матерії. Як і матерія, свідoмість 

є вічнoю, вона не виникала і не нарoджувалась.  

У 50-ті роки XIX ст. набула досить великого пoширення вульгарно-матеріалістична 

точка зору на свідомість. Вона зветься так тому, що її прихильники (німецькі філософи Фогт, 

Бюхнер, Молешoтт) розглядали свідoмість грубо, спрощено, вульгарнo. Вони вважали, що 

свідомість, думка "виділяється" мoзком таким чином, як жовч печінкою або сеча нирками. 

Клімат, їжа тощо, на їхню думку, безпосередньо визначають спосіб мислення людини. 

Незважаючи на те що вульгарнo-матеріалістична точка зoру заперечена досягненнями 

сучасної науки, спроби звести свідомість до певного виду матерії виникають і досі. 

Відносно сучасної світової філoсофії, то трактуванням свідомості займається така 

галузь філософії, як феноменoлогія. Вона виникла в Німеччині на початку XX ст. Існує в 

кількох варіантах: феноменологія Едмунда Гуссерля, Мартіна Хайдеггера, Макса Шелера, 

Жана Пoля Сартра, Мoріса Мерло-Понті, серед яких основним варіантом вважається 

феноменологія Гуссерля [1].  

Проблема свідoмості посідає чільне місце і в інших зарубіжних філосoфських 

напрямах. Серед них герменевтика, екзистенціалізм, психoаналіз, лінгвістична філосoфія, 

структуралізм, філософія життя та ін. Вони досягли значних результатів у процесі 

дослідження різних змістoвих аспектів свідoмості, її внутрішньої логіки. Сьогoдні 

дослідження філосoфів зосередились на співвідношенні "духу" і "тіла", фізичних і психічних 
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станів тощо. Багато уваги приділяється питанням, які виникають на межі філософії і мови, 

когнітивнoї психoлогії і комп̓ютерного моделювання свідомості. Досі актуальною є 

проблема похoдження свідoмості [2, c.35].

Сучасний матеріалістичний підхід до цієї проблеми залишається незмінним: матерія в 

прoцесі рoзвитку за певних обставин породжує розум. 

Свідoмість виникла внаслідок еволюційного ускладнення матерії. До того ж у цьому 

складному, що охoплює мільярди років, розвитку можна виокремити два якісних стрибки: 

перехід від неживого до живого і перехід від живого до мислячого. Внаслідoк другого 

стрибка виникла свідомість. Це стало можливим у результаті того, що з'явилися певні 

біoлогічні передумoви та сoціальні підстави.

До безпосередніх біoлогічних передумов свідомості належать:

1) тілесна організація людинопoдібних істот.  

2) перша сигнальна система вищих тварин (рoзвиток звукових та рухових засобів 

інформації).  

3) стадна фoрма життя людинoподібних мавп.  

4) голoвний мозок, рoзвинута нервова система вищих тварин [2, c.16].  

Перелічені біoлогічні передумови, які сприяли виникненню свідомості людини, тільки 

підготували можливість появи нового явища. Вирішальну роль у виникненні і розвитку 

свідомості відіграли соціальні умови.

Першим обумовлюючим фактором становлення свідомості стала праця.

Під час процесу виготовлення елементарних знарядь праці людина почала вирізняти 

загальні зв̓язки та відносини у предметах праці.  

Другим фактором виникнення та розвитку свідомості є мовне спілкування, мова.    

Третім фактором виникнення свідoмості є общинний характер життя людей. 

Свідoмість – продукт суспільства і суспільнoго розвитку.    

Висновок: Отже, свідомість—це специфічно людське відображення і духовне 

освоєння дійсності, властивість високоорганізованої матерії—людського мозку, яка полягає 

у створенні суб’єктивних образів об’єктивного світу, утриманні, зберіганні і переробці 

інформації, у вироблені програми діяльності, спрямованої на вирішення певних завдань, в 

активному управлінні цією діяльністю. Свідомість є суспільно-історичним продуктом. Вона 

виникає разом з людським суспільством у процесі становлення і розвитку трудової 

діяльності  та мови, формуючись тільки в умовах соціального середовища, постійного 

спілкування індивідів між собою.
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Сьогодні, коли впроваджуються заходи щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої освіти і науки з метою її гармонізації в «Європейському 

просторі», відкладати застосування сучасних біоетичних принципів в дослідницькій практиці 

не можна, адже це – одна з ознак цивілізованості будь-якої держави.

Історію біоекспериментальної медицини можна умовно розділити на три етапи [3]. 

Перший етап починається з часу діяльності анатома А. Вазалія і триває два століття: XVII –

XVIII. Це період експериментування на тваринах без анастезії, адже знеболюючі препарати 

були відкриті тільки на початку XIX століття. Такі експерименти отримали назву вівісекції і 

відрізнялися надзвичайною жорстокістю. У цю епоху суспільна думка практично не 

висловлювалося з приводу жорстокості вівісекції. 

Другий період медико-біологічних експериментів, який тривав близько ста років, 

припав на XIX століття. У цей період відбулись перші виступи суспільності, що з позиції 

етики засуджували проведення експериментів на тваринах. Розпочався рух на захист тварин, 

зокрема, були створені перші організації, які намагались завадити жорстоким 

експериментам. На прикінці XIX століття, у 1878 році, у Великобританії був прийнятий 

перший у світі закон щодо захисту експериментальних тварин, що регламентував роботу з 

ними та приписував використання знеболюючих препаратів. 
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Проте, болючі експерименти тривали ще й у XIX столітті. Приклади експериментів, 

які проводилися на прикінцікінці XIX століття, наведені в книзі «Жорстокості сучасної 

науки», опублікованій у 1904 році. Так, Клод Бернар вивчав вплив високих температур на 

тварин, поміщаючи собак, кроликів і голубів у спеціальні печі і спостерігав за їхнею гибеллю 

[1, с. 86]. Тварини гинули при температурах 90–100 градусів за Цельсієм. 

Третім етапом розвитку біоекспериментів є XX століття. Анатомування тварин стає 

невід’ємною частиною програми вищої освіти в Америці та ряді інших країн [3, с. 48]. По 

мірі збільшення кількості занять, що включають використання тварин, посилюється і 

суспільне занепокоєння. Цей етап відрізняє участь лікарів у русі за модифікацію 

експериментальної науки, або навіть за скасування експериментів на живих тваринах. 

Підсумком цих зусиль стало прийняття Міжнародних рекомендацій щодо проведення 

медико-біологічних досліджень з використанням тварин. Однак, незважаючи на прийняте 

законодавство і суспільну думку щодо вівісекції, і в наш час продовжують проводити 

жорстокі експерименти. 

Доктор Р. Шарп зазначає: «Щорічно в одній Великобританії мільйони тварин 

страждають і вмирають в науково-дослідних лабораторіях. Їх обпалюють, обшпарюють, 

отруюють і заморюють голодом, піддають електричним розрядам і привчають до наркотиків; 

їх піддають дії низьких температур, близьких до точки замерзання, тримають у повній 

темряві з народження і викликають у них такі захворювання, як артрит, рак, діабет, інфекції 

ротової порожнини, виразки шлунку, сифіліс, герпес і СНІД. У них хірургічно видаляються 

очі, їм завдають пошкодження мозку і викликають переломи кісток. У ході військових 

досліджень тварин отруюють газом, ціанистими сполуками, розстрілюють пластиковими 

кулями і завдають їм рани снарядами, що рухаються з великою швидкістю» [1, с. 47].

При використанні тварин у навчальному процесі слід формувати в студентів повагу до 

етичних норм, бережного ставлення до тварин. Разом із тим широке використання 

альтернативних підходів і засобів навчання (мультимедійні технології, тренажери, 

комп’ютерне моделювання, відеофільми тощо) дозволяє значно поліпшити процес навчання і 

зменшити кількість експериментів на тваринах [5, с. 38].

Загально прийнятим стандартом став принцип трьох «R» – скорочення від 

англійських термінів «refinement» (поліпшення), «reduction» (скорочення), «replacement» 

(заміна) [4, с. 10]. Він полягає в наступному:

 поліпшення і гуманізація поводження з тваринами під час підготовки і 

проведення експерименту;

 скорочення кількості використання тварин;
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 заміна високоорганізованих тварин низькоорганізованими або використання 

альтернативних методів, включаючи методи математичного моделювання.

Отже, відповідно до принципів використання лабораторних тварин в експерименті та 

навчальному процесі необхідно впроваджувати нові сучасні альтернативні технології, 

особливу увагу приділяти підготовці нового покоління лікарів і науковців.
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Творчий доробок Остапа Вишні (Павла Губенка) вже давно став об’єктом наукових 

досліджень (А. Адамова, Л. Антипова, О. Бєлянова, Л. Бузевська, І. Зуб, С. Козак, 

В. Чемерис, В. Чумарна, Ю. Цеков, Т. Юрчик та ін.), хоча наукові розвідки здебільшого 

розглядають його як зразок сміхової української культури. Наше дослідження обумовлене 
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осмисленням ціннісних домінант у структурно-стилістичному аналізі «Моєї автобіографії» 

Остапа Вишні. За жанром – це гумореска, у назві якої подано термін «автобіографія». 

Звернувшись до літературознавчого словника-довідника, маємо таке визначення терміна: 

«Автобіографія (від грецького autos – сам, bios – життя і grapho – пишу) – літературний жанр, 

головним героєм якого (в літературному сенсі) є сам автор; основа автобіографістики, що 

включає, крім автобіографії, мемуари (спогади), щоденники, почасти й листування, а також 

автобіографічні художні твори. Все це разом можна означити терміном «автобіографізм», 

тобто тією особливістю, що полягає в наповненні твору фактами з власного життя 

письменника» [1, с.10]. 

У визначного гумориста маємо цілу низку автобіографічних оповідань, як-от: «Отак і 

пишу», «Панська ялинка», «Великомученик Остап Вишня», «Все життя з Гоголем». 

Письменник досить іронічно ніби позирає на себе збоку. Таким є і щоденник «Думи мої, 

думи мої…», як цікавий зразок мемуарної літератури. 

У «Моїй автобіографії» гуморист з тонкою посмішкою переповідає, як він взявся писати: 

«А так сам зробиш, – знатимеш уже напевно, що вдячні нащадки ніколи тебе не забудуть». 

Важливою ознакою автобіографічності у гуморесці є розповідь від 1-ої особи. Письменник 

використовує особові займенники, коли хоче підкреслити, хто ж виконавець дії: «У мене

нема жодного сумніву, що я народився», «оддали мене в школу рано», «в Києві я роззявив 

рота», «пишу я так». Особові форми дієслів теж грають свою роль: «Так й залишився в 

Києві», «як я писав», «взагалі любив я книжки з тонкими палітурками». 

Гумореска вибудувана окремими невеликими розділами – своєрідними «фресками». 

Умовно твір поділяємо на семантичні частини (їх вісім), вони «відають» про пеpіод 

«долiтературного» життя Остапа Вишні. Перша частина подає розповідь автора, коли і де він 

народився, автор говорить про батьків та дідів. Прикметно, що використовуються традиційні 

власне українські погляди на появу в родині малечі: «Витягли з колодязя, коли напували 

корову Оришку» [2, с. 6]; «Послав їм Господь усього тільки сімнадцятеро дітей, бо вміли 

вони молитися милосердному» [2, с. 7]. Цікаво, по-народному, автор пише про батьків, що 

«взагалі батьки були нічого собі люди. Підходящі». Згадуються і діди: «Батьків батько був у 

Лебедині шевцем і пив горілку. Материн батько був у Груні хліборобом і пив горілку» [2, с. 

6]. Остап Вишня використовує у канві розповіді простонародну лексику, однак іноді вживає 

невідомі (як на той час) для сільського мешканця слова: «генеалогія», «автобіографія», 

«конституція», «світогляд», «формація», «фейлетон», «формувалася класова свідомість», 

«кваліфікація», «неокласицизм», «соціалізм», «екстерн». 

У другій і третій частинах про навчання і формування світогляду автор використовує 

сталі народні епітетні сполуки, метафори, фразеологізми  («лиха година», «дитинство 
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золоте», «казьонний кошт», «доброї душі дідуган», «ходяча совість людська», «як муха 

дише», «нема де правди діти», «як мокра миша», «на голому місці».

Події громадянської війни постають у частині четвертій, де з гумором митець описує 

свої воєнні  «досягнення»: «Брав участь. Летить шрапнель, а я ховаюсь»; цікава 

композиційна знахідка – своєрідний відступ про такий «серйозний»  «Катехізис» Філарета й 

інші книжки: «Взагалі любив я книжки з м’якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так 

боляче вони б’ються, як мати, було, побачить» [2, с. 11].

Ще одна семантична частина – про початок літературної діяльності й мотивація 

письменницької творчості: «Перекладав я, перекладав… думаю собі: Чого я перекладаю, 

коли можу фейлетони писати?! А потім – письменником можна бути» [2, с. 12]. Сьома 

семантична частина – про «момент творчості» з висновком: «На підставі свого досвіду радив 

би все-таки працювати так: спочатку подумати, а потім уже писати, а не навпаки. Так якось 

краще виходить, хоч праця трішки й тяжка» [2, с. 14].

У восьмій частині, яка відмінна від інших стилем викладу і схожа скоріше на 

заповнювані відповіді анкети, митець з великою любов’ю змальовує природу, полювання як 

улюблений відпочинок, що швидше нагадує споглядання краси і почуття від цього.

«Моя автобіографія» – гумореска з філософським змістом, врaжає  людяністю, 

глибoкими i щиpими пoчуттями. Цiкавими можуть стaти poздуми про нeзаперечну цiнність і 

вагомість кoжної думки гoстрого на слово письменника. 
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Комунікативна функція є головною функцією мови і проявляється у всіх його формах. 

Оскільки публіцистичний стиль функціонує в сфері взаємовідносин між різними 
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суспільними групами, роль даного стилю в підтримці суспільної комунікації величезна. 

Комунікативність публіцистичного стилю полягає в тому, що його тексти створюються не 

для внутрішнього користування і не для одного адресата (хоча й у цих випадках 

комунікативний аспект присутній), а для максимально широкої аудиторії. Перебуваючи на 

значній відстані в просторі, автор публіцистичного тексту прагне наблизитися до адресата за 

часом, за тематикою повідомлень, а також за мовними стилістичними особливостями. 

Комунікація передбачає і зворотний зв’язок –відповідь адресата. Для даного стилю зворотній 

зв’язок найбільш явно здійснюється в ситуації публічної дискусії, але не тільки тут. Для 

газети зворотним зв’язком є листи читачів, відповіді посадових осіб, статті, що надсилаються 

у відповідь на попередні публікації. Радіо і телебачення перейшли від листів до телефонних 

дзвінків слухачів і глядачів, під час яких вони можуть поставити запитання, висловити свою 

думку, розповісти про відомі їм події. Широко застосовується і залучення глядачів до зйомки 

телепередач в студіях. Сучасне інтерактивне телебачення шукає нові форми підтримки 

контакту з глядачами.

Експресивна функція мови дозволяє мовцеві висловити свої почуття. Публіцистичний 

текст звичайно яскраво відображає особистість автора, відрізняється явно вираженим і 

емоційно забарвленим ставленням автора до викладати факти. Не всі публіцистичні жанри в 

однаковій мірі припускають експресивність тексту: вона менш вірогідна для інформаційної 

статті і більш типова для нарису або памфлету. На телебаченні емоційність менш характерна 

для випусків новин і обов’язкова для ток-шоу. Ось кілька прикладів експресивності газетних 

заголовків: «Старий вагон на новий лад». «Таємний перепис», «Грибник помиляється один 

раз», «Вірною дорогою везете товариша!». Дані заголовки не просто позначають тему 

повідомлення, але емоційно характеризують ситуацію, про яку йдеться в замітці.

Естетична функція публіцистичного тексту являє собою установку автора на те, щоб 

повідомлення своєю формою в єдності зі змістом задовольняло естетичне почуття адресата.

Перспективою нашої роботи ми вважаємо подальше дослідження особливостей

публіцистичного англомовного тексту.
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  Зв’язок суспільства з природою, досить складний та полягає не тільки в їхньому 

спільному iснуваннi, але й усвідомленні того, що людина є частиною природного 

середовища. Подальше існування людини цілковито залежить від якості довкілля. 

Розглядаючи питання взаємодії людини та природи в історичному аспекті можна виявити два 

великих періоди: період пристосування людини до особливостей природнього середовища та 

період впливу людини на природне середовище. Усі живі організми пристосовувались до 

змін, які виникали в навколишньому середовищі, змінюючи себе морфологічно, і лише 

людина створила штучне середовище, поступово посилюючи своє панування над природою. 

Можливості людини з розвитком науково-технічного прогресу суттєво зросли і, як наслідок, 

посилився антропогенний вплив на довкілля. Був період в історії, коли природа сприймалася 

лише як джерело сировини, а людина як споживач. Проте який споживач? Чи розуміє, що 

будь-які природні ресурси за інтенсивного споживання є вичерпними?

   Характер і масштаби впливу людини на природне середовище визначають двоякість 

її становища. З одного боку, людина – біологічний об’єкт, який входить в загальну систему 

кругообігу речовин і тісно пов’язаний з природним середовищем величезною кількістю 

трофічних та енергетичних зв’язків. З іншого – представник високо розвинутої соціальної 

системи, яка висуває до природного середовища низку небіологічних вимог, викликаних 

технічними та культурно-побутовими потребами. І як наслідок людина використовує значно 

більше природних ресурсів, ніж цього вимагають її біологічні потреби. У другiй половинi ХХ 

століття внаслiдок бурхливого розвитку науково-технiчного прогресу в сотнi разiв 

збiльшилося техногенне навантаження на навколишнє середовище. Нинi людство включило у 

сферу виробництва 70%  всiєї родючої землi, щорічно  iз надрiв  Землi видобувається близько 

30 млн. т корисних копалин; проте лише незначна частина цiєї сировини приймає  форму 

продукту, що споживається, а решта вiдходи виробництва, які подекуди можуть бути 
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небезпечними для людини та породжують багато екологічних проблем.

Взаємозв’язок соціальної та природної сутності людини становить головну 

особливість впродовж усього існування людського роду. Справа не тільки в тому, що людина 

повністю залежить від природного середовища і забезпечує себе всім необхідним із довкілля. 

Суть у тому, що вона пристосовує навколишній світ для задоволення своїх власних потреб. 

Особливо важливо в сучасних умовах навчити суспільство вiдповiдати за наслiдки своїх дiй, 

розумiти i вiдчувати, що вона є частиною природного середовища i вiд неї залежить, як буде 

дiяти система “суспiльство – людина – природа”. Оскільки гарантом благополуччя людства є 

сама людина, то вирішення цих питань можливо лише через формування сучасного 

світогляду шляхом розширення техногенно-екологічної освіти до освіти в інтересах 

стабільного розвитку суспільства та зміни ціннісних орієнтирів у розвитку суспільства. І 

Кант наголошував, що високоморальне ставлення до природи є умовою морального 

ставлення людини до самої себе. Чітке усвiдомлення можливої кризи мiж суспiльством та 

природою веде до необхiдностi проведення розумної екологiчної полiтики, в першу чергу 

просвітницькими методами.

   Підсумовуючи викладене, з метою формування екологічної культури молодого 

покоління необхідно формувати цінності, які ґрунтуються на засвоєнні основних ідей, 

понять, уявлень і наукових фактів щодо розуміння багатосторонньої цінності природи; 

осмислення еколого-етнічної цілісності нації; оволодіння прикладними знаннями, вміннями і 

навичками природокористування, свідомого дотримання норм поведінки у природі; не 

байдуже ставлення до дій тих людей, які шкодять природі. Це полiтика, яка спрямована на 

охорону i оздоровлення навколишнього природного середовища, рацiональне використання 

та вiдновлення природних ресурсiв, збереження соцiосфери, що забезпечує нормальну 

життєдiяльнiсть i екологiчну безпеку людини.
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Розвиток літератури є незмінним процесом, що відображає будь-які зрушення в житті 

суспільства. На сьогодні, у добу глобалізації, популярними стають жанри на межі мистецтва 

слова і документалістики, публіцистики, наукового тексту тощо. Крім того, все активніше 

відбувається злиття різних сфер людської діяльності, зокрема інформаційно-комунікативних 

технологій та філології, що дає можливість візуалізувати словесну інформацію шляхом 

демонстрації кінофільмів за мотивами творів, театральних вистав, перегляд живопису тощо 

[6]. Можливим є і зворотній процес – словесна візуалізація смакових та олфакторних образів. 

Одним із художніх явищ, де б використовувався такий прийом, є «кулінарна проза», 

формування якої розпочалося ще у ХІХ ст. і дотепер набуває все більшого поширення.

«Кулінарна проза» – це твори, що вміщують у собі колекцію рецептів приготування 

їжі. При цьому відбувається зосередження уваги на психічному стані та духовному зіткненні 

персонажів, зображуються їх стосунки з найближчим оточенням [1, с. 14].

Як зауважує С. Філоненко, поширення «кулінарної прози» на поч. ХХІ ст. пов’язане 

безпосередньо з формуванням масової літератури та поступовим заповненням усіх її ніш (від 

дамського роману й бойовика до літератури non-fiction). До цих факторів дослідниця 

зараховує й поза літературні – «продовольчу кризу» 90-х та посилення уваги до приватного й 

чуттєво-тілесного світу [5, с. 141]. 

Сьогодні про їжу та секрети її приготування написано багато статей і книг – усі вони 

різнопланові за своїми концепціями. Але в «кулінарній прозі» як окремому жанрі 

описуються не лише способи приготування страв, а й почуття. Тут за основу взяті архівні 

документи, рецепти та особисте  листування, або певний романтичний мотив. Найчастіше ці 

художні твори просякнуті любов’ю до смаків і ароматів, які читач завдяки яскравим і точним 

описам сприймає й відчуває як реальні. Однак у цих книгах головне – не їжа: єдине, що їх 

обʼєднує, – це любов і смак до життя.

Через призму смаків письменники розкривають своє світобачення, важливі проблеми 

особистості та життя взагалі. Представниками цього нового жанру в українському мистецтві 
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слова є М. Матіос, С. Пиркало, Н. Сняданко та ін. При цьому, М. Матіос уважається 

засновницею «кулінарної прози» у вітчизняній літературі, насамперед завдяки своєму 

творові «Фуршет від Марії Матіос» (2002).

Художньою інновацією Марії Матіос у «Фуршеті» є розгортання своєрідної філософії 

життя, орієнтованої на тілесні задоволення – як духовні, так і любовні: «Але поміж 

приготування, я розкажу тобі трохи житейських історій, можливо, Читачу, ти зрозумієш 

чому я так уважно живу, приглядуючись і вслухаючись у чужі Долі» [3, с. 3]. Ці два 

дискурси міцно переплетені в книзі: їжа і спокуса йдуть поруч, вишукані страви 

розглядаються як спосіб завоювання, утримання коханого чоловіка, а інколи – спосіб 

красиво попрощатися з ним. Не випадково авторка постійно в деталях описує смак страв, 

процес їх приготування та певні міркування під час цього процесу. Як зауважила 

Н. Заверталюк, у книзі поєднані дві концепції, означені авторкою вже у підзаголовку, – це 

сТрави й Почуття (кохання) [2, с. 56]. За дослідницею, спільність обох концепцій 

розкривається у тексті твору на різних рівнях: ситуаційному, родієвому, психологічному 

тощо. Для героїні твору кухня – це ніби рай, у якому вона мешкає, а все, що там 

відбувається, – ніби містика та магія. Всі страви є вишуканими та не схожими одна на одну, 

так само, як і життєві ситуації можуть бути різноманітні і не схожі. 

Тож, як стверджує Р. Харчук, «кулінарна проза» – це не лише рецепти, та розповіді 

про правильне приготування їжі, а й певна «історія, хімія почуттів, сатира, романтика та 

подорож у глибини душі» [4, с. 46].

Отже, «кулінарна проза» на сьогодні виокремилась як жанр, що поєднує в собі 

публіцистичну літературу та художню. Значне місце в натуралістичних та дещо 

імпресіоністичних гастрономічних описах займає глибокий ліричний струмінь, пов’язаний із 

зображенням людських стосунків і повсякдення. Саме такі особливості «кулінарної прози» 

заклала в українській літературі своїм твором «Фуршет» М. Матіос. 

Список використаних джерел

1. Буркова П.П. Кулинарный рецепт как особый тип текста (На материале 

русского и немецкого языков) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Полина 

Павловна Буркова. – Ставрополь, 2004. – 212 c.  

2. Заверталюк Н.І. «Фуршет від Марії Матіос»: феміністичний дискурс / 

Н.І. Заверталюк // Вісник Запорізького національного університету. –  2009. – №1. – С. 55–58. 

3. Матіос М. Фуршет / М. Матіос. – Львів : Кальварія, 2002. – 338 с.

4. Філоненко С.О. Література плюс кулінарія: формування нового жанру 

масового письменства / С.О. Філоненко // Наукові записки Бердянського державного 

педагогічного університету. Серія: Філологія. – 2014. – Вип. І. –С. 141–151. 



163

5. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період / Р.Б. Харчук. –

К., 2008. – 247 с.

6. Шаров С.В. Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної 

роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб. – [2-ге видання доп. і перероб.] / С.В. Шаров, 

Т.М. Шарова / [передмова проф. І.Л. Михайлина]. – Харків: Федорко, 2014. – 200 с.

УРБАНОНІМИ МІСТА ХАРКОВА І ПРОЦЕС ДЕКОМУНІЗАЦІЇ: ПОЛІТИЧНІ, 

СОЦІАЛЬНІ ТА КУЛЬТУРНІ ФАКТОРИ

Коваленко Людмила

Науковий керівник: к.ф.н., доц. Лебеденко Ю. М.

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: mila.smith100500@gmail.com

Функціональна та мовна своєрідність власних назв привела до того, що їх стали 

вивчати в особливому розділі мовознавства – ономастиці (з гр. «мистецтво давати імена»). 

Ономастику вважають розділом лінгвістики, що досліджує сукупність власних імен 

певної території, історичного періоду, етносу. Тому важливим є врахування всіх обставин 

виникнення і подальшого розвитку власних імен. Необхідними для дослідження постають 

певні історичні умови появи онімів, географічні особливості території, склад населення або 

ж конкретна ситуація появи власного імені.

В ономастичних дослідженнях найчастіше послуговуються історичним, 

етимологічним, статистичним, загальнотипологічним та іншими методами.

Ономастика має свій базовий термінологічний апарат. Окремі підкласи власних імен і 

їх підрозділи отримали загальновизнані термінологічні назви. Вони складаються із 

давньогрецьких, іноді латинських, термінів і давньогрецького терміну “онім”. За 

В. Німчуком, в українській ономастичній термінології затверджені такі назви: автоетнонім, 

аллоетнонім, антропонім, астіонім, гелонім, гідронім, еронім, катайконім, комонім, лімнонім, 

макротопонім, топонім, хоронім, етнонім [4, с.276].

Ми зосередили свою увагу саме на урбанонімах, що активно репрезентують розділ 

топоніміки. За Н. Подольською «урбанонім (від лат. urbanus – міський + онім) – вид 

топоніма, власне ім’я будь-якого внутрішньоміського топографічного об’єкта: агороніма, 

годоніма, хороніма міського, екклезіоніма, ойконіма» [6]. Тобто, урбаноніми – це, перш за 
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все, назви міських об’єктів, а саме: вулиць, площ, пам’ятників, міських закладів освіти та 

культури.  Серед вітчизняних дослідників, які займаються вивченням урбанонімії, слід 

виділити мовознавців: О.О. Белей, А.В. Білюк, А.В. Гріччіна, Ю.О. Карпенко, 

Є.М. Степанов, Л.Г. Тригуб та інші.

Історія нечасто дає шанс суттєво змінити урбаністичний простір. У Харкові це втрете. 

Уперше топонімічними змінами 1894 року опікувався Дмитро Багілій, який керувався 

логікою, визначив основні джерела номінації урбанонімів, дослухався до громади. Вдруге за 

справу взялися більшовики, поодиноко 1922 року, масштабніше в 1936. Кон’юнктурно та 

заідеологізовано викреслили Сумську та Римарську, Бурсацький узвіз та Університетську, 

нав’язавши чужих героїв та цінності [9]. Зараз постав третій шанс, пов'язаний із 

декомунізаційними процесами в Україні (Закон України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки»). Саме тому полем наших досліджень були обрані 

внутрішньоміські об’єкти міста Харкова, нові назви яких ми прагнули пояснити, спираючись 

на політичні, соціальні та культурні фактори.

Основними фактором, що впливає на актуальну зміну назв, є, безумовно, політичний.

Суть якого полягає в залежності назв міських об’єктів від певних суспільно-політичних 

умов, особливо – популяризації чи відходу від певної ідеології. Ми всі є активними 

учасниками такого процесу. 

Простежимо вплив цього фактора на перейменування внутрішньоміських об’єктів 

міста Харкова. Вулиця Блюхера стала колишньою назвою багатьох вулиць України. Названа 

на честь радянського військового діяча маршала Радянського Союзу Василя Блюхера. Нова 

назва вулиці – Валентинівська, названа за розташуванням церкви Св. Валентина, єпископа 

Інтерамського. Не оминули увагою й вулицю Другої П'ятирічки (заснованої в 1930-х рр..), 

яка дотично стосується політично-економічної діяльності Радянського союзу (П’ятирічний 

план існував як метод планування подальшого політично-економічного розвитку та 

покращення цільових показників СРСР). Зараз вулиця перейменована на честь Валентина 

Васильовича Біблика (1926 – 2009 рр.) – директора Харківського тракторного заводу 

протягом 27 років, Героя Соціалістичної Праці, Почесного громадянина міста Харкова. 

Відповідно до закону про декомунізацію, у Харкові піддались перейменуванню чотири 

райони Харкова: Жовтневий став Новобаварським, Комінтернівський – Слобідським,

Фрунзенський – Немишлянським, а Червонозаводський - Основ'янським. Нові назви 

з’явилися виходячи з історичних назв місцевості, на якій вони знаходяться.

Не минули ідеологічних змін і комунальні заклади культури міста. Показовою є зміна 

назви «Центральна бібліотека ім. Д.А. Фурманова централізованої бібліотечної системи 
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Московського району м. Харкова». Комісія прибрала із назви прізвище радянського 

письменника, військового і політичного діяча, оскільки його твори «Чапаєв», «Заколот», 

«Червоний десант» були ідеологічним творами часів Радянського союзу.

Іншим важливим фактором переназивання є соціальний. У такому випадку на 

формування нових назв впливає існування певних соціальних верств населення, які 

проживають у місті. Так, Парк культури і відпочинку ім. Артема було перейменовано в Парк 

Машинобудівників на честь трудівників машинобудівного заводу імені В.О. Малишева, який 

охоплює значну площу на південному сході міста. 

Процес декомунізації торкнувся й назв станцій метро, зокрема «Радянська» отримала 

нову назву – «Майдан Конституції», що утверджує важливу цінність сучасної України –

Конституцію як гаранта державності й законності влади.

Наступним фактором постає культурний. Він є невід’ємним складником номінації 

міських об’єктів, оскільки рівень культурного розвитку активно впливає на розвиток 

урбанонімікону. Саме тому Червонопартизанський провулок, названий на честь Червоних 

партизанів, був перейменований на провулок Крушельницького – українського актора, 

театрального режисера, педагога. Мар’ян Михайлович Крушельницький був одним з 

основоположників українського театрального мистецтва XX ст. З тих же поглядів доречним 

було скоригувати назву комунальної установи культури «Міський музей К.І. Шульженко» на 

комунальний заклад культури «Музей видатних харків'ян ім. К.І. Шульженко». Постать 

відомої радянської української співачки та акторки доцільно об’єднує мистецьку еліту 

жителів міста. Після реалізації Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» ми можемо милуватися назвами: провулок Осінній (замість 

пров. Ілліча), вулиця Молочна (замість вул. Кірова), провулок Маковий (замість пров. 

Комсомольский), вулиця Грушева (замість вул. Фабріціуса). Нові назви сприяють 

формуванню культурного та естетичного смаку містян. 

З огляду на вищесказане, можемо стверджувати, що власні географічні назви мають 

важливе пізнавальне значення, оскільки їхня поява й розвиток тісно пов’язані із загальною 

історією народу, його культурою, релігією, рівнем суспільних відносин. Урбаноніми є 

важливими складовими елементами міського символічного простору. Назви вулиць, 

провулків, парків, культурних установ та інших міських об’єктів активно вплітаються в 

життя городян, стають для кожного особисто значущими місцями. Тому постійне звернення 

до питання номінації топонімічних об’єктів міста, визначення концептуальних засад 

формування міського простору, правильний підхід до декомунізаційних законів та їх 
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реалізації є важливим та пріоритетним напрямком розбудови сучасного європейського 

мегаполісу та становлення незалежної й демократичної держави.
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У сучасних умовах підвищується роль спорту і фізичної культури як невід’ємної 

частини загальної культури суспільства, і все більшого значення набувають її соціальні 

функції. Спорт корисно пристосовується до різних потреб суспільства та його структури, що 

розвивається та змінюється. Взаємозв’язок підходів – функціонального, діяльнісного та 

ціннісного складають зміст фізичної культури, поглиблюють розуміння її інтеграційної, 

людиноутоврюючої та  духовно-фізично сутності. Саме через особистість та його прояв 

людиноутворюючої та адаптивної функції культури відбувається вплив на особистість і 

суспільство. Тому фізична культура набуває особливого соціального значення, оскільки її 

метою, предметом і головним результатом є розвиток і саморозвиток людини. 

Виділяючи основні риси спорту, перш за все, слід відзначити змагальність, 

тобто відносини між спортсменами в процесі змагань. У ході змагань проявляються 

особистісні якості, професійні вміння, інтелект, воля до перемоги, а також знання та досвід 

тренерів, рівень розвитку цілої низки наук, рівень технологічної оснащеності, застосування 

різних  спортивних засобів.

Спортсмени борються за перемогу, втілюючи в життя мету цих людей. У свою чергу, 

вболівальники передають спортсменам енергетику, надію на перемогу. У дитячому спорті 

основними вболівальникам є батьки та родичі спортсменів, і це є дуже важливою 

соціалізуючою функцією спорту – зближувати дітей та батьків. В цьому виявляються 

специфічні соціальні відносини між спортсменами, вболівальниками, соціальними групами, 

націями та народами. 

У спортивних змаганнях досягається самоствердження не тільки спортсменів, але й 

уболівальників, з огляду на їх постійний зв'язок зі спортсменами.  У зв’язку з цим, можна 

виділити ще одну рису спорту як соціального феномену – вболівальники, так само як і 

спортсмени є учасниками спортивних змагань. 

Отже змагальна функція втілюється в найрізноманітніших аспектах спортивної 

діяльності. Цю функцію органічно доповнює наступна – функція соціалізації, яка також має 

різноманітні прояви. Соціалізуюча функція спорту містить у собі і виховний аспект, і 

ціннісно-нормативний, і вона навіть пов’язана з формуванням індивідуальності людини. 
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Завдяки розвитку засобів масової інформації спорт як видовище став доступним 

великим масам глядачів. Для того щоб включитися в спортивні відносини, людина може 

бути присутньою на спортивних майданчиках і стадіонах, де проходять змаганнях, а може 

читати спортивну персу, або дивитися спортивні передачі по телебаченню, слухати 

спортивні репортажі по радіо. 

Формування і дія спортивних відносин регулюється громадськими інститутами. У 

спорті є своя перса і література, свої спортивні товариства, навчальні заклади.

Спортивні відносини, що складаються між спортсменом і тренером, спортсменом та 

суддею, тобто між спортсменами і людьми, що займаються різними питаннями, пов’язаними 

зі спортивними змаганнями, будуються у відповідності з системою навчання і виховання в 

інтересах суспільства. Вони існують за особливими, власними законами функціонування і 

розвитку. Різні види спорту розвиваються по-різному. Існує так звана «мода» на спорт, яка 

залежить від безлічі факторів: економічного, технічного і політичного стану суспільства. 

Фізичній культурі школярів приділяється велика увага також на цьому етапі 

відбувається знайомство дитини з певними спортивними секціями. Тут виникає проблема 

пошуку педагогічних засобів для реалізації культурного потенціалу видів спорту. Це 

передбачає виконання тренером-викладачем наступних вимог: 

- виховувати в вихованців осмислений погляд і зацікавленість до цілей 

фізичного виховання і конкретних задач заняття; 

- формувати стійку потребу до регулярних занять фізичними вправами;

- виробляти звичку до аналізу самоконтролю і коригування своїх дій при 

виконанні вправ;

- виховувати самостійність, ініціативність, творчі здатності у вирішенні задач.

Ці завдання актуальні стосовно до складних сучасних умов нашої України. Адже 

спорт не тільки відображає систему ціннісних орієнтацій суспільства, а і сам впливає на 

процес соціалізації молоді, створює у неї певну систему цінностей, на яку вона орієнтується, 

весь її спосіб і стиль життя. Часто ми можемо спостерігати, що спортсмен стає соціально 

значущою, «модною» фігурою, кумиром для молоді. 

Отже, спорт як діяльність відновлює певні базові механізми формування особистості. 

включає індивіда у соціальні спільноти і громадські організації, як повноправного члена 

суспільства і формує певні соціальні відносини.  
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Ціннісні орієнтації є духовним ядром кожної особистості, вони також сприяють 

внутрішній злагодженості та самовпевненості. Тому формування позитивних ціннісних 

орієнтацій саме в студентському віці є важливою запорукою розвитку гармонійної 

особистості молодої людини. [4]

Формування власних цілей на кризових етапах розвитку  суспільства, коли старі 

принципи втратили своє значення, а нові ще не утвердилися, актуалізує потребу вивчення 

ціннісно-смислової сфери особистості, яка включає ціннісні орієнтації, їх ієрархічну 

структуру, а також фактори, що їх трансформують. Молодь у наш час постала перед 

складним вибором. Система її ціннісного світогляду формується під впливом глобальної 

зміни ієрархії загальнолюдських ціннісних орієнтацій. [1]

Активним споживачами соціальної моралі є студентська молодь як демографічна 

група цінності якої тільки формуються. Результати всеукраїнських досліджень свідчать, що 

мораль студентства переживає світоглядну кризу, яка викликана переоцінкою культурних 

цінностей. Сучасна молодь на перший план ставить такі якості як прагматизм, індивідуалізм. 

Моральні ідеали не є внутрішніми регуляторами їхнього життя. [2]

Наше сьогоднішнє життя проходить під знаком глобальних змін у суспільстві, суспільній 

свідомості, і від нашого сьогоднішнього вибору шляхів розвитку залежить наше майбутнє. [3]

Соціокультурна середа виступає потужним елементом ціннісної системи особистості. 

В умовах соціальних змін, високого рівня соціальної динаміки соціокультурне середовище 
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саме зазнає серйозних змін і тому соціальні групи і особистість стають активними 

учасниками конструювання її нової якості. Саме тому система ціннісних орієнтацій, 

сформована таким середовищем, представляє особливий інтерес і заслуговує пильної уваги.

[5]

Українська молодь схильна аномічної деморалізованості, авторитаризму та 

соціального цинізму. В результаті аномічної деморалізованості у молоді не формується 

стійка система цінностей, що відповідає перспективі демократичного розвитку суспільства.
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В даний час в світовій хімічній промисловості відбуваються значні зміни. Займаючи 

одне з ключових місць у світовій економічній системі, хімічна промисловість відноситься до 

найскладніших галузей виробничої сфери, що відрізняється великою кількістю підгалузей, 

високим рівнем науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і величезними 

капітальними витратами. Разом з цим саме ця галузь набуває сьогодні все більшого значення 

в процесі вирішення глобальних проблем сучасності: продовольчої, екологічної, 

енергозбереження, охорони здоров’я тощо. При цьому характерним явищем, викликаним 
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глобалізацією хімічної індустрії, є тісний взаємозв’язок галузі з проявами глобальної кризи. 

Безліч нових і старих проблем змушують компанії істотно змінювати свою стратегію для 

того, щоб підтримувати рівень прибутку відповідно до очікувань інвесторів. Більш того, 

міжнародним компаніям доведеться керувати цими змінами в непростий з точки зору 

кадрової політики ситуації, оскільки незабаром їх чекає хвиля звільнень у зв'язку з виходом 

на пенсію, а молоді фахівці, судячи з усього, не дуже цікавляться кар'єрою в хімічній галузі 

або не цілком усвідомлюють її значимість для економіки і суспільства в цілому. 

Освіта - це динамічний процес, який несе в собі енергію становлення. Ця енергія 

виникає завдяки діалогу між Учителем / Викладачем і Учнем / Студентом, культура яких 

"включає в себе різноманітні смислові відтінки, причому кожен з яких має право на своє 

існування" [1, с. 297].

Сьогодні відбувається активна трансформація психіки і біологічної організації мозку 

сучасної людини - зміна стилів життя, умов життя, життєвих цінностей, умов роботи, пам'яті, 

здатності до навчання.

Останнім часом у галузі природничих наук в Україні спостерігається дуже тривожна 

тенденція. Цьогорічні умови вступу до вищих навчальних закладів на перший курс бакалавра 

чи магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань (наказ Міністерства 

освіти і науки України №1236 від 13 жовтня 2016 року), передбачають використання при 

вступі трьох сертифікатів ЗНО. Перший обов’язково – українська мова. Другий –

встановлюється вишем із обмеженого переліку: математика, історія України чи біологія.

Третій – виш може встановити як вибір з одного чи двох загальноосвітніх предметів, з якого 

проводиться ЗНО, або передбачити творчий конкурс.

В попередніх роках виші могли самостійно обирати "другий предмет". Наприклад, на 

спеціальність хімія "першим предметом" була українська мова, другим – "хімія", а третім 

математика або фізика.

Сьогоднішні правила загрожують серйозно зменшити кількість вступників на 

природничі спеціальності, оскільки серед обов'язкових "других предметів" з них залишилася 

лише біологія, і для інших спеціальностей (де потрібно добре знати хімію чи фізику) –

виникне реальна загроза остаточно втратити якісних абітурієнтів.

Дуже багато комбінацій взагалі дозволяють не складати ЗНО з хімії на спеціальність 

"Хімія". На сьогодні навіть у провідних вишах країни сертифікат ЗНО з хімії можна 

використати при вступі на 2-4 спеціальності. Традиційно хімію складали абітурієнти 

медичних університетів, але зараз у більшості з них умови вступу передбачають 

альтернативу у вигляді математики чи історії України.
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Не буде підготовлених учнів – не буде студентів відповідного профілю, а не буде 

студентів – не буде і кафедр у ВНЗ. Якщо рік чи два адміністрація закладу ще зможе 

утримувати "кадрово-збиткові" кафедри, то за 5-6 років ресурси вичерпаються – і механізм 

самовідтворення природничої освіти буде втрачено назавжди.

Так як наслідки цих змін стають все більш помітними і продовжують чинити свій

впливати, значущими складовими для особистого вибору хімічного освітнього шляху є

мотивація, стан справ в хімічній галузі, в освіті, бо сьогодення й майбутнє робить виклики 

які потребують чіткої стратегії дій. 

В даний момент освіта й хімічна промисловість вступають в нову, цікаву епоху, і саме 

ті люди, які будуть вчитися й працювати в цю епоху, зіграють роль каталізатора, який знову 

виведе галузь в число провідних і зробить її привабливою і перспективною для молодих 

фахівців, які мріють про успішну кар'єру. Однак це станеться тільки в тому випадку, якщо 

керівники компаній вже зараз почнуть працювати над створенням нечисленних, але 

принципово важливих інструментів організаційної та кадрової політики, необхідних для 

залучення, розвитку, забезпечення ефективної роботи і утримання саме тих співробітників, 

яких потребують організації галузі.
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І.Я. Франко – великий каменяр, титан праці, який, на думку дослідників його 

творчості, “належить до типу письменників-універсалістів… із дуже широкими 

культурними, політичними, громадськими інтересами [2, с. 120]. 
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Протягом двох століть творчість митця освоюється науковцями, дидактами з позицій 

різних теорій та ідеологем. Тому такою актуальною є проблема нового, сучасного 

прочитання творчості письменника; зокрема ретроспективне дослідження роману «Для 

домашнього огнища».  Цей твір був об’єктом дослідження вітчизняних літературознавців: 

Л.Каневської, Б.Кир’янчука, І.Денисюка та інших, які заклали головні аспекти інтерпретації 

художнього твору.

Певною цариною в доробку письменника, на думку науковців, є його проза, 

присвячена змалюванню типу «інтелігенції внутрішнього складу» [1, с. 123]. 

У романі можемо виокремити чотири умовні структури: «сновидіння Ангаровича», 

«новела про барона Рейхлінгена», «казочка про тата», «боснійський інцидент», які сповнені 

дидактизму. Скажімо, основною функцією сновидіння є пророцтво, застереження: – Але ж се 

страшенне! – промовив капітан немов сам до себе. – Вирвані з-посеред рідні, з круга 

знайомих, з рідного краю, кинені в бездонне болото зіпсуття, засуджені на вічну неволю, на 

забуття, на передчасну смерть або сто разів гіршу від неї нужду на чужині!.. Адже ж від 

самої думки про таке положення можна одуріти. І та бестія, не жінка, брала за се гроші!

[4, с. 144]. 

Як мислитель гуманістичного спрямування І. Франко найбільшу увагу приділяє 

одвічним питанням людського буття. Людське життя – це ненастанна суперечка, гра між 

добром і злом, і саме на цій грі, засновується мікрокосмос кожної людської 

індивідуальності.

І.Франко майстерно виокремлює простір переживань головних героїв роману «Для 

домашнього огнища». У центрі твору любляча дружина капітана австрійської армії Антона 

Ангаровича Анеля, яка заради добробуту, «домашнього огнища» стає на злочинний шлях 

торгівлі «живим товаром». Проте, ставши на шлях соціального злочину, вона не втратила 

почуття людської гідності, палко любила своїх дітей, добре їх виховувала, за всіх умов 

залишалася вірною своєму чоловікові. В її характері бачимо легкість, дбайливість і любов: 

“Люблю тебе, люблю своїх дітей – наших дітей, Антосю! Люблю над життя, мало що не 

сказала – над спасіння душі своєї” [4, с. 163]. Але, водночас її не цікавить життя народу і в 

цілому всього суспільства, вона знає лише власну персону і свою родину. Анеля 

використовує народ лише як об’єкт експлуатації, щоб забезпечити собі та родині розкішне 

життя: “Раз утративши пошану для людей, навчившися іграти їх чуттями і віруваннями і 

вважати їх тілько матеріалом для витискання, я пішла дальше тою дорогою. Чи тисячі не 

роблять так само, тілько в іншій формі?” [4, с. 244]. Ставши на шлях соціального злочину, 

героїня все ж таки не втрачає своєї людяності, вона не виправдовується, а, навпаки, жорстоко 

засуджує себе за кривди, заподіяні молодим дівчатам, за те, що участю у цьому злочині вона 
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зганьбила свого чоловіка. Анеля сама собі виносить смертний вирок, який І. Франко трактує 

як спосіб звільнення не так од соціального світу зла, підозрінь, покарання, як од біологічного 

існування, зображаючи уявну смерть героїні трансцендентно, як «спокійний і несвідомий 

переплив із тихої пристані на безбережний, незглибимий супокійний океан» [4, с. 210].

Уособленням морального коду є капітан Ангарович. Реципієнт, читаючи твір, 

переглядає життєві принципи та ціннісні орієнтири : Капітан кільканадцять мінут сидів, як 

скаменілий, без думок, без вражінь. Відчував глухо, що тепер усе скінчилося, що нема вже 

куди далі, що ціль і інтерес життя знищені, що перед ним роззявлена бездонна, нічим не 

заповнена порожнеча. Відчував, що те, про що навіть не осмілився б подумати – величезна, 

нічим не змита віковічна ганьба впала на нього і роздавлює його на шматочки своїм 

тягарем. Дізнавав такого почуття, немовби був зерном, що в шалених обертасах крутиться 

в гирлі жорнового каменя і нараз попадає під той камінь і моментально розприскується на 

тисячі частинок, на порошок, на муку, а кожда з тих частинок одну малесеньку хвилину 

почуває ще безмірний біль, справлений насильним вирванням її з її природного зв’язку [4, 

с. 210].

І.Франко викриває мерзенність основ, на яких тримається буржуазне благополуччя і 

зазначає, що причиною розпаду домашнього вогнища як форпосту моралі і родинного щастя, 

як запоруки майбутнього народу є потворне виховання в отруєному повітрі шляхетсько-

буржуазного суспільства. Звертаючи нашу увагу на проблему інтелігенції, розкриваючи її 

суть, характеризуючи аморальні вчинки героїв роману, письменник намагався сформувати 

певні погляди і виробити моральні переконання щодо справжніх духовних цінностей 

суспільства, забезпечити глибоке розуміння молоддю, на яку покладав великі надії, 

моральних і етичних проблем, принципів, спрямованих на виховання цілісної особистості.
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Туризм традиційно є одним з найважливіших сфер життєдіяльності молоді. Не дарма 

говорять, що рушійною силою економічного розвитку є саме ця сфера життя сучасного 

суспільства. Адже саме активна молодт і її прагнення до подорожей впливає на розвиток 

господарства, інфраструктури, розвиток бізнесу і тим самим збільшує внесок у спільний 

економічний добробут населення країн світу. Трансформації всіх сторін життя нашого 

суспільства призвели до зміни і в області молодіжного туризму. Молодіжна аудиторія являє 

собою особливу соціальну групу, найбільш сприйнятливу до соціокультурних інновацій. 

Молодіжний туризм - вид подорожей, коли молоді люди воліють відпочивати 

великими компаніями, об'єднаних спільною метою і бажанням відкрити для себе нові 

враження, хочуть пізнати світ. У всій системі світового туризму частка молодіжного туризму 

щорічно збільшується на 1,5%. Однак, які перспективи розвитку молодіжного туризму нині в 

Україні?

Це питання є особливо актуальне, оскільки саме цей вид туризму має патріотично-

виховне значення, дає змогу в юному віці не тільки пізнати свою країну і весь світ, але й 

реалізувати конституційне право кожної дитини на відпочинок.

Кожному відомо, що майбутнє кожної держави – це її підростаюче покоління. Діти й 

підлітки становлять 22,6 % загальної кількості населення України. Упродовж останніх років 

в країні зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я молоді, яка зумовлена 

негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоціонального 

характеру.

Однак саме молодіжний туризм, завдяки різноманітності форм та методів виховання, 

залучення дітей та молоді до діяльності з вивчення та перетворення соціального та 

природного середовища, дає можливість цьому протидіяти. Головною перевагою його 

виховного потенціалу є те, що провідні його форми – подорожі не потребують стимулювання 

мотивів діяльності і мають характер „завтрашньої радості”.

Серед функцій, які виконує молодіжний туризм, можна виокремити такі: пізнавальна, 

патріотична, розвиваюча, виховна, комунікативна, рекреативна тощо. Молодіжний туризм 

чинить виховну дію на підростаюче покоління, допомагає дітям і молодим людям відпочити, 

зміцнити своє здоров’я.
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Молодіжний туризм може мати і комерційне, і соціальне забарвлення відповідно до 

характеру ціноутворення на його послуги. Саме тому під молодіжним туризмом можна розуміти 

сегмент туристичного ринку, орієнтований на молодь. Метою цього виду туризму є всебічний 

розвиток, організація дозвілля, психофізична реабілітація та оздоровлення особистості.

Досягнення мети забезпечується змістом молодіжного туризму, який полягає у 

спеціально організованій, цілеспрямованій взаємодії особистості з природним та соціально-

культурним середовищем. 

Відповідно, важливим заходом, спрямованим на розвиток молодіжного та дитячого 

туризму в Україні, є створення мережі засобів розміщення, які б за невисоку ціну надали 

можливість проживання для дітей, школярів та студентів під час мандрівок історичними і 

рекреаційними центрами країни.

Крім того має існувати не меньш важливий чинник, який дасть поштовх молодіжному 

труризму – доступний транспорт.

Залізничний молодіжний туризм – важливий сектор молодіжного внутрішнього 

туризму. Наша країна має в своєму розпорядженні величезні можливості для створення 

інфраструктури залізничного туризму, які, на жаль, практично не використовуються. 

Створення сприятливих умов для співпраці „Укрзалізниці”, з приватними компаніями і, як 

наслідок, можливість залучення приватних інвестицій є необхідною умовою для розвитку 

залізничного туризму в нашій країні.

Створення інфраструктури молодіжного туризму вирішує кілька актуальних завдань: 

1) для особистості: зміцнення здоров’я; можливість подорожувати; підвищення виховно-

освітнього та культурного рівня; професійна орієнтація; 2) для держави: розвиток туризму як 

важливої галузі економіки; зайнятість населення; підвищення статусу країни на 

міжнародному рівні; оздоровлення населення країни.

Крім того, маючи сформовану і доступну транспортну логістику молодь дійсно має 

великі можливості для внутрішнього туризму. Адже популярними серед молоді залишаються 

такі міста, як Львів, Київ, Одеса, Запоріжжя. Крім того завжди насиченими молодими 

туристами залишаються Херсонська, Миколаївська, Одеські, Полтавська області. 

Розвитку молодіжного туризму сприяє проведення чисельних музичних  концертів, 

історичних, театральних фестивалів, які щороку в  Україні лише набирають обертів

Відтак, молодіжний туризм як складова системи молодіжної політики в Україні великі 

перспективи, оскільки в наш час також існують туристичні організації, які займаються саме 

молодіжним внутрішнім туризмом. Однак, аби цей тип туристів займав усе більший сегмент, 

має бути вирішена ще ціла низка проблем: починаючи від транспортних, закінчуючи 

соціальними.
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Ціннісні орієнтації молоді дуже динамічні, тому їх вивчення є актуальним у будь-який 

проміжок часу. Важливим соціальним інститутом формування цінностей є освіта. У сучасному 

світі освіта – складне й багатоманітне суспільне явище, сфера передачі, засвоєння й перероблення 

знань і соціального досвіду. З огляду на її служіння людям і суспільству, основна мета освіти 

полягає в тому, щоб засобами різних форм і методів навчання і виховання підготувати молоде 

покоління до активної участі в соціальному житті; створити умови для розвитку особистості, 

здатної не тільки практично оцінювати ситуацію та адаптуватися до соціальних змін, а й 

оригінально мислити, генералізувати, реалізувати, а також продукувати власні ідеї, намічати 

шляхи позитивних перетворень, проявляти ініціативу й творчість. Стабільне функціонування 

держави, її безпека, незалежність і добробут народу залежать від того, наскільки якісно вища 

освіта виконує свої функції [2, с. 7]. 

Трансформація суспільних цінностей та моральних орієнтирів у сучасному українському 

суспільстві викликає нові форми взаємовідносин людини з освітянською сферою і призводить до 

значних змін у становленні культури особистості, у тому числі й молоді. Сьогодні в молодіжному 

середовищі спостерігається переоцінка суспільних та культурних цінностей попередніх поколінь, 

що актуалізує необхідність створення нової системи освіти та висуває підвищені вимоги до 

молодої людини як до суб’єкта соціально-політичного життя, адже саме учні та студенти є 

головними будівельниками сьогодення та майбутнього.

Потреба в постійному підвищенні рівня знань зумовила появу такого цікавого 

суспільного феномену як безперервна освіта. Цей процес супроводжується пошуком нових 

форм і методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового світогляду, 

більш глибшому розумінню економічних, соціальних змін, що відбуваються в житті людини 

та суспільства. У житті людини навчання займає тривалий період, забираючи її продуктивні 

творчі сили і роки. Щоб отримати професію, молода людина повинна навчатися не менше 

десяти – п’ятнадцяти років, а для професії вищої кваліфікації і того більше. 

Треба зазначити, що освіта – це соціальний інститут, який характеризується, з одного 

боку, традиційною автономністю, з іншого, вона виступає джерелом запровадження 
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суспільних інновацій [3, с. 135]. Роль освіти в умовах інформаційного суспільства особливо 

зростає, адже не матеріальний капітал, а інтелектуальний стає засобом виробництва. 

Розвиток системи освіти свідчить про розвиток суспільства. Вироблення чіткої концепції 

розвитку освіти, формування на основі цього культурної програми розвитку суспільства 

свідчить про високий розвиток цього суспільства.

Молодь – це найактивніша, наймобільніша соціальна група. На неї покладається 

відповідальність щодо визначення вектора суспільного розвитку [1, с. 43]. Молодь проходить 

етапи соціалізації через інститут освіти, а тому, саме інститут освіти формує її як 

особистість: з особливим набором норм і цінностей. Цей ціннісний набір у процесах 

подальшої соціалізації засвоюється і трансформується залежно від вимог часу і конкретних 

історичних умов. Саме дисфункції у сфері освіти сприяють поширенню культурних 

дисфункцій суспільства, спричиняють кризу в духовній сфері, аномії тощо.

Для того, щоб уникнути зазначених проблем, сформувати міцну процвітаючу 

спільноту, необхідно вибудувати ієрархію спільних моральних цінностей, що й стане 

головним елементом, який зможе поєднати наше суспільство, яке сьогодні ще 

дезорганізоване й дезорієнтоване. Вирішити це важливе завдання зможе інститут освіти.
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Сьогодні по-іншому переосмислюються твори українських письменників на історичну 

тему. Серед значної кількості митців слова, які зосереджують власну увагу на історичних 

подіях, слід вагоме місце належить Адріану Кащенку (1858-1921 рр.). 
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Художні твори А. Кащенка досліджували такі літературознавці та критики: В. Беляєв, 

Н. Конотопець, С. Пінчук, П. Єфремов, М. Шудря та ін. Деякі аспекти розуміння проблеми 

антиномії «свій – чужий» розглядали у науковій статті А. Землянська та А. Землянський [2], 

які акцентують увагу на розмежуванні термінів та їх трактуванні в гуманітарному дискурсі. 

Працею життя Адріана Кащенка є «Оповідання про славне Військо Запорозьке 

низове». Автор творив його паралельно з написанням повістей та оповідань, але 

опублікувати спромігся тільки під кінець життя. Перше видання здійснене у 1917 році, друге 

– наступного, але майже весь наклад був знищений денікінцями. Третє – поліграфічно 

найбідніше, але не підцензурне й найбагатше за змістом, було надруковане в 1919 році.

Існує потреба у визначенні специфічності твору, ролі художнього домислу на фоні 

історичної достовірності. А це можна зробити, зіставляючи його з історичними працями, 

звертаючи увагу на ті джерела, якими користувався автор. 

А. Кащенко писав свій твір тоді, коли українська історична наука неухильно 

піднімалася до вершин. Уже були видані багатотомними зібраннями історичні монографії 

М. Костомарова, основоположника нової української історіографії В. Антоновича, том за 

томом виходила унікальна «Історія України-Русі» М. Грушевського і набули популярності 

серед масового читача його однотомні історії України. А. Кащенко був добре обізнаний з 

«Історією запорозьких козаків» Д. Яворницького. До того ж він перебував із цим 

дослідником у добрих особистих взаєминах. Тож нічого дивного немає в тому, що 

«Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» за своїм матеріалом стоїть найближче 

до праць саме цього дослідника – земляка Кащенка.

Однак твір А. Кащенка суттєво відрізняється від праць вище згаданих учених. Його 

слід розглядати в контексті художньо-історичної прози автора, бо тут письменник поставив 

спільне з нею завдання (хоч і виражене іншими засобами), яке полягає у тому, щоб не просто 

дати історичну інформацію, а виявити певний ідейно-емоційний вплив на читача. Свого часу 

Адріан писав П. Стебницькому про свою працю: «...у нас зовсім такої немає: у Яворницького 

тільки Стара Січ ... у Скальковського – «Нова...», а Задунайської зовсім немає. Я ж дам усі й 

з малюнками» [3, с. 608].

Формально «Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» можна було б 

назвати історіографічною працею. А. Кащенко так само, як і інші історики, провів значні 

наукові дослідження, опрацював численну літературу. Проте все це було спрямоване на те, 

щоб створити певний образ у його історичній тривалості, внутрішній суперечливості, але й у 

цілісності. У «Оповіданнях...» ніщо, за винятком фактів, не запозичується в інших авторів. 

Адріан Кащенко не перенасичує опис деталями, не цурається використовувати 

найцікавіші з них. Він завжди дбає про внутрішню драматургію своєї оповіді, що часто 
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розкидана в кількох місцях розділу, а то й по різних оповіданнях, вона читається з таким 

захопленням, наче перед нами не історична розвідка, а белетризоване, тільки без вигадки 

дослідження, як зауважив М. Шудря: «щось на кшталт есе» [5, с. 489].

А. Кащенко чи не єдиний з наших літераторів сміливо наслідує стиль козацьких 

літописів. А тому деяка безпристрасність і навіть протокольність окремих місць, так на загал 

невластива вдачі письменника, пояснюється, на наш погляд, саме його орієнтацією на ці 

літературні зразки – насамперед літописи Самовидця та Величка, дещо менше – на літопис 

Грабянки. Однак і ця «загальмованість» підпорядкована публіцистичній ідеї, яку автор 

розгортає й у формі відвертих публіцистичних інвектив, і прямих емоційно-образних 

характеристик та оцінок [6].

Слід зауважити, що історична праця тісно пов’язана з біографією її творця. Його 

становлення як письменника й автора «Оповідань...» виникло з потреби осмислення історії 

Січі, яка торкнулася його свідомості своїми здобутками, і таким чином, зникнувши, 

продовжила себе в духовній сфері. А сталося це лише завдяки збігові певних біографічних 

фактів життя письменника [1, с. 8]. 

«Тож, маючи спокійну, мрійливу вдачу і схильність до поглибленого аналізу, –

зазначає  С. Пінчук, – молодий Кащенко, відштовхуючись від географічних реалій, поринав 

уявою у не таку вже й далеку давнину і мало-помалу відтворював у ній усю кілька сотлітню, 

найгероїчнішу і найважливішу сторінку історії українського народу» [4, с. 65].

«Оповідання про славне Військо Запорозьке низове» А. Кащенка – твір унікальний і 

за підходом до теми, і за імпульсом та стимулами до його створення. Написаний з 

урахуванням величезної кількості документів, у певному розумінні він й сам вже став 

документом.
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Театрально-ігрова діяльність – це художня діяльність, що пов’язана зі сприйманням 

творів театрального мистецтва і відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, 

почуттів. 

Театрально-ігрова діяльність у дошкільному віці є одним із найефективніших засобів 

педагогічного впливу на розвиток особистості дитини. Водночас, театралізована діяльність 

виступає як специфічний вид дитячої активності, один із найулюбленіших видів творчості. У 

театралізованій діяльності реалізуються потреби дитини у: самовираженні;  спілкуванні;  

пізнанні себе через відтворення різних образів. 

У відвертому, щирому ставленні до художнього образу, втіленні його у різних формах 

театралізованої діяльності дитина виявляє рівень художньо-естетичного сприймання, 

мовленнєву компетенцію, певні знання, вміння, навички, здобуті нею раніше в умовах 

спеціально організованого навчання. 

У процесі театралізованих ігор діти, як правило, розуміють, що і кого вони 

зображують, але далеко не завжди і не всі знають, як потрібно це робити. Тому їх інтонації 

бувають маловиразними, рухи – одноманітними. У зв’язку з цим діти переживають 

незадоволення своїми діями, втрачають іноді інтерес до ігор-драматизацій. 

У розмаїтті засобів впливу на формування особистості дитини дошкільного віку 

важливе місце посідає театр. Це особливий – синтетичний вид мистецтва, який органічно 

поєднує в собі художнє слово, драматичну дію, поетику, живопис, музику та літературу. Він 

допомагає дитині глибше пізнати себе, внутрішній світ, спонукає її до самовдосконалення, 

викликаючи естетичні почуття та емоції в ходжі театралізованого дійства.
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Якщо створити умови для її розвитку, в дитини неодмінно відкриються здібності, 

закладені в ній природою. Педагоги дошкільного закладу вбачають своє завдання в тому, 

щоб виявити ці перші здібності і на цьому тлі створити умови для повноцінного розвитку 

особистості. Програмою «Дитина» та Базовим компонентом дошкільної освіти (нова 

редакція) визначено, що театралізована діяльність є специфічним видом дитячої активності, 

одним із найулюбленіших видів творчості. Тому педагоги дошкільних закладів вбачають свої 

завдання в тому, щоб виявити акторські здібності кожного дошкільника і на цьому тлі 

створити умови для повноцінного розвитку дитини.

Так, вже з раннього віку, слід залучати дітей до театрально-ігрової діяльності, 

починаючи з фланелеграфа, театральних та настільних ігор. Малюки із задоволенням 

обігрують потішки, забавлянки. Старші дошкільнята проявляють свою творчість в іграх-

драматизаціях та імпровізаціях (розігрування сюжету без попередньої підготовки). 

Традиційно вихователі використовують різні види театрів: пальчиковий, ляльковий, 

магнітний, картонажний тощо.

Практика роботи показала, що театрально-ігрова діяльність у дошкільному віці один з 

найефективніших засобів впливу на розвиток особистості дитини:

– це свято, відчуття задоволення від власних досягнень та успіху інших;

– це розвиток пізнавальних інтересів дитини, удосконалення психічних процесів; 

– це можливість самоствердження;

– це високий рівень естетичного і морального виховання.

Театралізовані ігри активно розвивають творчу уяву дошкільників, яким неодноразово 

доводиться розв'язувати творчі завдання, відкривати нове для себе, нове в собі. Отже, 

театралізована гра сприяє розвитку творчих здібностей і пізнавальної активності, 

моральному розвитку дошкільника, формуванню його пізнавальної уяви.

Творчі здібності у дітей проявляються і розвиваються на основі театрально-ігрової 

діяльності. Ця діяльність розвиває особистість дитини, прищеплює стійкий інтерес до 

літератури, музики, театру, удосконалює навички втілювати в грі певні переживання, 

спонукає до створення нових образів, спонукає до мислення. Існує проблема, що хвилює 

багатьох педагогів, психологів, батьків: в одних дітей виникають страхи, зриви, 

загальмованість, а в інших, навпаки, метушливість. У дітей часто відсутні навички довільної 

поведінки, недостатньо розвинені пам'ять, увага і мова. Будучи найбільш поширеним видом 

дитячої творчості, саме драматизація пов'язує художню творчість з особистими 

переживаннями, адже театр має величезну силу впливу на емоційний світ дитини [2].

В 5-6 років зароджується здібність до художньо-театральної діяльності. Сюжетно-

рольова гра, яку Л. Виготський назвав «дев’ятим валом дошкільного виховання», у старших 
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дошкільників гармонійно змінюється захопленням ляльковим театром, театром іграшки, 

інсценуванням казок, байок, віршів, загадок.

Образне яскраве зображення соціальної дійсності, явищ природи знайомить дітей з 

навколишнім світом в усьому його розмаїтті. А вміло поставленні завдання спонукають їх 

міркувати, аналізувати складні ситуації, робити висновки і узагальнення. Театралізовані ігри 

як різновид сюжетно-рольових ігор зберігають їх типові ознаки: зміст, творчий задум, роль, 

сюжет, рольові та організаційні дії та стосунки. Джерелом змістовності всіх цих компонентів 

служить навколишній світ. Він є опорою для творчості педагога і дітей. Роль, як вище було 

сказано, активізує мовні уміння, а діалогічна форма гри спонукає ставити партитуру 

запитання чи відповідати на них [2]. 

Проте, на відміну від сюжетно-рольових, театралізовані ігри розвиваються по 

заздалегідь підготовленому сценарію, в основі якого – зміст пісні, вірша, казки, оповідання. 

Готовий сюжет неначе веде за собою гру. Всі існуючі нині практичні рекомендації до 

театралізованих ігор зводяться в основному до розробки сценаріїв за літературними творами. 

Дітей 5-6 років залучають до показу спектаклів, але їхня творчість полягає в особистому 

емоційному вираженні ролі, яку вони розігрують. Дітям корисно знати різні варіанти 

розвитку кожної теми, щоб у перспективі побачити результати своїх справ та вчинків.

У педагогічній літературі зафіксовано багато спроб систематизувати театралізовані 

ігри. Відомі класифікації ігор не враховують їх головної суті – засобів зображення, якими 

користуються учасники. Нам імпонує за чіткістю класифікація Л. Артемової, яка розрізняє 

театралізовані ігри залежно від провідних засобів емоційної виразності, за допомогою яких 

розігрують певний сюжет, тему. Всі ігри автор поділила на дві основні групи: режисерські 

ігри та ігри-драматизації [1]. 

Театралізовані ігри потребують режисерування та проказування реплік. Тут необхідні 

й виразні інтонації, типові для визначеного образу, які характеризують його вчинки і 

поведінку, і відповідна міміка, що доповнює гру голосу. Зображення поведінки героя у грі-

драматизації ускладнюється. Пантоміма стає тут провідним зображувальним засобом. Образ 

народжується з дій персонажів, міміки, інтонації та змісту реплік. Це дає простір для 

творчого перетворення знайомого сюжету [3]. 

Щоб розвивати і виховувати дітей, необхідна правильна організація театрально-

ігрової діяльності. Основними вимогами є: 

 змістовність і різноманітність тематики;

 постійне включення театралізованих ігор в усі форми організації педагогічного 

процесу, що робить їх такими ж необхідними для дітей, як і сюжетно-рольові ігри; 

 максимальна активність дітей на всіх етапах підготовки і проведення ігор;  
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 співробітництво дітей одне з одним і з дорослими на всіх етапах організації гри [4]. 

Отже, великий і різнобічний вплив театрально-ігрової діяльності на особистість 

дитини дає можливість використовувати їх як дієвий, але ненав’язливий педагогічний засіб, 

бо сама дитина зазнає при цьому радість, задоволення. Виховні можливості цих ігор 

посилюються тим, що їх тематика практично необмежена. Вона може задовольнити 

різнобічні інтереси дітей, спонукаючи до творчої діяльності.
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- Рекультивація земель – це комплекс робіт, спрямованих на відновлення порушених в 

наслідок господарської діяльності людини земель, в стан придатний для подальшого 

використання їх у народному господарстві.

- Тимчасова рекультивація здійснюється на землях, де у перспективі планується зміна 

їх використання: повторна переробка корисних копалин, будівництво та ін. Ця рекультивація

зводиться до озеленення і закріплення поверхні від ерозії, а також дотримання санітарно-

гігієнічних норм. 

- Постійна рекультивація здійснюється на землях, де не передбачена зміна 

попереднього використання земель. 
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- Рекультивація ландшафтів - це рекультивація земель, яка передбачає комплексне 

перетворення порушених земель у загальній системі заходів щодо оптимізації техногенних 

ландшафтів.

- Процеси рекультивації порушених земель поділяють на три етапи: підготовчий, 

гірничотехнічний і біологічний.

- Підготовчий етап включає в себе: обстеження і типізацію порушених земель та 

земель, які підлягають порушенню; вивчення властивостей розкривних порід і класифікацію 

їх щодо придатності для біологічної рекультивації; визначення напрямів і методів 

рекультивації; складання техніко-економічних обґрунтувань (ТЕО) і технічних робочих 

проектів з рекультивації.

- Гірничотехнічний етап передбачає виконання робіт щодо підготовки земель, що 

звільнилися після гірничих розробок родовищ до подальшого цільового використання в 

народному господарстві.

- Біологічний етап рекультивації виконується після гірничотехнічної і включає заходи 

щодо відновлення родючості порушених земель, спрямовані на відтворення флори і фауни. 

- У процесі вибору напрямку рекультивації земель необхідно мати на увазі, що 

рекультивовані землі і території, що їх оточують – після закінчення робіт, являють собою 

оптимально сформовану та екологічно збалансовану ландшафтну ділянку.

- Напрями рекультивації порушених земель які найчастіше поширені: 

сільськогосподарський, лісогосподарський, водогосподарський, рекреа-ційний, санітарно-

гігієнічний, будівельний.

- Сільськогосподарський напрям рекультивації має перевагу поширення у 

сільськогосподарських районах із сприятливими грунтово-кліматичними умовами в густо 

населених районах з низькою часткою ріллі на душу населення і з наявністю родючих 

ґрунтів або потенційно родючих розкривних порід.

- Лісогосподарський напрям рекультивації має перевагу поширення в лісовій зоні з 

метою збільшення лісового фонду або в умовах складного технологічного рельєфу, де 

неможлива сільськогосподарська рекультивація.

- Водогосподарський напрям рекультивації передбачає використання кар'єрних виїмок 

та інших техногенних знижень для різноманітних водоймищ, у тому числі рибницьких, а 

також для плавальних басейнів та ін.

- Рекреаційний напрям рекультивації доцільний поблизу великих населених пунктів у 

поєднанні з водогосподарською рекультивацією. Для цієї мети можуть бути використані 

внутрішні та зовнішні відвали розкривних порід, які малопридатні для сільськогосподарської 

рекультивації.
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- Санітарно-гігієнічний напрям рекультивації можливий в усіх зонах поблизу 

населених пунктів і промислових підприємств у випадку необхідності біологічної або 

технічної консервації порушених земель, які негативно впливають на навколишнє природне 

середовище або рекультивація яких з подальшим використанням рекультивованих земель у 

народному господарстві неефективна.

- Будівельний напрям рекультивації передбачає приведення порушених земель до 

стану, придатного для промислового і цивільного будівництва. Його можна використати 

поблизу населених пунктів будь-якої зони на породах, які за своїми фізико-механічними 

властивостями відповідають будівельним нормам і правилам (БНП).

- Знищення трав'янистого покриву і чагарників у зв'язку з підготовчими роботами на 

полотні дороги та розробки сусідніх земельних ділянок може мати деякі (іноді значні) 

екологічні наслідки в районах з несприятливими географічними умовами (властивості 

ґрунту, клімат), де процеси відновлення рослинного покриву проходять повільно. 

Порушення гумусового шару, яке супроводиться зміною структури ґрунтів, забрудненням 

піском, гравієм, щебенем і в'язкими матеріалами, за своїми наслідками найбільш істотні для 

родючих земель.

- Кар'єри за характером порушень та формою рельєфу бувають терасовані, котловано-

і западиноподібні та ін. За глибиною розробки їх поділяють на глибокі, середньоглибокі та 

неглибокі. Глибокі та середньоглибокі найдоцільніше відводити під водоймища, а неглибокі 

- під будівництво або для розміщення відходів виробництва.

- Відвали гірських порід, що утворюються у разі проведення розвідувальних виробок, 

поділяють на тимчасові та постійні. До тимчасових відносять скупчення породної маси, 

вивернутої у процесі проведення розвідувальних канав і неглибоких шурфів, які згодом 

використовуються для засипки цих виробок після оформлення їх екологічної документації та 

випробування. Породи, що виділені з інших розвідувальних виробок, складуються на 

поверхні у постійні відвали.

- Вплив гірничовидобувних робіт на гідрологічні умови залежить від природних умов 

розташування родовищ корисних копалин, зокрема: клімату, рельєфу місцевості, наявності 

поблизу водойм або водотоків, складу і будови розкривних порід, глибини залягання 

продуктивного пласта, тектонічної будови району та ін.

- Гірничотехнічна рекультивація - це комплекс гірничотехнічних робіт, спрямованих 

на підготовку територій після завершення на них розробок родовищ корисних копалин або 

інших робіт, що призвели до порушення земної поверхні, з метою їх подальшого 

використання у відповідних галузях народного господарства.
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- Залежно від напряму рекультивації порушених земель, розрізняють три види 

планування поверхні: суцільне, терасове і часткове.

- Грубе планування передбачає попереднє вирівнювання поверхні з виконанням 

основного об'єму земельних робіт. Для забезпечення рівномірного осідання відвалу грубе 

планування рекомендується проводити у процесі розкривних робіт або зразу ж за відсипкою 

відвалу. 

- Чистове планування передбачає кінцеве вирівнювання поверхні, яке зводиться до 

вирівнювання мікрорельєфу і переміщення незначних об'ємів розкривних порід.

- Біологічна рекультивація земель - це комплекс біологічних заходів,              

спрямованих на відновлення родючості порушених земель з метою вирощування на них 

сільськогосподарських і лісових культур.

- Сільськогосподарська рекультивація передбачає вирощування на порушених землях 

відповідного асортименту сільськогосподарських культур і в подальшому переведення цих 

земель у ріллю, кормові та інші види сільськогосподарських угідь.

- Лісова рекультивація передбачає вирощування на порушених землях відповідного 

набору лісових культур, які пізніше можна використовувати як товарні чи паркові лісо-

посадки, спортивно-оздоровчі та захисно-декоративні зони.

- Важлива практична мета біологічної рекультивації - скорочення розриву між 

початком відчуження земель і їх наступним використанням, чого, на жаль, не дотримуються 

гірничо-видобувні підприємства.
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Духовне життя суспільства сьогодні складне і суперечливе. Разом з актуалізацією 

духовно-моральних цінностей, необхідності планетарного мислення, професійної 

компетентності постають соціально-економічна невизначеність, що провокують 

бездуховність, споживацькі настрої, егоїзм.

Багато традиційних філософських і педагогічних понять вимагають переосмислення. 

Відносно новими стають для сучасної соціокультурної ситуації поняття «духовність» та 

«духовно-моральні цінності». На відміну від філософського обґрунтування, у педагогіці 

поняття «духовність особистості педагога» не набуло ще статусу самостійної наукової 

категорії. Духовність для педагога – найвища цінність життя і професійної діяльності; ідеал 

та принцип життя; прагнення до абсолютного й вічного.

Основою для пошуків українських мислителів у сфері духовності була і залишається 

філософія Г. Сковороди та П. Юркевича. Ідейним підґрунтям для обговорення проблеми  

духовного розвитку вчителя є філософські концепції про сутність людської особистості, про 

духовність як світоглядну категорію, принцип буття, найвищу цінність і мету виховання 

(М. Бердяєв, В. Соловйов) 4]. 

Педагогічні теорії початку XX століття дозволяють визначити певні аспекти в 

розумінні змісту духовності. Православна (теологічна) традиція наголошувала на значенні 

абсолютних цінностей, життя з Богом – педагог-християнин (М. Олесницький, 

М. Рубінштейн); гуманістична традиція у складі духовності особистості виділяє такі 

цінності, як любов, милосердя, прийняття внутрішнього духовного світу дітей – педагог-

гуманіст (П. Каптерев, К. Ушинський); еволюційна педагогіка пропонувала ідею 

вдосконалення духовності особистості (В. Вахтеров); вільне виховання на перше місце 
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висувало самоактуалізацію – педагог-творець (К. Вентцель); національне виховання –

національна свідомість, опанування національною культурою (Б. Грінченко, М. Драгоманов, 

Я. Чепіга).

Релігійність педагога полягає в його намаганні жити і працювати за законами 

християнської етики, спрямовувати свій духовний розвиток на єднання з Богом. 

К. Єльницький, М. Корф, С. Миропольський, С. Рачинський, Л. Сєдов вважали, що вчитель 

має бути людиною релігійною, яка прагне жити у відповідності зі словом Божим, 

християнськими чеснотами. Головними християнськими доброчесностями вчительської 

особистості педагоги досліджуваного періоду вважали: любов до ближнього, доброту, 

самовідданість, щирість, безкорисливість, стриманість. Мова йде про значення для педагога і 

людської, і професійної гідності, совісті; про моральність педагогічної діяльності. Зміст 

моральності педагога складають такі якості, як совість, честь, гуманізм та обов’язок 4.

Таким чином, духовність особистості вчителя в педагогічних концепціях початку XX 

століть розглядалась як складна багатомірна система загальнолюдських і національних 

цінностей (релігійно-моральних, професійно-педагогічних), що пов’язані з провідними 

життєвими цілями християнською мораллю, педагогічною діяльністю, громадянською 

позицією педагога і становлять основу вчительської особистості. Психолого-педагогічний 

смисл духовності розкривається у тлумаченні поняття «духовність особистості», яку вчені 

розглядають як інтегровану, узагальнюючу категорію, що відображає процес усвідомлення 

особистістю необхідності повсякденної душевної праці над собою. Духовність особистості 

вчителя – інтегрована якість, яка синтезує характеристики  особистості в унікальну 

структуру, відкриту, глибоку, яка виявляється у професійній діяльності через педагогічний 

світогляд, ідеали, ціннісні орієнтації, педагогічні вчинки, рефлексію[ 3 ]. 

Аналіз поглядів учених початку XX століття дозволяє стверджувати, що сутність 

поняття «духовність особистості вчителя» в педагогічних працях тлумачилася за допомогою 

опосередкованого опису, коли розкривалися його різні аспекти, функції, смисли. Духовність 

педагога не повинна бути інстанцією лише  внутрішнього світу людини,  вона має бути 

психологічним засобом, за допомогою якого будується система відносин з іншими людьми. 

Сьогодні категоріальний статус поняття «духовність» віддзеркалює множинність підходів:  

характеристика людини та її ідеал; внутрішня якість особистості, один із чинників свідомості 

людини; своєрідний інтелектуально-чуттєвий, емоційний стан особистості; творча здатність 

людини до самореалізації й самовдосконалення, усвідомлення єдності себе та Всесвіту; 

внутрішнє життя людини, багатство внутрішнього світу; ціннісний вимір внутрішнього і 

зовнішнього буття в їх єдності [1, 2 ]. 
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Складовими духовності особистості вчителя є: національна самосвідомість, гідність та 

свобода; здатність до гуманного світосприймання, педагогічного мислення й творчості, 

відтворення духовних цінностей; ставлення до праці як до основи життя, потреба жити, 

творити й виховувати дітей у відповідності з ідеалами істини, добра і краси;  ставлення до 

особистості дитини як до найвищої цінності й мети виховання; утвердження гуманних, 

особистісно-орієнтованих стосунків з дітьми і батьками; можливість і потреба до духовного 

самовдосконалення, професійного та  особистісного зростання.
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Зміст і структура старшої школи, як компоненти повної середньої освіти, 

детермінуються суспільним запитом сучасного світу у підготовці молодої людини до 

дорослого життя. Майбутні спеціалісти технологи – винороби і технологи-консервувальники 

повинні знати не тільки хімічні властивості речовин, а і застосування цих речовин в 

промисловості і вплив їх на організм людини. Стрімкий розвиток харчової промисловості 

України, головним завданням якої є виробництво продукції високої якості, вимагає 

підготовки спеціалістів широкого профілю з глибоким і різноманітним діапазоном знань.

Формування понять про харчові добавки у майбутніх фахівців харчової промисловості 

в наш час дуже актуально.



191

Харчові добавки — природні або синтезовані речовини, що цілеспрямовано вводяться 

в продукти харчування з метою надання їм необхідних властивостей (наприклад, 

органолептичних, технологічних), продовжують термін їх придатності. Вони не вживаються 

безпосередньо у вигляді самостійних компонентів їжі. Зараз уже неможливо уявити жоден 

продукт із тривалим терміном зберігання без наявності у його складі харчових добавок.

У наші дні використання харчових добавок пов’язане зі створенням нових видів їжі й 

потребою поліпшення технології отримання традиційних і новітніх харчових продуктів.

Заняття з деяких тем хімії, на яких розглядаються харчові добавки не залишають 

студентів байдужими і займають одне із основних місць формування в студентів коледжу 

цілісної системи уявлень про пізнання навколишнього світу. Сприяють поглибленню та 

розширенню знань, діапазону їх практичного застосування до процесів та явищ оточуючої 

дійсності.

Тема: «Азотисті речовини». 

Мета заняття:розглянути хімічний склад, добування і застосування харчової добавки 

уротропін-Е239,Понсо-Е124. 

Звертаю увагу на те, що гексаметилентетрамін (уротропін) був відкритий в 1859 році 

хіміком О.М.Бутлеровим. У харчовій промисловості гексаметилентетрамін відомий в якості 

добавки – E 239. Вона обмежено використовується в харчовій промисловості як консервант. 

В основному добавка E 239 застосовується при консервуванні червоної зернистої ікри, в 

сироварінні та в вирощуванні деяких культур дріжджів.

Технологам виноробам  розповідаю про синтетичний барвник-понсо 

C20H11N2Na3O10S3, який використовується в якості добавки Е124 в безалкогольних виробах і 

фруктових винах. Продукти, оброблені Понсо можна піддавати будь-яким технологічним 

операціям (стерилізація, пастеризація, охолодження, заморожування та ін).

Тема: «Амінокислоти, білки.»

Мета: Хімічний склад і властивості харчової добавки - Аспартам.Е951

Наголошую, що останнім часом в якості підсолоджувача використовується також 

депептид (сполука, молекула якої складається з двох залишків амінокислот) аспартам. До 

складу аспартаму входять залишки аспарагінової та фенілаланінової амінокислот. У процесі 

отримання харчових продуктів, у присутності вологи і при підвищеній температурі, аспартам 

частково перетворюється на дикетопіперазин. Він пройшов ретельну перевірку на 

токсичність і канцерогенність і є нешкідливим. Аспартам не чинить побічної дії на травний 

тракт, серцево-судинну і центральну нервову систему. Він зручний для підсолоджування 

харчових продуктів (наприклад, кремів, морозива), які не вимагають теплової обробки, а 

також продуктів лікувального призначення. У продуктах, які піддаються тепловій обробці, 
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тривалому зберіганню, його застосування є недоцільним через зниження ступеня солодкості 

готового продукту. Був вперше синтезован в 1965 році.Безбарвна, солодка на смак 

(приблизно у 200 разів солодша за цукор) кристалічна речовина добре розчинна у воді. 

Порівняно з цукром, відчуття солодкості виникає у ротовій порожнині не відразу і 

тримається довше.

Тема: «Вуглеводи»

Мета:Роль вуглеводів в житті людини, застосування харчової добавки Е1422.

Розповідаю, що харчова добавкаЕ 1422(дикрахмаладипат ацетилирований) 

застосовується в якості стабілізатора і емульгатора в виробництві соусів,  при маринуванні 

огірків, консервуванні фруктів.
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Одним із вагомих проявів людської свідомості, явищем, яке міцно увійшло в культуру 

людської цивілізації, в тому числі й мовну, є різноманітні протиставлення. Універсальним 

засобом, де одночасно розглядаються два протилежні поняття, одне з яких стверджує певну 

якість, а інше – заперечує, є бінарна опозиція. Власне, в них демонструється складність і 

неоднозначність нашого світу. Звернення дослідників до проблеми опозиції як принципу 

організації знакових систем має давню традицію. Сприйняття дійсності людиною у 

протиставленнях було предметом наукового вивчення в міфо-релігійній концепції 

Піфагорійської школи, в діалектиці Платона та формальній логіці Аристотеля. Актуальною 

проблема бінарних опозицій залишалася й у добу Середньовіччя. З ХVIII ст. бінарні опозиції 
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розглядалися у загальнофілософському руслі, як спосіб логічної організації людського 

мислення.

У філософії вивчення опозиції «свій – чужий» пов’язується із проблемами пізнання і 

самоідентифікації людини, пошуком шляхів подолання сучасних проблем суспільства: 

соціокультурного відчуження, втрати власної ідентичності, почуття тотальної самотності. В 

основі визначення концепту «свій – чужий» лежить окреслення змісту протиставлення «ми –

інші», здійснюється спроба поділу на «своїх» та «чужих».

Людина сприймає світ через певний набір базових категорій, які формують та 

відображають її уявлення про певні речі, події та інших людей. Однією з найважливіших 

культурних констант, які формують картину світу людини, як зауважують дослідники, є 

набір бінарних опозицій: «свій – чужий», «чоловічий – жіночий», «життя – смерть», «добро –

зло», «мир – війна», «літо – зима» та ін. [1]. При цьому наведені дихотомії ґрунтуються на 

абсолютизації протилежностей, як матеріальних, так і ментальних. Бінарні, або дихотомічні 

опозиції, є ключовими для філософії. Як і всі бінарні константи культури опозиція «свій –

чужий» відіграє провідну роль у формуванні свідомості й самосвідомості індивіда та 

об’єднань людей. Зокрема, Ю. Степанов зазначає, що протиставлення «свій – чужий» 

пронизує всю культуру і є одним із головних концептів будь-якого колективного, масового, 

народного й національного світосприйняття [4].

Основою дихотомічної опозиції «свій – чужий» є антиномічне протиставлення понять 

або явищ. Тлумачення антиномічної природи людської думки та універсальні структурні 

закони розуму вперше було сформульовано засновником структурної антропології К. Леві-

Стросом [2, с. 263]. Суть бінарності пояснюється як фізіологічними причинами, розділенням 

мозку людини на дві півкулі, так і особливостями її соціокультурного існування. За 

визначенням науковців, біполярність – це універсальний принцип категоризації уявлень про 

світ, у тому числі й у процесі самовизначення.

Такі бінарні опозиції, як «небо – земля», «день – ніч», «добро – зло», «життя –

смерть», можна з упевненістю віднести до архетипних, тобто тих, які становлять онтологічну 

сутність процесу пізнання людства. На думку В. Маслової, питання про бінарні опозиції – це 

питання про універсальні властивості самої дійсності й універсальні закономірності її 

відображення в людській свідомості, а бінарна модель світу – загальна психологічна риса 

людини [3, с. 28].

Опозиція «свій – чужий», як зауважує Б. Поршнєв, є архетипною та стереотипною, що 

визначає спосіб ієрархічної самоорганізації пралюдських і людських колективів на ранніх 

стадіях соціогенезу та соціальну стратифікацію суспільств на пізніших історичних етапах. 

Бінарне протиставлення «свій – чужий» є механізмом, що розрізнює та диференціює 
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свідомість людини. Ця опозиція властива масовій свідомості і є тим механізмом, який 

організує етносоціальну реальність.

Отже, межі між «своїм» і «чужим» змінюються як у кожну епоху, так і в перебігу 

історичного процесу. Опозиція «свій – чужий» виступає предметом вивчення різних наук, 

чим набуває ваги в якості об’єкта міждисциплінарних досліджень. І хоча ця категорія є 

багатогранною, основні питання щодо проблеми цієї бінарної категорії, висвітлення сфер її 

існування було розкрито і закладено саме філософською наукою. Зроблений огляд наукових 

розвідок опозиції «свій – чужий» дозволяє зробити висновок про те, що вона відноситься до 

тих базових домінант, які формують ціннісну картину світу.
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The socio-cultural context in a modern civilization requires special attention to studying of 

various religious or cultural meanings. Representation and correct interpretation of those meanings 

gain the huge potential for development of our future civilization. In the last decades we can 

observe extreme acceleration in the phenomena of globalization, which directly influences 

multicultural semantic field. We notice that our society becomes more and more superficial and the 

gross shell of a human being is being praised. Also the values of that shell gain more importance 
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then ever before. Those shallow standards are imposed to youth in an early age. Though one should 

admit, that in the same time we can observe the growing interest of the human being in such 

teachings and philosophies like Yoga, Buddhism and other schools of thought. Modern man or 

woman begins to ask questions about the deeper layers of oneself. So in this point the clash of two 

worlds and value systems is coming to a place. Rapid and ambitious mind from the west and 

profound wisdom from the east. In the fast, stressed and tensed modern lifestyle people look for 

their shelter in the Philosophies of the East, since they offer very subtle solutions. To plant a seed of 

spiritual development of a new civilization it is necessary to bring the attention to the most 

significant and thorough symbols, concepts and archetypes of different religions. After some 

meaningful investigations researchers of these fields should determine the concepts, which are 

applicable in the modern life and which will have positive influence on internal growth and 

development of the modern person and his or her identity. From my point of view, one of such 

religions, or better said schools of thought, are Yoga Philosophy and Vedanta, which allow the 

person of a modern civilization to touch traditions of the past and through their huge spiritual 

potential turn their eyes in the correct and high moral future. I would like to pay attention to such 

archetypes and concepts, which were developed in ancient India in the form of Vedic scriptures. In 

particular on the concept of Yoga, its correct interpretation in modern society and its importance for 

the future of our civilization in general. Knowledge of those thoughts and concepts will widen the 

horizon of the modern person and will result in the higher quality of life. This fact will also have 

direct influence on human´s physical and material welfare. Spiritual growth from within, from the 

very core of individual, will make changes and improvements through all levels and layers of the 

human being. 

Our generation has an overwhelming need for spiritual growth, various researches and 

studies prove the evidence. In the USA yoga industry has made more profit than Coca Cola in the 

past year. Over the 20 millions Americans regularly practice yoga. In the social media and Google 

the term "yoga" is the most frequently used word. The problem we face is the wrong interpretation 

of this concept, which is being used and spread with a vast velocity. Yoga is being perceived as a 

physical practice, which also helps an individual to calm down. But the deepest meaning of yoga is 

being ignored. According to Vedanta or Yoga Philosophy, the Sanskrit word yoga comes from the 

root yuj which means "to add", "to join", "to unite", or "to attach" in its most common senses. To 

unite the individual consciousness with the universal consciousness. So all practices which lead one 

to his or her true nature and unlimited divine source can be called yoga. That includes devotional 

activity, physical practices, study and contemplation of ancient scriptures etc. The concept of yoga 

has the full deepness to it, which is not being mentioned or reflected in the information society. The 

ancient scriptures are dealing with the daily life, helping one to become happy, to experience less 
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sorrow and emotional pain. Nowadays modern people already massively benefit from the 

knowledge they have received until now, so let us claim that after getting access to the correct 

authentic interpretations in their full meaning, might bring their life to the new improved level and 

higher life quality.

Future civilization needs a direction and something solid to hold on, while living in the 

constantly changing world. Our generation has rejected enormous amount of already existing 

morals and still have not found the new ones. Huge amount of religions, cultures, philosophies, 

schools of thoughts and even sects exists in the information society. Using the example of yoga we 

can see how important it is to spread and explain certain contexts in their whole deepness. This 

example of Yoga Philosophy can be applied to any other concept of many cultures. New approach 

would bear the positive potential for growth of the person´s identity. 
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Готельний бізнес характеризується високим ступенем розподілу центрів доходів і 

витрат. Тому оцінка доходів і витрат ведеться в розрізі центрів фінансової відповідальності. 

Всі служби готелю можна віднести або до центрів доходів, або до центрів витрат. Так, до 

центрів доходів (або зонам прибутковості, які формують дохід готелю) відносяться: 

1) номерний фонд; 2) ресторани, бари, кафе (F & B); 3) оздоровчі центри (SPA / салон краси / 

перукарня / лазні, сауни / басейн); 4) торгові приміщення, конференц-зали, переговорні –

здаються в оренду; 5) бізнес-послуги (послуги перекладача, ксерокс, факс тощо); 

6) телекомунікаційні послуги (телефон, Інтернет, платне ТБ); 7) хімчистка / пральня; 

8) прокат; 9) інше.

Зона прибутковості «Номерний фонд»

Доходи номерного фонду включають доходи, одержувані в результаті здачі номерів 

готелю всіх категорій в найм на певний період часу. Ця зона прибутковості характеризується 

наступними параметрами: 1) розмір номерного фонду (кількість номерів); 2) відсоток 
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завантаження готелю; 3) кількість днів роботи готелю в періоді (це важливо, якщо свою 

діяльність готель починає не з початку календарного року / місяця); 4) середня кількість 

проживаючих в номері; 5) прайс-лист на розміщення (в розбивці по категоріям номерного 

фонду); 6) площа номерного фонду.

Зона прибутковості «Ресторани, кафе, бари (F & B)»

Доходи служби ресторанів і барів класифікуються за пунктами реалізації – лобі-бар, 

ресторан для сніданків, вечірній ресторан, обслуговування в номерах, міні-бари тощо. Сюди 

ж відносяться доходи від організації банкетів, торжеств і інших аналогічних заходів. Таким 

чином, загальний дохід служби харчування готелю складається з трьох частин: 1) дохід від 

реалізації харчування, включеного у вартість проживання ( «пакетне харчування»); 2) дохід 

по меню a la carte; 3) дохід від проведення банкетів.

Зона прибутковості «Оздоровчий центр»

Доходи оздоровчого центру включають в себе доход, отриманий від продажу клубного 

членства і плати за разові відвідування, а також від реалізації супутніх товарів (косметики, одягу 

для догляду, спортивного інвентарю тощо). У готелях, які мають СПА-центрами та надають 

розширений спектр послуг та оздоровчих процедур, частка доходів оздоровчого центру займає 

другу позицію після доходів номерного фонду та служби харчування.

Для розрахунку доходу оздоровчого центру використовуються такі показники: 

1) годинни роботи центру; 2) кількість кабінетів і робочих місць в них; 3) перелік процедур, 

що надаються в кабінеті; 4) прайс-лист на послуги із зазначенням тривалості процедур; 

5) середня вартість процедур, що надаються в кабінеті; 6) середня тривалість процедур, що 

надаються в кабінеті;

Доходи від інших послуг

Багато готелів прагнуть диверсифікувати спектр послуг, що надаються. Для цього 

готель може здавати приміщення в оренду, надавати за окрему плату послуги зв'язку, 

Інтернет, обладнання для проведення конференцій і ділових зустрічей. Сюди ж відносяться 

доходи, одержувані готелем від продажу екскурсійних програм, різних квитків, від надання 

транспорту клієнтам, послуг пральні / хімчистки, ремонту одягу та т. П.

При плануванні доходів від інших послуг потрібно враховувати особливості надання 

кожної з них.

Планування доходів від торгівлі безпосередньо пов'язано з тим, здає чи готель торгові 

площі в оренду, або продає товари через власні служби (товари першої необхідності – на 

ресепшн, косметичні засоби – в салоні краси, сувеніри – в мінімагазіни тощо) У першому 

випадку дохід планується за статтею «Оренда», а в другому – дохід від продажу настільки 

незначний, що доцільніше не виділяти його окремо, а враховувати в складі «Інших послуг».
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Неповнолітній засуджений потрапивши в умови соціальної ізоляції, перебуває у 

стресовому стані. Як особливу форму психологічного стресу, виділяють пенітенціарний 

стрес, який визначається комплексом психологічних переживань особистості засудженого. 

При цьому пенітенціарний стрес розглядається, як емоційна напруженість, пов'язана з 

новими умовами перебування в місцях позбавлення волі, що загрожують суб'єктові будь-

якою небезпекою [3]. Виявлено наявність конфліктів серед засуджених, яким значною мірою 

сприяють обставини, пов'язані з існуванням в місцях позбавлення волі неформальних законів 

і правил поведінки. Дослідження соціологів показують, що серед засуджених виробляється 

певний «кодекс» групових правил поведінки, якими керуються засуджені при виборі 

способів дії в тих чи інших життєвих ситуаціях.

Вивчення колективів засуджених, їх формування, розвитку, розпаду (розформування) 

становить значний інтерес, оскільки дає змогу визначити закономірності потягу людей один 

до одного, основи їхньої психологічної сумісності в процесі діяльності.

Для сучасних виховних колоній потрібні висококваліфіковані фахівці, що знають 

вікову специфіку неповнолітніх, і насамперед соціальні педагоги. Виховна робота повинна 

проводитися диференційовано, з урахуванням ступеня моральної деформації засуджених.

Суспільний вплив – одне з умов забезпечення процесу соціалізації неповнолітніх, що 

відбувають покарання, прилучення їх до нормальної людської діяльності й участі в 

суспільному житті, і тут відкривається найширший простір для діяльності соціального 

педагога. 

Варто відзначити, що підліткова злочинність в Україні активно прогресує: аналіз 

ситуації дає право цілком точно сказати, що відбувається «омолодження» злочинності 

неповнолітніх. Так, за даними МВС, значно зросла кримінальна активність 14–15–літніх 

підлітків. За даними статистики, 16–17–літніми здійснюється до 62% всіх злочинів [2]. За 

останні 10 років злочинність «помолодшала» в середньому на два–три роки. При цьому, як 

показує практика, прямої залежності між тим, чи законослухняна дитина з її соціальним 

статусом її сім’ї, фактично немає. Неповнолітніми злочинцями стають як діти з 
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неблагополучних сімей, так і вихідці з зовні абсолютно благополучних, повних сімей [4]. Так 

як підліткова злочинність носить груповий характер, вона все більше втягує в своє коло 

нових учасників, а також характеризується підвищеною жорстокістю, цинізмом по 

відношенню до жертви.
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Молодіжні громадські організації є посередниками між молоддю і державою, тому держава 

підтримує діяльність тих із них, які конструктивно працюють у межах існуючого законодавства, 

стимулює розвиток молодіжного руху в цілому. Очевидним є факт, що при формуванні і реалізації 

молодіжної політики важливо враховувати не просто стан, спрямування молодіжного руху, але й 

характер, особливості діяльності молодіжних організацій [3]. 

Характер функціонування молодіжних громадських організацій (МГО) в Україні 

передбачений багатьма державними документами, серед яких «Молодіжна Доктрина України.

Проект», в якій узагальнено ситуацію в молодіжному середовищі, висвітлено нові погляди на 

молодіжну політику відповідно до завдань, які мають вирішуватись в сучасному українському 

суспільстві, сформульовано основні підходи до реалізації державної молодіжної політики та 

визначено заходи щодо її здійснення. Структура цього документу включає Концепцію державної 
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молодіжної політики, основні її напрями на 2005- 2015 роки, інформацію про комплексні заходи 

щодо її реалізації [5]. 

В пункті «4.2. Активізація громадської складової державної молодіжної політики» 

зазначено, що в ній виділяються складові: державна й громадська, з яких необхідно посилити 

другу, оскільки основним суб'єктом громадської складової молодіжної політики є молодіжні 

громадські об'єднання від рівня самостійності яких залежать можливості розширення 

партнерських відносин із владою. 55 Самостійність цих об'єднань « … визначається наявністю 

конструктивної діяльності, можливістю приймати рішення на основі власних інтересів, 

розгалуженої регіональної мережі, здатністю самостійно забезпечувати життєдіяльність 

організації» [5]. В «Молодіжній Доктрині України. Проект» зазначено, що на важливість мати 

сильні, високоавторитетні молодіжні організації вказує практика провідних європейських держав, 

бо саме такі організації « … мають власні програми й проекти з розв'язання молодіжних проблем і 

є провідниками державної молодіжної політики» [5].

Сучасні вчені, аналізуючи діяльність молодіжних громадських організацій, мимоволі 

вдаються до розгляду окремих аспектів характеру їх функціонування, вказуючи, що « … держава 

сьогодні номінально розглядає молодіжні громадські організації як суб’єкт державної молодіжної 

політики, тобто повноправним учасником процесів, що залучають молодь до безпосередньої 

участі у формуванні та реалізації соціально-економічних програм та заходів, що стосуються 

суспільства взагалі і молоді зокрема, сприяють і підтримують ініціативи молодих людей. Але 

багато з напрямів такої роботи сьогодні стикаються з низкою проблем, починаючи з недостатнього 

фінансування і закінчуючи низькою активністю самої молоді» [1]. 

Звідси усвідомлюємо, що на характер функціонування МГО значною мірою впливає 

фінансова підтримка зі сторони держави та бажання самої молоді досягати чогось суттєвого 

перебуваючи у їх складі. Вагоме значення має концепція діяльності кожної із них, залучення 

в свої ряди конкретно спрямованої молоді. Для прикладу візьмемо 1990 рік, коли розгляду 

підлягали концепції деполітизованих організацій (створених на матеріальній і кадровій 

основі комсомолу), організацій із широкою ідейною платформою (прагнучих об’єднати 

молодих людей соціалістичного вибору), високо політизованих організацій однодумців 

(основаних на єдності політичних поглядів, тісно пов’язаних з однією партією), молодіжних 

спілок, які ухиляються від яскраво вираженої політичної суті (підтримуючих інтереси різних 

категорій молоді, переважно зайнятих соціально-економічними питаннями), не орієнтованих 

ні на які «дорослі» Аналізуючи дану проблему, ми дійшли висновку про те, що на характер 

функціонування молодіжних громадських організацій в Україні в умовах трансформації 

суспільства має вплив стан їх фінансування, концепція діяльності кожної із них, опозиційна, 

захисна, виховна, комунікативна, кадрова, господарська функції, рівень активності молоді в 



201

житті країни та інформування населення щодо змісту та масштабів діяльності, а також 

усвідомлення статусної ролі в суспільстві та стосунків з державними інституціями. Характер 

їх функціонування може набувати змін  формування молодіжних організацій [3].
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Оксана Забужко як постмодерніст любить гармонізувати традиційні і модерні 

цінності у своїй прозі. ЇЇ активна життєва позиція та справжній, а не вульгарний 

патріотизм роблять її твори унікальними. Фемінізм проник у всі її витвори, а саме: 
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вірші, прозу та публіцистику, а також у викладацьку діяльність. Тому вокатив, або 

іншими словами, кличний відмінок, який передає ставлення мовця до реципієнта, 

найширше відтворює філософію сучасного життя. Людина хоче чути своє ім’я 

якнайчастіше, тому так важливо правильно до неї звертатися.

Актуальність статті зумовлена підвищеною увагою сучасної лінгвістики до 

вивчення специфіки мовлення у сучасній українській літературі, зокрема до вокативів у 

прозовому мовленні Оксани Забужко як виразників її світогляду.

Вокатив із семантико-синтаксичного боку досліджували М. Скаб [4] (семантико-

синтаксична варіативність вокатива в українській мові), із функціонально-структурного 

М. Гринишин [1] (вокативні речення в асиметричних ситуаціях спілкування) та ін.

Метою дослідження є визначення семантико-граматичних особливостей 

вокатива на матеріалі творчості Оксани Забужко, які передають світогляд письменниці.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

1) розкрити зміст понять: вокатив, звертання;

2) систематизувати вокативи за граматичною організацією і за ступенем вияву 

семантики на матеріалі художніх текстів Оксани Забужко;

3) проаналізувати специфіку вокативів у прозі Оксани Забужко через призму її 

світогляду.

Термін “вокатив” ми тлумачимо у широкому розумінні, посилаючись на 

“Словник іншомовних слів”: “вокатив”1) кличний відмінок; 2) звертання” [5, с. 223].

У граматичній системі сучасної української мови кличний відмінок виявляє 

семантико-синтаксичну, формально-синтаксичну і морфологічну співвідносність із 

називним відмінком. Зокрема, обом відмінкам притаманна абсолютна омонімія 

закінчень у прикметниках та у формі множини іменників і часткова омонімія в 

іменникових формах однини. Напр.: Доброє утро, Адріан Амброзьїч [2, с. 172]; Я йду, 

Адуська, секундочку, вже йду!.. [2, с. 239]; Хто сміливий, агов, дівчата! [3, с. 316].

Залежно від різних типів реченнєвих конструкцій потрібно розрізняти чотири 

різновиди вокатива (з уведенням до функціональних характеристик емотивних 

супровідних відтінків):

1) семантично складний кличний (кличний адресата – потенційного суб’єкта дії); 

напр.: Господи, покажи їм, хай усе перейде добре [2, с. 206]; Помоліться за моїх 

батьків, отче… [2, с. 214];

2) семантично складний кличний акцентованого адресата і відповідно 

нейтралізованого суб’єкта; напр.: Його просто пізно принесли, «Орку» [2, с. 216];



203

3) кличний ідентифікуючий полісемантичний, що дублює відповідну семантико-

синтаксичну функцію синтаксично пов’язаного з ним займенникового іменника другої 

особи; напр.: Та ти таки направду помічна медсестра, дівчино! [2, с. 223]; Адю. Адю, а 

коли ти був маленький, ти з дівчатками грався?.. [2, с. 255];

4) кличний однокомпонентного речення як конденсат адресатно-предикатно-

суб’єктної структури, напр.: Адюсь. Адю, послухай мене [2, с. 249].

Отже, первинними функціями кличного є семантико-синтаксична функція адресата 

вольової дії – потенційного суб’єкта дії і формально-синтаксична функція підмета.

Своєю структурою вокативні речення збігаються із звичайним непоширеним 

звертанням. В обох випадках головним і єдиним членом виступає ім’я особи. Проте 

своїм змістом вокативне речення багатше від звичайного звертання, бо нерозчленовано 

виражає якусь думку-почуття, що нею супроводиться звертання до особи. Ця думка 

завжди модально й емоційно забарвлена і виявляється у своєрідній інтонації, яка не 

цілком збігається з інтонацією звичайного звертання, залишаючись щодо типу 

звертально-спонукальною.

Є кілька основних груп вокативних речень, які розрізняються змістом і функцією:

1) вокативне речення, що ними гукають когось, просять, закликають чи 

вимагають якось зреагувати на поклик, зробити що-небудь, розповісти, пояснити і под. 

Напр.: Дарцю. Дарцю, ти чуєш мене? [3, с. 91];

2) вокативне речення з виразною спонукальною функцією – попереджувальною, 

заборонною, наказовою тощо; з їх допомогою мовець застерігає особу, до якої 

звертається, від непродуманих чи небажаних вчинків, висловлювань. Напр.: Сесто, 

сестро [3, с. 160] (назва оповідання); Ленця. Ленця, любов моя [3, с. 232];

3) вокативне речення, що виражають різноманітні реакції мовців, їх внутрішні 

переживання, які сконцентруються у звертанні і передаються інтонацією, підказують 

ситуацію, контекстом. Ці вокативні побудови можуть виражати радість і здивування 

мовців при зустрічі, часто несподіваній, напр.: Чоловіче! Адаме! Я поставив тебе у 

центрі всесвіту [3, с. 121]; О сліпуче, прекрасне і дике! Грай вогнями… [3, с. 123].

Таким чином, специфіка вокативів у прозі Оксани Забужко полягає у тому, що 

кількість вокативів у ній, порівняно з іншими письменниками, незначна. Вона полюбляє 

художню публіцистику, яка не передбачає вокативів. Серед вокативів переважають 

традиційні непоширені, при яких, найчастіше, трапляються займенники 2-ої особи; 

постпозиція і препозиція щодо розміщення вокативів, в цілому, збігаються за 

частотністю використання. Письменниця часто послуговується пестливими формами 

вокативів, повторами, вигуками і підсилювальними частками, щоб передати емоційно-
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експресивну характеристику персонажів, описати стосунки між ними, вказати на 

основні риси характери тощо. Називний відмінок як дублет кличного, окрім дібраних 

російськомовних варіантів, у Оксани Забужко майже не трапляється. Письменницю 

вважають послідовницею нормованого літературного написання слів, інтелігенткою та 

інтелектуалкою, яка пропагує українську мову на теренах не тільки нашої Вітчизни, але 

й закордоном, тому такий висновок, який випливає зі сказаного є логічним і 

вмотивованим. Використання вокативних речень у прозі письменниці обмежене, це 

пов’язано з тим, що Оксана Забужко переважно використовує складні синтаксичні 

конструкції, які не потребують таких речень. Вокативні речення у творчості Оксани 

Забужко трапляються у назвах оповідань «Сестро, сестро», а також вони часто 

повторюють (дублюють) вокатив у наступних синтаксичних конструкціях. Окрім того, 

варто зазначити, що вокатив у письменниці має національно-фольклорне забарвлення, 

як-от: лагідні (пестливі) форми кличного відмінка Оксана Забужко використовує не 

тільки у зверненні до рідних, друзів, товаришів, а й – до ворогів, опонентів 

(вороженьки, подруженьки).

Оксана Забужко – яскравий представник елітарної сучасної літератури, з 

високими естетичними поглядами на українське слова, а саме – вокатив, вона прагне 

удосконалити українське розмовне мовлення відповідно до вимог часу.
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Основною ознакою ретро-детективу як жанру є змалювання певної епохи, віддаленої 

в часі, що становить інтерес для читача не лише в контексті злочину, який розслідують, а й 

сама по собі, як певний особливий простір, сповнений легенд, історичних загадок,

неповторного колориту. 

У серії «Ретророман» вийшло кілька детективів Б. Коломійчука та А. Кокотюхи, дія в 

яких відбувається у Львові початку ХХ ст. Автори створюють віртуальну карту міста, 

згадуючи реальні маршрути, вулиці й будинки, часто зафіксовані в історичних виданнях і 

архівах, а також ті, що збереглися до сьогодні; розповідають про етичні норми й правила 

поведінки у тогочасному соціумі, способи розваг, види діяльності мешканців міста; часто 

фіксують особливості економічних та соціально-політичних реалій доби. Окремі маркери 

епохи, зокрема віртуальну топографію, дуже легко відтворити за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, тож, як зауважують С. Шаров і Т. Шарова, подібна візуалізація 

сприятиме підтриманню цікавості у сучасного читача, допомагатиме глибшому розумінню 

твору [4].

У контексті передачі сутності епохи органічним є звернення письменників до 

висвітлення популярного у той час психоаналітичного вчення З. Фройда. Тим більше, що 

Львів (німецькомовна назва – Лемберг) до І світової війни був у складі Австро-Угорської 

імперії, в межах якої, у Відні, працював відомий лікар. «Доктор Фройд! Знову доктор Фройд! 

Я, між іншим, нічого доброго не чув про цього субʼєкта», – це не лише цитата з нового 

ретро-детективу Богдана Коломійчука, а й озвучена тенденція часу описаної ним доби» [3], –

зазначає А. Кокотюха в одній зі своїх рецензій. 

Пряме відсилання до теорії підсвідомого віденського вченого бачимо у творі 

Б. Коломійчука «Візит доктора Фройда» (2016). Тут сам психоаналітик є одним із 

персонажів. Власне, вся інтрига вибудовується навколо особистості маніяка-вбивці, якого 

З. Фройд допомагає розшукати львівському комісарові Адаму Вістовичу. 
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Приводом для співпраці є візит до лікаря на консультацію одного із мешканців Відня, 

якому весь час снилися вбивства, що згодом перетворювались на реальність, але ставалися з 

кимось іншим. Саме психоаналітик, зрештою, допоміг вирахувати справжнього злочинця та 

відкрити його слабкі місця, що дозволило заманити його у пастку. Однак, на думку критиків, 

постать лікаря-вченого, радше, допомагає автору створити відповідний антураж, атмосферу 

злочину, першоосновою якого є страхи і підсвідомі бажання й потяги, ніж дійсно занурює в 

психоаналітичну теорію та її практичну дію [1]. Більшість питань, пов’язаних саме з цим 

аспектом твору, залишаються без відповіді, переключаючи увагу читачів на власне 

детективну фабулу.

У романі «Візит доктора Фройда» наявне також відсилання до першого твору циклу 

ретро-детективів Б. Коломійчука – «Німфи болю» (2015), де одним із головних персонажів є 

лікар-психіатр Аркадіуш Тофіль, що виявляється маніаком. Професор убиває жінок, що 

беруть участь в еротичних оргіях у таємничих закритих клубах, як, наприклад, «Клуб 

лікувальної гімнастики» – осередок «девіантної» поведінки. Причина психічної хвороби 

Тофіля, який намагався звинуватити одного зі своїх пацієнтів, записавши йому в картку свій 

діагноз, у тому, що в дитинстві над ним знущалася його гувернантка. Як виявив Адам 

Віcтович, що розслідував справу, ця жінка й досі жила із лікарем у якості служниці як 

постійне нагадування йому про його «зіпсованість». 

Незадоволені бажання й комплекси стали причиною убивства і в ретро-романі 

А. Кокотюхи «Автомобіль із Пекарської» (2015). Жертва, Агнешка Радомська, донька 

нафтового магната, гралася з еротичними фантазіями заміжніх чоловіків і жінок, створюючи 

умови для їх задоволення у клубі «Доміно». Для Агнешки це було черговою забавкою, 

способом розвіяти сум. Її помічниця Дана Лілік, яка, начебто, її обожнювала й у всьому 

наслідувала, насправді ненавиділа свою покровительку через елементарні заздрощі. Те, за що 

вдома Дану вважали б повією і соромили на людях, Агнешці сходило з рук через її зв’язки і 

гроші. Коли покровителька відібрала коханого чоловіка дівчини, усі приховані почуття 

знайшли вихід у вбивстві заможної спадкоємиці в салоні власного автомобілю. Здатність 

Дани вміло грати роль слухняної помічниці в салоні «Модна Агнеля», німої служниці в клубі 

інтимних розваг «Доміно», заможної панянки при відсутності грошей і житла позначилася й 

на театралізації злочину. «А тіло в салоні автомобіля – чергова театральна декорація. Нехай 

Агнешка помре серед свого багатства, біля власної вілли, на найзаможнішій вулиці Львова, у 

власній автівці. Мати яку – розкіш, доступна навіть не всякому заможному чоловікові» [2, с. 

141], – пояснює поведінку дівчини Клим Кошовий, який розслідував убивство. Тож наперед 

у художньому тексті знову виступають психоаналітичні мотиви, які дозволяють досить 

об’ємно передати колорит зображуваної доби і ті причини, що лягли в основу злочину.
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Отже, елементи психоаналізу досить чітко вирізняються в аналізованих зразках ретро-

детективів Б. Коломійчука та А. Кокотюхи. Автори використовують потаємні бажання, 

комплекси, незадоволені потяги своїх персонажів для побудови детективної інтриги та 

зацікавлення читачів, і насамперед – через відтворення нравів і звичаїв Європи, зокрема 

Львова, початку ХХ ст.  
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Відомо, що похідні хінонів володіють широким спектром біологічної активності, і 

використовуються в якості терапевтичних, антипаразитарних препаратів та як стимулятори 

росту кишкової мікрофлори [2]. Так менадіон (2-метил-1,4-нафтохінон) здатен помірно 

підсилювати транспорт електронів, що стимулює роботу системи антиоксидантного захисту 

(АОЗ) [4]. З іншого боку К3 викликає редокс зсуви в клітині виступаючи в якості 

прооксиданта та генеруючи супероксид радикали [3], що індукують роботу системи АОЗ та 

деяких дегідрогеназ і дихального ланцюга у одноклітинних організмів та в тканинах печінки 

щурів [5]. Дослідження роботи дегідрогеназ ЦТК різних типів м’язової тканини гусей мають 

розкрити механізми їхньої динаміки в залежності від ступеня споживання кисню тканинами, 

що може бути корисним для вибору правильної стратегії застосування даного препарату та 

підбору раціону годівлі для підвищення резистентності організму птиці [1].



208

Метою даної роботи є дослідження впливу розчину вітаміну К3, в концентрації 10 мг/л,

на інтенсивність роботи дегідрогеназ циклу Кребса у різних типах м’язової тканини гусей.

Матеріали і методи досліджень. Як модельний об’єкт використовувались гуси породи 

Легард Датський. Було сформовано 2 групи (контрольна та дослідна) по 25 голів у кожній. 

Дослідну групу, починаючи з 3-ї доби, пропоювали водним розчином гідрофільної форми вітаміну 

К3 з концентрацією 10 мг/л. Забір біологічного матеріалу проводили на, 7-, 14-, 21-, 28- і 35-ту 

добу постнатального розвитку.

Результати та їх обговорення. Активність сукценатдегідрогенази (SD) дослідної групи 

на 7-му добу постнатального розвитку нижче від контрольної групи на 23,1%. Весь останній час 

проведення досліду характеризується активацією ензиму на тлі застосування менадіону. 

Найбільша різниця спостерігалась на 21-шу добу, де активність сукценатдегідрогенази дослідної 

групи в 3,6 разів вища від контрольної групи. 

Рис. 1. Активність SD в онтогенезі та за дії розчину менадіону.

На тлі застосування препарату активність 2-оксоглутаратдегідрогенази (2-OGD)

підвищилась на 14-ту, 21-шу і 28-му добу відповідно у 2,26 разів, на 87% і у 2,46 разів. Це 

вказує на активацію енергетичних процесів в період, який передує початку формування 

контурного пір’я, та в момент мобілізації організму до фізіологічно напруженого періоду.

Рис. 2. Активність 2-OGD в онтогенезі та за дії розчину менадіону.
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Відмічається позитивна загальна динаміка активності 2-оксоглутаратдегідрогенази і 

сукценатдегідрогенази при застосуванні препарату. Крім цього в умовах навантаження 

організму птиці менадіоном  спостерігається підвищення рівня узгодженості показників 

активності SD і 2-OGD між собою, що можна трактувати як критерій підвищення 

функціональної активності біологічної системи.

Висновки. Встановлено, розчин менадіону в обраній концентрації викликає 

загальне підвищення активності досліджених дегідрогеназ циклу Кребса, особливо у 

фізіологічно напружений період початку формування контурного пір’я. Відмічено, менадіон 

провокує підвищення рівня узгодженості роботи ензимів ЦТК, що є показником підвищення 

функціональної активності біологічної системи.
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До початку XXI століття в системі вищої освіти склались об’єктивні передумови до 

перегляду ряду фундаментальних уявлень, домінуючих в навчальних програмах підготовки 

студентів. Необхідність в такій трансформації обумовлена не тільки розвитком соціально-

економічних відносин в сучасному суспільстві, але, головним чином, прискоренням темпів 

розвитку фундаментальних та прикладних наук. Зазначена тенденція, безсумнівно, 

торкнулася і змісту теорії і методики фізичного виховання студентської молоді [3,с.308].

Існуюча до 90-х років минулого століття практика фізичного виховання студентів 

вищих навчальних закладів призвела до парадоксального розриву між цінностями, 

накопиченими людством у сфері фізичної культури, і рівнем особистої фізичної культури 

окремо взятої особистості студента. Студенти нефізкультурних вишів, зазвичай, недостатньо 

ясно орієнтуються в цілях і завданнях фізичного виховання, у змісті базових категорій: 

«фізична культура», «фізичне виховання», «спорт вищих досягнень», «рухова реакреація». 

Значні труднощі для їх розуміння представляють питання, що розкривають важливість 

здорового способу життя, адекватних фізичних навантажень як передумов здоров’я, 

активного творчого професійного довголіття. Тому не дивно, що студенти дають оцінку 

здоров’я як деякої абстрактної категорії. Недостатня інформованість студентів в цих 

питаннях визначає спотворення їх потреб у сфері фізичної культури. Результуючий вектор 

цих потреб схильний до сильного впливу моди на ту чи іншу форму рухової активності, що 

призводить до дискретності, несистемності занять: сьогодні це аеробіка, завтра – шейпінг.

По всій очевидності, некомпетентність особистості в сфері фізичної культури сприяє такій 

невиправдано широкій інтеграції модних зарубіжних форм і спортивно-прикладних 

традицій, невластивих українській культурі. Таким чином, намітилася тенденція 

протиставлення західної і східної традицій у фізичній культурі студентів, є негативним 

чинником, що знижує цілісність фізичної освіти у ВНЗ [2].

Формування адекватних потреб студентів у сфері фізичної культури є одним з

головних аспектів фізичного виховання, оскільки вони визначають структуру рухової 
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активності. Одним з найважливіших кроків у цьому складному макроструктурному процесі є 

підвищення освітнього аспекту фізичного виховання. Цілеспрямоване освоєння студентами 

складної системи знань, накопичених в сфері фізичної культури, безсумнівно допоможе 

сформувати їх адекватні потреби в руховій активності, підвищити рівень особистої фізичної 

культури [1, с.193]. Вирішальну роль в цьому процесі відіграє особистість викладача 

фізичного виховання, його професійна компетентність, рівень розвитку його особистих 

професійно-значущих здібностей.

Підвищення ефективності фізичного виховання у вищих навчальних закладах 

здійснюється за рахунок реалізації комплексних цільових програм, які забезпечують 

вирішення загально-педагогічних завдань фізичного виховання: освітніх, виховних та 

оздоровчих [2].

В основі їх вирішення лежить гуманна концепція здорового способу життя людини, 

високої професійної працездатності, активного довголіття. Вочевидь, рішення цих 

глобальних питань на заняттях з фізичного виховання виходить за рамки чисто прикладної 

проблеми і стає в ряд загальнолюдських проблем. Безсумнівно, головним вектором особистої

фізичної культури студентів є їхнє здоров’я. В широкому розумінні здоров’я нами 

розглядається не як абстрактна категорія, а як абсолютна життєва цінність, основа 

самореалізації творчого потенціалу, високоефективної професійної діяльності, оптимальної 

репродуктивності людини [4,с.284].
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В умовах становлення громадянського суспільства християнські церкви, що 

функціонують сьогодні в Україні, переглядають свій підхід до власної діяльності. Це має 

свій вияв у побудові партнерських стосунків із державою, громадськими організаціями, 

зокрема у формуванні системи позакультових практик. Їхню реалізацію християнські церкви 

намагаються втілити в життя як у теоретичній, так і практичній площині.

Значний внесок у дослідження культової та позакультової діяльності крізь призму 

відносин «держава-церква» та їхньої ролі у формуванні громадянських якостей особистості 

здійснений сучасними українськими релігієзнавцями В. Єленським, А. Колодним, Л. 

Филипович, та ін. Значний інтерес до дослідження проблем релігійності та релігійних 

практик виявили також російські науковці, такі, як В. Анурін , І. Каргіна, С. Кірдіна, О. 

Мчедлова, О. Рейгас, Ю. Сінеліна  та ін. Здійснений аналіз публікацій за обраною 

проблемою засвідчив брак робіт, в яких би розглядались саме позакультові практики, тобто 

хабітулізована позакультова діяльність, яка перетворюється для її суб’єктів у повсякденну 

практику.

Демократичні зрушення, що відбуваються в багатьох сучасних   суспільствах, 

призводять до структурних змін в усіх їхніх складових. Діяльність соціальних інститутів теж 

зазнає змін. Так, наприклад, у діяльності Церкви як соціального інституту поряд із розвитком 

культових практик відбувається формування позакультових практик, що дає можливість 

Церкві брати активну участь у суспільному житті, зокрема у розбудові громадянського 

суспільства.

Так, набуває поширення такий напрям діяльності християнських церков, як 

позакультові практики. Цей напрям можна розглядати і як сучасний спосіб пропагування 
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християнських цінностей та своєрідну агітацію потенційних вірян, і як посильний внесок 

церков у вирішенні суспільних проблем. Так чи інакше, але цей напрям роботи є досить 

ефективним.

Це засвідчили опитані нами священики, а також студентська молодь та молоді віряни. 

У розвитку цього напряму вагому роль відіграють як самі церкви, так і громадські 

організації, які до цього долучаються, та, безумовно, держава. Головними ініціаторами 

формування позакультових практик є самі церкви. З огляду на це, ми можемо визначити 

позакультові практики як одну із форм самоорганізації суспільства. Їхню  мету, напрям, 

характер визначають церкви, які послуговуються як церковним статутом, документами, що 

мають соціальну спрямованість (соціальні доктрини та концепції), так і нормативно-

правовою базою. [2, с. 56].

Формування та розвиток позакультових практик вимагає співпраці церкви не лише із 

державою, але і з громадськими організаціями, з різними конфесіями. Якщо культові 

практики орієнтуються на вірян як масу та стверджують принципи та догми тієї чи іншої 

релігії, то позакультові практики, орієнтуючись на різні групи громадян (як воцерковлених, 

так і потенційних вірян), враховуючи їхні потреби, окрім вирішення досить актуальних 

суспільних питань, дають можливість для особистісної самореалізації. Тобто, беручи участь 

у позакультових практиках, кожна людина може розкрити свій потенціал, показати свої 

можливості. Таким чином, позакультові практики можуть впливати на формування індивіда 

не лише як вірянина, але й як гідного члена громадянського суспільства, який займається 

необхідною та корисною справою. У такому розумінні ми підкреслюємо також 

надконфесійний характер позакультових практик, оскільки вони спрямовані на вирішення 

актуальних проблем як суспільства в цілому, так і окремої громади чи особистості. [3].

Важливим напрямом роботи для всіх християнських церков є допомога так званим 

проблемним групам, до яких відносять перш за все людей похилого віку та осіб з 

обмеженими можливостями, дітей–сиріт, осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, та 

ін. Деякі проблемні групи стають ще й групами ризику, вдаючись до надмірного вживання 

алкоголю, наркотиків, протиправної поведінки тощо. Роботі з проблемними групами 

особливу увагу приділяють у протестантських церквах, які ведуть свою діяльність на 

постійній основі, створюючи відповідні центри реабілітації, заклади відпочинку, лікувальні 

заклади тощо. 

Ще одним напрямом позакультових практик є співпраця церков із іншими 

соціальними інститутами, органами влади, громадськими організаціями. Зазначимо, що така 

співпраця є особливо плідною саме у сфері роботи із проблемними групами [1].
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Таким чином, позакультові практики постають як суспільно значима діяльність, яка 

здійснюється християнськими церквами з метою поширення духовності, формування 

цінностей громадянського суспільства внаслідок налагодження міжконфесійної та 

міжрелігійної співпраці, взаємодії із іншими соціальними інститутами.
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Постановка проблеми. Робота відіграє важливу роль в житті кожної людини, а вдало 

обрана професія підвищує самоповагу і позитивне уявлення людини про себе, зменшує 

кількість фізичних і психологічних проблем. Адекватність вибору і рівень володіння 

професією впливають на загальну якість життя індивіда. Наше сьогодення, пов'язане з 

бурхливим розвитком економіки, вимагає енергійних і багатогранних професій. До таких 

належить і менеджмент - одна з складних і високооплачуваних спеціальностей. Сучасні 

вимоги ведення бізнесу ставлять жорсткі умови перед управлінцями. Успіх організації 

нерозривно пов'язаний з діяльністю менеджерів. Особистість управлінця - головний фактор 

забезпечення ефективного розвитку фірми. Непрофесіоналізм з їх боку може призвести до 

значних збитків підприємства.

Мета тез. Дізнатися та проаналізувати, де і як формується професійний образ 

майбутнього менеджера, за яких умов зароджується конкурентоспроможний фахівець.
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Виклад основного матеріалу. Становлення висококваліфікованого, активного і 

конкурентоспроможного фахівця можливо за умови всебічного розвитку особистості, її 

здібностей і творчого потенціалу. Особистість повинна чітко визначити перед собою цілі і 

шляхи їх досягнення. Значну роль в цьому відіграє професійний образ "Я" - уявлення 

індивіда про себе як професіонала. Студентський вік є важливим періодом формування 

професійного образу «Я» і формування адекватної, Я "-концепції. Істотним завданням, яке 

стоїть перед системою освіти, - є забезпечення майбутніх менеджерів необхідними умовами 

для активізації розвитку професійної образу« Я ».

Образ "Я" і Я-концепція є інтегративними компонентами професійної самосвідомості 

студента.

Вищі навчальні заклади повинні розвивати особистість професіонала, сприяти 

самоідентифікації з обраною професією. Освоюючи певну професію, студент стає 

включеним до відповідного процес професійної підготовки. Події, що відбуваються в цьому 

навчально-виховному процесі, формують майбутнього фахівця.

На основі професійного образу «Я» у студента складається відносно стійка система 

уявлень особистості про себе, яка допомагає йому скласти стратегію своєї професійної 

підготовки. Професійне самосприйняття студентів-менеджерів полягає в порівнянні уявлень 

про управлінську діяльність і про себе, як її можливого суб'єкта.

На рівні реального "Я" відбувається рефлексія професійних умінь, якостей і, на основі 

цього, формується реальний образ "Я-професіонал", відбувається професійне 

самовдосконалення.

Висновок. Самооцінка має важливе значення для успішної професійної орієнтації, 

вибору життєвого шляху та власного ставлення до дійсності. Майбутнє особистості залежить 

від того, як адекватно особистість сприймає себе та чи немає вона певних "деформацій" в 

ставленні до себе.
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Стан навколишнього середовища з кожним роком погіршується, через надмірні 

викиди вуглекислого газу країнами, використання традиційної енергетики, негативний вплив 

людської діяльності на природу тощо. Наразі існує тенденція підвищення температури з 

кожним десятиріччям. В 2009 році на липневому саміті в Л’Аквілі члени великої Вісімки та 

порогові країни заявили, що до 2050 року необхідно зменшити викиди СО2, інакше 

глобальне потепління збільшиться на 2 градуси Цельсія, що призведе до фатальних 

наслідків. Як виявилося, ця обіцянка так і залишилася невиконаною. І наразі країни-гіганти 

використовують в більшій мірі викопну енергетику, і в одиничних випадках, повільно 

переходять на альтернативні джерела енергії.

Скептики запевняли, що більш ніж на 2 градуси Цельсія температура жодного разу не 

підвищиться. Але, Міжнародна рада з питань клімату говорить інакше. Сьогоднішній вплив 

СО2 на клімат уже може збільшити температуру на 2-2,4 градуси Цельсія. Ці зміни 

призведуть до природних катастроф та вимирання цілих екосистем.

Традиційна енергетика має ряд недоліків таких як: значне забруднення 

навколишнього середовища, заболочення, відчуження родючих земель, радіаційне 

опромінення, складність утилізації радіоактивних відходів, небезпека аварій [1].

Серед усіх видів соціальної відповідальності, екологічна відповідальність є 

найважливішою. Адже мова йде не тільки про наше майбутнє, а і майбутнє нашого 

покоління. Все в руках людства, починаючи від того чи буде у нас чисте повітря, вода і 

здоров’я.

Найбільш відповідальним за стан навколишнього середовища виступає бізнес. Не 

важливо чи то це американський, китайський, німецький, російський чи український бізнес 

призвели до нинішньої екологічної ситуації, зараз потрібно розробити план дій щодо 

зниження негативного впливу на довкілля. Це можливо реалізувати за допомогою «зеленого 

бізнесу», який буде вигідний не тільки бізнесменам, але і по максимуму корисним для 

суспільства і нашого майбутнього. Зелений бізнес – це концепція управління компанією, яка 
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спрямована на зменшення споживання матеріальних ресурсів і зниження негативного впливу 

і діяльності на навколишнє середовище [2].

Альтернативна енергетика – енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та 

використанні енергії з відновлюваних джерел. До відновлюваних джерел енергії зараховують 

енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, вторинні 

енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі.

Відповідно до «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», прийнятої 

Кабінетом Міністрів України 15 березня 2006 року, освоєння нетрадиційних і відновлюваних 

джерел енергії розглядається як важливий фактор підвищення рівня енергетичної безпеки та 

зниження антропогенного впливу енергетики на довкілля. Альтернативна енергетика постає 

як вагомий чинник протидії глобальним змінам клімату планети в цілому, покращання 

загального стану енергетичної безпеки світу, зокрема. Тому шляхи та напрями стратегічного 

розвитку даної галузі в нашій країні повинні сприяти солідарним зусиллям світової 

спільноти у сфері енергетики та відповідати основним принципам Зеленої книги 

«Європейська стратегія сталої, конкурентоздатної та безпечної енергетики» (Брюссель, 8 

березня 2006 р.) Стратегія передбачає, що розвиток відновлювальних джерел енергії 

забезпечить значний ефект скорочення використання традиційних джерел енергії, викидів 

шкідливих та парникових газів, покращить загальний екологічний стан навколишнього 

середовища [3].

Держава зацікавлена в переході на відновлювальну енергетику, і тому запровадила 

певні механізми стимулювання розвитку зеленого бізнесу. Найбільш поширений і 

ефективний механізм – «зелений тариф», що є прямим заохоченням виробників «чистої» 

енергії через її закупівлю за вищими тарифами. «Зелені тарифи» у даний час діють у тій чи 

іншій формі в 41 країні, у тому числі в більшості країн ЄС, Канаді, Китаї, Ізраїлі та Австралії. 

Зокрема, у Німеччині застосовується «суміш» стимулів, головним складовим є – «зелені 

тарифи» (на 20 років). У 2006 р. субсидії виробникам НВДЕ становили 3,2 млрд. євро, 2009 

р. – 5 млрд. У 2010 р. країна запустила 3 ГВт нових сонячних станцій загальною вартістю 15 

млрд. доларів. За останні дев’ять років влада виділила на розвиток галузі понад 40 млрд. 

доларів [4].

Українським інноваційним компаніям, бізнесу варто спробувати себе в секторі зеленої 

енергетики, енергоефективності, який Україну буде «тягнути за вуха вперед» так, що вона 

вибереться з відсталої податкової системи, з застарілих уявлень про стимулювання бізнесу.
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У сучасній Україні культура переживає період, який можна охарактеризувати як 

переломний. З переходом країни до ринкової економіки традиційний спосіб функціонування 

сфери культури, заснований на централізованій системі відносин держави і культури, коли 

держава повністю відповідала за її стан, була єдиним замовником і джерелом фінансування, 

повністю визначала політику в галузі культури, показала значною мірою свою неадекватність 

вимогам нового часу і нового ставлення до ролі культури і культурної політики [4].

На думку багатьох експертів, проблеми, що виникають в ході соціально-економічних 

трансформацій, неможливо вирішити лише шляхом досягнення стійкого економічного зростання, 

без урахування специфіки впливу соціокультурних факторів [3]. Оскільки орієнтованість тільки на 

економічний добробут стає причиною комерціалізації культури, призводить до зниження 

загального культурного рівня, обмежує участь в культурному житті широких верств населення, 

перешкоджає суспільної інтеграції і т.п. Проте, в умовах децентралізації управління та 

фінансування сфери культури, незважаючи на всю складність цього процесу, розширилося поле 
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для реалізації ініціатив і новацій у сфері культури. У культурній діяльності відбувається процес 

переходу від старої схеми задоволення культурних потреб до вироблення нових моделей, 

пов'язаних з розвитком локальних, приватних, приурочених до місцевих потреб проектів,що в

свою чергу мотивує населення мислити холістично.

У процесі формування моделі культурної політики України відбувається переміщення 

акцентів на створення умов для саморозвитку культури і культурних потреб. В першу чергу, 

передбачається включення в культурну діяльність незалежних суб'єктів культури, які вступають 

між собою як у відносини партнерства, так і конкуренції. В даний час в умовах нестачі ресурсів 

загострилася проблема об'єднання зусиль всього суспільства для пошуку необхідних коштів в 

сфері культури [1]. У новій моделі культурної політики особливу роль починає грати проектний 

підхід, що сприяє більш чіткому формулюванню цілей культурної діяльності, досягнення в ній 

балансу доцільності та ефективності (принципу «Золотої середини»), обґрунтування залучених 

ресурсів (кадрових, інформаційних, матеріально-технічних, фінансових та ін.), подолання 

витратного методу фінансування культури, підвищення якості послуг, що надаються в культурній 

сфері, стимулюючий креативність в пошуку нових рішень [2].

Зарубіжний досвід показує, що розвиток ряду сегментів культури може стати стратегічно 

важливим елементом соціального і економічного розвитку, вдихнути нове життя в історичні 

пам'ятники, забезпечити ефективну соціальну реабілітацію маргінальних груп населення, сприяти

скороченню безробіття і т.д. Культурна складова є двигуном міського розвитку в період 

економічних криз. Наприклад, в процесі реалізації соціально значущих культурних проектів в 

таких містах, як Більбао, Дублін, Глазго, Манчестер їх конкурентоспроможність перестала бути 

пов'язаною тільки з розвитком промислового виробництва.

В Україні ж, інтерес до проектів як своєрідній формі організації культурної діяльності 

намітився на початку 2000 років. У цей час зміна політичної та економічної парадигми істотно 

вплинула на соціокультурну ситуацію в Україні. Становлення демократичних основ культурного 

життя, перехід до ринкових відносин, децентралізація і поява нових суб'єктів діяльності в сфері 

культури ініціювали пошук інших концептуальних основ культурної політики [5]. Саме тоді, в 

умовах формування конкурентного середовища соціокультурного простору і реальної 

багатосуб'єктності в сфері культури, починається пошук нових форм і методів створення, 

збереження і розвитку культури, найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей 

культурної політики та її механізмів , відхід від традиційної схеми розподілу ресурсів, виділення 

коштів ведеться переважно на конкурсній основі і під конкретні проекти.

Управління проектами сьогодні активно доповнює уже існуючу форму управління 

організаціями і дає можливість суб'єктам культурної політики реалізовувати в процесі співпраці 

різноманітні творчі ідеї. Існування різноманітних форм діяльності державних і муніципальних 
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організацій поряд з незалежними проектами здатне створити в Україні цивілізований ринок 

культурних благ і послуг.

Таким чином, проект як особлива форма організації культурної діяльності, що дозволяє 

залучати альтернативні ресурси, виробляти децентралізовані культурні дії, підтримувати 

партнерство державних структур і неурядових організацій, виступає ефективною сучасною 

моделлю управління в сфері культури, яка дає імпульси соціокультурного розвитку і допомагає 

вирішувати різні завдання: підвищувати залученість населення в культурний процес, 

забезпечувати культурне розмаїття, підтримувати соціально-економічний розвиток, відроджувати 

культурну середу.
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Відомо, що система ціннісних орієнтацій виражає змістовне відношення людини до 

соціальної дійсності і в цій якості визначає мотивацію її поведінки, робить істотний вплив на 

усі сторони її діяльності. Це складний соціально-психологічний феномен, що характеризує 
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спрямованість і зміст активності особи, визначає загальний підхід людини до світу, до себе, 

надаючи сенс і напрям особистим позиціям, поведінці, вчинкам. Система ціннісних 

орієнтацій має багаторівневу структуру. Вершина її - цінності, пов'язані з ідеалами і 

життєвими цілями особи. Як елемент структури особи, ціннісні орієнтації характеризують 

внутрішню готовність до здійснення певної діяльності по задоволенню потреб і інтересів, 

вказують на спрямованість її поведінки. Оскільки набір цінностей, які засвоює індивід в 

процесі соціалізації йому "транслює" саме суспільство, дослідження системи ціннісних 

орієнтацій молоді виявляється особливо актуальною проблемою. Вивчення ціннісних 

орієнтацій, що наявні у сучасному суспільстві потребує з’ясування природи, характеру та 

механізмів процесів, що відбуваються. [1].

Аналіз соціально-політичної та економічної ситуації в Україні свідчить, що змін 

зазнає вся система, всі види суспільних відносин, тобто процеси змін носять загальний, 

всеохоплюючий характер і по своїй природі можуть розглядатись як глибока трансформація 

суспільства. 

Насамперед, на нашу думку, слід відзначити суперінтенсивність протікання процесу 

розшарування суспільства. Це дуже небезпечно, оскільки веде до різкого збільшення частки 

знедолених та маргіналізованих верств населення при збереженні відносно невеликого 

відсотку багатих. Це призводить до руйнування прошарку «середнього» класу населення, 

інтелігенції, тобто найбільш свідомого та стійкого ядра суспільства. Безумовно, це 

позначається й на ціннісних орієнтаціях нашої молоді. [2, 3]

Враховуючи, що молодь є однією з найменш забезпечених і соціально захищених груп 

населення, державна молодіжна політика передбачає:

1) створення відповідної системи освіти, професійної орієнтації і підготовки молоді до 

праці;

2) запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості молоді;

3) встановлення для випускників шкіл, профтехучилищ, технікумів, ВНЗ, а також 

військовослужбовців, звільнених у запас, певних гарантій та можливостей для 

працевлаштування (це може бути щось на зразок права на перше робоче місце чи 

бронювання певної кількості робочих місць на виробництві);

4) стимулювання підприємств і організацій, що спрямовують матеріальні та грошові 

ресурси на спеціальні молодіжні програми і проекти, на забезпечення зайнятості молоді, 

випуск товарів і надання послуг для молоді; створення та організацію діяльності 

госпрозрахункових та інших молодіжних підприємств і формувань, які дбають про надання 

допомоги молодим людям;
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5) розвиток нових форм трудової участі молоді у виробництві (створення економічних 

центрів, кооперативних, орендних підприємств тощо, визначення певних пільг при їх 

оподаткуванні, кредитуванні тощо);

6) стимулювання молоді, її організацій на самостійне вирішення власних соціальних 

проблем (розвиток молодіжних житлових кооперативів, центрів науки, творчості, дозвілля і 

відпочинку тощо);

7) вирішення житлових проблем молоді (зокрема створення системи пільгового 

кредитування для молодих сімей);

8) вивчення та формування розумних потреб молоді, розширення асортименту послуг 

і збільшення випуску товарів для молоді;

9) державне стимулювання і фінансування молодіжного обміну з представниками 

інших держав з метою підвищення професійної кваліфікації молоді, набуття нових 

спеціальностей, розширення світогляду.

Досвід країн з ринковою економікою, що набули цивілізованих форм, і до яких прагне 

наша країна, свідчить, що життєвий шлях людини залежить переважно від неї самої. Ринкові 

реалії вимагають від людини здатності швидко приймати рішення, змінювати стратегію 

діяльності, якщо попередня неефективна, здобувати нові професії та кваліфікації, бути 

мобільною та вміти адаптуватися до видозмін соціальних ролей, тобто постійно піклуватися 

про підвищення своєї соціальної грамотності, освіченості, компетентності. Вироблення 

нових стратегій і моделей діяльності та поведінки відбувається здебільшого в період 

розвитку та соціального становлення молодої людини, яка генерує інноваційне мислення і 

творчість, що у свою чергу сприяє розвитку її самобутності та індивідуальності. [4],

Виокремлюючи студентські роки як специфічний період життя людини, слід звернути 

увагу на те, що студентство як соціальна група має свої спільні інтереси, традиції, світогляд, 

цілком певні спеціальні якості. Студентство характеризується особливим способом життя, 

умовами навчальної праці і побуту та своєрідною роллю у розвитку суспільних відносин.

Студентська молодь за своєю сутністю є найменш консервативним і найбільш 

прогресивним прошарком населення, тобто студентство стає своєрідним барометром 

суспільних відносин у державі, що дає змогу йому бути потенційним лідером у привнесенні 

в життєдіяльність суспільства нових демократичних ідей. 
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У сучасному світі уявлення про діалог як тотальний процес, що охоплює все буття 

людини, виявилося особливо розповсюдженим. У цей час увага філософів всі частіше 

залучає мистецтво, тому що в ньому сподіваються знайти ті форми людських відносин, які 

були втрачені в реальному житті. Художнє пізнання людини становить особливий інтерес 

для філософії, тому що мистецтво пізнає людини не односторонньо, а в цілісному його бутті, 

більше того, у діалозі зі світом. Потреба в людському єднанні з вищою духовністю 

реалізується тільки специфічним чином - у взаємовідношенні з мистецтвом.

Основу діалогу як форми художньої комунікації становить поняття «відношення». 

«Діалог-відношення» визначає собою механізм здійснення художньої комунікації, де 

проявляються властивості кожної зі сторін глядача й витвору мистецтва. Концепція діалогу-

відношення передбачає діалогічну дію як відношення сторін, кожна з яких має суб'єктну 

якість. Людина у ролі глядача розкривається у своїй людській якості.  [Великая].

Діалог інтерпретується як спосіб засвоєння ціннісно-смислового змісту гуманітарних 

предметів; як форма спілкування, розуміння, взаємодії, що забезпечує розвиток учня й 

саморозвиток педагога; як  невід'ємний компонент сучасних технологій, гуманітарної основи 

педагогічної освіти.

Діалог пов'язують зі способом реалізації проблемного методу, проблемного навчання, 

де відбувається «поетапний розвиток діалогу від правдоподібних думок до єдиного 

результату». Підтвердженням цього виступає широкий спектр прийомів і форм, що 

співвідносять із діалогом: евристичний діалог; дискусія; диспут; суперечка, що припускає 

аргументацію, захист власної позиції й вироблення спільного рішення; полеміка, мета якої -

«відстояти й затвердити власну позицію» 

У якості засобу організації діалогу на уроці розуміється бесіда і її види: аналітична, 

проблемна, евристична, де педагог виступає монопольним власником істини.
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Розглядаючи діалог як засіб «перетворення» дитини з об'єкта навчання в активного 

учасника освітнього процесу, в «головну діючу особу», на перше місце висувають цілі 

оптимізації пізнавальної діяльності, що залишає актуальним уявлення про навчальний діалог 

як про штучну форму в навчанні Характерним є те, що навіть усвідомлення необхідності 

відійти від позначених стереотипів не є запорукою адекватного результату.

Діалог є стислою, згорнутою формою прояву діалогічних відносин між мовними 

суб'єктами, установлюваних в активній взаємодії різних, але рівних мовних суб'єктів у 

мовному спілкуванні, без якого ці відносини неможливі.

Таким чином, діалог - це породження духовного досвіду й взаємодії людей на 

синхронному й діахронному рівнях, відбиття різноманітних культурних зв'язків людини зі 

світом, активно процесуальне явище в гуманітаристиці.

Під діалогом розуміється певне комунікативне середовище, що містить у собі 

механізм становлення й самообґрунтування особистості в умовах множинності культур. 

Розвиток особистості в цьому випадку - своєрідна інтеріоризація діалогу, оскільки 

сформулювати свою точку зору неможливо, не відтворивши в ній інші способи розуміння.
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Сучасний детективний роман у своїй жанровій специфіці суттєво відрізняється від 

класичного. Для детективу сьогодення характерним є реалізм та актуальність зображуваного, 

динамічність сюжету та наявність героїв добре підготованих фізично, обізнаних з останніми 
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досягненнями техніки. Тож не дивно, що кожен новий роман Олексія Волкова стає 

справжнім подарунком його численним шанувальникам.

«Амністія для Хакера» – роман, що встиг стати класикою вітчизняного детективу. Як 

стверджує В. Разживін, «роман, безумовно, авторові вдався: майстерно закручений  сюжет, 

напружена дія, яскраві персонажі, незвичність злочину для українського читача, уміння 

тримати детективну інтригу до кінця, абсолютно неочікувана розв’язка – не залишають 

ніяких сумнівів відносно справедливості рішення журі конкурсу» [3].

По суті, перед нами «чотири різні кримінальні історії: таємниче вбивство громадянина 

Ромазана і його розслідування; логічна загадка схованих дискет; оповідь про гроші, 

поцуплені злочинцями на державних посадах у населення, та їх блокування на рахунках 

бельгійського банку завдяки винаходу геніального програміста Толі Щорса; трагічна 

розповідь про лікаря, який заради особистої помсти порушив клятву Гіпократа» [3]. Їх 

наявність у книзі відобразилася в назвах окремих розділів: «Кілер», «Мент», «Хакер», 

«Слідами мерця», «Квартирант» і т.п., хоча назва першого розділу («Кілер») нагадує спробу 

ввести в оману читача, уміло поставлену авторську пастку, щоб вести його хибним слідом, 

бо перед нами точно не найманий убивця, що працює на замовлення. Такий спосіб 

найменування створює враження фрагментарності, мозаїчності оповіді, посилює 

динамічність викладу, концентрує увагу на найбільш значущих моментах та окремих 

персонажах, які виступають у ролі своєрідних рушіїв детективної інтриги, і опосередковано 

відображає існування окремих сюжетних ліній. 

Усі ці  історії, кожної з яких цілком би вистачило на окремий детективний роман, 

перетинаються в одній точці – образі головного героя. Постать Бориса-Віталія змодельована 

у творі досить цікаво. У ній яскраво втілений, особливо у третій та частково в першій 

кримінальних історіях, так званий «робінгудівський» тип злочинця, в українському варіанті 

за аналогією, напевно, було б доречним назвати його «опришківським». Такий персонаж, як 

правило, «еволюціонує від особистої помсти, викликаної несправедливими звинуваченнями 

або ж специфічними обставинами життя, до захисту інших, скривджених долею, чи до 

боротьби з несправедливістю взагалі. Убивство чи злочин у цьому випадку спрямовані на 

недостойних осіб і мають виправдання у вигляді благородної суспільної мети, заради 

досягнення якої їх власне й  здійснюють» [3].

Слід зазначити, що специфіка інтерпретації образу Бориса-Віталія лише цим не 

обмежується. Відповідно до першої кримінальної історії, він – убивця (про помсту читач 

дізнається значно пізніше, хоча автор майстерно натякає про неї вже в першому розділі: 

згадка про піаніно «Україна» і шість тисяч радянських карбованців повинна наштовхнути на 

думку, що шляхи героїв уже перетиналися в минулому), який, мов загнаний щур, змушений 
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втікати і від затятого слідчого, і від місцевих гангстерів. У другій він – незалежний слідчий, 

що намагається зрозуміти суть таємничої інформації, зашифрованої в дискетах, котрі 

випадково потрапляють до його рук. У третій Борис-Віталій – благородний розбійник, 

продовжувач справи Толі Щорса. У четвертій герой – мимовільний злочинець і жертва 

помсти одночасно. А ще в усіх цих історіях Борис-Віталій – людина, яка через тяжку 

невиліковну хворобу приречена на смерть (класична екзистенційна межова «погранична» 

ситуація з правом вибору). Така багатоликість образу не звична для класичного детективу, де 

персонаж – це маска, а не обличчя чи характер.

Заслуговує на увагу й образ офіційного слідчого майора Кобищі. Оскільки постать 

незалежного детектива у творі лише частково окреслена, то саме майор повинен був би стати 

головним героєм, проте цього не сталося. Безумовно, він – професіонал, справжній фахівець 

своєї справи. Про що свідчить хоча б його вміння скласти з уламків цілісну картину, 

здогадка про подвійну версію злочину, епізод із ліками, вирахуваний інформатор, сумніви в 

кінечній версії. Звернімося хоча б до самохарактеристики персонажа, поданої у творі: «Сам 

же начальник кримінального відділу завжди тверезо оцінював власні плюси і мінуси і був 

переконаний, що підлеглі люблять його за здоровий глузд, безпосереднє начальство цінує за 

тямущість, а вище недолюблює за наявність власної думки» [1, с. 11]. Не відчувається тут 

характерної для поліцейського недолугості, наявна й чітка авторська оцінка його роботи. 

Слід звернути увагу й на специфічну атмосферу, у якій відбуваються події. Це 

винятково похмурі інтер’єри чужих напівпорожніх квартир, підвалів, складських приміщень, 

безликих кафе тощо. Можна, звичайно, закинути письменнику схильність до модного 

неонуару чи, простіше кажучи, побутової «чорнухи», але якщо сприйняти твердження 

О.Волкова, що всі його герої – люди, висмикнуті з натовпу [2], то варто чесно визнати: цей 

нуар і є те справжнє середовище, у якому існує пересічний український громадянин. 

Отже, Олексій Волков своїми романами лише намагається наблизити вітчизняного 

читача до світових тенденцій, втілити найновіші теми, віднайти ті риси, які стануть 

домінантними для українських авторів (певна героїзація неординарного вчинку, 

експерименти з жанром, опис роботи професійних слідчих, пафосність тощо). З огляду на 

зміст твору спостерігаємо відповідність написаного інтересам та запитам пересічного читача 

в поєднанні з високим рівнем авторської майстерності, ретельний добір матеріалу, певну 

соціальну ерудованість, опертя на власний життєвий досвід та маркованість текстів 

окремими елементами зі сфери професійної діяльності. 
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ДИНАМІКА ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА: 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Молодиченко Н.А., Молодиченко В.В. 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

Діалектика суспільних процесів, головними з яких є глобалізація та інформаційна 

революція, змінює систему суспільних та індивідуальних  цінностей і разом з цим робить 

своєрідний виклик процесу підготовки людини до життя, її виховання, соціалізації, змінює 

співвідношення ролі чинників цього процесу, зокрема освіти, науки і культури. 

Прогнозуючи основні напрями перебігу подій та зміни чинників світової динаміки, 

намагаючись упередити суперечності, що виникають в ході цього процесу, провідні країни 

світу розробляють новітні моделі, технології, схеми освітньо- виховних систем, залучення 

людини до культури, соціалізації особистості в широкому розумінні цього слова.

Головна лінія змін проходить у площині інтеграції країн і народів, їх об‘єднання перед 

викликами епохи, більшість з яких має щодо людини негативний характер. Мова йде про 

виживання суспільства як цивілізації. І якщо раніше ті чи інші благополучні країни і народи 

стояли дещо далі пограничної межі життєздатності людства, то сьогодні практично кожен з 

них виявляється в одному човні, який розхитує щораз більш могутня ударна хвиля світових 

суперечностей та негараздів.

Світова криза ставить на межу виживання всяк і кожного, зобов’язує до пошуку 

варіантів поліпшення ситуації, піднімає відповідальність. Скорочення виробництва, 

підвищення рівня безробіття, зниження заробітної плати, вимушені відпустки, жорстка 

економія коштів, спрямованих на забезпечення соціальних програм, зокрема, охорони 

здоров’я, науки, культури, освіти і виховання, загрози тероризму, неконтрольована зовнішня 

міграція - ось далеко не повна характеристика ситуації, під впливом якої знаходиться нині 

практично кожна країна, кожен народ, кожна особистість. Означений вплив є не лише 
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фоном, що «давить» на людину зовнішнім чином. Він проникає у у внутрішній світ людини, 

змінює її установки на життя, світовідчуття, світобачення і світогляд, ціннісні пріоритети, 

життєві орієнтації. Загальним вектором цих змін є домінування прагматичного, земного, 

спрощеного над  високим, перспективним, віддаленим.     

В соціологічній теорії терміном «сучасність» здебільшого окреслюють пострадиційне, 

урбанізоване, раціональне, ліберальне, технологічне, інформаційне і, часто, секуляризоване 

суспільство. Це, іншими словами, суспільство, де індивідуальна і колективна ідентичність 

людини все більше втрачає риси «напередзаданості» чи запрограмованості її етнічним чи 

расовим походженням, соціальним статусом, культурною чи релігійною традицією. Вибір 

ідентичності стає не тільки можливістю, а й вимушеною необхідністю повсякденного життя 

людини. Як наслідок, криза ідентичності і потреба в ціннісній орієнтації стає невід’ємною 

частиною соціокультурного словника сучасності [ 3]..

Сучасна Європа об’єднується. Головним виразником модерної європейської 

реальності виступає Європейський Союз, в основі програми якого лежить чимало 

контроверсійних ідей і який претендує на формулювання й втілення нової норми 

європейськості.

Незважаючи на розбіжності, населення країни, які ввійшли до ЕС, об’єднують 

основоположні погляди на основи суспільного устрою, що й зробило можливим таке 

об’єднання. Саме цінності, те, що неможливо побачити, а й часто й чітко визначити, лежать в 

основі нової об’єднаної Європи.

Розмаїття конкретно - історичних ціннісних систем ставить питання про їх 

типологізацію. На даний час існують різні точки зору на цю проблему, серед яких варто 

виділити формаційний та цивілізаційний підходи. Формаційний підхід характеризується 

співвіднесенням типів ціннісних систем з етапами розвитку людства чи типами суспільно-

економічних формацій, як це прийнято в марксистській системі цінностей, та вирішує задачу 

визначення основних, переважно економічних цінностей різних суспільств. Але 

скрупульозне дослідження культур різних суспільств в один і той же самий часовий період 

показує, що поряд з загальними основними елементами їх ціннісних систем спостерігаються 

й істотні відмінності інших цінностей. Так, система цінностей середньовічних феодальних 

суспільств Європи дуже важко може бути співвіднесена з цінностями феодального Сходу. В

зв'язку з цим заслуговують на увагу дослідження ціннісних систем з позицій їх 

цивілізаційної належності. Цивілізаційний підхід використовується в тих випадках, коли 

системи цінностей розглядаються в зв'язку з їх належністю до тих, що існували та існуючих 

конкретних цивілізацій. Прихильники даної методології говорять про «східну» та «західну» 

цивілізації, «традиційну» та «техногенну», «домашню» та «ринкову». В основу визначення 
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культури західної та східної цивілізації покладено відмінності в способах пізнання в східних 

та західних культурах. Східне світоосягнення має інтуїтивний характер, що сприяє розвитку

описових наук та імпресіоністського мистецтва. Час, природа, історія сприймаються як

замкнутий цикл, ієрархічна модель сімейних стосунків переноситься на соціальну сферу. 

Влада персоніфікується та обожнюється. Свобода особистості тлумачиться як відхід у 

внутрішні простори душі. Технічний розвиток суспільства не носить характеру пріоритетної 

цінності.

Визначення основних цінностей східних та західних суспільств було метою великого 

кроскультурного дослідження, яке проводилося співробітниками американських 

університетів та було спрямоване на виявлення особливостей світосприйняття в різних 

сучасних суспільствах [ 2, с. 51-64].

Були вивченні та класифіковані різні культур, проведена типологізація цінностей за 

двома основами: за значенням цінності та за локальною належністю до культури. За 

останньою ознакою були виділені західні, східні, африканські, мусульманські та «чорні 

культури» Африки. Основні порівняння проводилися між західними та східними 

культурами. За результатами досліджень система цінностей західних суспільств 

характеризується переважанням в ній як первинних таких цінностей як: індивідуальність,

ієрархія,  гроші, пунктуальність, спасіння, першість, агресивність, повага до молоді, колір 

шкіри, рівність жінок, людська гідність, ефективність, релігія, освіта, безпосередність. 

Первинні ознаки східної системи це такі: материнство, ієрархія, мужність, могутність, мир, 

скромність, карма, колективна відповідальність, повага до старших, гостинність, 

наслідування майна, збереження середовища, колір шкіри, святість ораної землі, патріотизм, 

релігія, авторитаризм. В відмінностях цих двох систем неважко прослідкувати ознаки тієї 

основи, за якою розділено західні та східні системи.

Цінності Східної цивілізації лежать в основі культури «традиційних» суспільств. Так, 

цінність індивіда та особистих свобод ніколи не розташовувалась в верхній частині шкали 

цінностей. Особистість реалізується лише через належність до якої-небудь корпорації, а 

можливості змінити свій корпоративний зв’язок досить обмежені. Цінність інноваційної 

діяльності також дуже невисока, а ідеї прогресу не є домінуючими.

Західні ціннісні концепції включають принципи рівності, однакових норм, демократії. 

Рівень технічного розвитку суспільства має безсумнівну цінність. Мистецтво ґрунтується на 

геометричних формах та перспективі. Цінності техногенної культури складалися на основі 

західного способу пізнання світу. В рамках системи цінностей техногенного суспільства 

перетворювальна діяльність як стосовно природи, так і соціальних об’єктів, розглядається як 

головне призначення людини.
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Особливу цінність являє наукова раціональність, науково-технічне ставлення до світу. 

Наука та науково-технічний прогрес стають традиційними цінностями техногенної 

цивілізації. В науці головне місце посідає настанова на постійний приріст об’єктивного 

знання про світ, вимога постійної новизни як результату дослідження, фундаментальну 

цінність розвиненої науки являє собою принцип самооцінки об’єктивної істини. Вищими 

цінностями виступають інновація, творчість, прогрес.

Особливе місце в системі цінностей техногенного суспільства належить ідеалу 

автономії особистості. Вона суверенна тому, що не прив'язана ні до якої спільноти та може 

вільно включитися в будь-яку з них. Суспільство ж має бути побудоване на основі угод 

суверенних особистостей, а влада базується не на особистій залежності, як це було в 

традиційних суспільствах, а на речовій.

Ще один різновид цивілізаційного підходу являє собою теорія «домашньої» та 

«ринкової» цивілізацій. В ринковій цивілізації будь-яка цінність доступна будь-якому 

індивіду, домінуючий спосіб отримання основної цінності як соціальної істоти (соціального 

визнання) є ринок, головними цінностями є багатство, справа, майстерність.  

Охарактеризовані цивілізаційні підходи об’єднує те, що представлені за їх допомогою 

класифікації містять два типи ціннісних систем. Один представляє собою цінності 

суспільства, яке перебуває на відносно невисокому рівні економічного розвитку, другий – на 

більш високому. Обидва типи не є повною мірою самодостатніми.  

Зміна цивілізаційних систем носить циклічний характер в межах однієї цивілізації, яка 

передбачає нову систему нормативно-регулятивного контролю, функції якого виконує 

система цінностей. Цей процес спостерігався в американському суспільстві, в країнах 

пострадянського простору тощо. 

Формуванню нової системи цінностей передує усвідомлення нових потреб людського 

суспільства, їх глобального характеру. Перші ознаки переходу сучасного західного 

суспільства до нових пріоритетів в системі цінностей були зафіксовані в сфері політичних 

орієнтацій. Зміни, що спостерігалися, дозволили висунути гіпотезу про глобальний перехід 

від цінностей «матеріалістичного» суспільства до цінностей «постматеріалістичного».  

«Постматеріалістичні» цінності є умовами, які надають максимальну важливість розвитку та 

самореалізації особистості. Ця система дає імпульс ініціативі та творчим можливостям. 

Домінують термінальні цінності, які орієнтовані на майбутнє. Перехід до цієї системи 

означає моралізацію, одухотворення, демілітаризацію всіх форм суспільної діяльності. Дана 

система включає в себе такі елементи як важливість думки кожного члена суспільства, 

просування в напрямку більш гуманного суспільства, демократичні методи прийняття 

державних рішень, захист свободи слова, високий рівень естетичних вимог до повсякденного 
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життя, пріоритетне значення ідей перед значенням грошей. Безсумнівно, що поширенню 

постматеріалістичної системи цінностей сприяє задоволення первинних вітальних потреб 

людини, досягнення певного рівня життя. Визначальним моментом формування нової 

системи цінностей має стати прагнення зберегти людську цивілізацію та її культуру. 

Стихійні механізми саморегуляції суспільства не виконують свої функції. а тому в долю 

цивілізації має втрутитись «колективний розум людства, деяке глобальне, 

загальнопланетарне цілепокладання [1 , с. 11].
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Проблема формування духовних цінностей студентської молоді є досить актуальною 

в наш час. Сьогодні молодь виступає активною силою політичних змін і залежно від того, які 

цінності вона вносить у ці зміни, яку культуру впроваджує, багато в чому буде залежати 

майбутнє суспільства, його культура, напрям трансформації. Суспільство зацікавлене в тому, 

щоб ці цінності і культура були демократичними. Їх формування – завдання актуальне і таке, 

що потребує нагальної уваги.

Сучасні виховні методи повинні бути зорієнтовані на становлення та розвиток такої 

особистості, яка б оптимально могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати 

індивідуальних та суспільних цілей, керуючись при цьому моральними нормами.
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Сьогодні на формування ціннісних орієнтацій молодої людини впливає безліч різних 

факторів. Існує думка, що в суспільстві інформаційних технологій роль традиційних каналів 

формування ідеалів, таких як сім’я, школа, мистецтво, в тому числі художня література, 

поступово втрачає своє значення, поступаючись місцем каналах масової комунікації [3, 

с. 12].

Ми не погодимся з цією думкою, адже сьогодні одним з могутніх засобів впливу на 

особистість є художня література, оскільки саме вона є одним з найдоступніших видів 

мистецтва для сучасної молоді. У системі інших видів мистецтва художня література займає 

третє місце за популярністю після музики і кіно [2].

Розвиток кожної з літератур народів світу — це насамперед розвиток і становлення 

нації, формування характерних рис ментальності, сплаву усіх складників національної 

духовної культури [5, с. 164]. Адже ментальність народу — це його мислення, окремий 

спосіб думання, поведінки, специфічне світосприймання, світовідчуття, вміння бачити себе у 

світі, це «душа» народу в його національному характері [5, с. 165].

Твори літератури, як надбання культури суспільства, покликані збагачувати людські 

почуття, розкривати перед читачем широкий і мінливий навколишній світ, людські взаємини, 

формувати відповідне ставлення до навколишнього середовища [6, с. 175].

Одержуючи від читання духовний заряд для індивідуальної духовної діяльності, для 

роздумів і мрій, для пильного, вимогливого погляду на самого себе, людина намагається 

зрозуміти краще свою сутність і свої можливості в процесі самореалізації як в професійному, 

так і в духовному напрямку.

Література є найважливішим засобом самопізнання, визначення ціннісних орієнтирів і 

переваг, в яких формується світогляд молодої людини. Читаючи художню літературу, 

молода людина вчиться оцінювати життєві явища, об’єкти живої природи і на цій основі 

сприймає і оцінює красу навколишнього, красу людських почуттів, осмислює дійсність з 

погляду загальнолюдських цінностей.

Молодій людині в силу її вікових та психологічних особливостей властиво зіставляти, 

порівнювати себе з героями творів мистецтва, переносити на себе події, що відбуваються на 

сцені, на екрані або в книзі, занурюватися у світ ілюзій, створений уявою автора твору [4, 

с. 24]. При цьому, процес формування ідеалів молоді відбувається не безпосередньо, через 

копіювання зовнішнього виглядду чи наслідування манер поведінки героя, а в 

опосередкованій формі, шляхом зіставлення, ідентифікації з героями літературних творів і їх 

діями в ситуаціях, аналогічних власним життєвим обставинам.

Особливий інтерес в цьому плані являє художня література як особливий вид 

мистецтва, де художній образ не є статичним, а діє у певному часі й просторі, створюючи
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моделі поведінки в певних ситуаціях [1]. Мабуть, більшість з нас погодяться з тим, що 

читаючи художню літературу, молода людина порівнює себе з героями творів і тим самим 

формує свій власний ідеальний образ. Людина часто оцінює свої вчинки і дії не 

усвідомлюючи цього, порівнюючи їх з тими цінностями, яких дотримується її герой. У такий 

спосіб образи, створені художньою літературою, можуть визначати поведінку людини у тій 

чи іншій життєвій ситуації.

Для сучасної молоді при читанні художньої літератури також є важливими збіги

життєвих ситуацій, подій, характерних рис героїв з їх власними, при цьому, поведінка героя 

може служити особистим прикладом. Для більшості також властивим є співвіднесення

особистого життєвого досвіду з досвідом героїв літературних творів.

Окрім того, література має великі можливості у вихованні в студентів любові до 

рідної мови. Рідна мова – то безцінне духовне багатство, в якому народ живе, за допомогою 

якого передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції [2].

Отже, художня література допомагає молодим людям пізнати навколишній світ, 

пережити певні емоції, отримати естетичне задоволення, піти від реальності в світ уяви, 

збагатитися досвідом інших людей шляхом зіставлення себе з героями літературних творів. 

Усе це свідчить про значний вплив творів художньої літератури на формування духовних 

цінностей і моральних ідеалів сучасної молоді.

Список використаних джерел

1. Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук/ –

Санкт-Петербург : Азбука, 2000. [електронний ресурс] // Публичная OCR библиотека. 

Режим доступу : 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BAHTIN_Mihail_Mihaylovich/_Bahtin_M.M..html

2. Кордонська А. В. Виховання моральних цінностей особистості студента на 

заняттях української літератури [електронний ресурс] // Матеріали ХІV Міжнародної 

наукової інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір 2017». Режим доступу : 

http://intkonf.org/kordonska-av-vihovannya-moralnih-tsinnostey-osobistosti-studenta-na-

zanyattyah-ukrayinskoyi-literaturi/

3. Лісовський В.Т. Духовний світ і ціннісні орієнтації молоді. – СПб., 2000.

4. Сикевич З. В. Молодежная культура «за» и «против»: Заметки соціолога. – Л. : 

Лениздат, 1990. – 206 с. 

5. Суворова Н. Література як важливий засіб формування духовності майбутнього 

покоління // Простір літератури, мистецтва і освіти – шлях до миру, злагоди і 



234

співробітництва між слов’янськими народами : Збірник наукових праць за матеріалами VI 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : «ХПІ», 2011. – С. 164–168.

6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. – К. : Рад.школа, 1977. – Т.5. – 532 с.

МИСТЕЦТВО ЯК ФАКТОР ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Москаленко Ольга

Науковий керівник: к.ф.н,  Щербакова Н. В.

Таврійський державний агротехнологічний університет

e-mail: rnk-07@ukr.net

Постановка проблеми. На протязі історичного розвитку людства мистецтво посідало 

одне з провідних місць у системі формування особистості людини. Його розглядали як 

частину світу, як певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності. Власне всім 

різновидам мистецтва надавали цілющого значення, вважали, що за його допомогою людина 

“очищає” своє тіло та душу. На сучасному етапі розвитку суспільства молода людина 

стикається у процесі життєдіяльності з різноманітними чинниками, що здійснюють 

негативний вплив на формування особистості. Суспільство, де етично-моральні норми, 

цінності втратили своє значення, а на перший план виступають псевдо- норми, потребує 

особливого засобу формування свідомості у молодого покоління. Саме багатогранність 

мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває новий шлях до генерації гармонійної 

особистості. Розкриття внутрішнього світу людини через її творчість виступає на 

сьогоднішній день основним пріоритетом, ціллю, митою життя в ідеалі багатьох людей.

Проблема впливової сили мистецтва на людину не є чимось принципово новим для 

науки: про неї висловились відомі мислителі минулого, вона неодноразово ставилась самим 

життям, її значущість підкріплювалась науковими фактами. Однак процеси швидких 

соціальних змін, що відбуваються нині у світі і в нашій країні, зумовлюють нас по-новому 

оцінювати питання про соціальну ефективність мистецтва. 

Мета тез. Розвиток людини — надзвичайно складний процес, в якому беруть участь 

багато факторів. Серед них помітну роль відіграє і художня культура — специфічна сфера 

діяльності з різнорідними і неоднозначними зв´язками з багатьма сферами суспільного 

життя. Розвиваючись під безпосереднім впливом ідеологічних і соціально-економічних 

процесів, художня культура, в свою чергу, має на них суттєвий вплив, і передусім тоді, коли 

вона виступає ефективним засобом формування людини.
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Виклад основного матеріалу. Соціальна значущість мистецтва визначається рівнем 

впливу художніх образів на внутрішній світ людини, на всі напрямки її соціальної діяльності. 

Найталановитіший дослідник цієї проблеми — Л.С. Виготський відзначав, що мистецтво 

втягує в коло соціального життя найінтимніші і найособистіші складники нашої істоти. Для 

цього мистецтво володіє значним арсеналом специфічних засобів, відсутніх в інших формах 

людської свідомості. Ідеологічні аспекти в художньому творі, будучи органічно вплетеними 

в тканину живих, зримих художніх образів, впливають на свідомість людини непомітно, як і 

на розум, почуття, волю.

Мистецтво - це суспільна техніка почуття, знаряддя суспільства, за допомогою якого 

воно залучає в коло соціального життя саме інтимні і саме особисті сторони людини. 

Мистецтво є формою відображення культури, воно намагається відтворити ряд життєвих 

явищ, подій, історію суспільства. Тому мистецтво робить вплив не тільки на почуття 

індивіда, а й на його волю, сприйняття оточуючого світу. Мистецтво становить стрижень 

духовної культури, є колективною пам’яттю людства, яка здійснює зв'язок поколінь, різних 

народів та культур. Воно ціннісно орієнтує людину в світі, розвиває у неї творчий дух, 

пробуджує у людині творця.

Багатоманітність видів мистецтва дає можливість естетично освоювати світ у всій 

його складності і багатстві. Немає головних і другорядних видів мистецтва, кожний з них 

має свої особливості та переваги, по різному виражає сутність життя людини. Отже вид 

мистецтва - це реальні форми художньо-творчої діяльності, що різняться, способом втілення 

художнього змісту, специфікою творення художнього образу.

Висновки. Проблема виховання, соціалізації і розвитку людини є однією з 

центральних проблем педагогіки. Розглядаючи її, важливо враховувати, що поняття 

«розвиток» має неоднозначний зміст.

Творчість в мистецтві складна і багатопланова, тому треба розвивати такі ж творчі 

можливості людини. Саме ця здібність передбачає наявність двох елементів: здібність 

накопичувати, засвоювати багаж знань, і здібність порушувати стереотип, що вже склався, 

готовність робити крок в незвідане. Породжена накопиченим досвідом і розвиненою 

фантазією творча здібність передбачає гостру уяву, здібність незрозумілу, абстрактну ідею, 

почуття, думку уявити, ніби побачити, "внутрішнім зором" її вже здійсненою, реальною. 

Наступний крок - її реальне здійснення можливе лише як наслідок уяви в свідомості, уяви, 

яку породила фантазія на основі досвіду.

Фактично мистецтво має маніпулятивний характер. Воно формує погляди, уявлення 

про духовний світ людини й суспільства в цілому. Тобто за допомогою мистецтва можна 

керувати людьми як роботами (чим зараз фактично й займається телебачення). Мистецтво, а 



236

особливо кінематограф та телебачення, може формувати як високодуховну особистість, так і 

аморальну істоту. Тому дуже важливо, яке мистецтво формуватиме духовний світ людини.
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На сучасному етапі розвитку суспільства значно підвищилась роль ціннісних 

орієнтацій особистості. Безумовно, це стосується і галузі початкової освіти, адже вимоги до 

особистості майбутніх учителів початкових класів орієнтовані не лише на здійснення якісної 

професійної підготовки до педагогічної діяльності, але й на вироблення у них ціннісних 

орієнтацій. Слід зазначити, що ціннісні орієнтації відіграють ключову роль у процесі 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів, і тому набувають щораз 

більшої актуальності. 

Питання ціннісних орієнтацій майбутніх учителів завжди привертали увагу науковців. 

Дослідження Е. Кузьміної та В. Сластьоніна зосереджені на цінностях педагогічної 

діяльності. Наукові доробки С. Єрмакової,   З. Курлянд, О. Мартинюк присвячені 

формуванню професійних ціннісних орієнтацій учителя. Дослідження І. Беха орієнтовані на 

взаємозв'язок професійного зростання та ціннісних орієнтацій особистості.    

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, можемо сказати, що науковці по-

різному трактують поняття "ціннісні орієнтації". 

Дослідник С. Єрмакова визначає ціннісні орієнтації як спрямованість суб’єкта на 
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діяльність і певні цінності [2, с. 25]. Дослідник О. Мартинюк розглядає ціннісні орієнтації як 

систему інтегрованих смислових установок, яка визначає ставлення особистості до 

професійної діяльності та її суб'єктів   [5, с. 186].         

Опираючись на вищезазначене, можемо зробити висновок, що ціннісні орієнтації 

майбутніх учителів початкових класів – це прийняті майбутніми педагогами специфічні 

визначення об’єктів чи суб’єктів професійної сфери, що виступають регулятором їхньої 

педагогічної діяльності за допомогою дії на систему професійних мотивів і пов’язані зі 

ставленням до учнів, предметів, що викладаються, та педагогічної діяльності в цілому. 

Як зазначає І. Бех, професійне зростання залежить від того, наскільки певна 

особистість поєднується із загальноприйнятою системою ціннісних орієнтацій, якою мірою 

зміцнюється її професійна свідомість. Остання якраз відіграє роль тієї внутрішньої інстанції, 

де відбувається згадане єднання як процес набуття смислу соціальних вимог [1, с. 10]. 

Науковці виокремлюють дві основні групи цінностей, що впливають на процес 

професійного зростання майбутніх учителів початкових класів і складають систему їхніх 

ціннісних орієнтацій.

Перша група – це педагогічні цінності. На думку Е. Кузьміної, педагогічні цінності 

виступають як готовність здійснювати педагогами професійну діяльність певним чином [3, с. 

18]. Як зазначає В. Сластьонін, педагогічні цінності залежать від соціальних, політичних, 

економічних відносин у суспільстві, які багато у чому впливають на розвиток педагогіки й 

освітньої практики [6, с. 211].

Друга група – це професійні цінності. Дослідник З. Курлянд визначає професійні 

цінності як суб’єктивне, індивідуальне віддзеркалення у психіці і свідомості майбутнього 

педагога соціальних цінностей педагогічної професії       [4, с. 90].       

Отже, на основі наукових поглядів учених можемо зробити висновок, що педагогічні 

цінності – це загальні цінності освіти, а професійні цінності – це цінності, притаманні 

безпосередньо особистості майбутнього вчителя початкових класів. На основі 

вищевикладеного можемо сказати, що одним із найважливіших чинників професійного 

зростання майбутнього вчителя початкових класів виступають ціннісні орієнтації, що 

складаються із педагогічних та  професійних цінностей, які слід цілеспрямовано формувати. 
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Приповерхностная часть земной коры является одним из важнейших компонентов 

глобальной социоэкосистемы. С одной стороны, она является минерально-сырьевой базой 

для производственной деятельности, а с другой – средой обитания всей хозяйственной 

деятельности человечества [3].

Горные породы верхней части литосферы, находящихся под влиянием инженерно-

хозяйственной деятельности людей, называют геологической средой.

С развитием человеческого общества антропогенное воздействие изменяет природные 

геологические процессы, превращает их в антропогенные (инженерно-геологические) 

процессы, которые влияют  на состояние окружающей  среды.

Геологическая среда является составной окружающей среды, с ней прямо или 

косвенно связаны все компоненты ландшафта любого участка нашей планеты. С одной 

стороны, горные породы, как основная составляющая геологической среды, непосредственно 



239

влияют на почвенный и растительный покровы, которые на них развиваются, а 

опосредованно – и на животный мир и другие компоненты природы. С другой стороны, 

рельеф, климат, растительный и животный мир и человек влияют на состояние 

геологической среды.

В наше время влияние человека на геологическую среду достигло гигантских 

размеров и стало ощутимым не только в отдельных регионах, но и в глобальном масштабе на 

всей планете. Среди экзогенных процессов, которые принято обобщать под названием 

анторопогенез или техногенез. Научное понятие «техногенез» было предложено в 1937 

академиком А.Е. Ферсманом при изучении рудных месторождений [4]. В общем смысле, по 

В.И. Вернадскому, это процессы изменения состава и строения верхней части земной коры, в 

первую очередь природных комплексов на ее поверхности, под влиянием человеческой 

деятельности. По своим масштабам и значению геологическая деятельность человека 

сегодня может быть сопоставлена с любым из экзогенных процессов [1].

В антропогенном геологическом процессе наблюдаются четыре направления 

физических, физико-химических и, наконец, геологических преобразований, и во время 

любого экзогенного процесса, характерного для зоны гипергенеза:

– разрушение первичного вещества земной коры, измельчение материала;

– перемещение продуктов разрушения (транспортировки) и их рассеяния 

(диссоциация);

– образования новых горных пород;

– изменение химического состава подземных вод и нарушения на локальном уровне 

гидрохимической зональности [2].

Но под влиянием человека эти процессы протекают значительно быстрее, а иногда 

имеют большие масштабы, чем природные преобразования. Так, разрушение земной коры 

происходит в результате добычи полезных ископаемых, различных строительных и 

взрывных работ и тому подобное. С целью переработки для хозяйственных нужд 

человечества нарушается структура горных пород, условия залегания, массивность.

Добытые из недр Земли горные породы, особенно руды, угли, различные 

строительные материалы, минеральные удобрения и прочее, транспортируют в больших 

объемах на значительные расстояния.

Образование новых горных пород связано с добычей (отвалами) и переработкой 

полезных ископаемых. Из отходов производства формируются новые рыхлые отложения, 

сложенные из измельченных обломков пустой породы или новых химических соединений, 

которые образуют слои, линзы, а иногда и целые горы на поверхности земли (терриконы).
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Больше всего на геологическую среду влияет горнодобывающая промышленность, 

сельскохозяйственная деятельность людей, строительство и эксплуатация различных зданий

и инженерных сооружений, строительство и эксплуатация линейных коммуникаций 

(газонефтепроводов, железных дорог, автомобильных дорог), эксплуатация крупных 

промышленно-городских водозаборов.
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Актуальність теми: Для інформаційного суспільства початку XXI століття характерно 

розвиток науки і зростання штучного інтелекту, розширення рамок індивідуальної свободи, 

доступність різноманітного знання для всіх людей в будь-якій точці планети. Зміна 

соціально-економічних умов відбивається на системі ціннісних орієнтацій. Сучасне молоде 

покоління відрізняється прагматичністю, прагненням до отримання матеріальних благ. Разом 

з тим, процеси глобалізації, що охопили весь світ, вимагають збереження вітчизняних 

традицій, самобутності культури, для якої характерно превалювання духовних цінностей. 

Метою виховання молодого покоління має бути людина, яка вміє приймати рішення не 

стільки з позицій корисності, скільки моральної обґрунтованості. Необхідні нові підходи до 

формування особистості, яка б володіла високим рівнем духовно-моральної культури і могла 

б виступити в якості транслятора цінностей і норм, що визначають життєву позицію людини. 
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1.1 Роль духовності в сучасному суспільстві

У сучасному суспільстві, що опинилося один на один з аморальністю, розгулом 

злочинності, загальної корумпованістю потрібне прийняття кардинальних заходів по 

духовному вихованню. Необхідно, щоб духовність стала загальним сенсом існування 

суспільства, а освіту – механізмом реалізації духовності. Прийшов час зрозуміти, що 

духовність є вищою творчою силою суспільства, засобом порятунку світу від самознищення. 

Саме духовність повинна стати універсальним творчим ядром суспільства, що пронизує 

собою і утримує від деградації і саморозкладу соціальний організм.

Як мета, процес і результат самовизначенної діяльності, духовність є напруга всіх 

людських сил, важка праця, самовідданість, відповідальність. 

Духовність – це творча самооснова людського суспільства, що розвивається в 

соціальний світ; життя в її невираженому і систематично виявленому стані, жива 

закономірність буття, відображена і виражена людським духом, внутрішній творчий ресурс 

життя суспільства, саме життя народу, що утворює цілісну, гармонійну, духовно розвинене 

суспільство. Бездуховність – єдина сила, що руйнує життя людини, природи і суспільства.

Як самовідтворювана основа суспільства духовність в своєму розвитку в соціальну 

дійсність проходить різні логічні ступені і форми: здоров’я людини як психофізіологічний 

вираз духовності, результат розумно-морального способу життя, гармонійний союз духу, 

душі і тіла, що живуть в злагоді з законами Єдиного Світового Життя.

Самовідтворення ідеї духовності як людського життя, адекватної своїм змістом і 

еволюційному призначенню, здійснюється перш за все в сфері освіти за допомогою духовно 

спрямованої, інтегральної педагогіки, в процесі самоосвіти та самовиховання шляхом 

засвоєння вітчизняної і світової культури, а також у повсякденному житті – універсальної 

школи для всіх.

Освіта стане цілісним, а отже, і ефективним тільки тоді, коли вона буде духовною, 

тобто спрямованою спочатку на розвиток універсальних здібностей людського духу 

відповідно до його природи і еволюційним призначенням: освіта свідомості, виховання 

почуття і волі людини, розвиток його фізичної природи, перетворення освітньо-виховної 

діяльності в морально-правовий спосіб життя, а потім на професійну підготовку та 

перепідготовку на основі духовності – творчої субстанції системи освіти.

1.2 Взаємозв’язок духовності і освіти

Духовність – це фундамент, на якому будується здорове і міцне суспільство. Однією з 

найважливіших рис духовності є почуття: краси, любові, творення добра, віри, совісті і світу 

від Господа Бога. Духовний світ дорослої людини, так і дитини індивідуальний. Дух, душа і 

тіло людини єдині. Сьогодні це єдність порушено.
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Існує ряд соціальних вимог в сучасній освіті та вихованні молодого покоління, яке 

повинно бути здоровим не тільки фізично, а й морально:

1. Відображення творчої, дієвої системи взаємодії людини з природою, яка охоплює 

всі сфери матеріального і духовного життя нашого суспільства.

2. Одухотворяє освіту, є необхідною цілісністю педагогічного процесу, який 

пробуджує духовні почуття у молоді.

3. Одухотворяє функція в цілісному освітньому процесі – це емоційність.

4. Необхідність зближення світського і православної освіти, без чого не може бути 

використаний в духовно-моральному вихованні молоді педагогічний потенціал релігії.

Таким чином можна сказати, що актуальність виховання духовності та моральності 

молоді особливо затребувана в сучасному суспільстві в умовах його глобалізації та 

прагматизації.

А так же об’єктивною необхідністю в кваліфікованих вчителів з високим рівнем 

духовно-моральної культури, здатних до подальшого вдосконалення освітньої сфери.
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На особливий дослідницький інтерес заслуговують власні назви та способи їх 

творення. А в таких творах, як детективні оповідання Агати Крісті, власні назви відіграють 
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дуже важливу роль. Вони можуть вказувати на особливості характеру людини та її місце у 

творі.  

Для зручності аналізу всі власні назви були поділені на підгрупи відповідно до їх 

семантики: прізвища, топоніми, назви вищих державних англійських і міжнародних установ і 

посад, назви вулиць, проспектів, парків, залізничних, морських і подібних шляхів.

Найбільшу групу склали прізвища. Основним засобом утворення стали суфікси, напр.:  

-man, -son (Північ Англії), -s (скорочена форма суфікса –son, розповсюдженого на Півдні і 

Заході Англії), -er.

Група прізвищ є достатньо великою, тому ми вирішили поділити її ще на декілька 

підгруп, залежно від того, що лежить в основі прізвища: 

1. Ім’я батька. Прізвища цієї групи утворювались шляхом додавання до імені батька 

суфіксу –son  або  –s , який в перекладі означає «чийсь син»: Johnson (son of John), Jackson

(son of Jack), Evans (son of Evan), Roberts (son of Robert). Цікавим є те, що для утворення 

прізвищ використовувалися також жіночі імена, напр.:  Molson (Molly + son), Madison (Maud

+ son). 

У творах Агати Крісті ми зустріли наступні прізвища: Robinson, Ferguson, Watson, 

Mogson, Hopkinson, Williams, Collins. Єдиною спільною рисою, яка об’єднує носіїв цих 

прізвищ є те, що всі вони герої другого плану, особи досить звичайні, мають типову 

англійську зовнішність, манери і характер, вони нічим непримітні і не привертають 

особливої уваги. Про таких людей ще кажуть: «Людина  з народу, яких безліч». 

Для того, щоб підкреслити «звичайність» цих людей, а також їх національну 

приналежність, автор обрала найрозповсюдженіші прізвища в Англії, утворені за допомогою 

суфіксів -son та -s. З інтернет-ресурсу www.ramsdale.org/surname.htm#today ми дізнались, що 

більшість з них входять до сотні найпопулярніших англійських прізвищ, а саме: 3 місце –

Williams, 12 місце – Robinson, 44 місце – Watson, 57 місце – Collins [2]. Отже, вибір прізвищ 

не є випадковим.

2. Професія людини. Ця група прізвищ є однією з найдавніших. Використовувати 

професію або рід занять у якості прізвища почали ще в часи Едварда Сповідника. Зазвичай 

для утворення назви професії брали дієслово, що відображало суть заняття (to bake, to make a

dress, to teach, to sell) і додавали суфікс  -er,  напр.: bake + er = baker, keep a park + er = 

parkkeeper/parker, teach + er = teacher. 

Серед прикладів цієї групи з оповідань можемо назвати наступні прізвища: Parker, 

Turner, Baker. Як і прізвища попередньої групи, наведені приклади є досить типовими 

англійськими прізвищами. Про це свідчить їхнє місце у рейтингу найвживаніших прізвищ 

Англії: 27 місце – Turner, 37 місце – Baker, 46 місце – Parker.
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Англійські прізвища, такі, якими ми знаємо їх сьогодні, назви сімейств, що 

передавались від батька до сина до онука, з’явились в Англії в ХІ столітті.

В оповіданнях, герої з цими прізвищами здебільшого відіграють другорядну роль, є 

лише «фоном» для основних подій з головними героями. Головних героїв видно одразу, не 

лише через їх активну участь у подіях,  важливість рішень, які вони приймають, вчинки, які 

коять, але й у прізвищах, які вони носять. Щоб підкреслити незвичайність, особливість того 

чи іншого персонажа, Агата Крісті вигадувала прізвища, які б влучно характеризували 

людину. У популярних серіалах та фільмах, наприклад, головний герой, якого всі 

обманюють і використовують зазвичай має прізвище Лапухов. В одній зі своїх історій 

авторка дала одному з негативних героїв прізвище Ridgeway. Прізвище утворюється шляхом 

словоскладання. Щоб зрозуміти значення цього прізвища слід звернутись до етимології його 

компонентів. З англійської «ridge» перекладається як «скеля, підводний риф», а слово «way»

– «шлях, спосіб». Отже, виходить, що ridgeway це скеля, яка стоїть на шляху, якщо 

перевести в площину людську, це особа яка стоїть у вас на дорозі і весь час заважає вам 

рухатись вперед, відкрито діє проти вас. Але якщо взяти до уваги друге значення слова 

«ridge» (підводна скеля), вийде зовсім інше тлумачення, а саме «людина, яка чинить дії 

проти вас не відкрито, прямо, а таємно». 

Також говорять самі за себе наступні прізвища: Whitehead, Gladman, Pullman. При 

чому, перше прізвище вказує на зовнішню характеристику, а два останні на якості характеру. 

Як бачимо, складання основ залучене до творення цих прізвищ. Коли прізвище виражає 

особливості зовнішності, то другою частиною його є назва частини тіла (-head), а коли 

справу маємо з характером, то друга частина є узагальнюючою –man. Завдяки таким 

красномовним прізвищам читач може заздалегідь здогадатися, що це за герой та чого від 

нього чекати. 

Назви вулиць та районів склали теж досить значну групу: Mayfair, Knightsbridge, 

Threadneedle, Kensington Square, Cricklewood, Paddington Green. Назва Mayfair утворена 

складанням двох основ і позначає фешенебельний район Лондону, а частини цього слова 

спочатку вживались окремо на позначення площі, де в XVII столітті у травні був ярмарок 

(May fair). Наступне слово Knightsbridge є назвою ще одного багатого району столиці 

Великої Британії і також утворене складанням двох основ. І хоча Knights перекладаємо 

«лицарі», етимологія назви дає значення «вершник», а друга частина збігається із сучасним 

значенням «міст». Threadneedle street є досить відомим місцем у Лондоні, а ось назва, яка 

зараз являє собою сполучення слів «нитка» і «голка» історично мала назву Three Needle

Street, яка була місцем розташування майстерні з вироблення голок і містила вивіску із 

зображенням трьох голок. Як бачимо, перше слово змінило свій і графічний і звуковий образ 
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та злилось із наступним, яке втратило закінчення. Назви Kensington та Paddington мають 

однакову кінцеву частину. Як можна легко здогадатись, перша частина походить від 

прізвища, а друга в англо-саксонській мові означала «землі». Cricklewood також під час 

словотворчого та етимологічного аналізу розпадається на дві частини, друга означає «ліс». 

Хоча Агата Крісті використовує готові назви, вони все одно роблять свій внесок у створення 

відповідної атмосфери.

Детальне вивчення словотворчого та етимологічного потенціалу слів художнього 

твору являє викликає жвавий науковий інтерес та сприяє розвитку мовної системи і 

розширенню знань про цю систему.
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соціальний педагог

Проблема важковиховуваності дітей в усі часи є актуальною, але особливо гострою 

постає в сучасних умовах суспільно-економічного розвитку. Так, наприклад, тривала 

відсутність батьків спричинює появу явища бездоглядності дітей, адже контроль за їхньою 

поведінкою, навчанням, розвитком та вихованням перебуває на низькому рівні. Все це й 

зумовлює педагогічну занедбаність та важковиховуваність підростаючого покоління.

У дослідженні проблеми важковиховуваності значний внесок зробили М. Алемаскін, 

В. Баженов, П. Блонський, Л. Виготський, Б. Кобзар, І. Козубовська, А. Макаренко, Р. Овчарова, 

В. Оржеховська, В. Сухомлинський, В. Ципурський та ін.

Варто зазнчити, що за «Концепцією превентивного виховання дітей і молоді», 

затвердженій Президією АПН України [5], наголошується, що превентивна робота повинна 

проводитися з усіма дітьми, починаючи від дошкільного віку, з метою попередження відхилень у 

поведінці, особливо з тими, хто перебуває у несприятливих умовах виховання і вже 
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характеризується негативною поведінкою, а також із тими, хто став на шлях асоціальної і 

протиправної поведінки.

Проблема важковиховуваності та відхилень у поведінці школярів тісно пов’язані з 

проблемою сімейного неблагополуччя. Саме в такому контексті нами було обрано вивчення 

явища важковиховуваності серед підлітків загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Перебуваючи у 

статусі соціального сирітства, вихованці шкіл-інтернатів позбавлені належного догляду та 

батьківського виховання. Таким чином, проблема дисциплінованості, дотримання правил 

моральної поведінки у підлітків даної категорії потребують особливої уваги та соціально-

педагогічної підтримки.

Корисними для нашої роботи є праці М. Алемаскіна, який основним критерієм 

важковиховуваності визначає ступінь відхилення від встановлених норм поведінки, стійкість 

негативних проявів, ставлення до основних видів діяльності. У проведених дослідження (згідно з 

психолого-педагогічними закономірностями відхилень у поведінці підлітків), М. Алемаскін 

виділяє чотири групи важковиховуваних, називаючи педагогічно-занедбаними тих підлітків, які 

негативно ставляться до навчання і суспільно-корисної діяльності, систематично порушують 

дисципліну, норми моралі, проявляють негативні риси особистості. Тобто, вчений акцентує увагу 

одній із стадій прояву важковиховуваності підлітків – це педагогічна занедбаність [1].

Вагомою для нас стала думка Р. Овчарової, яка визначає основою важковиховуваності 

саме соціальну занедбаність (як певному рівню розвитку соціально цінних властивостей 

особистості) [7]. Актуальною для нашої роботи є визначення І. Козубовської про те, що

важковиховуваність учнів – це максимально наближений до норми рівень відхилень у поведінці 

дитини [4, с. 93]. У своїх дослідженнях О. Дорогіна також зазначає, що в багатьох випадках 

важковиховуваність дітей є наслідком їхньої педагогічної занедбаності [3].

В даному контексті варто зауважити на актуальності педагогічних ідей А. Макаренка, 

який у своїй статтi «Дисциплiна, режим, покарання i заохочення» наголошував, що «нiяких 

природжених злочинцiв, нiяких природжених важких характерiв нема». Головна думка 

подальшого вислову полягає у тому, що наші дiти такими стають, якщо виховуються у 

несприятливих соцiальних умовах [6]. Ми дотримуємося поглядів А. Макаренка відповідно 

того, що у разі змiни умов та застосування правильних виховних засобів – особистiсть 

змiниться.

Відомий педагог-дослідник П. Блонський у книзі «Трудные школьники» відзначав, що 

поняття «важкий учень» можна вживати і в об’єктивному і в суб’єктивному розумінні. З 

об’єктивної точки зору, важкий учень – такий, по відношенню до якого робота вчителя 

виявляється малопродуктивною. Із суб’єктивної точки зору, важкий учень – такий, з яким 

вчителю обтяжливо займатися, який вимагає від вчителя багато роботи [2]. Вважаємо, що з 
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цим визначенням можна повністю погодитися, хоч воно, безперечно, не дає вичерпної 

характеристики явища важковиховуваності. 

Тому, перспективою нашої подальшої науково-дослідної роботи є вивчення 

психолого-педагогічних особливостей підлітків, які виховуються в загальноосвітніх школах-

інтернатах, а також – теоретико-екпериментальне дослідження впливу соціальної реклами як 

засобу подолання явища важковиховуваності.
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Початок ХХІ століття характеризує як інформаційне суспільство, в якому 

здійснюється інформатизація всіх галузей науки і освіти. Інформатизація суспільства – це 
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глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом 

діяльності в сфері суспільного виробництва є нагромадження, збирання, продукування, 

зберігання, оброблення, передавання та використання інформації. Ці процеси здійснюються 

на основі сучасних засобів процесорної та обчислювальної техніки, а також на базі 

різноманітних засобів інформаційного обміну [6]. Тому професійна підготовка майбутніх 

педагогів, їхня інформаційна культура та професійна готовність до використання 

інформаційних технологій вимагають особливої уваги та виступають гарантією 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери діяльності суспільства.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – засоби, пов'язані зі створенням, 

збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін, 

включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з 

інформацією [9]. Метою ІКТ є виробництво інформації для її аналізу та прийняття рішення 

для виконання певної дії.

Якщо в якості ознаки інформаційних технологій вибрати інструменти, за допомогою 

яких проводиться обробка інформації, то можна виділити наступні етапи її розвитку:

1-й етап (до другої половини XIX ст.)  «Ручна інформаційна» технологія, 

інструментарій якої складали: перо, чорнильниця, книга. Основна мета технології 

представлення інформації в потрібній формі.

2-й етап (з кінця XIX ст.)  «Механічна технологія», оснащена більш досконалими 

засобами доставки пошти, інструментарій якої складали: друкарська машинка, телефон, 

диктофон. Основна мета технології  представлення інформації в потрібній формі більш 

зручними засобами.

3-й етап (40 – 60-і рр.. XX ст.)  «Електрична технологія», інструментарій якої 

складали: великі ЕОМ і відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, 

ксерокси, портативні диктофони. Основна мета інформаційної технології починає 

переміщатися з форми представлення інформації на формування її змісту.

4-й етап (з початку 70-х рр.)  «Електронна технологія», основним інструментарієм 

якої стають великі ЕОМ і створені на їхній базі автоматизовані системи управління (АСУ) і 

інформаційно-пошукові системи, оснащені широким спектром базових і спеціалізованих 

програмних комплексів. 

5-й етап (з середини 80-х рр.)  «Комп’ютерна технологія», основним інструментарієм 

якої є персональний комп’ютер із широким спектром стандартних програмних продуктів 

різного призначення. 

6-й етап  «Мережева технологія», починають широко використовуватися в різних 



249

галузях глобальні і локальні комп’ютерні мережі. Їй пророкують в найближчому 

майбутньому бурхливе зростання, обумовлене популярністю її засновника  глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет [2].

З появою персональних комп’ютерів з’явився термін  «нові інформаційні технології»,  

під яким розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу, який 

орієнтований на розвиток інтелектуально творчого потенціалу людини з метою підвищення 

його ефективності,  завдяки застосуванню сучасних технічних засобів. На сучасному етапі 

методи, способи і засоби безпосередньо взаємопов’язані з комп’ютером, тому їх ще 

називають комп’ютерні технології [11].

Нові інформаційні технології характеризуються наявністю всесвітньої мережі 

Інтернет, такими її сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що надають широкі 

можливості. Жива комунікація невід’ємна від інформаційних технологій, тому на сучасному 

етапі розвитку технічних і програмних засобів інформаційні, технології називають 

інформаційно-комунікаційними. У цих комунікаціях комп’ютер займає своє місце. Він 

забезпечує комфортну, індивідуальну, різноманітну, високоінтелектуальну взаємодію 

об’єктів комунікації [12].

Узагалі ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу комунікації та 

створення,  поширення,  збереження та управління інформацією. Під технологічними 

інструментами та засобами мають на увазі комп’ютери, мережа Інтернет, радіо - та 

телебачення, а також телефонний зв’язок [5].

Поєднуючи інформаційні та комунікаційні технології, проектуючи їх на освітню 

практику необхідно зазначити, що основним завданням, яке стоїть перед їх впровадженням є 

адаптація людини до життя в інформаційному суспільстві.

По-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передавання знань 

і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від покоління до 

покоління, а й від однієї людини до іншої.

По-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині 

успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища. Це дає можливість 

кожній людині одержувати необхідні знання як сьогодні, так і в постіндустріальному 

суспільстві.

По-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим 

чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам інформаційного 

суспільства і процесу модернізації традиційної системи освіти в світлі вимог 

постіндустріального суспільства [4].
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Міжнародним медіа консорціумом визначено тенденції розвитку ІКТ, які впливають 

на розвиток системи освіти (рис.1.1).

Рис. 1.1. Тенденції розвитку ІКТ

1. Мобільні технології [13]. Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на 

основі якої створюється нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до 

навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому місці, що робить сам процес навчання 

всеохоплюючим і мотивує до безперервної освіти та навчання впродовж усього життя. 

2. Відкритий контент – це будь-які інтелектуальні продукти (текстові документи, 

мультимедійні матеріали, комп’ютерні програми), котрі представлені в Інтернеті і 

допускають їх вільне копіювання та використання за  умов  посилання  на  автора  

інформаційних  матеріалів.    

3. Електронні книги [7]. В електронному підручнику обов’язковим елементом є 

пошукова система, за допомогою якої стає можливим аналіз змісту книги, пошук необхідних 

відомостей за ключовими словами, система гіперпосилань, що забезпечує практично миттєве 

знаходження потрібного фрагменту тексту. [10].

4. Доповнена реальність [8]. Доповнена реальність – це середовище з прямим або 

непрямим доповненням фізичного світу цифровими даними. Цей процес відбувається в 

режимі реального часу, а провідником є цифрові пристрої – планшети, смартфони, «розумні» 

окуляри або аксесуари зі спеціальним програмним забезпеченням.

5. Сенсорні інтерфейси [1]. Дисплей із сенсорними властивостями дозволяє робити 

будь-які позначки, написи та малюнки в процесі пояснення. Вся викладена на лекції 

інформація, включаючи малюнки викладача, легко копіюється в незмінному вигляді в будь-

якій кількості і може використовуватися студентами. Таким чином, завдяки впровадженню 

інтелектуальних панелей можна підвищити якість навчання і підняти рівень освіти.
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6. Візуалізація даних та їх аналіз [3]. Використання засобів візуалізації матеріалу 

(комп’ютерна графіка, мультимедіа) динамічних об’єктів дозволить «оживити»  

інформаційний  ресурс.  

Глобальне впровадження комп’ютерних технологій у всі сфери діяльності, 

формування нових комунікацій і високоавтоматизованого інформаційного середовища стало 

першим кроком до формування інформаційного суспільства. Прикладом успішної реалізації 

ІКТ стала поява Інтернету � глобальної комп’ютерної мережі з її практично необмеженими 

можливостями збирання та збереження інформації, передавання її індивідуально кожному 

користувачеві [14].
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ГЕРОЙ В. СТУСА

КРІЗЬ ПРИЗМУ ЧАСОПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ

Олексенко Р.І., 

доктор філософських наук, доцент,

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

Важливим складником поетики В. Стуса є індивідуальний, духовний простір 

ліричного героя. Зокрема, у збірці «Палімпсести» він постає як alter ego автора, а сама книга 

характеризується єдністю лірико-філософської проблематики осмислення людиною свого 

життєвого шляху.
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Ліричний герой збірки, якого поміщено у замкнений простір ув’язнення, намагається 

подолати його фізично і метафізично. Категорія простору набуває у В. Стуса 

універсальності: вона включає не лише простір побутово-земний, а й простір неспинного 

ходу Буття. Наприклад, у вірші зі словами «Гойдається вечора зламана віть, / як костур 

сліпого, що тичеться в простір / осінньої невіді» корелюється з цим просторовим образом і 

часова характеристика, набуваючи ознак символічної речовинності: «вечора зламана віть» і є 

лейтмотивом цього твору. Пов’язаний з людським мікрокосмом, макрокосм звужується під 

впливом картини кінця світу. Навіть небокрай набуває ознак звичайного побутового 

приземленого простору – він уже «тугий», «погорбатілий з люті / гірких дорікань». Штучно 

розширює цей простір образ дзеркала, представлений у вірші «Сто дзеркал спрямовано на 

мене», що є лейтмотивним у художньому світі збірки «Палімпсести»: «Ми нібито обернені 

свічаддя – / єдино власну душу світлимо / і сяйво фокусуємо на серце» [1, с. 355]. 

Розширюючи простір, дзеркала виконують символічну функцію, адже відбивають двійника, 

друге Я людини. 

У контексті духовно-філософських пошуків ліричного героя, душа якого сповнена 

коливань, запитання, що звучать у вірші, свідчать про певну духовну кризу, підкреслюючи 

внутрішній конфлікт роздвоєння й водночас прагнення ліричного героя дослідити це 

глибинне роздвоєння, адже саме у цих ста дзеркалах і найлегше загубитися, заплутатися: 

«Справді – тут? Ти – справді тут? / Напевне, / ти таки не тут. Таки – не тут [1, с. 118]; «Хто 

єси? Живий чи мрець? Чи, може, / і живий, і мрець – і – сам-на-сам?» [1, с. 118].

Значущою для художнього світу збірки є широко представлена у її просторі стихія 

води, що є одним з першоелементів творення світу. Показаний у вірші «Цей став 

повісплений, осінній, чорний став» водний простір контрастує з біблійним образом 

первозданного хаосу. Тільки над темними водами літає не дух Божий – піднятися над ним 

може лише «вороння майбутнього». Смисловою домінантою вірша є «Люципера очі», які 

проступають крізь конкретно-предметні обриси простору. Цей простір є низинним і 

характеризується як «п’янке бездоння», «провалля яру». Поруч із цим простором – пахучо-

кольоровий простір київської весни, зображений через образ розгорнутого неба. Але вставне 

слово «здається» із самого початку підкреслює ірреальність зображеної картини. Інша репліка 

у багатоголоссі збірки заперечує попередній образ весняного неба: над квітучими луками у 

вірші «пливуть видіння, пагорбами криті»  й  «уже нависло небо гробом».

Життя зображено як «лабіринт бід», де лабіринт стає символом перепон Всесвіту, які 

виявляються на всіх напрямах і зупиняють імпульси тих, хто потрапив туди. Хибними 

шляхами, подібними до лабіринту, ліричний герой випробовує свої наполегливість і 

терпіння, змушуючи ще раз зробити спробу пошуку. Мотиви втрати шляху і передчуття 
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майбутніх «веремій» звучать у вірші «Бринить космічна музика струмка»: «Невже це ти, 

дорого почезань, / стежо народжень, що ввела в оману…» [1, с. 212].

Але наявний і мотив врятування в ситуації самоти завдяки любові: кохана виводить 

ліричного героя з «колючого посмерку» до великого світу: «…Ми ще пробудем – вище цього 

муру, / на рівні снів, де зорі – мов горох / струмітимуть по лицях лебедині, / що розкрилила 

пружних два крила / і в беручке багаття батьківщини / мене, за руку взявши, повела» 

(«Колючий посмерк повз, немов їжак...») [1, с. 212].

Цікавим тут є трактування образу-символу лебедині, для з’ясування змісту якого слід 

згадати особисту трагедію В. Стуса, силою розлученого з коханою дружиною і дитиною. В 

образі лебедині явно прочитується традиційний символ вірності, любові у шлюбі. 

Враховуючи наявний у збірці наскрізний сюжет шляху і те, що лебединя веде ліричного 

героя до Вітчизни, варто згадати, що в українській символіці лебідь є символом Діви Марії. 

Отже, не тільки на ідейно-тематичному, а й на поетично-образному рівні збірки 

підтверджується думка про те, що істинний шлях неможливий без віри.

Однією з домінуючих проблем у В. Стуса є проблема людської волі й вибору. [2].

Аналізуючи чинники, що є циклоутворювальними, як один з найважливіших, поряд із 

філософським осмисленням «противаг» душі ліричного героя, що не раз відзначала критика, 

можна виділити образ дороги, яка стає лейтобразом циклу. З одного боку, постійно звучить 

мотив кінця дороги: мотив заплутаності шляху («лабіринт бід») ускладнюється наявністю 

перешкод («і тільки терням поросла дорога», «шляхи поростають дрімучим терпким 

полином», «загородила пуга дорогу»). Образ «дороги в нікуди» відображає зупинку 

духовного Шляху як ліричного героя, так і його народу. На цьому етапі духовної еволюції 

з'являються апокаліптичні мотиви.

Отже, екзистенційні роздуми ліричного героя і проблема вибору розкриваються у 

збірці «Палімпсести» через особливий хронотоп, представлений метафорою лабіринту, 

мотивом сутінок, мінливим водним простором, топосом шляху тощо. Кожний із часово-

просторових образів і мотивів органічно вписується в художньо-філософську систему автора 

і підкреслює непевність позиції ліричного героя в його внутрішній силі та соціальному 

середовищі, а відтак – важкість екзистенційного вибору, що вимагає від особистості жертв і 

насамперед – самопожертви.
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Перші прояви елементів театрального мистецтва в Києві прийнято відносити до епохи 

Київської Русі, такими проявами називають виступи скоморохів. В часи середньовіччя 

елементи театру були присутні в народних обрядових іграх, церковних «дійствах» –

містеріях, що проводились під час релігійних свят

Перші відомості про театральні виступи в сучасному розумінні відносяться до другої

третини XVII – поч. XVIII ст., коли головним навчальним закладом міста був Київський 

колегіум, який з 1701 року отримав статус академії. Тут був шкільний театр, що виступав в 

будівлі колегіуму академії, а в літній час на відкритих майданчиках. Одна з найбільш ранніх 

згадок про шкільний театр Київського колегіуму міститься в листі архієпископа Лазаря 

Барановича Мелетію Дзику від 1676 року. У цьому листі Лазар пригадує про власну 

акторську участь у виставах (в студентські роки, очевидно, у 1630-ті), разом з ним у 

постановці трагедії брав участь Феодосій Сафонович. За свідченням митрополита Євгенія 

Болховитинова, літні виступи часто проходили на схилах гори Щекавиці, поблизу урочища 

річки Глибочиці. Шкільні драми писалися викладачами поетики і риторики, існувала 

традиція щорічно писати нові тексти, тому з часом з’явилося багато варіантів цих п’єс. Вони 

створювалися у формі мораліте, міраклів, діалогів, різдвяних і великодніх циклів. Одним з 

найбільш популярних був твір, написаний невідомим автором в 1673 році і вперше 

поставлений у 1674 – «Олексій, чоловік божий». Це була драма з агіографічним сюжетом, що 

включала образи античної міфології. Студенти також писали невеликі комічні інтермедії на 

народні теми, які ставилися між актами великих «професорських» драм, іноді вони були 

сюжетно пов’язані з основною драмою і доповнювали її (інтермедія «Іграння весілля» до 

п’єси «Олексій, чоловік божий»). З 1650-х років поширився жанр вертепної драми, що 

створювався також студентами Київського колегіуму [2].

До другої половини XVIII століття театральне життя міста залишалася майже 

виключно пов’язаним з Київською академією. У репертуар шкільного театру входили такі 

твори, як трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир» (вона вважалася зразком 

шкільної драми на історичні сюжети), «Милість божа» невідомого автора за сюжетами 

історичних пісень і фольклору, «Трагікомедія» Сильвестра Ляскоронського, різдвяне 
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«Комічне дійство» Митрофана Довгалевського, «Воскресіння мертвих» Григорія 

Кониського. У XVIII столітті в розпорядженні театру Київської академії були складні 

декорації, використовувалися спеціальні зорові, світлові та звукові ефекти.

Поряд зі шкільним театром, в XVIII столітті популярними в Києві почали ставати 

виступи народних балаганних артистів (лицедіїв) і кріпосних театрів. Вистави останніх 

проходили в приватних будинках, в яких «театр» влаштовували у великій кімнаті. З 1789 

року для проведення театральних вистав було відведено флігель Маріїнського палацу, також 

в кінці століття вистави проходили в одному з будинків на Печерську, який називали 

«Редутою».

Особливе значення для історії театру в Києві має переведення в місто Дубненських 

контрактових ярмарків у 1797 році. На київські контрактові ярмарки крім купців і ділових 

людей з’їжджалися артисти. Тут виступали польські, російські й українські трупи, балет з 

Іспанії, італійська опера. Тоді з’явилася необхідність в споруді постійного театрального 

приміщення. Перший київський Міський театр був побудований А. І. Меленським в 1804-

1806 роках на площі, що називалася в той час Кінною. (Після будівлі театру вона стала 

Театральна, сучасна назва – Європейська). У 1834 році був побудований перший у Києві 

літній театр в Маріїнському парку. Пізніше літні театри відкрилися в парку Шато-де-Фльор 

(у 1864 році), в парку «Ермітаж» на Трухановому острові (в 1890-ті роки) і в Купецькому 

саду (Літній театр Купецького зібрання, 1901 рік). Концертно-театральний зал був також у 

Контрактовому будинку на Подолі, побудованому В. Гесте і А. І. Меленським у 1815-1817 

роках. У 1850 році затверджено проект будівництва нового міського театру на розі вулиць 

Володимирської та Кадетської. До того часу дерев’яна будівля першого театру почала 

руйнуватися й у 1851 році її було знесено [3].

Кам’яний другий Міський театр (архітектор І. В. Штром) відкрився тільки у 1856 році, 

і п’ять років Київ залишався без постійного театрального будинку. На цей період київські 

артисти заснували невелике театральне товариство й орендували приватні приміщення – в 

садибі генеральші Брінк на Хрещатику, в будинку спадкоємців генерала Білогородського на 

Липках; також як тимчасовий театр використовувалась будівля колишньої етапної в’язниці 

на Подолі.

До останньої чверті XIX століття київський театр не мав власної постійної трупи і був 

універсальним – в його репертуарі були як п’єси драматичного та комедійного жанру, так і 

опера, балет, оперета. До того ж і трупи того часу часто не мали чіткої спеціалізації за 

видами сценічного мистецтва, навіть одні й ті ж артисти могли виступати як співаки або 

драматичні актори. Вважається, що сезон 1806 року у першому міському театрі відкрила 

кріпосна трупа відставного полковника Дмитра Івановича Ширая, власника маєтку 
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Спиридонова Буда Чернігівської губернії (тепер у Брянській області Росії). У 1805 році 

Д. І. Ширай придбав ділянку на схилі гори навпроти театру, облаштував тут садибу, в 

головному корпусі якої також працював театр. У трупі Д. Ширая брали участь близько 200 

артистів і музикантів, серед яких були як кріпаки, так і вільні.

У Міських театрах виступали польські, польсько-українські та російсько-українські 

трупи – А. Ленкавського, Лотоцького, Жолкевського, П. Рекановского, І. Ф. Штейна, 

Л. Ю. Млотковського. Вони давали спектаклі зазвичай польською мовою, рідше російською 

або українською. Спектаклі ставилися за класичними творами Шекспіра, Шиллера, Мольєра, 

Вольтера, гралися опери Россіні, Керубіні. Але часто давалися постановки далеко не кращих 

творів, глядача намагалися залучити «жахливими» назвами цих низькопробних п’єс, такими, 

як «Жахлива тінь Рінальдо, або Фантом», «Аббеліно, або Жахливий бандит венеціанський». 

Другого березня 1823 року трупою Ленкавського вперше була поставлена українська опера 

«Українка, або Чарівний замок», в тому ж році йшла драма українською мовою «Олена, або 

Розбійники на Україні» [6].

Часто відбувалися гастролі, на яких виступали видатні актори –М. С. Щепкін (1820-ті 

і 1840-ті роки), П. С. Мочалов (1837-1838), Л. І. Млотковська, О. Є. Мартинов, К. Т. Соленик 

(1845), М. Х. Рибаков. Відгук про акторську майстерність Щепкіна залишив Т. Г. Шевченко, 

а пізніше поет присвятив йому вірш «Заворожи мені, волхве» та поему «Неофіти». Великі 

театральні сезони в Києві пройшли у 1821, 1829-1830, 1837-1838, 1840, 1843 роках. У 1823 

році в Києві гастролювали оперні співаки львівського театру, а в 1835 – паризька драматична 

трупа з відомим австрійським актором Йосифом Скала. З 1840-х років Київ починає 

славитися як театральне місто. У 1841-1842 роках тут знову гастролює драматичний театр з 

Франції – на чолі з М. Жорж, в Контрактовому будинку виступали балет з Іспанії, оперні 

трупи з Італії та Польщі.

У другій половині XIX століття театр займає важливе місце не лише в культурному, а 

й у суспільно-політичному житті міста. У 1860–х роках у Києві працювала постійна 

російська драматична трупа М. К. Милославського. Вона ставила п’єси російських класиків –

М. В. Гоголя, О. М. Островського, М. Є. Салтикова–Щедріна; твори низькопробного змісту 

поступово витіснялися з репертуару. З кінця 1860–х років складанням високохудожнього 

репертуару займався спеціально створений громадський комітет. Гастролі кращих 

російських акторів, знаменитих зарубіжних театрів стали регулярними. У 1860-1890-ті роки 

в Київ приїжджали зірки Москви й Петербурга – І. Ф. Горбунов, В. В. Самойлов, 

В. В. Чарський, Ф. П. Горєв, М. Г. Савіна, П. А. Стрепетова, Г. М. Федотова, М. Н. Єрмолова, 

кияни побачили гру європейських і американських майстрів – Е. Россі, С. Бернар, Б. 

Коклена, Е. Дузе, А. Олдріджа. У 1863-1865 роках у Києві виступала італійська опера, 
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артисти якої стали добре відомі в Росії – Т. Де Джулі Борсі, А. д’Альберті, А. Рене, 

хормейстер С. Сабателлі. Антрепренер цієї трупи Ф. Бергер у 1867 році заснував першу в 

Україні Російську оперу. Датою народження київського оперного театру вважається 27 

жовтня 1867 року, коли на офіційному відкритті Російської опери було поставлено 

«Аскольдову могилу» О. М. Верстовського. З 1870-х років у Києві жив і працював 

композитор М. В. Лисенко, творець української оперної класики. Його перші опери 

«Чорноморці» та «Різдвяна ніч» в 1872-1873 роках ставилися аматорськими колективами і 

мали великий успіх, а з 1874 року опери Лисенка йшли в Міському театрі. Київську оперу 

неодноразово відвідував П. І. Чайковський, він залишив позитивні відгуки як про 

майстерність акторів і музикантів, так і про художнє оформлення спектаклів. У 1890 році 

композитор сам керував постановкою в Києві своєї опери «Пікова дама». У 1890-ті роки 

було здійснено постановку «Снігуроньки» М. А. Римського-Корсакова, на якій був присутній 

автор, а С. В. Рахманінов диригував власною оперою «Алеко» [5].

У 1878 році в Києві з’явився другий постійний театр. Підприємець Огюст Бергоньє 

перетворив на театральне приміщення власний стаціонарний цирк-театр «Альказар», 

побудований в 1875 році за проектом В. М. Ніколаєва на розі вулиць Фундуклеївської і 

Ново-Єлизаветинської. Після цієї реконструкції будівля стала відомою як театр Бергоньє.

Українська театральна культура з середини XIX століття піддавалася жорстким 

цензурним обмеженням з боку царської влади (див. Валуєвський циркуляр, Емський указ). 

Проти такої дискримінації виступали не тільки українські, але й російські театральні діячі. 

Наприклад, у 1877 році, через рік після виходу Емського указу, в бенефіс Г. Федотової була 

поставлена драма Т. Шевченка «Назар Стодоля». Вчинок актриси мав великий суспільно-

політичний резонанс. У 1882-1883 роках в театрі Бергоньє відбулися гастролі перших 

українських професійних труп – Г. А. Ашкаренка, М. Л. Кропивницького, 

М. П. Старицького. Вистави Кропивницького швидко набули популярності, особливо серед 

молоді, і це сильно стривожило владу. Незабаром київські гастролі українських театрів 

наказом генерал–губернатора О. Р. Дрентельна були заборонені. Після заборони тільки у 

1893 році трупа М. К. Садовського змогла з’явитися в Києві, і з того часу українські театри 

виступали в місті щорічно, але під ще більш посиленим контролем царської цензури. В 

інформаційній записці, складеній провідними діячами української театральної культури до 

першого Всеросійського з’їзду сценічних діячів (1897 рік) українські п’єси тих років названі 

«одноманітними» і «зовсім нецікавими для народу», що стало наслідком посилення цензури. 

Лише після революції 1905 року і виходу Маніфесту 17 жовтня, що надавав громадянські 

права і свободи, тиск цензури послабшав [4].
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З кінця 1880–х років в Міському театрі і театрі Бергоньє регулярно відбувалися 

гастролі російських драматичних колективів. Керівником однієї з таких труп 

М. М. Соловцовим (Федоровим) в 1891 році засновано Київське драматичне товариство, яке 

у 1893 році отримало назву «Драматичний театр «Соловцов»». Це був перший київський 

постійний драматичний колектив. Після пожежі, що знищила у 1896 році Міський театр, 

Соловцов організував будівництво власного театрального будинку (за проектом 

Г. П. Шлейфера і Е. П. Брадтмана, 1898), на місці ж згорілого Міського до 1901 року за 

проектом В. О. Шретера побудований новий Оперний театр. Театр «Соловцов» працював до 

1919 року, а потім був націоналізований і перетворений у Другий театр Української 

Радянської Республіки ім. В. І. Леніна, який існував до 1924 року. Соловцов і наступні 

керівники театру (після смерті засновника у 1901 році) з великою увагою ставилися до 

складу трупи та підбору репертуара, театр славився зразковою сценічною культурою. У 

1894-1905 роках сцена «Соловцова» щорічно надавалася для виступів українських театрів 

М. Л. Кропивницького, М. К. Садовського і П. К. Саксаганського, Д. А. Гайдамаки, 

О. Л. Суходольського, О. П. Ратмирової

У 1878 році в Києві з’явився другий постійний театр. Підприємець Огюст Бергоньє 

перетворив на театральне приміщення власний стаціонарний цирк–театр «Альказар», 

побудований  1875 році за проектом В. М. Ніколаєва на розі вулиць Фундуклеївської і Ново-

Єлизаветинської. Після цієї реконструкції будівля стала відомою як театр Бергоньє.

Українська театральна культура з середини XIX століття піддавалася жорстким 

цензурним обмеженням з боку царської влади (див. Валуєвський циркуляр, Емський указ). 

Проти такої дискримінації виступали не тільки українські, але й російські театральні діячі. 

Наприклад, у 1877 році, через рік після виходу Емського указу, в бенефіс Г. Федотової була 

поставлена драма Т. Шевченка «Назар Стодоля». Вчинок актриси мав великий суспільно-

політичний резонанс. У 1882-1883 роках в театрі Бергоньє відбулися гастролі перших 

українських професійних труп – Г. А. Ашкаренка, М. Л. Кропивницького, 

М. П. Старицького. Вистави Кропивницького швидко набули популярності, особливо серед 

молоді, і це сильно стривожило владу. Незабаром київські гастролі українських театрів 

наказом генерал-губернатора О. Р. Дрентельна були заборонені. Після заборони тільки у 

1893 році трупа М. К. Садовського змогла з’явитися в Києві, і з того часу українські театри 

виступали в місті щорічно, але під ще більш посиленим контролем царської цензури. В 

інформаційній записці, складеній провідними діячами української театральної культури до 

першого Всеросійського з’їзду сценічних діячів (1897 рік) українські п’єси тих років названі 

«одноманітними» і «зовсім нецікавими для народу», що стало наслідком посилення цензури. 
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Лише після революції 1905 року і виходу Маніфесту 17 жовтня, що надавав громадянські 

права і свободи, тиск цензури послабшав [1].

Список використаних джерел

1. Історія світової та української культури. Кредитно-модульний курс: навч. 

посібник. – Х., 2012.

2. Історія світової та української культури : підручник для вищих закладів освіти / 

В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К., 2006.

3. Історія української культури : навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 368 с.

4. Історія української та зарубіжної культури : навчальний посібник / за ред. 

С. М. Клапчука, В. Ф. Остафійчука. – К. : Знання, 2002. – 356 с.

5. Костилєва С. О. Історія української культури. Хронологія основних подій / 

С. О. Костилєва. – К., 2011. – 149 с.

6. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, 

Л. Г. Тишевська – К., 2011. – 259 с.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Омельченко Аліна

Науковий керівник: канд. соц. наук, Глебова Н.І.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

e-mail: alinaomelchenko1996@gmail.com

Дозвілля — це особлива сфера соціалізації дітей, у якій природно реалізуються їхні 

інтереси і потреби, особистісні і соціальні амплуа, розвивається активність, творча 

ініціатива, здійснюється пошук нових ціннісних орієнтирів шляхом вільного вибору видів 

діяльності.

Виходячи з того, що культура суспільства являє собою складну багатогранну систему, 

складовими якої є мова, мистецтво, наука, політика, релігія, традиції, звичаї, ідеологія, під 

дитячою дозвіллєвою культурою розуміється стан і рівень організації дозвілля дітей в 

суспільстві на певному етапі його розвитку. Дитяча дозвіллєва культура втілює національні, 

етнорегіональні, сімейні та дитячі традиції (духовні, святкові, художні, ігрові), відтворює 
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світосприйняття дитини, сприяючи реалізації різноманітних потреб особистості 

(пізнавальних, комунікативних, творчих, естетичних, розважальних, гедоністичних). 

Дозвіллєва культура особистості являє собою певну інтегративну якість, що 

виявляється на індивідуальному рівні організації вільного часу, реалізується через систему 

установок, знань, цінностей, емоцій у різноманітних видах дозвіллєвої діяльності (грі, 

художній і технічній творчості, спорті, спілкуванні).

Сфера дозвілля займає пріоритетне місце в сучасній системі національного виховання, 

так як в ній найбільш повно акумулюються та відтворюються народні традиції, звичаї, свята, 

обряди, декоративно-ужиткове мистецтво та фольклор. Але на даному етапі існування нашої 

держави залишаються осторонь вирішення проблеми дитячого. Діяльність дитячих гуртків, 

клубів, спортивних секцій здебільшого не контролюється. Разом з тим, триває процес 

комерціалізації дитячого дозвілля, що позбавляє дітей з малозабезпечених сімей можливості 

відвідувати такі заклади. Водночас на цьому тлі з'явилося безліч комерційних комп'ютерних 

та інших клубів, де діти та підлітки за плату мають доступ до ігор, зміст яких ніким не 

контролюється. З-поміж стратегічних напрямів модернізації національної системи освіти, 

окреслених у Законах України “Про освіту”, актуальним постає завдання щодо формування 

сучасного культурного дозвілля України, відродження, утвердження і подальшого розвитку 

національної системи культурно-дозвіллєвої діяльності підростаючого покоління. Це 

зумовлено тим, що в умовах нової соціально-економічної та культурної політики нашої 

держави науково обґрунтована система організації культурно-дозвіллєвої діяльності, яка 

обіймає сферу вільного часу дітей та молоді, покликана не тільки врахувати їхні природні 

здібності, а створити сприятливі умови для творчого розвитку та формування повноцінної 

особистості громадянина України, відтворити його національний характер, спосіб мислення 

та світогляд (І.Д.Бех, А.М.Богуш, В.Г.Кузь, О.Я.Савченко, О.В.Сухомлинська, Т.І.Сущенко 

та ін.).

Натомість відсутність конкретної державної політики щодо організації культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей, послаблення соціального контролю щодо її комерціалізації 

провокують відхід від традиційного для українського народу погляду на дозвілля як час 

суспільно-корисної діяльності. Це, у свою чергу, значно знижує не тільки громадську 

активність підростаючого покоління, а також гальмує заходи щодо педагогічного 

керівництва процесом формування свідомого громадянина.

Як наслідок, сьогодні надзвичайно важливого значення набуває розробка інноваційної 

системи цілеспрямованого, розрахованого на тривалий час виховання в дітей соціальних 

потреб, особливо пов’язаних із сприйняттям та відтворенням культурних цінностей, для 

повноцінного проведення дозвілля, а також відповідна професійна підготовка майбутніх 
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вчителів до ефективної організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів, з урахуванням 

нових тенденцій розвитку соціокультурної сфери українського суспільства.
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Незважаючи на те, що в сучасному суспільстві значно розширилися можливості для 

власного самовизначення й індивідуального розвитку, молодь як була, так і залишається 

найбільш вразливою, незахищеною частиною суспільства.

Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою суспільства, з 

другого - усе більше страждає від невирішеності своїх специфічних проблем. Досить 

важливим фактором, який деформує свідомість молоді, є відсутність довіри до неї з боку 

суспільства. Молодь є частиною суспільства, вона входить у розмаїття його зв'язків і 

відносин, однак дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку 

суспільства. Це визначає суперечності, котрі існують на рівні молодь – суспільство [1]. 

Найбільш суттєві з них такі: рівень освіти та матеріальний стан молоді;  потяг до знань і 

необхідність працювати;  прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків; 

професійний статус і потреби сучасного ринку праці; бажання вирішувати власні проблеми 

самостійно та реальна участь у прийнятті управлінських рішень.

Найактуальніше питання виживання і життя взагалі – є питання самореалізації та 

професійної затребуваності, особливо ця проблематика має гострий зміст саме для молоді. 
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Аспекти працевлаштування сьогодення має значно інший характер, аніж мали у СРСР [2]. А 

саме коли кожен представник молоді міг розраховувати на робоче місце здобувши певний 

фах. Зараз ця система майже не працює. Обумовлено це новими віяннями 

конкурентоздатності ринку та попиту і тому найбільші труднощі в працевлаштуванні 

відчуває молодь, яка найменше конкурентноздатна на ринку праці в зв’язку з недостатньою 

профорієнтацією, низьким рівнем професійної підготовки і відсутністю досвіду практичної 

роботи. При цьому, аналіз сучасного стану молодіжного сектора праці, який провів науково-

дослідний центр з проблем зайнятості населення на ринку праці Національної Академії наук 

України і Міністерства праці України, свідчить про те, що цю проблему передусім відчуває 

молодь, яка вперше вибирає професію і вступає в трудову діяльність після закінчення 

навчання. Процес вибору професії і включення молоді в трудову діяльність займає в її житті 

важливий і відповідальний період пошуку самовираження особистості і формування умов 

реалізації своїх потреб і інтересів [3]. Тому розробка програм входження цих категорій в 

економічно-активну частину населення має актуальне значення для розширення із зайнятості

і підвищення конкурентноздатності на ринку робочої сили. 

Разом з тим на сьогодні в Україні ще не напрацьована цілісна концептуальна модель 

працевлаштування випускників державних вузів за умов ринкових відносин [4]. Не 

розв’язані питання щодо прогнозу формування ринку праці, а отже й обґрунтування 

номенклатури спеціальностей. Вимагає змін і сама система підготовки молодих спеціалістів 

у вищих навчальних закладах з урахуванням ринкових вимог. Базуючись на аналізі системи 

планування і підготовки молодих спеціалістів на різних етапах економічного розвитку 

країни, можна зробити висновок, що ефективність системи вищої освіти за часи планової 

економіки визначалась, в першу чергу, підвищенням загального рівня освіти, достатнім 

забезпеченням галузей народного господарства спеціалістами відповідної якості і профілю та 

повною зайнятістю молодих спеціалістів після закінчення навчання.

Аналізуючи сучасні аспекти процесу підготовки фахівців, було встановлено, що для 

досягнення ефективного результату основну увагу необхідно зосередити на етапі проведення 

маркетингових досліджень ринку праці і попиту на спеціалістів різного профілю. Адже саме 

на цьому етапі відбувається збіг інтересів і поєднання завдань виробничих підприємств та 

учбових закладів. Оскільки цей процес повинен бути постійним і безперервним, 

маркетингові дослідження необхідно включити до переліку головних завдань учбових 

закладів, на базі яких і треба створити відповідні центри.

Фактично трудова та професійна сфера виступає чи не єдиним середовищем 

суспільного міжпоколінського діалогу [79], існування якого є об’єктивно необхідним (адже 
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трудова діяльність - цілеспрямована форма активності, здійснення якої неможливо без 

узгодження позицій сторін).

У сучасному українському підприємництві основній частині молоді будуть належать 

другорядні ролі, пов’язані із роботою за наймом, часто на умовах вторинної зайнятості, або 

перекваліфікована робота в інфраструктурі бізнесу. Часто відповідна робота розглядається як 

засіб здобуття першого трудового досвіду в разі, якщо молода людина не змогла знайти 

роботу в державних установах або підприємствах (чи великих пострадянських акціонерних 

товариствах) і не зуміла відкрити власний бізнес. Окрема частина молоді, яка не спромоглася 

знайти очікувану за рівнем доходу роботу або посісти високі позиції в комерційних 

структурах, змушена піти шляхом кримінальної діяльності. Саме ця частина молоді створює 

базис для соціального виключення.
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Модернізація освіти України спрямована на пошук ефективних напрямів 

індивідуального розвитку кожної дитини та вимагає наукового підходу до формування їх 

комунікативної компетенції. У цьому контексті важливим стає той факт, що розвиток 
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комунікативної компетенції дітей суттєвою мірою залежить від педагогічної майстерності 

вчителя. Так, уміння підтримувати приємне спілкування, говорити ясно і переконливо, 

навички ведення діалогу − розвиваються у дітей не відразу [3, c.22]. 

В умовах сучасного розвитку освіти в Україні пріоритетним та актуальним стає 

розроблення нового змісту, методів навчання та виховання дітей, які приїжджають із зони 

Антитерористичної операції. У зв’язку з цим постають цілком нові вимоги до професійної 

діяльності вчителів та вихователів. 

Надання цим дітям емоційної та моральної підтримки є невід’ємною частиною роботи 

загальноосвітнього навчального закладу та її працівників щодо переселенців. Діти сімей 

вимушених переселенців відчувають проблеми різноманітного характеру: побутові, 

матеріальні, психолого-педагогічні, що призводить до різних форм психосоціальної та 

педагогічної дезадаптації. 

За результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології, багато 

дітей-вимушених переселенців демонструють задовільне ставлення до навчання, проявляють 

слабку ініціативність та підвищену тривожність, мають місце прояви порушення поведінки 

та вербальної комунікації дітей. Аналіз теорії і практики свідчить, що в умовах сьогодення 

мало уваги приділяється розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених 

переселенців [4,5]. 

Спеціалісти на недостатньому рівні використовують практико-орієнтовані засоби 

розвитку комунікативно-мовленнєвої компетенції дітей, такі як: тренінг та сюжетно-рольова 

гра. Формування комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців досить 

ефективно та якісно проходить в умовах роботи групи продовженого дня, оскільки зазначена 

форма виховання дітей допомагає організувати найсприятливіші умови для їхнього 

відпочинку, навчання і виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в 

позаурочний час [1, c.10]. 

  Унаслідок усебічного аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури, 

присвяченої проблемі формування розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених 

переселенців, визначено низку суперечностей, що негативно позначаються на результатах 

навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах роботи 

групи продовженого дня, зокрема між:

вимогами законодавчо-нормативних документів щодо формування 

комунікативної компетенції дітей та недостатнім рівнем її прояву у дітей-вимушених 

переселенців;

суспільними вимогами до комунікативної компетенції дітей-вимушених 

переселенців та наявним рівнем комунікативно-мовленнєвих здібностей;
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традиційними підходами до навчання і виховання дітей-вимушених 

переселенців та сучасною інтерактивною методикою організації начально-виховного 

процесу;

необхідністю створення ефективних соціально-педагогічних засад формування 

розвитку комунікативної компетенції дітей-вимушених переселенців і браком належного 

науково-теоретичного обґрунтування цього процесу [2, c.30].

Подолання зазначених суперечностей потребує ретельного аналізу, розроблення й 

обґрунтування соціально-педагогічних засад формування розвитку  комунікативної 

компетенції дітей-вимушених переселенців в умовах загальноосвітнього навчального 

закладу.
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Інтерес до синдрому професійного вигорання викликаний тим, що помітно 

збільшилась кількість працюючий людей, котрі почувають себе втомленими та емоційно 

«згаслими», що в результаті відображається на продуктивності їх праці.
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Професійній діяльності належить окремий щабель в формуванні особистості, її 

способу життя та поведінки. При цьому роль професії має не тільки позитивний, але часом і 

негативний, навіть руйнівний характер по відношенню до особистості.

Синдром професійного вигорання відноситься до числа феноменів особистої 

деформації та являється негативною реакцією на робочі стреси, вбираючи в себе 

психологічні, психофізіологічні та поведінкові компоненти.

В даний час виокремлене широке коло професіоналів, схильних до емоційного 

«вигорання»,- це педагоги, психологи, психіатри, соціальні працівники, співпрацівники 

поліції, юристи, політики, працівники сфери обслуговування, менеджери тощо.

Особливу увагу приділяють педагогам, які не тільки навчають, а й кожного для 

спілкуються з учнями та мають не тільки виховний, а й психологічний вплив. Тому в даній 

ситуації надзвичайно важлива профілактика синдрому «професійного вигорання».

Рушійний механізм синдрому професійного вигорання обумовлений не стільки 

зовнішніми факторами, як внутрішнім світом конкретної особистості. Стан професійного 

«вигорання» на перших стадіях виникає в «душі» через недостатній рівень психологічної 

пристосованості, духовного потенціалу в конкретних обставинах. Людина, як електрична 

лампочка, під сильною напругою від великого об’єму роботи, від якої відмовитися не може, 

« запалюється, а потім з часом « гасне», черствіє душею, якщо не вистачає духовних 

ресурсів. І тільки емоційно сформовані , духовно багаті, цілісні особистості,  мають змогу 

подолати описані труднощі.[3]

Основною психічною якістю, яка забезпечує стресостійкість , є рівень особистої 

зрілості спеціаліста. Що включає в себе : рівень пізнання себе, вміння брати на себе 

відповідальність, приймати рішення та переймання свого та досвіду колег[1].

Фактори, що викликають «синдром професійного вигорання» доволі обширі. 

Найбільш поширені з них :

- монотонність роботи, непродуктивність;

- вкладення у роботу велику кількість особистісних ресурсів при відсутності 

позитивної оцінки праці;

- чітка регламентація часу праці, особливо при нереальних строках виконання;

- робота з «невмотивованими» клієнтами;

- напруженість та конфлікти в професійному середовищі, недостатня підтримка з 

боку колег та критицизм;

- відсутність умов для самовираження особистості на роботі.

Американський вчений Родгерс, виділяє наступні групи факторів, що провокують 

розвиток синдрому вигорання в професіях «людина-людина»:
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До особистісних факторів «вигорання» відносять: схильність до інтроверсії, 

реактивність, низький або високий рівень емпатії, авторитарність по відношенню до інших. 

Інший вчений Фрейденберг описує «вигоряючих» як співчутливих, гуманих, м’яких , 

ідеалістів, нестійких та інтовертованих особистостей.

Мехер доповнює список «авторитаризмом» та низьким рівнем емпатії [2].

Так, «вигорання» починається з сильного та тривалого стресу на роботі. «Вигорання» 

шкідливе не тільки для здоров’я працівника, але і для всього колективу в цілому. 

Зменшується продуктивність праці, лояльність до самого місця роботи.

Однак, не потрібно вважати «вигорання» чимсь неминуче. Треба застосовувати 

конкретні шаги для профілактики, котрі можуть попередити життєві та робочі стреси. Якщо 

рівень «вигорання» на високому рівні, в сукупності з прийомами «самодопомоги» доцільно 

звернутися до професійного психолога. Бо безперервний та прогресуючий дисбаланс 

неминучє веде до «вигорання», яке з’являється як наслідок некерованого стресу. 
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W ostatnich latach nastąpiły zdecydowane zmiany w rozwoju turystyki i w panujących

trendach na rynku turystycznym. Wiek XX przyniósł największe w dziejach ludzkości zmiany, 

związane z szeroko rozumianym rozwojem cywilizacyjnym - wzrostem zamożności i świadomości

społeczeństw, zmianą stylu życia i warunków pracy, rozwojem środków transportu, zmianą 

sposobów i motywacji spędzania czasu wolnego. Turystyka „jest fenomenem naszych czasów” i

stała się bardzo szybko: aktywnym czynnikiem rozwoju społecznego i ekonomicznego, stałym
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elementem struktury potrzeb współczesnego człowieka i jego rodziny [1]. Relacje pomiędzy ludzką 

świadomością i środowiskiem stanowią przedmiot zainteresowań geografii humanistycznej. Nowe

myślenie - humanizm, to zainteresowanie człowiekiem, życiem, światem otaczającym, 

doczesnością. To także badanie stosunku człowieka do przyrody, środowiska, które należy

zrozumieć, odkryć jego tajemnice, podporządkować potrzebom ludzkim. Sam termin pochodzi od

łacińskiego "humanus - ludzki" czy też "humanitas - ludzkość, człowieczeństwo", którym to

terminem zaczęto nazywać studiowanie najróżniejszych dziedzin ludzkiej działalności - od sztuki i

literatury poprzez filozofię i etykę do polityki. Jednak rolę nadrzędną, ponad filozofią i

moralnością, prawem i medycyną, przyznawali pierwsi humaniści włoscy retoryce i gramatyce. 

Humanizm czerpiący w dużym stopniu ze starożytności (o czym będę mówić jeszcze później) nie

odrzucał tradycji i pojęć chrześcijańskich. Większość przedstawicieli humanizmu starała się godzić 

pojęcia starożytnych z wiarą chrześcijańską, starała się stworzyć z człowieka ośrodek

zainteresowań.

Wartość to podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca cechę lub zespół cech właściwych

danemu zjawisku, stanowiących o jego walorach. Człowiek nadaje każdemu obserwowanemu

zjawisku pewną wartość, nawet gdy wobec obserwowanego przedmiotu pragnie zachować 

neutralność. Wartościowanie to dokonywanie ocen i formułowanie sądów oceniających, 

zawierających aprobatę lub dezaprobatę danego stanu rzeczy, zjawiska, zdarzenia, zachowania się 

[2, s. 44]. Ludzie swój wolny czas spędzają w różny sposób, nie zawsze tak jakby tego chcieli. 

Zależy to od stopnia rozwoju społeczeństwa, sytuacji materialnej jednostek wchodzących w jego

skład. Obecnie branża usług turystycznych umożliwia dostanie się niemal w każdy region Polski, 

jedyną barierą są środki materialne co różni dzisiejsze społeczeństwo od dawniejszych zbiorowości, 

gdzie podróż była dostępna tylko dla nielicznych i która zabierała mnóstwo czasu. Z drugiej jednak

strony pomimo łatwości przemieszczania się nie każdy może skorzystać z dobrodziejstw cywilizacji

z powodu różnych zewnętrznych czynników: dokształcania się, pracy zawodowej, pochłonięcia

obowiązkami rodzinnymi. Dlatego też czas wolny jest obecnie tak cenny dla niektórych.

W polskiej literaturze turystycznej spotykamy pogląd, iż turystyka przybrała charakter

masowy. W swojej obecnej postaci turystyka masowa posiada wiele dysfunkcji: zachowania

turystów - są uważane przez ludność odwiedzanych miejscowości za typowe dla kraju ich

pochodzenia, co nie jest prawdą; zaniknięcia gościnności - zwłaszcza w dużych ośrodkach

turystycznych; uprzedzenia i stereotypy - występują zarówno po stronie turystów jak i

mieszkańców. Małe miejscowości turystyczne oferują gościom fałszywą wersję swojego folkloru i

obyczajów dostosowaną do stereotypowych wyobrażeń o odwiedzanym kraju; transport i hałas -

przeciążenie szlaków komunikacyjnych, ograniczenie wolności pieszych, liczne wypadki, wzrost
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hałasu; liczba turystów  - niebezpiecznie wzrasta w miejscowościach górskich w stosunku do liczby

stałych mieszkańców.

Dlatego też zrozumiałe się wydaje ,iż w namyśle nad humanistycznym wymiarem turystyki

rozpocząć należy od zdefiniowania podstawowego pojęcia natury ludzkiej. Pojęcie natury pojawiło

się w myśli starogreckiej, gdzie było powiązane z ideą niezmiennych bytowych struktur. Struktury

takie z kolei były wyjaśniane jako efekt stałości natur gatunkowych, które determinowały określony

sposób zachowania się rzeczy i naturalny ich dynamizm. Natura rozumiana w sensie właściwym

oznacza pierwszą i wewnętrzną przyczynę działań. Ściślej mówiąc, natura ta jest tym czynnikiem

poprzez, który działa konkretny osobnik. W związku z tym człowiek ma określone potrzeby które

mogą zostać zaspokojone przez określone wartości . Jeśli człowiek sobie daną potrzebę uświadamia

i zdaje sprawę z tego , jaka wartość może tę potrzebę zaspokoić tak powstaje motyw. Przestrzeń 

turystyczna nie jest zjawiskiem jednorodnym – może być rozumiana wielopłaszczyznowo. 

Rozpatrywana z punktu widzenia człowieka, jako podstawowego jej wyróżnika, może zaistnieć nie

tylko w kategoriach przestrzeni realnej, funkcjonalnie użytkowanej, ale także w sensie wyobrażeń. 
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Таємниця як соціально-філософський концепт існував ще на зорі сучасної цивілізації. 

Таємниця була однією з найважливіших способів виживання людини, оскільки передбачала 

приховування інформації про джерела прожитку, а також про напад або прийоми захисту. 
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Аналіз поняття «таємниці», дозволяє нам визначити цей термін, як щось приховане 

від розуміння і сприйняття людей. Наприклад, В. І. Даль поняття «таємниця» трактує, як 

«хто чого не знає, то для нього таємниця; все приховане, невідоме, незнане» [1]. С. В. 

Ожегов наголошує на тому, що таємниця − це «щось нерозгадане, ще не пізнане, або те, що 

приховується від інших, відоме не всім, секрет». Таким чином, у понятті «таємниця» можна 

виділити два значення. Перше полягає в тому, що таємниця − це частина об’єктивної 

реальності, яка недоступна розумінню людини і його сприйняттю, внаслідок об’єктивно 

існуючого рівня науково-технічного знання. Інше значення поняття таємниці пов’язано з 

тими відомостями, які вже відомі окремій людині або групі осіб, але з різних причин 

приховуються ними від інших людей, груп осіб або держави [2]. 

Найперші, усвідомлені людством види таємниць виникли, найімовірніше тоді, коли 

відбувалося відокремлення в суспільстві жерців і військової знаті, монополізації в їх руках 

функцій управління і ведення війни. Ці таємниці вже були пов’язані не тільки з 

конкуренцією племен, які тримали в секреті військові хитрощі, але й з протистоянням 

соціальних груп всередині погіршення племінної організації, з прагненням більш сильних з 

них захистити знання, що було запорукою їхнього авторитету, впливу і виживання.

Члени привілейованих соціальних груп долучалися до таємних знань, до відомостей, 

які приховані і ретельно охороняються не тільки від ворогів, але і від родичів, які далеко не 

завжди здогадувалися про справжній сенс релігійних обрядів, про військові плани вождя, 

про те, як влаштовані зсередини культові або оборонні споруди. Хрестоматійна військова 

хитрість з Троянським конем була б неможлива, якби план приховування воїнів-данайців в 

утробі дерев’яного коня не зберігався в таємниці, і став би відомий захисникам Трої.

В основі будь-якої секретної сфери лежить наявність потенційного або реального 

протистояння, що змушує сторони приховувати інформацію, виявлення якої могло б 

негативно позначитися на їхньому становищі. Таємниця як соціально-філософський концепт 

виникає там, де є інтереси, передбачена конфліктна взаємодія, при якій та чи інша 

інформація може служити інструментом у протистоянні. Дана обставина спонукала 

соціальних суб’єктів приховувати і охороняти інформацію, яка може бути використана на 

шкоду їм, або на користь протиборчої або конкуруючої сторони.

Соціальна природа, а також історичне походження концепту таємниці зумовили 

особливий характер включеної в неї інформації по відношенню до будь-яких інших 

відомостей. Він обумовлений тим, що, як правило, предметом таємниці стають відомості, які 

пов’язані з діяльністю людей у найбільш важливих, основоположних сферах приватного і 

суспільного життя, розголошення або використання яких може завдати істотної шкоди. У 



272

цьому головна відмінність закритих, охоронюваних відомостей від загальнодоступної 

інформації [3].

Враховуючи велику різноманітність таємниць у суспільних відносинах, зокрема 

важливу роль особистих таємниць, можна стверджувати, що таємниця як соціальне явище 

прямо торкається кожної людини. Так чи інакше це є суб’єктом таємниці, оскільки, як 

мінімум, має особисті таємниці, а також володіє іншими відомостями, розголос яких може 

викликати несприятливі наслідки.

Отже, таємниця як соціально-філософський концепт являє собою правомірну 

заборону доступу до інформації, несанкціоноване отримання, а також розголошення або 

інше використання якої може завдати шкоди учасникам.
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Сучасна школа має сприяти розвитку демократичної культури, формуванню 

компетентностей, необхідних для проживання в європейському співтоваристві. Основу 

культури будь-якого суспільства становлять соціальні цінності. Сьогодні популярності 

набувають євроклуби як одна з ефективних форм позакласної роботи, що сприяє розумінню 

сутності європейських цінностей. 



273

Сутнісні основи європейських цінностей розглядали Н. Амельченко, Н. Бойчук, 

О. Сакало, Ю. Щербакова. Питання  організації роботи євроклубів вивчалии Н. Голосова, 

П. Кендзьор, А. Кирпа, Н. Маркусь, Л. Паращич. 

Загальне визначення сутності європейських цінностей пропонує Н. Амельченко, яка  

розглядає їх як сукупність та/або систему аксіологічних максим, основних принципів 

розбудови сім’ї, суспільства та держави, політико-економічних, культурних, правових та 

інших норм, що об’єднує значиму більшість жителів Європи та становить основу їх 

ідентичності [1, с. 2.]. Європейські цінності мають конкретне практичне вираження у вигляді 

правових норм, закріплених у низці базових документів Ради Європи та Європейського 

Союзу, та знаходять своє відображення у Хартії основних прав Європейського Союзу, Хартії 

засадничих прав Європейського Союзу. 

Європейський світ ґрунтується на демократичних цінностях, і в фундаменті його 

ціннісного устрою лежать права людини та орієнтація на захист інтересів особистості. 

Отже, сучасні європейці майже всі поділяють такі цінності: демократію, свободу, 

рівність, людську гідність та солідарність. Проте дослідження показують значні розбіжності 

у сприйнятті європейцями шлюбу, релігій, праці, щастя, статевих питань, евтанзії та смерті. 

Ефективною формою залучення старшокласників до європейських цінностей є  участь 

у роботі шкільних європейських клубів, головною метою діяльності яких є ознайомлення 

старшокласників з європейськими цінностями та традиціями, популяризація загального 

європейського культурного надбання, а також усвідомлення власної національної 

самоідентифікації. 

На підставі аналізу відкритих інтернет-ресурсів [2; 3] та на основі власного досвіду 

можна зробити висновок, що мета, завдання, форми та методи роботи, тематика заходів 

євроклубів різних регіонів України щодо ознайомлення з європейськими цінностями є 

спільними. Нині провідну роль відіграють інформаційні та комунікаційні технології, нові 

інтерактивні форми навчання, існує багатий арсенал вітчизняного та зарубіжного досвіду 

щодо застосування різних способів і варіантів ознайомлення з європейськими цінностями. 

Наприклад, використання таких навчально-виховних програм: «Ми в Європі», «Україна -

європейська держава», «Європейська та світова спадщина», «Я - громадянин Європи».

Програма «Європейський клуб» побудована на основі курсу «Європейські студії» 

(Л. Паращенко, Ю. Комаров),  «Концепції змісту освіти для європейського виміру України» 

(С. Кобернік, І. Тараненко, О. Овчарук, Н. Кузьмина, Ф. Степанов, Л. Паращенко).

Цікавими формами виховної роботи є різноманітні творчі конкурси, що розкривають 

європейську спадщину та мистецтво, досягнення в розвитку іноземних мов і літератури, 

європейської науки та техніки, конкурси суспільного спрямування: творчі зустрічі, лекції та 
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екскурсії, листування, Інтернет-контакти, мозкові атаки, фокус-групи, ситуаційно-рольові 

ігри, диспути та конференції, олімпіади та проекти, флешмоби та квести, конкурси графіті, 

кулінарні ярмарки, тренінги та турніри, вуличні акції тощо.

Прийнятною також є ініціатива євроклубівців щодо застосування інформаційних та 

комунікаційних технологій шляхом створення шкільних веб-сторінок, видання шкільних 

бюлетенів європейського спрямування, членства в освітніх міжнародних програмах 

(наприклад, «Європа в моїй школі», «Європа у валізі», «Вивчаємо Європу весело») та 

освітніх мережах («I'Earn»).

Створюючи умови для набуття необхідних європейських компетентностей, важливо 

організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб серед учасників панували 

демократичні відносини, повага до прав і свобод, повага до загальнолюдських цінностей,

толерантне ставлення, відчуття гордості за соціальні та економічні досягнення людства та 

власну участь у суспільному житті, була відчутна активна життєва позиція.

Вдалим прикладом пропагування європейських цінностей євроклубами може 

слугувати  Харківська асоціація шкільних євроклубів (ХАШЄК), створена у 2010 році з 

метою об'єднання творчого потенціалу євроклубів та участі старшокласників у європейських 

ініціативах.

На вивчення культури і традицій європейських країн спрямована робота 69 шкільних 

євроклубів Харкова (станом на 2017 рік).

Таким чином, застосування відповідних форм та методів поширення знань про 

Європу сприяє кращому розумінню сутності європейських цінностей (гідність, рівність, 

свободи, толерантність, верховенство права, солідарність), засвоєнню старшокласниками 

інформації європейської тематики, залученню до активних дій у процесах євроінтеграції 

країни. 
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Зміна виховних цілей і завдань на сучасному етапі розвитку українського суспільства 

на перший план висуває формування у молодих поколінь національних ідеалів, національної 

свідомості, патріотизму, морально-поведінкових норм. З огляду на це, надзвичайної 

актуальності й важливого значення набуває проблема виховання дітей на родинних 

традиціях українського народу, які містять багатий, накопичений віками матеріал і є 

відображенням народної психології, філософії, ідеології, характеру.

На важливості звернення до національних традицій українського народу 

наголошується в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст.[3], Національний 

програмах «Діти України» [1] та “Освіта: Україна ХХІ століття” [2], чинному законодавстві 

й концепціях, що стосуються діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у плані 

виховання молодих поколінь.

Аналіз традицій українського народу в історичному розвитку суспільства знаходимо в 

спадщині відомих етнографів, істориків, педагогів Г. Ващенка, Ф. Вовка, О. Воропая, 

О. Духновича, І. Огієнка, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського, 

П. Чубинського, Т. Шевченка.

Педагогічна культура народу – це суспільно-історичне явище, елементи котрого з 

часом змінюються. Вона становить відбиток історичного минулого, культури етносу, що 

мешкає на певній території і знаходить відображення у традиціях, звичаях, обрядах. Витоки 

українського національного виховання сягають у глибину віків. Протягом століть 

створювалися і розвивалися його форми, методи, засоби і прийоми. На основі практичного 

досвіду, осмислення та апробація якого відбувалося не одне десятиліття, українці доходили 

переконання у доцільності та ефективності певних традицій, доречності тих чи інших засобів 

виховання.

Родинно-побутова культура спрямовується на виховання у дитини шанобливого 

ставлення до батька й матері, бабусі та дідуся, інших родичів. Вона зміцнює сім’ю, виховує у 

дітей прагнення бути вірними заповітам батьків та дідів, зберігати сімейні традиції, рідну 

мову, жити за нормами народної моралі.
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Далі для прикладу розглянемо погляди на досліджувану проблему відомого 

українського педагога С. Русової, оскільки саме її погляди, на нашу думку, є найбільш 

показовими. Вона стверджувала думку про необхідність побудови системи національного 

виховання дітей, починаючи з дошкільного віку  на традиціях із урахуванням народної 

педагогічної мудрості. С. Русова наголошувала на специфічних рисах українській 

ментальності й обов’язковості її врахування в роботі навчально-виховних закладів. На її 

думку, на дитину впливають природа і клімат  краю, народні звичаї і традиції, суспільний 

устрій і становище матері та дитини в сім'ї. Щоб виховання дітей було успішним, воно має 

бути позначене народним мистецтвом, естетичним сприйняттям та емоціями. «Мусимо 

пам’ятати, – писала педагог, – що яке виховання дано дітям сьогодні, широко відіб’ється 

завтра в усьому характері нашого національного життя»[4, с. 109]. А для цього, вважала 

С. Русова, «кожна людина мусить розпочати свій розвиток із знайомства з попередньою 

роботою народів і насамперед роботою власного народу»[4, с. 113].

Незважаючи на досить високий рівень вивченості теми дослідження сучасними 

науковцями, чіткої науково-обґрунтованої системи засоби родинного виховання учнів 

початкової школи не набули і наразі продовжують виступати предметом наукових розвідок.
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РОЛЬ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ

Попова Марина

Науковий керівник: канд. філос. наук, доцент Поправо О. В.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

Формування життєвих цінностей є однією з найважливіших потреб становлення 

особистості, що залежить від економічного і культурного рівнів розвитку суспільства. Роль 
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музики у духовному житті сучасної молоді сьогодні надзвичайно велика, адже музична 

культура є одним з елементів формування життєвих цінностей особистості.

На сьогоднішній день спостерігається пристрасть молоді до легкого жанру, що є 

частиною масової музичної культури. Висока музична культура, яка відіграє важливу роль у 

формуванні загальнолюдських цінностей, на жать, у наш час не стоїть у пріоритеті молодого 

покоління. Його приваблює рок-музика: квадро, хіп-хоп, диско, реп тощо. Вважається, що 

така музика підіймає настрій і допомагає людині відірватись від дійсності. Та життєві 

цінності не можуть бути сформовані лише одним музичним напрямом [1].

Національно-релігійний компонент увійшов у музичне мистецтво і тому виріс рівень 

зацікавленості багатьма виконавцям. Найбільш самобутньою є народна музика: яскраві 

народні образи, чітка композиція, цікавий зміст підштовхує до розвитку морально-етичних 

цінностей як погляд на духовну красу і культуру [2].

Андрій Білий писав «…у музиці найбільше наближення глибин духу до поверхонь 

відомості» [3]. Музика впливає на будь-яку людину: вік, стать, соціальний статус, освіта та 

інші фактори тут ролі не відіграють. Вона виражає зв’язок людини та світу.

Важливим є місце музики у структурі художніх уподобань молоді. За подібною 

картиною сховані складні протиріччя сприйняття ціннісних орієнтацій в музичному 

мистецтві. Загалом, більшість людей мають у пріоритетах естрадно-розважальну музику, 

оскільки вона проста у своєму сприйнятті й не потребує моральних чи інтелектуальних 

зусиль для розуміння та оцінки. Така музика виступає як цілісний художній твір з цікавим 

сюжетом, вона відіграє роль фону. Музика виявляє здатність кожної людини переживати 

складні почуття, дає людям моральні сили, виховує мужність, віру у життя, красу, збагачує 

почуття та інтелект. А тому, сучасний процес навчання повинен бути взаємопов’язаним, 

представляти собою тісний зв’язок, синтез наукових та духовних прагнень [3, с. 48; 4, с. 122].

Музика зображує сторінки історії. Слухаючи музичний твір, людина отримує 

відповіді на багато питань, які її цікавлять. Тобто, музика має інформаційний характер, що 

суттєво підвищує знання про навколишній світ. Музика хвилює слухача, викликаючи 

відповідні реакції, знайомить з життєвими явищами, породжує асоціації. Крім того, музика 

поєднує в єдині переживання, стає засобом спілкування. 

Музичне виховання – це процес формування духовних потреб людини, моральних 

уявлень, інтелектуальних здібностей, емоційного сприйняття і самосприйняття, етичної та 

естетичної оцінки життєвих явищ. Іншими словами, виховання Людини як найважливішої 

складової суспільства. 

У більш вузькому розумінні музичне виховання – це розвиток здібностей до 

сприйняття музики. Воно є стимулом та корегуючим фактором природного розвитку 
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особистості, оскільки під впливом почуттів задоволення та радості, які виникають завдяки 

контакту з музикою, зростає напруженість та активність психічних процесів. Творчі музичні 

завдання сприяють розвитку пошукової діяльності, у процесі якої необхідно активно 

застосовувати інтелектуальні здібності.

Під час прослуховування пісень більшість людей підтанцьовує, виконуючи певні 

жести та рухи, які узагальнюють емоційний стан. Різноманітні твори викликають певні 

переживання та настрої у молоді, тим самим рухи під музику набувають певного 

стандартного характеру. Рухи під музику сприяють формуванню особистості, її

пізнавальних, вольових та емоційних сфер. Пізнавальні здібності розвиваються завдяки 

різноманітній тематиці музичної гри, хороводів, ознайомленню з художніми рухами. Однак,

пізнавальні процеси під час руху під музику активізуються лише у тому випадку, якщо 

людина може зосередитись на особливостях музичних засобів вирaзності. Вона, 

спостерігaючи за розвитком художнього образу, уважно слухає. Чим склaдніший та більший 

музичний твір, тим більше рухів використовується, тим інтенсивніше розвивається слухова 

увага, яка, у свою чергу, сприяє розвитку музичної пам’яті, що опирається на слуховий та 

руховий анaлізатори. Крім того, людина використовує характерні для тієї чи іншої музичної 

композиції рухи, передаючи не тільки вирaз та характер персонажів, але й ставлення до них. 

Тaким чином народжується творча уява.

Музика, слово та рух розвивають духовну складову особистості, виступають 

фундаментом для духовного розвитку особистості, без чого людина буде повільно йти до 

духовно-моральної деградації.
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Щоб розкрити сутність «Homo festivus» або «людини, що святкує» звернемось до 

свята як феномену культури. Зазначимо, що свято народжує емоційний настрій і дарує 

непритаманні будням почуття й відчуття, такі як: великодушність, щедрість, оптимізм тощо. 

Воно повністю змінює зміст людини, адже, переважна більшість з нас погодиться, що 

почуває себе по-іншому у вільний час, і особливо – у святкові дні (які дозволяють певні 

вольнощі). Свято дарує можливість бути іншим. Особливо актуальним це є для сучасної 

людини, яка відчуває потребу вислизнути з суб’єктивного відчуття прискореного ритму 

життя, виру хаотично змінюваних подій.

Поняття «Homo festivus» в науковий обіг увів французький публіцист, історик 

Ф. Мюре, який вперше його окреслив у своїй праці «Після історії». 

Попередником «Homo festivus» можна вважати «Homo Ludens» («Людини, яка грає»), 

яка представлена в ігровій концепції культури голландського вченого Й. Ґейзінги. У своїй 

концепції автор відображає особливості життя й діяльності людини і доводить, що вона

повинна зайняти своє законне місце в просторі культури і життя.

Вчений зробив гру основою основ, виходячи з того, що вона, на його думку, є 

епіцентром людської культури в цілому й свят, зокрема. Свято він розглядає як найбільш 

яскравий і повний прояв «священної гри»: через форму та функції гри, яка не залежить ні від 

людини, ні від культури, знаходить своє вираження пізнання того, що людина ніби укорінена 

в сакральному порядку речей [6, с. 37]. Культура, в первинних її формах «грається». Вона не 

народжується безпосередньо з гри, а розвивається в ній і за її зразком [6, с. 46]. 

У межах ігрової концепції Й. Ґейзінга розкриває й значення свята в житті людини та 

суспільства, наголошуючи при цьому на його упорядковуючій функції. Ця функція свята 
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висвітлюється і в інших святкових концепціях, але Й. Ґейзінга запропонував новий спосіб її 

обґрунтування у контексті розкриття значення архаїчного культу. Й. Гейзинга пояснює культ 

з ігрової точки зору, наголошуючи, що «у грі й через гру [людство] втілює уявлювані події й 

допомагає тим самим підтримати світовий порядок», «... культ – не більш ніж щеплення до 

гри. Однак первісним фактом була саме гра як вона є» [6, с. 36]. Свято завжди пов’язане з 

грою, «між святом і грою … існують найтісніші відносини»; втрата святом елемента гри або 

перетворення цього елемента на «фальшиву гру» згубним чином впливає на його зміст [6, 

с. 40].

Отже, можемо стверджувати, що поява «Homo Ludens» сприяло становленню «Homo 

festivus» та її осмисленню в культурному просторі сучасного світу.

До проблеми кризи святкової культури в сучасному суспільстві привертає увагу й 

Х. Кокс. Його концепція свята, яку він виклав у праці «Свято блазнів». Подібно до 

Й. Ґейзінги, Х. Кокс прослідковує зв’язок свята з суспільними змінами. Він визнає факт 

кризи святкової культури й наслідки цього явища: «святкування вже не об’єднують людей, 

як у давнину, не пов’язують їх ні з природою, ні з історією духовних шукань людства, ні з 

соціальною історією [5, с. 115]. Причини кризи святкової культури Х. Кокс вбачає у втраті 

західною людиною справжньої віри («смерть богів»), культ роботи й раціонального. 

Пригнічення духу святковості й фантазії ставить під загрозу соціально-історичне існування 

людського роду, адже в світі, який безперервно змінюється, свято й фантазія є незамінними 

засобами адаптації й оновлення.

У святі він вбачає можливість удосконалення сучасного суспільства, яке переживає 

духовний занепад, що в свою чергу відобразилось на сутності свята. За словами X. Кокса, 

ескапізм і насильство є головними хворобами сучасності, зцілення від яких можна знайти, 

«звернувшись до духу свята, тому що саме свято вміє говорити «так» життю та «ні» суспільній 

несправедливості» [5, с. 141]. На його думку, «лікування» західного суспільства почало 

здійснюватись під впливом таких «святкових» рухів, як «хіпі» і «нові ліві», до того ж, перші 

втілили в собі безпосереднє світосприймання й містичне споглядання, а другі – загальну участь і 

антиавторитарність, властиві, внутрішній природі свята [5, с. 142].

У монографії «Після історії» Ф. Мюре також бачить «Homo festivus» ключовою 

фігурою суспільства Постмодерну, але висловлює власну позицію. «Homo festivus» в 

осмисленні автора це своєрідна модель сучасного стану свідомості людини. Аналізуючи ідеї 

Ф. Мюре Р. Х. Аль-Хуссаїн в статті «Концептуалізація соціально-філософських моделей 

людини в XX столітті» пише: «в цій моделі людини змінені моральні норми, які допускають 

те, що колись вважалося аморальним. На авансцену її приватного життя під прикриттям 

толерантності виступили крайні форми гедонізму й еротики. «Homo festivus» не просто 
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вважає за краще ... ерзацкультуру, вона свідомо пристосовує літературу та історію до свого

культурного рівня, фальсифікуючи їх зміст. І, нарешті, вона нетерпимо ставиться до всього, 

що не вписується в її уявлення» [1, с 30].

Автор звинувачує «Homo festivus» у виникненні цивілізації Постмодерну. Ф. Мюре 

пише: «Homo festivus» дивиться в свою епоху як в дзеркало і дякує їй за те, що вона зробила 

її такою могутньою. Насправді ж жодна з «Homo festivus» не може перевершити іншу, бо 

кожна – всього лише «Homo festivus» і не може стати ніким іншим» [3, с. 34]. 

На антропологічному вимірі свята наголошує Р. Кайуа, пов’язуючи свято 

безпосередньо з часом. Вчений протиставляє його не лише буденному життю людей, а й 

вільному від роботи. Причому, час свята – «це криза, апогей, момент стрімкого прискорення 

й концентрації». Завдяки буйності й шаленству, які панують на святі, людина «виривається з 

домашнього затишку, з особистого чи родинного життя й потрапляє у вихор масової 

несамовитості, де натовп бурхливо стверджує свою єдність та неподільність, разом 

витрачаючи свої сили й багатство» [2, с 68].

У вітчизняній культурі зберігається трохи інше бачення «Homo festivus». «Людина, 

яка святкує» в нашій традиції зберігає своє національне коріння, вона належить народній 

культурі і, незважаючи на вплив часу, продовжує жити і демонструвати себе навіть в 

просторі сучасності.

У вітчизняній культурі немає чіткого розмежування феноменів гри, свята, праці. 

А. Ф. Некрилова зазначає: «в усі епохи в житті будь-якого народу святам відводилась 

величезна роль. Потреба в святах властива людству з найдавніших часів. Homo sapiens був 

одночасно і Homo Ludens – людиною,яка граює, і Homo Feriens – людиною святкуючою» [4, 

с. 52].

Н. А. Хренов у своїй книзі «Людина, яка грає» в російській культурі», формує образ 

російської людини як людини святкової, в якої протягом багатьох століть зберігається ігрове 

ставлення до світу. Автор аналізує святкову культуру Росії, її історичну трансформацію і 

зміну ставлення людини до свята і свята до людини. Н. А. Хренов відзначає що «Homo 

festivus» домінує в сучасному культурному просторі і якщо раніше її маску людина одягала в 

певні суворо регламентовані святкові дні, то зараз, на думку автора, така маска вже стала 

повноцінною частиною людини. Сучасне свято, як стверджує Н. А. Хренов, 

характеризується тим, що в будні людина носить маску обов’язкового, а в святі (на дозвіллі) 

вона її скидає і стає самою собою. Н. А. Хренов пише: «Індивід ніби виходить з берегів 

звичної поведінки, експериментуючи з собою, намагаючись постати в іншому образі. У той 

самий час сенс святкового перевтілення полягає в тому, щоб не просто покинути тісні форми 

своєї самості, а перевтілитися в божественного предка» [7, с. 26].
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Таким чином, проаналізувавши основні філософсько-культорологічні концепції 

«Homo festivus», можемо зробити висновок, що зазначений феномен зумовлений кризою 

святкової культури, яка стала наслідком трансформаційних процесів, пов’язаних зі 

становленням цінностей культури Постмодерну. Сучасна людина постійно знаходиться в 

святковій атмосфері, але втрачає повноцінне почуття святковості, вона постійно святкує, але 

втрачає спроможність повноцінно святкувати, що, у свою чергу несе загрозу буттю людини.
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Юрій Андрухович як постмодерніст має великий вплив на сучасну молодь. Його 

вміння поєднувати традиційні та заборонені теми унікальне. Окрім того, мистецтво слова 

письменник втілю не тільки на папері, але й на сцені. Така популяризація власних витворів 
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не тільки в Україні, а й закордоном, дає змогу Юрію Андруховичу гармонізувати традиційні 

і модерні цінності свого світогляду. Те, що він є Патріархом і представником 

«Станіславського феномену» в літературі, говорить про тенденцію змішування традиційних і 

заборонених тем у сучасному постмодерному світі. Яким чином він це робить? Ми це 

питання розглянемо через призму порівняльних лексем, тобто з мовознавчого боку.

Актуальність статті зумовлена підвищеною увагою сучасної лінгвістики до 

вивчення порівнянь, зокрема потребою детального висвітлення їхньої сутності, різновидів, 

засобів вираження, структурних, семантичних характеристик у художній літературі, їхніх 

естетичних впливів на читача.

Порівняльні конструкції із лексико-граматичного боку досліджували Н. Шаповалова 

[10] (функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській 

мові) й І. Кучеренко [7] (порівняльні конструкції мови в світлі граматики), тоді як із 

стилістичного – А. Сващенко [8] (порівняння у творчості О. Кобилянської), Л. Ставицька [9]

(порівняння в поемі М. Бажана), Г. Конторчук [6] (порівняння в поетичному мовленні 

В. Стуса), О. Барменкова [5] (компаративна модель світу в російській мові та її реалізація у 

творах І Бабеля) та ін.

Одним із найменш досліджених в українському мовознавстві у цьому колі проблем є 

питання вираження порівнянь у художній прозі, а саме у творчості Юрія Андруховича.

Виражаючи почуття щодо певної особи, об’єкта чи ситуації, Юрій Андрухович 

використовує порівняння різних типів. Вони виділяються серед інших засобів мовотворчості 

як своєю формою, так і стилістичною семантикою. Попри те, що порівняння є вагомим 

чинником творення експресивності художніх творів, вони й досі не підлягали ґрунтовному 

предметному аналізу, що й доводить актуальність нашого дослідження.

Метою статті є визначення семантико-структурного статусу порівнянь на матеріалі 

прози Юрія Андруховича з боку естетичного впливу на читача.

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:

4) розкрити зміст поняття порівняння з семантичного, граматичного, а також 

стилістичного боків;

5) розкрити специфіку порівнянь у прозі Юрія Андруховича з філософського 

боку.

Порівнянні лексеми так само, якщо не більше, як і слова-образи та слова в 

переносному значенні, свідчать про індивідуальну природу світосприймання, на чому в свій 

час наголошував О. Потебня. Природа порівняння, його семантична наповненість залежить 

від світогляду Юрія Андруховича, характеру його світовідчуття. Для письменника 

характерна матеріалістична основа творення порівнянь – вони є реалістичними, напр.: Вони 
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вже скоро тиждень, як не годовані, і закінчитись це повинно тим, що один із них зжере 

іншого [1, с. 106]; І, наче ляльку, почав розвивати її з безлічі простирадел… [2, с. 290]; … 

вони накрили нас, як голих у лазні … [3, с. 120]; В Україні я повністю розчинився в алкоголі. 

Розумій це передусім як метафору – в алкоголі часу [4, с. 322]. В основі порівнянь – їжа, 

одяг, алкоголь. Ці матеріальні речі найбільше у той час хвилюють письменника. Таким 

чином, завдяки використанню порівнянь розширюються семантико-асоціативні межі 

контексту і описувана реалія сприймається через призму чуттєвої індивідуальності Юрія 

Андруховича.

Семантична спрямованість порівняння звичайно поширюється від предмета думки до 

реалії, яка чимсь цей предмет нагадує, найчастіше в плані експресивно-оцінному. Напр.: 

…цей «Дитячий світ» зачинено аж до понеділка, і ходить по ньому двоє-троє сумних 

мілітонів, нечутних, наче приводи, що охороняють простір з паперовими голубами [1, с. 92] 

– Юрій Андрухович через першу особу (автора) розповідає про свої митарства за дефіцитним 

товаром у Москві, коли тільки міліціонери блукали за зачиненими дверима магазину, а він 

розчарований споглядав на цю картину. Письменник не тільки вводить нас у коло певних 

асоціацій, але й викликає виразно негативну оцінку описуваних людей, його естетичні 

погляди нас просто шокують своєю невибагливостю.

При цьому експресія порівняння може ніби додаватися до експресії основного слова. 

Такі семантико-експресивні зв’язки спостерігаємо у порівнянні Маленький тихий дідок 

сидить у кутку й доброзичливо спостерігає за тобою. Такий собі голуб сивенький [1, с. 132]. 

Пестливі суфікси -еньк у словах маленький і сивенький викликають у нас іронію, адже 

головний герой нещодавно на очах у діда виблював випите і спожите за столом у кав’ярні.

Стилістична роль порівняння здебільшого полягає у виділенні якоїсь особливості 

завдяки зіставленню з предметом, явищем, особою, основна ознака або одна з ознак яких є 

водночас і ознакою порівнюваного. Напр.: Древній і вічний, як сама наша 

багатостраждальна історія, Чортопіль гостинно запрошує веселитися [2, с. 41]. Давнє 

походження міста Чортопіль Юрієм Андруховичем передається через порівняння з 

Україною, такою ж давньою і багатостраждальною.

Саме до таких порівнянь дуже часто вдається у романі «Рекреації» Юрій Андрухович, 

у якого безнадійність, недосяжність очікуваного свята Воскресаючого Духу (реальних 

демократичних змін у Вкраїні) визначається завдяки порівнянню себе, тобто митця 

Хомського, з індійським гуру або старим цапом: … ступаєш на перон, трохи безпорадний, 

хоч зовні самовпевнений, як індійський гуру, – де Мацапура, шляк би його трафив, на 

дідька я сюди приперся, це свято не для мене, он як щебечуть панянки на колінах у паничів, а 

ти, старий цапе, тут не потрібен…[2, с. 27].
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Порівнюване слово й слово-порівняння знаходяться між собою в неоднакових у 

кожному конкретному випадку стосунках. Амплітуда стилістичного потенціалу тут може 

коливатися від створення одного синтетичного, неподільного образу на зразок щуролови-

інтернаціоналісти із «Московіади» Юрія Андруховича: Бо ви, як і щури, винищуванні вами –

чи не найостанніше з породжень імперії, її лебедина пісня [1, с. 103], до підкреслення 

лише якоїсь однієї риси, особливості, часто асоціативно сприйнятої, так у романі 

«Переверзія» письменник описує жахливий зовнішній вигляд вбивці з пекла: Бачив тільки, 

як закривавлений час від часу кивав давно немитою головою ... [2, с. 189].

Отже, функціонально-стильова сфера застосування лексичних порівнянь у творчості 

Юрія Андруховича нагадує застосування переносних значень слова: безвідносно до 

стилістичної настанови слова-порівняння можуть використовуватися як стилістично 

нейтральні (Якось вона влаштувала мені сценку, по-дитячому наївну і потворну... [1, с. 49]; 

Підійшовши до столу, Юрко виструнчився і, по-військовому мотнувши головою, назвався [3, 

с. 99] ), так і стилістично марковані (Але тільки вони, турки, можуть порятувати Москву, 

як колись гуси порятували Рим, від остаточного розпаду і запустіння [1, с. 55]; Вогнем 

пролетів над залою червоний у своєму піджаці волохань і схопив Аду, як соломинку, в кільце 

своїх лабет [2, с. 247]).

Таким чином, порівняння у прозі Юрія Андруховича трапляються досить часто, за 

семантикою вони пов’язані з повсякденним життям (процеси споживання їжі, вживання 

міцних напоїв, відвідування кав’ярень, любовні стосунки тощо). Реалістичність порівнянь 

тлумачиться нами як вияв постмодерного погляду на сучасне життя письменника, який не 

бачить у сьогоденні ні романтичних, ні феєричних фарб, тому що воно для митця сіре та 

непривабливе. Часте використання нецензурних слів у порівняннях вказує нам на негативну 

конотацію переважної частини порівнянь (у них вади окремих людей, суспільства в цілому, 

незадоволення власним життям тощо). Щодо стилістичної характеристики, то порівняння 

переважають розмовного стилю мовлення, в них відсутні асоціації щодо абстрактного 

світосприймання дійсності. Естетичні погляди автора вказують на руйнації моральних 

принципів, ідеалів, заборон тощо.
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В период поздней античности особое внимание уделялось гуманитарному 

образованию. Как известно,  в те времена образование делилось на три ступени: первая 

ступень – начальная школа, вторая ступень – среднее образование, третья ступень – высшее 

образование. Философские школы считались учреждениями, где можно было получить 
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альтернативное философское образование.  Философские школы различались по 

направлениям: платонические, перипатетические, стоические, эпикурейские и другие.  На 

протяжении тысячелетий особый интерес у ученых вызывает платоническая философская 

школа. [1] Как отмечается, Платон был озадачен поиском путей и способов целостного 

развития человека, стремился найти условия и средства, которые максимально полно 

позволят людям реализовать свой природный потенциал, гармонизировать их отношения как 

друг с другом, так и с социумом. В образовании Платон большое внимание уделял 

соотношению составляющих наследственности, среды, развития тела, разума, воли, чувств 

[2].  По Платону понятие «пайдейя» обозначает - «образование». «Пайдейя» - это путь 

(руководство, организация),  который проходил человек, стремящийся к духовному и 

физическому совершенству «калокагатии», и достигалось это духовное и физическое 

совершенство посредством обретения добродетели – «аретэ». Знание позволяет людям 

постигать истинные ценности, быть добродетельными, становиться совершенными, оно 

является основой всех добродетелей и выступает в виде «эйдосов». Согласно Платону, аретэ, 

добродетели, можно научиться путём постижения самого себя. Следовательно, пайдейя была 

средством реализации самой природы людей, по Платону, «пайдейя»  – организованное 

образование, позволяющее людям реализовывать содержащееся в их душах стремление к 

подлинной аретэ; обоснование идеи природной индивидуальности человека, реализация его 

внутреннего потенциала [3].

Исследователи творческого наследия Платона полагают, что его идеи актуальны и по 

сей день.

А.Ф. Лосев в своих трудах уделяет им большое внимание, рассматривая их по-своему. 

Он пишет о всестороннем образовании,  которое включает в себя совершенного, идеального 

и свободного человека (т. е. калокагатия). Такой человек обладал физической красотой и 

внутренним благородством. Таким человеком, по Платону,  можно было стать при помощи 

образования, воспитания и упражнений,  которые следовало бы выполнять с ранних лет. 

А.Ф. Лосев, анализируя идеи Платона, пишет, что духовная красота «это самая высшая идея 

идей; начало всех начал»…[4].

В современных условиях ученые, основываясь на концепциях Платона, заложенных в VI в. 

до н.э., формируют свое видение образования. Образование, по Платону, 

самосовершенствование, движение на пути к знанию. Современное образование, 

опирающееся на идеи Платона, имеет свои особенности. Человек ценен сам по себе и его 

духовное развитие, образование во многом зависит от его личного опыта. Каждый человек 

формирует свое «Я», личные убеждения и ценности при взаимодействии с социумом.  В 

обществе происходит утверждение жизни отдельной личности, реализация и раскрытие ее 
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сил и способностей. Человек образуется на протяжении всего своего жизненного пути,  

поэтому окружающая среда оказывает большое влияние на образование. Образование –

именно тот фактор, который оказывает определяющее воздействие на развитие и 

становление личности, и здесь можно говорить не только о внешних факторах развития 

личности, но и о внутреннем становлении человека. Таким образом, образование – это не 

только подготовка к жизни, но и сама жизнь. Человек, по мнению Платона, уже не мыслится 

без влияния общества, социального опыта. В этой связи можно говорить не только о 

ценности образования в современных условиях, но и о непреходящей ценности 

образовательного феномена античности в гуманитарных науках начала ХХІ века. Таким 

образом, образовательные идеи Платона по-прежнему актуальны и важны для понимания 

современной системы образования.
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Сучасний стан розвитку нашого суспільства прикметний зростанням етнічної 

свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної давнини, усвідомленням 

необхідності збереження традиційного народного мистецтва як генофонду його духовності. 
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Народне мистецтво в Україні завжди було й залишається нині складником національного 

способу життя, виразником його етнічних ідеалів. Любов до рідної мови, обряду, 

традиційного ремесла і в цілому – до розуміння сутності національних цінностей плекає і 

формує любов до рідного краю, до своєї Батьківщини. Важливим сьогодні є засвоєння 

цілісності та різноманітності культурного досвіду й набутку народу, що дає розуміння 

закономірностей розвитку народного мистецтва. Звернення до життєдайних джерел 

народного мистецтва, до збереження та оновлення всіх його видів і жанрів – це усвідомлення 

свого родоводу, духовних традицій, це відродження українського народу.

Вишивка – складне багатогранне явище художньої культури українського народу. Це 

один із давніх, найбільш масових і розвинених видів народного декоративного мистецтва. 

Історичні, літературні, фольклорні матеріали стверджують активне побутування на Україні 

вишивки одягового, інтер’єрного побутового та обрядового призначення як у сільському, так 

і у міському середовищах.

Полтавщина – один з найбільш своєрідних, яскраво виражених центрів народного 

декоративно-прикладного мистецтва України. Здавна набули тут свого розвитку різноманітні 

види народної творчості і насамперед такі, як гончарство, килимарство, художня обробка 

деревини, лозоплетіння, набійка, вишивка. На Полтавщині до традиційних осередків 

народного мистецтва належать Решетилівка, Опішня, Кременчук, Нові Санжари, Лубни, 

Великі Сорочинці.

Сучасна українська вишивка – складне, багатогранне явище. Розвивається вона в 

сфері традиційно-побутового, самодіяльного мистецтва та творчості майстрів-професіоналів. 

Традиції української вишивки і подальший розвиток її локальних особливостей знаходимо у 

визначних центрах народної творчості: саме тут працюють народні майстри, художники, 

діяльність яких спрямована на дбайливе вивчення кращих зразків вишивки, збереження її 

класичного надбання.

Мистецтво вишивки притаманне майже кожній українській родині. Вміння вишивати 

традиційно передається від покоління до покоління. У такий спосіб бабуся, мати передавали 

народний художній досвід, естетику національної культури, дбали про наслідування у 

поколіннях родинних художніх традицій.

Традиційний орнамент у вишивці набув гуманістичного змісту, оптимізуючи 

життєтворчу сутність людського буття. Вишиваними були одяг, фрагменти взуття та хатні 

оздоби: штори скатерті, рушники. Одяг був повсякденного призначення і святковий. Для 

щоденного носіння служили більш просто вишиті сорочки. Святковий одяг – більш 

розкішний, привабливий. Сільське населення одягалося лише у тканини домашнього 

виготовлення [3].
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Особливістю полтавської вишивки є поєднання рослинного, рослинно-

геометричного та геометричного орнаментів, використання мотивів, характерних для 

даної місцевості. Це «барвінок», «хмелик», «морока», «курячий брід», «зозулька». 

Улюбленим мотивом полтавських вишивальниць є «гілка», «ламане дерево». Основу 

геометричного орнаменту становлять найпростіші фігури: скісний і прямий хрест, 

квадрат, ромб, трикутник, зірчасті мотиви. Комбінації їх у різноманітних сполученнях 

створюють розмаїтість і величезну кількість варіантів композиційних побудов. 

Відмітною рисою геометричних орнаментів є віртуозність внутрішньої розробки 

мотивів у поєднанні з чіткою лінією, що об’єднує всю композицію, створює спокійно-

розмірений ритм. Усі композиції геометричного орнаменту мають безперервний ритм 

руху, тому важко знайти його початок. Це ланцюг, у якому одні елементи малюнку є 

водночас частинами інших. Різноманітність мотивів досягається насамперед за рахунок 

застосування величезного арсеналу технік: вишивання хрестиком, гладдю, 

комбінованими техніками, з застосуванням різноманітної фурнітури тощо [6].

Полтавська вишивка відзначається багатством техніки і ювелірністю її 

виконання. Характерною особливістю є поєднання в різноманітних композиціях різних 

технік вишивання: лиштви (точної гладі) з мережками, «виколками», «солов’їними 

вічками», «ретязем», «вирізуванням». Техніка виконання одержала назву від вигляду: –

«гладь» відзначається гладенькою поверхнею, яка утворюється в результаті 

рівномірного, щільного паралельного накладання стібків, «солов’їні вічка» – круглі, як 

око соловейка, «вирізування» — ажурний квадратик вирізується і виходить ажурна, 

прозора техніка, «виколка» виконується методом виколювання голкою в одне місце по 

рахунку ниток, «прутик», «роздільний прутик», «гречечка», «ляхівка» та багато інших 

видів технік [1].

Бабенко Надія Несторівна – художник декоративного мистецтва, народний 

майстер художнього килимарства та вишивки. Упродовж життя вона працювала 

головним художником Решетилівської фабрики художніх промислів імені К. Цеткін, 

викладала у Решетилівському художньо-професійному училищі (нині художньо-

професійний ліцей). Член Національної  спілки  майстрів народного мистецтва України 

і Національної спілки художників України, заслужений майстер народної творчості 

України, була відзначена низкою нагород, серед яких Державна премія України 

ім. Т.Г. Шевченка, орден Княгині Ольги третього ступеня. Учасниця всеукраїнських, 

всесоюзних, міжнародних виставок, (Бельгія, Канада, Японія, Болгарія, Югославія, 

Польща, Угорщина, Франція, Нідерланди, США, Норвегія, Великобританія, Об’єднані 

Арабські Емірати) конкурсів, фестивалів, конкурсів і творчих симпозіумів. Килим 
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«Древо життя» з 1969 року прикрашає блакитну залу штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. 

Її витвори зберігаються в музеях Києва, Полтави, Сум, Канева, Решетилівки та в 

приватних колекціях Франції, Німеччини [7]. 

Інший народний майстер художньої вишивки – Закорко Ольга Іванівна, 1940 р.н. Вона 

закінчила Київський художньо-промисловий технікум. Навчалась майстерності у Ельвіри 

Євгеніївни Талащенко. Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, 

лауреат премії Всеукраїнської виставки «Український вишитий рушник». Певний час 

майстриня працювала творчим майстром, художником філії Виробничо-художнього 

об’єднання «Полтавчанка» в Лубнах. Вишиває народні вироби – рушники, сорочки, блузки, 

скатертини, серветки, постільну білизну з геометричною та рослинною орнаментацією. 

Учасниця всеукраїнських, всесоюзних, міжнародних  виставок (Росія, США, Канада), 

симпозіумів та ярмарок. Роботи зберігаються в музеях м. Київа, Полтави. Мешкає в м. Лубни 

Полтавської  області [4].

Іпатій Ніна Іванівна, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

з 1991 року, майстер-художник художньої вишивки. Постійний учасник Всеукраїнських 

виставок. Провела ряд персональних виставок на Україні. Заслужений майстер народного 

мистецтва України. Член Національної Спілки Майстрів Народного Мистецтва України. В 

2005 році нагороджена бронзовою медаллю «Кращий вітчизняний товар року». Постійний 

учасник всеукраїнських художніх виставок. Провела ряд персональних виставок. ЇЇ твори 

знаходяться в музеях України та в приватній власності духовенства, митців, послів, 

президентів і політиків, як в Україні так і за кордоном.

Вакуленко Надія Вікторівна – Народний майстер художньої вишивки. 1960 року 

народження. Закінчила Вижницьке училище ужиткового мистецтва. Працює викладачем у 

Решетилівському художньо-професійному училищі (нині художньо-професійний ліцей). 

Вишиває жіночі блузки, сорочки, серветки, доріжки. Член Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України. Учасниця всеукраїнських, міжнародних (Корея), виставок  та 

ярмарок. Твори зберігаються в музеї Решетилівського художньо-професійного училища та в

приватних колекціях. 

Творчість Олександри Кузьмівни Великодної – прекрасна сторінка в історії 

українського народного мистецтва. Майстриня глибоко знала і творчо продовжувала традиції 

народного полтавського вишивання, віртуозно володіла всіма секретами техніки художнього 

вишивання. Олександра Кузьмівна все творче життя присвятила художній вишивці і 

віддавала перевагу м’яким, теплим пастельним відтінкам коричневого, вохристого, але 

найбільше – білого з невеликим вкрапленням зеленуватого, сірого кольорів, створивши за 

своє життя понад 700 малюнків для оздоблення жіночих блуз за старовинними народними 
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мотивами, чоловічих сорочок «чумачок», скатертин, серветок, доріжок та іншого 

асортименту. В 1976 році нагороджена Дипломом лауреата Першого Всесвітнього 

фестивалю за участь у виставках, Почесною грамотою Міністерства місцевої промисловості 

УРСР, грамотами Полтавського будинку народної творчості за активну пропаганду та 

розвиток народної творчості – вишивку [5].

Вишивка приваблює не тільки одних жінок. Так, художники Григорій Гринь та

Михайло Півторацький з села Опішнє є талановитими митцями, які відомі за межами 

України. Вони створюють ескізи для чоловічих сорочок [2].  Творча манера Григорія Гриня 

вирізняється застосуванням напруженої колірної гами, іноді побудованої на контрастних 

поєднаннях теплих і холодних тонів. Широко використовує художник полотно сірого, 

зеленого, голубого, коричневого тонів.

Отже, нині в Україні працює багато художньо-виробничих майстерень, які 

об’єднують майстрів, спрямовують їхню творчу діяльність на створення високих зразків 

народного мистецтва, залучаючи їх тим самим і до відродження подекуди забутих народних 

традицій і звичаїв.
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На початку ХХ століття світова наукова думка сформувала новий погляд на 

цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку висуває на перший план не акумулювання 

матеріальних благ, а розвиток потенціалу людства і збереження оточуючого середовища. 

Людина з її потребами, ресурсами та можливістю розвитку визнається основою прогресу та 

стає фокусом політики і запорукою благополуччя кожної цивілізованої держави. 

Концепція людського розвитку і суспільного прогресу швидко знайшла втілення в 

працях вітчизняних науковців, таких як С. Бандура, Н. Борецька, Е. Лібанова, В. 

Скуратівський, О. Палій та ін. Водночас динаміка ринкових процесів, зниження рівня життя 

населення та стрімкі зміни, що наразі переживає Україна потребують подальшого 

осмислення даного напрямку. 

Економічний ріст країни неможливий без трьох видів капіталу – людського, фізичного 

та природного. Нажаль, довгий час в Україні фінансування людського капіталу не 

розглядалося як пріоритетна задача. Тому зараз дана проблема постає дуже гостро і виникає 

питання зайнятості та раціонального використання трудового потенціалу. На даний час в 

країні спостерігається процес «старіння нації», скорочення тривалості життя, проявляють 

себе наслідки демографічної кризи і відбувається масова трудова міграція. Це призводить до 

помітного скорочення ресурсного потенціалу та розбалансованості ринку праці. В більшості 

регіонів країни бракує економічно активного населення. Майже 40% сільськогосподарських 

підприємств і більш ніж 30% промислових мають гостру проблему нестачі кваліфікованих 

кадрів.

Людський капітал є основою добробуту країни. Він визначає рівень 

конкурентоспроможності економіки та її силу. Основними сферами, що потребують 

особливої уваги та спрямованості соціальної політики є охорона здоров’я, професійна 

підготовка, загальна освіта, інформаційне забезпечення, мобільність робочої сили та 

виховання і просвітницька діяльність дітей будь-якого віку.

На сучасному етапі розвитку національної економіки першочерговим завданням 

держави є врегулювання і зменшення трудової міграції населення та стимулювання 

позитивного приросту населення країни. Невпинне зростання світових соціальних 
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стандартів, що особливо відчутне в контексті Евроінтеграції України, постійно підвищує 

потреби соціальної сфери для забезпечення і розвитку людського капіталу. Це вимагає 

інтегрованості та кооперації соціальної політики з економічною на основі динаміки ВВП, 

продуктивності та ефективності виробництва. 

Можна запропонувати наступні заходи щодо розвитку людського капіталу в Україні: 

– розробка програм підтримки молодих спеціалістів, що будуть направлені в сільську 

місцевість та на промислові підприємства; 

– поступове приведення рівня фінансування сфер освіти та охорони здоров’я до рівня 

розвинутих країн;

– підтримка та стимулювання малого бізнесу, що запобігає трудовій міграції та 

створює нові трудові місця;

– розробка програм щодо розвитку творчої активності людей та підвищення їх 

кваліфікаційного рівня;

– встановлення державних гарантій соціального захисту та забезпечення населення;

– стимулювання зацікавленості роботодавців у наданні гідних умов праці та 

соціальних гарантій для працівників.  

Отже, соціально-економічна сфера України потребує значних змін на багатьох рівнях 

для забезпечення якісного розвитку людського капіталу та, як наслідок, підвищення рівня 

життя та добробуту країни. 

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ МІЖКОНФЕСІЙНОЇ РАДИ ЯК 

ЧИННИК ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

МЕЛІТОПОЛЯ
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Ряд дослідників виділяють духовно культурні практики як особливу інтелектуальну 

активність, спрямовану на досягнення соціально значущих намірів. Духовно-культурні 

практики можна вважати породженням соціальних умов – розширенням прав та свобод 

громадян, їхнім інтересом до конфесії та її діяльності, авторитетом релігійного інституту у 
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порівнянні із іншими. Ці та інші умови сприяли появі та популяризації духовно-культурних 

практик на тлі традиційних культових практик. 

В умовах становлення громадянського суспільства міжконфесійні ради, що 

функціонують сьогодні в Україні, переглядають свій підхід до власної діяльності. Це має 

свій вияв у побудові партнерських стосунків із державою, громадськими організаціями, 

зокрема у формуванні системи практик [1].

Всі світові релігії засновані на фундаментальних гуманістичних цінностях: милосердя, 

справедливість, толерантність, виховання підростаючого покоління на високих ідеалах добра 

і поваги один одного. І тому консолідація зусиль релігійних об'єднань, їх взаємодія з 

державними та громадськими структурами - важливе, неодмінна умова забезпечення миру і 

злагоди на планеті [2].

В умовах політики мультикультуралізму необхідно співпраця всіх релігійних 

організацій в інтересах народу України на засадах консолідації конфесій в суспільно-

політичних питаннях [3]. Українська Рада Церков активно взаємодіє з управлінням країни, це 

висвітлюється в різних заходах, акціях та духовно-культурних практиках. Суспільний 

простір країни наповнений взаємодією активних соціальних груп та релігійних організацій. 

Міжконфесійна Рада існує з метою об'єднання зусиль релігійних організацій по 

духовному відродженню суспільства, координації міжконфесійного діалогу та уникненню 

релігійної ворожнечі; участі в розробці пропозицій з питань відносин між місцевою владою 

та релігійними організаціями; здійснення колективних заходів добродійного характеру [4].

Таким чином, духовно-культурні практики сучасних християнських церков є 

важливим чинником розбудови громадянського суспільства. Участі у таких практиках 

громадяни залучаються не лише до життя церкви, але й до суспільного життя, до вирішення 

актуальних проблем життєдіяльності соціуму в цілому та окремих, найбільш вразливих 

соціальних груп, що на індивідуальному рівні сприяє розвитку соціальної суб’єктності 

особистості, її самовдосконаленню та самореалізації, актуалізації громадянсько-релігійної 

суб’єктності, а на суспільному – створює оптимальні умови для актуалізації форм 

самоорганізації громадян у вирішенні численних соціальних проблем. 
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Кожне нове покоління – це новий крок до розвитку цивілізації. Спираючись на досвід 

попередників, молодь робить свій внесок до розвитку суспільства. Молоде покоління являє 

собою стабільну соціальну групу. яка вимагає до себе постійної уваги не тільки сім'ї` але і 

держави та всього суспільства. Молодь - складний і масштабний об`єкт дослідження, який, з 

одного боку, вимагає своїх підходів в його вивченні з урахуванням часу, з другого. Це –

активний суб`єкт суспільно-політичної та культурної діяльності [3].

Сучасний розвиток українського суспільства характеризується як період 

трансформаційних процесів. обумовлений пошуком власного шляху розвитку та зміни 

цінностей, Людський спосіб життя зумовлює таке існування цінностей, де найвищою постає 

та` що визначає сенс життя особистості та всю мотивацію й існування [2].

Проблеми розвитку політичної культури. ідеологічної орієнтації громадян і особливо 

молоді досліджують такі вчені. як: В.Бебик. М.Головаптй, Є.Головаха. Л. Карамушка. М. 

Корнєв, В. Лісовий. Ю. Пахомов, В. Ребкало. Акцент національному характері та менталітеті 

ставиться у працях М. Пірен та О. Рудакевича.

На даний момент спостерігасться така ситуація: з одного боку. високий інтерес до 

політичних подій та явищ у суспільствіа з іншого- недостатньо мало реальної політичної 

участі та представленосгі політичного ціннісного рівня в структурі свідомості сучасної

молоді. Це можна пояснити недосконалістю процесу політичної соціалізації в сучасних 

умовах. коли спостерігається відірваність молодого покоління від політичного життя країни 
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так як бракує достатньої кількості механізмів їх реальної взаємодії. Молодь зневірена у 

власних силах, вона втратила довіру до сучасних органів державного управління. 

Політичних партій. Така суперечлива ситуація є наслідком недосконатості процесу 

політичної соціалізації.

В сучасних умовах, коли спостерігається відірваність молодого покоління від 

політичного життя країни та не існує механізмів їх реальної взаємодії, зниження впливу сім`ї 

і школи як основних агентів первинної політичної соціалізації. Сьогодні менталітет 

українського народу є досить неоднорідннм, що э результатом багатонаціонатьного складу, 

історично різних витоків та стандартнзуючого впливу техногенної цивілізації. Вплив 

західної культури приніс зовсім не кращі цінності та зразки поведінки. Усе це дозволяє 

говорити про вплив маргінальності на менталітет українського народу [4].

Отже, проблеми, притаманні українському суспільству, формують специфічні 

довготривалі стратегічні життєві завдання і ціннісні орієнтації. і в першу чергу це впливає на 

молодь. Молодь - енергійна й критично мнсляча частина суспільства, яка володіє ветичезннм 

соціальним і творчим потенціалом.

Виходячи з цього, створення сприятливих економічних та соціальних умов для 

особистого зростання молодих людей. формування їх творчої активності, здібностей, 

навичок повинно бути основою державної молодіжної політики, центром уваги всіх 

соціальних інститутів суспільства. Головний висновок полягає в тому, що наміри молодих 

людей певною мірою залежать від їх соціального самопочуття, емоційного стану: крім 

зовнішньополітичних умов на формування індивіда впливає також побут, психологічні 

підвалини соціалізації людини, те, шо молодь є передовою групою суспільства, яка визначає 

зміст і характер сьогоднішнього та завтрашнього розвитку українського суспільства [1].
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Проблема вивчення художнього простору та часу у літературознавстві завжди 

представляла науковий інтерес, проте лише нещодавно відбувся поштовх у її розвитку. До 

кола інтересів сучасних критиків входить низка питань з вивчення хронотопу у творах 

постмодерністів. Яскравим матеріалом для цього ми вважаємо творчість Ю. Андруховича, 

романи якого передбачені для розгляду чинною навчальною програмою з української 

літератури для 11 класу в загальноосвітній школі. Питання пошуку моделі дослідження 

поетики хронотопу творів нашого сучасника старшокласниками залишається відкритим та 

актуальним.

Літературознавчій періодиці відомо ряд критичних статей, праць з вивчення прозової 

творчості Ю. Андруховича та її художніх особливостей, зокрема, розвідки К. Дайс, 

С. Бориса, М. Наєнка, В. Шуть, О. Даниліної, О. Вох та ін. Однак методичний бік вивчення 

творів постмодерніста, нажаль обмежений та потребує розвитку.

Сучасний роман здатен розкрити широкий спектр питань та проблем, які турбують 

автора у відповідний проміжок часу. Цей жанр вміє поєднуватися з іншими, якщо авторові не 

вистачає простору для розміщення всього інформаційного потоку [4, с. 112]. Однак, 

незважаючи на спроби сучасних митців змінити постмодерний роман, його основа 

залишається традиційною. В основі розповіді залишилася та ж сама гра, ставши лише ще 

тоншою та естетично наповненою. Така паралель художніх особливостей сучасного 

постмодерного роману та традиційного, характерна для творів «Рекреації» та «Московіада». 

Порушуючи питання часової організації романів Ю. Андруховича, слід звернути 

увагу на типовість її меж у постмодернізмі. Авторові вдалося розкрити насичений сюжет 

твору у значно вузьких часових рамках – описати два дні в «Рекреаціях» та всього один в 

«Московіаді». Письменник використав характерну для постмодерного роману модель 

художнього часу: минулий час – теперішній – майбутній. Особливістю цих форм є вільне 

поводження автора через дії та почуття героїв.

Теперішній фабульний час відповідає дійсності в сюжеті твору і є основним. В цьому 

часі ми знайомимося з персонажами романів, в ньому ж і сприймаємо перебіг подій в житті 
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героїв. Теперішнє уточнюється через називання героєм часу, назв місяців чи пір року. Його 

художнім доповненням є минулий та майбутній часи.

Майбутній час порівняно з іншими формами використовується рідко. Формами його 

реалізації виступають роздуми героя над своїми вчинками: «...якщо боротимеш цю 

проблемку ще з годину, то вже нікуди йти і не треба буде, бо все на світі зачинять...» [1, с. 

109], або конкретна дата події: «27 – 28 травня... відбудуться... рекреації під загальною 

назвою «Свято Воскресаючого Духу» [2, с. 10].

Усі часові форми та їх вираження у романах Ю. Андруховичем застосовані у 

довільному порядку. Така гра з часом дозволила письменникові створити повноцінний 

постмодерний сюжет романів.

Тлом для розгортання значної кількості дій у творі виступає урбаністичний простір. 

Він дозволяє читачеві разом з його головним героєм блукати містом, який у творі – живий 

організм. Спочатку день починається з гуртожитку, де можна уявно побувати в його 

коридорах,  ліфті, роздягальні, у душовій кабіні та студентських кімнатах. А далі принади 

міста. Автор настільки майстерно ділиться роздумами свого героя, що всі ці просторові 

об'єкти дозволяють без жодних проблем відчути атмосферу середовища, в якій розгортається 

дія. 

Теж саме відбувається і в «Московіаді», де підземна країна зображена іншим світом 

одного міста і набуває рис демонізації. У кожному з романів Ю. Андруховича головним 

мотивом часопростору є дорога. Вона насичена системою образів, міськими описами та 

пейзажами. Стосовно простору в романі «Рекреації» слід зазначити, що він розмежований на 

міський та позаміський. Простір то звужений (герої  перебувають у приміщенні), то навпаки 

розширений (простір міста). Зокрема, дія роману розпочинається в межах вагону поїзду, 

потім автобуса, автомобіля, а вже незабаром на міській площі. Та простір знову звужується 

до пивнички, дещо розширюється до підземелля, повертається до невеликих просторових 

рамок ресторану. У цьому плані просторові характеристики набувають індивідуальних рис 

розкриваються в межах опозиції «свій – чужий», антиномічність якої визначають у своїй 

студії А. Землянська та А. Землянський [3].

Така авторська тенденція зображення простору спостерігається протягом всього 

твору. Загальне враження та авторські почуття від створеного ним художнього світу 

передають описи: «...такі собі романтики, що наважилися відпочивати на огидних 

карпатських турбазах, де коридори пахнуть карболкою, а мінеральна вода – нафтою, але 

нічого, хай їдуть шукати в горах свій едельвейс...» [2, с. 4]. Просторові елементи художнього 

твору легко сприймаються за допомогою використання електронних засобів навчального 
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призначення, про що говорять у навчально-методичному посібнику Т. Шарова та С. Шаров

[5].

Отже, незважаючи на обмеженість в часопросторовій організації романів та їхній 

структурі, Ю. Андруховичу вдалося порушити широке коло проблем як культурного так і 

соціального значення. Зокрема, ним з’ясовано питання долі митця та його творчості як 

проблеми культурного виховання нації або проблема пияцтва як соціальне явище на шляху 

до деморалізації суспільства.
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У численних наукових працях, які претендують на глибоке і проникливе дослідження 

духовної і культурної структури саме того типу Людини, який уособлює собою Українець (а, 

скоріше, – вся українська нація, що має коріння у сивій давності, часі протослов’янства), 

досить часто звертаються до спостережень над українськими колисанками (колисковими 

піснями), адже саме вони віддзеркалюють істинні почуття людини, а ще, за твердженням 
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О. Ковалевського,  дають можливість «відчути неспростовну сув’язь з духовним космосом 

свого народу» [4, с. 3] та, як переконані Л. Аксьонова і В. Гридіна, «народжують всі інші 

пісенні жанри» [1, с. 173].

Мета нашої розвідки – розгляд міфопоетичного значення супровідних прагмем 

(насамперед, колиски) у контексті українських колисанок. 

Одразу зауважимо, що українці називають колиску «люлею», «люлькою», 

«гойдалкою». У її прагмемі, отже, відображена «діалектика конструктивного та руйнівного, 

стабілізації й дестабілізації, створення та деструкції через акцію вертикального чи 

горизонтального гойдання» [2, с. 47]. Колиска дитини імітує черево матері, а воно таке 

необхідне немовляті, це й перший лoкус дитини пiслянатального періoду, саме той локус, в 

якому набуваються  нею первинні знання про стpуктуризацію «культурного та пpиродного 

світу, про сoціальні відносини, про вірування й ритуали» свого народу.  

Колиска хитається-гойдається: і рух угору (вертикальний) символізує ріст та 

змужніння дитини («Колисочку вгору кидь-кидь, / Будеш тя сильний медвідь» [5, с. 127], а 

горизонтальне колисання структурує життєвий топос немовляти, пов’язане воно зі світовим 

деревом і, отже, ми розглядаємо його як релікт такого ритуалу, що давно вже при-, чи 

забувся: «Колисочка хить-хить, / А Панасик спить, спить. / Колисочка хитнулася, / Панасику 

тикнулося» [3, с. 23].

Мати співає, ніби накреслюючи майбутнє, долю дитини, залучає образи лісу, птахів, 

дерев: «Повішу я колисочку / В темнім лісі / на липочку, / …Будуть пташки прилітати / Та 

будуть співати, / Дитиночку маленечку / Будуть присипляти» [3, с. 34], чи образи поля, лугу, 

степу, кущів, вітру тощо.

У колискових українських піснях завжди виповідається, в якій колисці мати гойдає 

свою дитину, захитує її, навіває сон на здоров’я, без болю й хвороби, на ріст, на щасливу 

долю майбутню. Отже, відповідно, й колиска якась особлива, не з кожного дерева витесана.

Давні українці поклонялися деревам, наділяли їх здатністю мислити, мати почуття, 

захищати дитину від недоброго, противного, злого, лихого, неправедного і неправдивого. 

«Без верби і калини нема України», – говорить народна приказка. Та немає землі української 

і без яворів та осокорів, буків та каштанів, смерек і акації, дубів та горіха, ліщини та осики. 

Проте не з кожного дерева тешуть колисоньку для дитини, а лишень з того, що дає силу, 

примножить здоров’я, прожене усі хвороби, принесе міцний сон («Колишу колисоньку 

вербову, / Щоби (ім’я) була(в) здорова(ий)» [3, с. 123]. З верби робилися люлі для 

немовляток, її треба зачинати тесати тільки натщесерце, помолившись, а найбільш 

придатним для цього буде «жилавий понеділок». Саме така колиска виколише гарну здорову 

дитину. 
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Яворову колиску рубали для хлопчиків («Колисочка яворова, / Повивач біленький, / 

Колишу тя й не лишу тя, ангеле маленький» [3, с. 37], щоб росли здоровими, міцними й 

дужими, долали ворогів, злі сили, ставали захисниками для батьків, своєї великої і малої 

родини. Для дівчинки могла бути колисочка «…із лози, / Ой рости ж, дитино, ти рости» [3, с. 

45], чи й така: «Ворозочки з ожиночки, / Колиска з горіха», «Колисонька з ліщиноньки», 

«Колисонька із садочка, з вишеньки», «Колисонька з білої берізоньки» [3, с. 38, 40, 43, 61].

В уяві наших давніх пращурів колисанки сприяли збереженню життя дитини, 

відгоненню усіх хвороб, створенню своєрідного магічного захисту побіля дитини. Вже з 

перших днів уводили немовля в систему традиційної звичаєвості, магічних образів та 

уявлень. 
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Студентське життя – це період, який остаточно зумовлює майбутнє людини, 

направляє вектор самореалізації та соціалізації. Студентство є своєрідною точкою біфуркації 

між юністю та дорослим життям, коли для особистості характерні такі риси, як усвідомлена 
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самостійність та почуття відповідальності за власні вчинки. Яскраво це ілюструється 

включенням студентів у процеси самоорганізації, що знаменує автономію студентів, їх право 

на студентське самоврядування у межах чинного законодавства, яке демонструє 

демократичні основи співуправління власним навчальним закладом, а згодом, після 

отримання вищої освіти, – управління на місцевому або державному рівнях. [3]

У зв’язку з неоднорідним розподілом законів розвитку процесів децентралізації й 

демократизації, що впливають і на якісні зміни у вищий школі України, в містах обласного 

значення та на периферії існують суттєві розбіжності в пріоритетних напрямах діяльності 

студентського самоврядування. Зокрема, проблемне коло окреслює формалізація 

самостійності студентського самоврядування в периферійних ВНЗ. Виступи 

адміністративної верхівки щодо студентоцентристської системи освіти подекуди мають 

декларативний відтінок – схоже, не в повній мірі вдалося позбутися командно-

адміністративної системи, яка була популярна ще за радянських часів, тому остаточного 

формування вдосконаленої моделі українського студентського самоврядування ще не 

відбулося. Корінь цієї проблеми слід шукати у тривимірному дослідженні органів 

студентського самоврядування в університетському просторі.

Триєдність середовища вищої школи по відношенню до органів студентського 

самоврядування визначається їх взаємозв’язком з адміністрацією та викладацьким складом, з 

іншими студентами, що не мають прямого відношення до студентського самоврядування, але 

чиї інтереси і права виражаються ними, і безпосередньо з самоусвідомленням і осмисленням 

своєї ролі у ВНЗ. Встановлення сприятливого взаємозв’язку на кожному рівні взаємодії 

забезпечить успішне підґрунтя для діяльності органів студентського самоврядування –

теоретично цілком виправдано, та на практиці існують суперечності, що ускладнюють 

завдання створити оптимальний соціально-психологічний клімат на кожному рівні взаємодії, 

– це вплив компонентів та параметрів, що притаманні кожному окремому суб’єкту і типу 

взаємодії.

Першою сходинкою до аналізу суб’єктивних відносин студентського самоврядування 

є самоусвідомлення і визначення своєї ролі у ВНЗ. Органи студентського самоврядування –

спілка студентів, обраних на демократичних засадах, активна діяльність яких направлена на 

реалізацію інтересів і захист прав усієї студентської молоді університету, уповноважені 

Законом про вищу освіту, Уставом університету та іншими нормативними документами 

приймати управлінські або інші важливі рішення в рамках ВНЗ, де вони навчаються. Отже, 

студенти, що висувають свої кандидатури у структури студентського самоврядування в 

ідеальній моделі студентського самоврядування мають виконувати найголовнішу роль –

навчатися, здобуваючи освітню кваліфікацію, і поєднувати успішне навчання з громадською 
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 Особиста 
користь 

(егоїстичні) 

 Для налагодження корисних зв’язків 0,84

 Щоб покращити власний рейтинг в навчанні 0,78

 Для вирішення житлово-побутових проблем 0,80

 Для вдосконалення умов проживання студентів 0,78
 Для захисту прав і свобод студентської молоді у 

ВНЗ 0,55

 Для участі у питаннях освітньо-виховного процесу 0,67

 Для вдосконалення умов навчання студентів 0,58

 Для самовдосконалення 0,83

 Для того, щоб відстоювати справедливість 0,66

 Щоб набути досвід в організаторській діяльності 0,79
 Для застосування власних лідерських якостей в 

громадській діяльності 0,68

 Для підвищення рейтингу свого ВНЗ 0,53

 Щоб підвищити соціальний статус 0,57

 Для організації активного дозвілля студентів 0,57

 За компанію 0,73

 Щоб проводити вільний час з користю 0,63

Вдосконалення 
(обистісні) 

 Авторитет 
(ідейні)  Без 

конкретної 
мотивації 

(Аматорські) 

 Морально-
етичні 

переконання 
(моральні) 

Соціальний 
вплив 

(соціальні) 

 Практична 
дія 

(соціально-
значущі) 0,81

0,71

0,63

0,74

0,67

0,57

0,68

Рис. 1 «Як Ви вважаєте, чому студенти займаються самоврядуванням?»

діяльністю: бути вмотивованими, готовими відстоювати інтереси навчального закладу, в 

якому навчаються, представляти інтереси студентської молоді і організовувати її дозвілля. В 

широкому сенсі, вони є «моністичним голосом» більшості. Але в соціологічній думці існує 

інша, не альтруїстична, теорія мотивацій Маслоу, яка часто-густо знаходить практичне 

застосування в емпіричних розвідках і має місце при дослідженні мотиваційних аспектів 

діяльності. [2, с. 157]

Спираючись на визначену теорію, ми висунули гіпотезу щодо бажання студентів 

брати участь у роботі в органах студентського самоврядування переважно з егоїстичних, 

корисливих намірів і перевірили її достовірність пілотажним анкетним опитуванням. 

Результати соціологічного дослідження стали підтвердженням висунутої гіпотези, – дійсно, 

однією з пріоритетних мотивацій студентів, що мають намір вступати або вже відносяться до 

органів студентського самоврядування, є егоїстичний мотив. (Рис. 1) [1, с. 25]

Другий, не менш важливий, рівень взаємодії студентського самоврядування – з 

адміністративною верхівкою. Якість роботи органів студентського управління має неабияку 

залежність від стосунків з адміністрацією вищого навчального закладу. Кожен з вказаних 

суб’єктів має перш за все відстоювати інтереси університету, що позитивно впливатиме на 

престиж вищого навчального закладу та забезпечуватиме конкурентоздатність. Якщо 

визначені пріоритети співпадають між двома керуючими ланками вищого навчального 

закладу, тоді їх взаємодія стане продуктивною. На практиці, ґрунтуючись на результатах
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дослідження, були виявлені певні розбіжності у мотивації цих суб’єктів, чим обумовлені 

виявлені латентні та явні протиріччя. [1, с. 36]

Останній щабель взаємозв’язку органів студентського самоврядування – з іншими 

студентами ВНЗ. На цьому етапі точки дотику встановити дуже важко, але вкрай важливо, 

адже саме студенти обирають представників органів студентського самоврядування. 

Завдання встановити гармонійні відносини між студентською верхівкою та студентством 

ускладнюється, по-перше, тим, що в університеті для студентів є два керуючих органи: 

адміністративний та студентський, є тенденція, що у студентів немає серйозного ставлення 

до студентських органів самоврядування і віддають вони перевагу лише рішенням 

адміністрації. По-друге, студенти – диференційована соціальна сукупність у середовищі 

університету, яка не має однозначної єдиної думки. Через множинність самих студентів 

множаться й їх погляди на студентську верхівку. Не обходиться без суто психологічних 

чинників: заздрощі, наклепи, надмірна критика, конкуренція і т. ін. 

Феномен студентського самоврядування у розрізі взаємозв’язків суб’єктів освітнього 

процесу детермінований суб’єкт-суб’єктними відносинами. Дослідження відносин на 

прикладі двох університетів1 дає змогу переконатися, що дуже складно знайти баланс між 

власним усвідомленням, очікуванням студентства та пильним спостереженням 

адміністративної верхівки. Проте, знайшовши компроміс на кожному рівні, орган 

студентського самоврядування матиме високі рейтинги та досягне успіхів у своїй діяльності.
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Кино является самым молодым и массовым видом искусства. За свою чуть более чем 

столетнюю историю, кинематограф проделал путь от пугающего аттракциона к явлению, 

которое стало важной частью досуга человека. Вместе с тем, с одной стороны, кино 

ретранслирует социокультурные, экономические и политические трансформации в обществе 

— с другой, несет в себе аксиологическую функцию: зрителю демонстрируют ценностные 

установки, социальные роли, межличностную коммуникацию. 

Для полноценного понимания роли кино в формировании жизненных ценностей, 

необходимо понять функциональную связь кино и общества. М. И. Жабский выделяет три 

пути социального детерминизма[1, с. 4]:

1. Воздействие, идущее «сверху»: от общества в целом, его отдельных 

институтов. Такая форма взаимодействия, когда кинематограф отражает диктат «пути 

развития», исходящий от власти и отображающий политическую, экономическую и 

социальную конъюнктуру в нужном для властного аппарата свете.

2. Воздействие, идущее «снизу», от публики. Механизм этого взаимодействия 

опирается на рынок и преследует прибыль. Тем самым пытаясь охватить как можно большее 

количество аудитории, удовлетворить потребности масс в развлечении. 

3. Воздействие, идущее из недр самого кинематографа и удовлетворяющее его 

нужды в саморазвитии: развитии языка, новых средств выражения, способов коммуникации 

со зрителем. 

Кроме того, кино обладает всеми функциями, присущими культуре [3, с. 9], а именно:

 регулирующей, способствующей самоорганизации национальных культурных 

ценностей;

 познавательной, которая связана с оценочными критериями, что определяет 

выбор ценностных ориентиров личности;

 информационной;

 познавательной и сравнительной;

 трансляционной – передачей культурных ценностей одних этносов другим;
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 образовательной, воспитательной и эстетической;

 интегративной функцией.

Современное изучение кино, как фактор формирования жизненных ценностей, 

рассматривается в рамках теории медиаобразования, — процесса образования и развития 

личности на материале средств массовой коммуникации с целью формирования культуры 

общения с медиа, творческих коммуникативных способностей, критического мышления, 

умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста[5, с. 27].

Учитывая специфику экранной реальности, находящейся в неразрывной связи с 

реальным пространством, и несущую в себе целый спектр функций, оказывающих прямое 

влияние на индивида. И тот факт, что студенческая молодежь является одной из наиболее 

медиактивных социальных групп[6, с. 173], повышение уровня медиаграмотности и 

рассмотрение кинематографа, как источника ценностных ориентиров, должно стать 

приоритетной задачей в контексте медиаобразования. 
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Сучасна українська освіта спрямована на формування життєвих цінностей молоді. 

Якісне втілення задуму автора у вокальних творах може стати важливою віхою у розв'язанні 

цього завдання. Але вміння максимально зосередити увагу на реалізації творчих завдань, що 

ставляться композитором, і донести всю глибину його думки до слухача, досягається 

виконавцем не відразу. Цей шлях починається для співака з розвитку його відчуттів, адже 

саме вони сприяють досягненню правильних навиків виконання, які, у свою чергу, і дають 

можливість розкрити творчий потенціал співака і якісно донести аудиторії закладений 

автором у твір зміст.

Процес отримання зворотного зв’язку людиною під час співочої чи мовленнєвої 

діяльності відбувається завдяки відчуттям, сприйняттю, увазі. За допомогою механізмів 

пам’яті дана інформація зберігається, переробляється за допомогою мислення та уяви і 

перетворюється в досвід. Для швидкого формування правильних нейронних зв’язків 

розроблено ряд методик з урахуванням типових помилок людей, які навчаються.

У співі та мовленні беруть участь дві групи відчуттів [2. с. 50]: зовнішні, які 

відображають коливання звукових хвиль через слух (слуховий аналізатор), і внутрішні, що 

ідуть від м’язів голосового апарату. Відчуття можуть бути простими та більш повними (за 

кількістю, насиченістю та ін.), що переходять в сприйняття. В останньому випадку зовнішні 

та внутрішні відчуття сприймаються співаком не поодинці, а більш цілісно, у вигляді так 

званого «чуттєвого образу».

Налічується дев’ять областей, в яких головним чином зосереджені (локалізуються) 

відчуття у співі [4, с. 33]: на твердому піднебінні, на піднебінній завісі, на задній глотковій 

стінці, в області гортані, в області кістяка обличчя, всередині трахеї, в області грудей, 

черевного пресу і нижньої черевної порожнини. Найбільш конкретними з усіх перерахованих 

відчуттів є відчуття, пов'язані з поняттям опори звуку та опори дихання у співі на високій 

позиції. Саме на цих видах відчуттів вокальні педагоги найбільше і фіксують увагу учнів, 

використовуючи різну термінологію: «відчуй при вдиху повітряний пояс», «відчуй кулю в 

роті», «вдихни на посмішці та відчуй запах троянди» і так далі. Інтенсивність, яскравість і 
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усвідомленість своїх відчуттів співаком залежить від його нервової системи, від процесів, що 

протікають в його органах відчуття та організмі в цілому.

На початку навчання співочі нейронні зв’язки ще не сформовані, тому відчуття дуже 

розпливчасті та до того ж важко фіксуються. Співакові здається, що він вже знайшов 

правильні відчуття: завдяки ним він взяв вірний звук, високу ноту і так далі, але в інший 

день він їх знову «втрачає», забуває. Лише по накопиченню ним достатнього співочого 

досвіду формуються нейронні зв’язки, а значить відчуття диференціюються та 

конкретизуються. «Досвідчений співак може правильно співати «без слуху», опинившись у 

«слуховій ізоляції». Наприклад, при співі знаходячись поруч з гучним джерелом звуку, що 

заглушає його голос, в оркестрі, хорі, у залі з поганою акустикою. Даний комплекс відчуттів 

є для нервової системи важливим сигналом, за яким і здійснюється контроль за 

голосоутворенням» [2, с. 51].

На початкових етапах навчання співочий процес повинен бути дещо неусвідомленим. 

Термінологія повинна бути простою та зрозумілою. Такий шлях можна було б назвати: від 

практики – до теорії,– і потім знову до практики. «Учень, що ще не засвоїв та не відчув 

необхідних навичок не може довільно керувати механізмом свого голосу і повинен 

обмежитися інтуїтивним його управлінням, як би навпомацки» [3, с. 151]. На більш пізніх 

етапах навчання, коли навички голосоутворення вже правильні та автоматизовані, потреба 

аналізу техніки співу в більшій мірі відпадає. Тут потрібен тільки певний загальний контроль 

співаючого по техніці співу. Вся увага має бути направлена на творчі виконавські завдання. 

Суттєве значення у навчанні техніки співу та виконавства, відіграє усвідомлене 

запам’ятовування, помічником якого є увага та зосередженість. Увага ж, як вибіркова 

властивість свідомості, ґрунтується на тому, що будь-який осередок збудження, що виникає 

в корі півкуль, викликає гальмування навколишніх ділянок [1, с. 45]. Тобто, істотною якістю 

уваги є його стійкість, яка і підтримує інтерес до конкретної роботи. Тому важливо 

підбирати для роботи ті твори, які цікаві для учнів. 

Огляд даного питання ілюструє важливість відчуттів, а саме їх автоматизації, яка 

дозволяє довільно керувати механізмом голосоутворення, що у свою чергу звільняє більшу 

частину уваги співака і дозволяє максимально сконцентрувати її на вирішенні творчих 

виконавських завдань та для формування позитивних життєвих цінностей.
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Сучасна геополітична ситуація вимагає від людини вміння налагоджувати 

взаємовигідний діалог з усіма  суб’єктами життєвого простору, будувати гуманні 

міжкультурні відносини з представниками інших культур. Однією із сутнісних 

характеристик глобалізації є перетин життєвих смислів як окремих людей, так і цивілізацій. 

Саме у цивілізаційному вимірі особливого статусу набувають ті зміни, основою яких є 

міжкультурна комунікація, адже потреба народів у культурному порозумінні, прагнення 

пізнати духовний світ одне одного, динаміка і суперечливість соціального розвитку як 

окремих регіонів так й світу в цілому призводять до інтенсифікації комунікативних процесів, 

що набувають системного характеру. В сучасних умовах спілкування народів набуло не 

тільки глобального характеру, але й вимагає такої гуманістичної спрямованості, яка, завдяки 

міжкультурній комунікації, дає можливість людині успішно розвиватися на засадах єдності 

загальнолюдських і національних цінностей. Захист культурної самобутності народів, 

відстоювання їх духовного суверенітету, власних культурних цінностей органічно 

пов’язується як із загальнолюдськими, так й індивідуальними потребами та інтересами [1].

Положення національної і полінаціональної стратегії виховання молодого покоління 

актуалізуються сьогодні в контексті прийняття Закону України «Про освіту», Концепції 

реалізації державної політики  у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 

2029 року «Нова українська школа», яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 року № 988-р. [2]



311

Дослідження міжкультурних відмінностей, усвідомлення необхідності вирішення 

питань щодо співвідношення культури та комунікації, їх взаємозв’язку та взаємовпливу були 

представлені філософами ще з античних часів. Однак, розгляд явищ культури та комунікації 

у їх нерозривному зв’язку здійснюється, зокрема, у працях філософів і педагогів XVII–XX

ст., серед яких Л. Вітгенштайн, Ю. Габермас, Г. Гадамер, І. Гердер, І. Кант, Ф. Ніцше,

П. Сорокін, І. Фіхте, З. Фройд, Ф. Шляєрмахер, О. Шпенглер та інших [3, с.26-28].

В умовах сучасного полікультурного середовища завданнями процесу 

виховання в дусі толерантності є:

-  цілісне формування особистості з урахуванням мети всебічного, гармонійного 

розвитку особистості;

- формування моральних якостей особистості на основі загальнолюдських цінностей, 

соціально орієнтованої мотивації, взаємодії інтелектуальної, емоційної та вольової сфер 

розвитку особистості;

-    формування почуття національної гордості й патріотизму;

-   виховання дбайливого ставлення до національних багатств країни, мови, культури, 

традицій народів, поваги до прав і свобод інших людей; 

-   залучення школярів до суспільних цінностей у галузі науки, культури, мистецтва;

- виховання життєвої позиції, що відповідає демократичним перетворенням 

суспільства, правам і обов’язкам особистості;

-   розвиток нахилів, здібностей та інтересів особистості з урахуванням її можливостей 

і бажань, а також  соціальних вимог;

- організація пізнавальної діяльності школярів, що розвиває індивідуальну та 

суспільну свідомість; 

-   організація особистісної й соціально цінної, різноманітної діяльності, що стимулює 

формування обумовлених метою виховання якостей особистості.

Виховання є найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості до іншого, 

умовою ефективної міжкультурної взаємодії.

Толерантність, безперечно, - один із внутрішніх «вимірів» людини, її сформований, 

виховний, «виплеканий», когнітивний, психічний, психологічний, емоційний, культурний, 

естетичний, вольовий та інший стан душі», але він, безумовно, виявляється в інтеграції з 

іншими людьми, спілкування з ними [5, с. 241].

З метою досягнення цілей виховання толерантності, взаєморозуміння, позитивної 

міжкультурної комунікації необхідно:
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- створити теоретично обґрунтовану освітню систему, в якій етносфера і людина були б 

досить повно представлені в змісті освіти й сприяли розвитку особистості й відродженню 

культури;

- розробити навчально-методичну базу (навчальні плани, плани позаурочних і 

позашкільних занять) як частину цієї системи, що реалізує взаємодію освітнього закладу, 

етнічними товариствами, іншими соціальними об’єднаннями;

- навчати історії, рідній мові, музичній, естетичній, художньо-прикладній культурі, 

традиціям, залучати до інших духовних цінностей свого народу у взаємозв’язку з культурами 

інших народів;

- створювати умови для засвоєння національних звичаїв у процесі проведення свят  (у 

тому числі релігійно-духовних), що мають історичну цінність для кожного етносу й всіх 

народів, що населяють Україну [3, с.28;  4, с.10-12].

При такій побудові освітнього процесу змінюється роль викладача, завдання якого –

допомогти особі усвідомити себе як представника тієї або іншої культури й побудувати міст 

до культурних цінностей інших народів, налаштуватися на толерантну етнокультурну 

взаємодію на всіх рівнях її реалізації.

З метою ефективної підготовки вчителів початкових класів до міжкультурної 

комунікації, на нашу думку, необхідним є виконання наступних умов: 

1) соціально-професійних: соціально-позитивна мотивація процесу міжкультурної 

комунікації майбутніх фахівців при вивченні гуманітарних та фахових дисциплін; цілі підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів до міжкультурної комунікації в освітньому процесі; 

усвідомлення значущості міжкультурної комунікації для професійної діяльності вчителів; 

2) організаційно-педагогічних: взаємозв’язок теоретичної комунікативної підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів з практикою; інтегративний підхід до викладання 

навчальних дисциплін майбутнім вчителям з метою формування готовності до 

міжкультурної комунікації; оптимальне поєднання групових та індивідуальних форм 

підготовки до міжкультурної комунікації в процесі навчання; рівень комунікативної 

компетентності викладача; 

3) комунікативно-орієнтованих: комунікативно-орієнтований зміст навчального 

матеріалу; діалогічний характер процесу підготовки майбутніх фахівців до міжкультурної 

комунікації в процесі вивчення навчальних дисциплін; наявність сприятливої комунікативної 

атмосфери на занятті; творчий рівень комунікативної активності студентів у процесі 

професійної підготовки. Слід відмітити, що процес підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів до міжкультурної комунікації, на нашу думку, буде здійснюватись 
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успішно при забезпечені та взаємодії як соціально-професійних, організаційно-педагогічних, 

так і комунікативно-орієнтованих умов. 

Таким чином, суттєвий вплив на підготовку фахівців до міжкультурної комунікації у 

межах майбутньої професійної діяльності мають соціально-позитивна мотивація процесу 

міжкультурної комунікації майбутніх фахівців при вивченні гуманітарних та фахових 

дисциплін, оптимальне поєднання групових та індивідуальних форм підготовки студентів до 

міжкультурної комунікації в навчанні, інтегративний підхід до викладання гуманітарних 

дисциплін майбутнім вчителям початкових класів з метою формування готовності до 

міжкультурної комунікації, діалогічний характер процесу підготовки майбутніх фахівців, 

творчий рівень комунікативної активності майбутніх вчителів в процесі професійної 

підготовки. 
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У статті розглядаються поняття особистості, творчості, мистецтва. 

Досліджується сутність творчості в житті людини. Акцентується увага на вплив 

мистецтва на духовний розвиток особистості.

Ключові слова: особистість, мистецтво, творчість. 

В статье рассматривается понятие личности, творчества, искусства, духовности. 

Исследуется сущность творчества в жизни человека. Акцентируется внимание на влиянии 

искусства на духовное развитие личности.

Ключевые слова: личность, искусство, творчество.

The article discusses the concept of personality, creativity, andart. Explores the essence of 

creativity in human life. Focuses on the impact of art on the spiritual development of the person.

Keywords: personality, art, creativity.

Особистість – суспільний індивід, об’єкт ісуб’єкт історичного процесу. В 

характеристиках особистості найбільш повно розкривається суспільна сутність людини, вона 

визначає всі явища людського розвитку, включаючи природні особливості[2,c.1].

Мистецтво – велика сила в розвитку особистості та суспільства, але проблема полягає 

в тому, що багато старшокласників, студентів не вміють контактувати з художніми 

цінностями, які наразі широко доступні[4, c. 2].

Присвоєння духовної культури особистості, у відповідності з індивідуальними 

особливостями, виробленим ставленням, сформованими цінностямиі смисловими 

установками відбувається в процесі розвитку культурної ідентичності. Особистість як 

суб’єкт культурної взаємодії функціонує в культурному середовищі і створює культуру. 

Виховання культурної ідентичності найбільш сприятливо здійснюється в умовах 

творчогооб’єднання, його можливості пов’язані з внутрішнім багатством особистості, 

різноманітністю її культурних зразків і творчою взаємодією між членами колективу, 

культурними зразками інших особистостей[5, c. 21].
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Зміст духовно-морального розвитку включає: духовне, моральне, етичне, патріотичне, 

національне, інтернаціональне, політичне виховання (освіта).

Проблемі духовного розвитку особистості присвячені роботи Л.А. Байкової, Л.К. 

Гребьонкіна, Л.С. Зорилової, Є.Л. Кудріної, Н.А. Паршикова, Р.Я. Нікітіної. На їхдумку, 

духовність – це вища ступінь емоційно-морального розвитку людини, гармонія його ідеалів з 

загальнолюдськими вчинками, в основі яких лежить потреба служити людям і добру, 

постійне прагнення до самовдосконалення.

Проектування змісту системи духовно-морального розвитку ґрунтується на 

поетапному формуванні особистісно важливих якостей студентів,виходячи з ідей 

особистісно-орієнтованої освіти. Процес духовно-морального розвитку пов'язаний з 

переважанням внутрішніх протиріч, «боротьбою» негативних і позитивних мотивів, бажань, 

намірів тощо, в силу чого його здійснення є тривалимі складним. Становлення духовного 

досвіду дитини – це просування вихованця до набуття своєї цілісності, яке можливе тільки в 

динамічному культурному процесі зростання його духовного досвіду у взаємодії з 

культурою на основі роботи внутрішніх механізмів самовизначення і саморозвитку, 

створення неструктурованих ситуацій, стимулюючих спонтанне породження та вираження 

власних ідей, думок, почуттів і забезпечення розширення ступенів свободи. Одним із шляхів 

становлення духовного досвіду підлітків та юнаків, на наш погляд, є формування навичок 

художнього спілкування. У широкому сенсі художнє спілкування трактується як процес 

взаємозв'язку і взаємодії автора художнього твору і глядача, як діяльність особливого роду, 

що виконує ряд функцій: художнє спілкування є чинником соціалізації особистості та 

утвердження її самоцінності; формує особистість у всьому багатстві її здібностей, потреб, 

орієнтаційїї свідомості і самосвідомості шляхом залучення одних людей до інших цінностей, 

дає особистості оброблену, організовану, скріплену художньою концепцією інформацію про 

світ, художньо-естетичну картину світу[3, c.76]

Виділяється три етапи, які проходить особистість у процесі духовного 

розвитку.Перший етап – усвідомлення внутрішніх творчих ресурсів. На цьому етапі 

особистість усвідомлює, рефлексує наявну в неї систему духовно-моральних цінностей, 

переконуючись у необхідності інтегрувати соціальні вимоги і особистісні домагання. Другий 

етап – привласнення понятійно-гностичної складовоїдуховно-морального виховання. Для 

нього характерним є процес суб’єктивізації моральних і правових норм, принципів, 

критеріїв; розумінняі прийняття їх цінностей, доцільності і необхідності їх дотримання. 

Також на цьомурівні у особистості формується (або змінюється) система ціннісних 

орієнтацій,відбувається своєрідна «переоцінка» цінностей. Для цього етапу характерні 

механізми ідентифікації, емпатії, глибокої рефлексії. Третій етап – закріплення отриманих 
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знань на поведінковому рівні.Цьому етапу властива наявність сформованої переконаності в 

необхідності слідувати соціальним нормам, з одного боку, і внутрішньоособистісним 

орієнтирам на саморозвиток і самовдосконалення[1, c. 2].

На нашу думку, через повноцінне естетичне прилучення підлітків і юнаків до 

мистецтва можна отримати бажаний прорив у реформі художньої освіти, у розвитку 

творчого потенціалу особистості і в духовному  розвитку молоді.
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Сьогоденні глобальні соціальні перетворення світового масштабу спричинили велику 

кількість проблем в інтелектуальній, духовній, емоційній та фізичній сфері людського життя. 

Особливого загострення набувають питання збагачення та розвитку духовності особистості, 

формування її загальнолюдських і художніх цінностей.

Під людською духовністю розуміють здатність людини виділяти пріоритетні цінності 

життя та підпорядковувати їм свої вчинки, поведінку. Значне поле для вирішення питань 

збільшення духовності надає естетичне виховання, зокрема музичне. Адже відомо, що серед 

різноманітних функцій музики (естетична, розважальна, лікувальна, розвиваюча, 

пізнавальна, гедоністична та ін.) найвищою є здатність спрямовувати людину до 
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Божественного першоджерела, до високої духовності. Такому впливу завдячуємо специфіці 

музичного мистецтва, здатного торкатися душі людини не залежно від її віку, статі, 

соціального положення, освіти та розкривати перед нею високодуховні загальнолюдські 

ідеали – краси, любові, віри, добра.

Носієм і транслятором музики в суспільстві виступає музикант-виконавець, який 

кожним своїм виходом на сцену здійснює духовне диво –надає можливість кожному 

слухачеві мужності та моральних сил, віри в життя, прекрасне, добро, дозволяє пережити 

сильні почуття, збагачує інтелект. Він становить основу естетичної духовної комунікації 

«композитор – музичний твір – виконавець – глядач-слухач», в якій, виступаючи 

співтворцем композитора, своїм художньо-творчим актом «розкодовує» закладений 

глибинний смисл музичного твору. Визначальним при цьому є щиросердечна самовіддача 

музиканта в момент виконання. Але не свобода технічного подолання, а саме глибина 

духовного осягнення музики, колосальна робота духу є головним. Недарма видатний піаніст 

А. Рубінштейн називав гру на фортепіано рухами пальців, а виконання на фортепіано –

рухом душі [1, с. 389]. Отже музикант чітко розділяв суто «механічну» роботу пальців та 

«виконавство» у справжньому сенсі цього слова. Повністю погоджуючись із таким підходом 

автора до розуміння діяльності музиканта-виконавця, слід відзначити, що під час 

«справжнього» виконання музичного твору, публіка ніби не помічає суто фізичну сторону 

даного процесу (зовнішні сторони піанізму виконавця), втім глибоко сприймає його 

внутрішній контекст, пов’язаний із інтенсивним духовно-психологічним впливом, 

зануренням у поетичну ідею твору, його глибинний зміст. 

Однак не кожному виконавцю під силу яскраво проявляти силу свого духу та творчу 

енергію, завдяки яким народжуються шедеври мистецтва. Це відбувається за наявності 

високого рівня духовності в самого музиканта-виконавця.

Розмірковуючи над проблемою «людина – митець», Г. Ципін наголошує на тому, що 

займаючись творчою діяльністю людина виявляє найкраще в собі, актуалізує «найбільш 

чисті та піднесені якості своєї натури, – такий один із вагоміших законів психології 

творчості» [2 ,99-100].

Як бачимо, проблема духовності тісно пов’язана із феноменом творчості. Існує думка, 

що суть духовного життя людини полягає у відомій творчості заради високої мети, служінню 

вищим інтересам, які сприяють пробудженню та прояву душевних і духовних якостей всіх 

форм життя.

Говорячи про творчість музиканта-виконавця, слід відмітити такі важливі її елементи 

як пізнання музичного твору, його емоційне осягнення, виконавська інтерпретація та 

художньо-виконавське втілення. Весь творчий процес роботи над музичним твором вимагає 
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від виконавця не лише знань, отриманих в результаті навчання, а перш за все мудрості, 

орієнтацію на стверджені віками загальнолюдські цінності. Адже, без опори на духовно-

культурну спадщину, розуміння найціннішого з людського минулого, виконавець не зможе 

рухатися вперед у майбутнє та удосконалюватися духовно. Діалектика цього процесу 

полягає в тому, що творчість, як пізнання виконавцем ідеї музичного твору, дає йому нові 

знання та збагачує духовно. У той же час творчість, як виконання музичного твору, є 

продуктом духовної роботи музиканта, який, одухотворяє власною енергією «неживу» 

фіксовану в нотах інформацію. Така творча робота суттєвим чином впливає на музиканта, 

змінюючи його психічний стан на атмосферу внутрішнього просвітлення, одухотворення, 

облагородження думок і почуттів, тобто такий, що позначають терміном «катарсис».

Вищевикладене дозволяє дійти висновку про те, що індивідуальність музиканта-

виконавця визначається багатьма факторами: обдарованістю, професійністю піаністичної 

бази, художнім смаком, артистизмом і харизмою, розвиненим інтелектом, широтою 

світогляду, духовністю тощо. Однак найголовнішим є те, що це людина, яка прагне сферою 

своєї діяльності (грою на музичному інструменті) до високої мети – творити, задовольняючи 

духовні потреби та запити суспільства, стверджуючи високі духовні ідеали. 
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Регіональні краєзнавчі музеї можна охарактеризувати як центри збереження 

спадщини, джерелознавчу базу регіональних досліджень. Пам'ятники історії і культури в 

музейних зібраннях розглядаються як документальні свідчення історії інтеркультурного 
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міста Мелітополя і невід'ємна частина культурної спадщини України, фундамент 

соціокультурної діяльності музеїв як трансляторів традицій і зберігачів історичної пам'яті.

Пам'ятники та традиції радянського періоду – не чужорідне тіло, а органічна складова 

частина культурного надбання України і світової культури, яка також потребує збереження.

В умовах пробудження інтересу до історії свого регіону, свого народу, свого 

родоводу, підвищується соціальна значимість і затребуваність меморіальних колекцій музеїв, 

які сприяють персоніфікації і одухотвореності історії [2].

Таким чином, при всій поліфункціональності музею, збереження рухомих пам'яток 

природи, історії та культури для нащадків – основна його місія, що дозволяє музею зберігати 

і нарощувати свої позиції джерельної бази багатьох наукових дисциплін і зайняти одне з 

провідних місць в структурі формування інформаційного суспільства в Україні.

Реалізації потенціалу музеїв як фактора формування масової свідомості в даний час 

перешкоджає одна загальна особливість наших музеїв – недосконалість в оформленні

експозицій, некомфортність для відвідувача. Незважаючи на сучасний кризовий стан, 

завдяки ентузіазму і самовідданості їх служителів, музеї, особливо районні, є справжніми 

центрами культури і патріотичного виховання молоді [1]. Наприклад, у деяких музеях 

України відкрилися «Smart Room» – сучасний інтерактивний простір, відкритий і доступний 

для людей з інвалідністю, що поєднує у єдиній програмі мистецтво, науку та іновації, 

освітню діяльність музейних інституцій та навчальних закладів, пропонує відвідувачам 

інтерактивну лекційну програму, мистецькі твори та програму активностей. Цей проект 

створено у широкому партнерстві задля формування нової платформи для пізнавального 

дозвілля, творчості і дослідництва, розвитку освітніх програм у сфері позашкільної освіти та 

музейної справи, співробітництва та здобуття досвіду. Також на території музеїв проходять 

різноманітні лекторії, дискурси, квести,  вечори пам’яті та інше. Усвідомлення музеями своєї 

ролі в формуванні суспільної свідомості, трансляції культури, встановленні взаєморозуміння 

між народами і гуманістичному вихованні людини XXI ст. сприятиме посиленню їх значення 

як фактора формування масової культури. Розвиток культури – соціальна функція і мета 

діяльності музею.

Саме музеї сприяють осмисленню історії з гуманітарних позицій і дозволяють 

простежити взаємозв'язок історії країни, регіону, історії сім'ї та долі окремої людини, відчути 

себе частиною історичного процесу і зрозуміти цінність кожної особистості, незалежно від 

соціального стану. 

Краєзнавчі музеї як важливі елементи соціокультурної сфери Запорізької області, 

центри залучення широких верств місцевого населення і гостей до унікальної і багатющої  

природної і культурно-історичної спадщини регіону сприяють не тільки освіті та вихованню 



320

громадян України, а й формуванню привабливого образу регіону на міжнародному рівні, в 

очах світової спільноти, підвищення привабливості Запорізької області для в'їзного туризму і 

інвестицій [4].

Залучаючи населення до традицій, музеї сприяють внесенню стабільності в суспільне 

життя регіону, вихованню готовності громадян до реалізації національної ідеї.

Музейна справа Запорізької області досягла значного рівня розвитку, музеї 

здійснюють свою соціальну функцію документування історії природи і суспільства, 

зберігання і трансляції культурної спадщини. Разом з тим, без корінних змін у соціальній та 

культурній політиці як на державному, так і на регіональному рівнях музеям загрожує втрата 

наявних позицій в соціокультурному просторі і животіння [3]. Необхідна докорінна зміна в 

культурній політиці по відношенню до музеїв, повна реконструкція краєзнавчих музеїв 

регіону, щоб вони змогли гідно представляти багатющий регіон України світовій і місцевій 

громаді, і стали не позаштатними провінційними установами культури, а прогресором 

соціально економічного і науково-культурного розвитку півдня України.
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Бесспорным является тот факт, что ни одной книге в мировой и европейской 

литературе не посвящено так много научных трудов, как Библии. Библию по праву можно 
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считать первым, главным и единственным учебником, дающим ответы на все («по-

определению») жизненные вопросы тем, кто умеет ее читать. Поэтому так важен перевод 

этой вечной книги Бытия на язык, понятный любому читателю, не зависимо от 

происхождения, образования, воспитания, развития, пола и возраста. Безусловно, что 

перевод библейского текста на современные языки является величайшим вкладом в развитие 

литературы, культуры и, естественно, духовности общества в любую эпоху его развития.

Эпоха Реформации, сменившая Средневековье, последовательно заменившая в 

Европе католическую духовную тиранию другой – протестантистской, также дала толчок и 

для духовных аберраций религиозных деятелей этого времени.

Следует отметить, что к началу XVI в. антикатолические движения достигли 

высшей точки. Их социальная база была крайне пестрой: правители, добивавшиеся 

политической независимости, промышленники и торговцы, страдавшие от поборов и 

феодальной раздробленности, обедневшее дворянство и рыцарство, видящее в церкви 

ненасытного конкурента по обиранию подданных, интеллигенция, страдающая от мертвой 

церковной догмы; крестьяне, городские низы, на которых невыносимым гнетом ложилась 

вся эта общественная пирамида, своего апогея антицерковные настроения, достигли, как 

известно, своего апогея в Германиив период Реформации [2, с 181].

Как отмечает ученые в своих многочисленных исследованиях, перевод Библии 

Лютером, как основателем немецкого протестантизма, в период Реформации оказался 

революционным моментом в победном шествии великой книги. До Лютера существовало 

восемнадцать Библий, напечатанных на немецком языке. Но они изобиловали столькими 

огрехами, что не получили широкого распространения. Чтение Библии затрудняло также то 

обстоятельство, что во времена Лютера не было еще единого немецкого языка, страна 

говорила на множестве разнообразных диалектов. Гений Мартина Лютера помог преодолеть 

все препятствия. В основу своего перевода великий богослов положил «саксонский 

канцелярский язык», и, как показало время, это было правильтным выбором. Он стремился 

писать так, чтобы текст легко понимался простым народом. «Нужно расспрашивать мать в 

доме, детей на улице, простого человека на рынке, смотреть им в рот, как они говорят, и так 

же переводить. Тогда они понимают, что с ними говорят по-немецки», – объяснял Лютер в 

«Послании о переводе» [1, с 140].

Способность глубоко проникаться содержанием Писания и хорошее чувство языка, 

свойственные Лютеру, сделали Библию народной книгой в Германии, что решающим 

образом способствовало возникновению в стране единого литературного языка. Новый Завет 

Лютера был сердечно принят и в Швейцарии, где лидерами Реформациибыли Цвингли и 

Кальвин. В этой стране тоже брались за перевод Библии. И прежде чем Лютер закончил 
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перевод Ветхого Завета на немецкий, вышла в свет «Цюрихская Библия», которая и для 

наших дней представляет величайшую ценность. Последующие переводы, осуществленные 

представителями различных народов, опираются, в основном, на Библию Лютера.

Как отмечают многие историографы, поскольку любой перевод ведет к огромному 

количеству толкований, то вплоть до конца ХVI века переводы Библии на английский язык 

не только не приветствовались, но были запрещены.

Ключевое событие в истории Библии в Британии произошло в 1604 году, когда 

только что коронованный Яков I созвал во дворец Хэмптон-корт лучших богословов, чтобы 

обсудить ошибки прежнего перевода Библии и выразить свою монаршью волю о 

необходимости начать работу над новым переводом. Согласно традиции того времени, 

Новый завет был переведен с греческого, Ветхий – с древнееврейского, а апокрифы с 

греческого и латыни.

Значение Библии в просветительстве «народа» Британии было огромным. 

Появился язык, на котором своими словами можно было говорить о Боге, молиться и 

истолковывать тексты. Библия короля Якова дала все нужные слова для непосредственного 

общения с Богом.

Новый перевод, осуществленный под непосредственным руководством самого 

короля, не только лег в основу английского литературного языка, он дал толчок для развития 

дипломатической и парламентской лексики в XVIІ-XVIІІ вв.Последующие переводы, 

осуществленные представителями различных народов, опираются, в основном, на Библию 

Лютера.

Библия и сейчас является ценностным ориентиром для духовного, морального и 

нравственного становления личности в современном социуме.
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«Слово – зброя.

Як будь-яку зброю, його потрібно чистити й оберігати»

М. Рильський.

У статті 56 Закону України «Про освіту» чітко сформульовано обов’язки педагогічних 

працівників: «Особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської 

моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, стриманості, 

працелюбства. Виховувати у дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, 

народних традицій та звичаїв, національних, історичних,к ультурних цінностей України, 

додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента» [2].

Ми живемо в молодій незалежній державі і відчуваємо на собі, як нелегко жити 

українській молоді. Молодому поколінню випало складне і відповідальне завдання –

відродження державності, мови, нації, традицій. Це їх історичний обов’язок.

Однією з найвагоміших ознак нації є мова. Завдяки рідній мові кожна людина 

ідентифікує себе як українця, поляка, єврея тощо. І кожна мова світу має свої особливості, 

які визначаються різними епітетами та порівняннями: солов’їна, мелодійна, лаконічна, 

точна … Мова відображає ступінь розвитку нації, розвитку науки, культури, літератури [3, 

с. 24]. Мова народу – це його душа, національна гордість.

У нашого народу ще з дитинства виховувалась пошана до слова. Адже народ, що дбає 

про своє сьогодення і майбутнє, знає до чого веде руйнування чи зрікання рідної мови. Це 

деградація, виродження, занепад. За мовою людини можна судити про її культуру, 

вихованість.

Але, на жаль, у наш час глобалізації та інтеграції в мовлення вкорінюються інші, 

«інтернаціональні» слова, які спотворюють стосунки та душі, призводять до відчуження 

найближчих людей.

Такими словами є лихослів’я, особливо нецензурна лайка. Подвійні стандарти, 

укладення життя, прогрес, безробіття та інфляція, постійна соціальна незахищеність 

викликають загальний стрес і призводять до того, що лаятися починають і ті, хто від цієї 
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звички утримувався. Така звичка поширилася у сімейне коло та у стіни навчальних закладів. 

Особливо небезпечною стає ситуація для молоді – бо існує безліч негативних зразків для 

наслідування. Грубість і лайку сьогодні підростаюче покоління може почути звідусіль. 

Лихословлять сусіди, власні друзі, друзі батьків, лихословлять однолітки і літні люди, 

лихословлять перехожі на вулиці. Незумисний особистий вплив різних людей вчить молоде 

покоління різноманітних форм лихослів’я.

Слово надто багато важить у людському житті. Як відомо, може вплинути навіть на 

долю. Воно вмить змінює настрій, робить щасливим або нещасним, радісним чи 

пригніченим. Оскільки мова – це концентрація мудрості і досвіду, то втрата її веде до 

порушення суспільної гармонії, законів, людської еволюції.

Коли б ми знали, яке зло чинимо собі і планеті, посилаючи у простір злі думки, як 

захаращуємо власне життя злою енергією! Думки – вічна енергія. Вони утворюють в Космосі 

світлі і темні хмари,бо мають властивість притягувати до себе подібних. Провисаючи над 

землею, звідки пішли, і невдовзі повертаються до неї. Ми самі, а не хтось інший, провокуємо 

стихійні лиха. Згадаймо, що війни, кров, ненависть завжди доповнювали якісь катаклізми, 

голод, «мори». Тож думка, як і слово, –матеріальна.

Справа в тім, що слово як усе навколо нас і ми самі, має хвильову природу (воно 

проявляється, як звукова хвиля). Його вібрація – це інформація, яку воно несе, поширюється 

і закарбовується миттєво у зовнішньому просторі, а можливо, як припускають деякі 

науковці, і в кожній точці Всесвіту [5, с. 40]. А також закарбовується у водному балансі 

нашого організму на клітинному рівні, безпосередньо впливаючи на ДНК самої людини і на 

її нащадкову лінію. І залежно від того, чим воно наповнене, слово може животворити –

збільшувати здоров’я, вік, благополуччя людини та її роду,а може й убивати – викликати 

хвороби і тим самим суттєво вкорочувати життя.

Наші предки знали, що благотворним, цілющим для світу і для людей є слово лагідне, 

сказане щиро і з любов’ю, а також молитва, пісня, зокрема колискова, котрі виходять із 

чистої душі. І дуже боялися лайливого чи злого слова, бо теж знали про його руйнівний 

вплив,про те, що вимовити його легко, а стерти наслідки надзвичайно важко; для цього 

потрібне абсолютне щире каяття і надзвичайно багато молитов.

На жаль, тепер брудне мовлення в Україні стало розповсюдженим явищем, 

вульгаризація суспільства йде прискореними темпами. Соціологи пишуть, що з’явилася нова 

молодіжна культура, відмінна від тієї, що властива суспільству в цілому. Серед молоді 

розповсюджуються свої смаки, традиції, жаргон. Відбуваються зміни в моралі.

Дуже рідко сучасний студент замислюється над такими поняттями, як «моральна 

свідомість», «моральне виховання» та й взагалі «моральність». Переконатися в тому, що 
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молодь знаходиться в моральному запустінні, можна будь-де: в магазині, в кіно, на вулиці, в 

навчальних закладах. Воно виражається у непристойній поведінці, привселюдному курінні, 

вживанні спиртних напоїв, злодійстві, розкутості і лихослів’ї. Досить часто людина лається 

«автоматично», за звичкою, «за компанію» чи для «крутизни» – це атавізм підліткового 

комплексу неповноцінності; якщо людина знає, що цього робити не слід, а робить, то це 

означає, що вона є рабом своїх емоцій; якщо свідомо використовує як засіб приниження 

іншого чи тиску на нього – значить не вміє цивілізованими методами досягти своєї мети, 

отже, це показник безпорадності.

Сьогодні, як ніколи, доволі часто доводиться чути нецензурну лайку. Особливо 

неприємно вона звучить від молодих дівчат. Недарма ж апостол Павло застерігає: «Нехай 

жодне гниле слово не виходить з ваших вуст» [4, с. 41].

Вживання лайливих слів із нецензурною лексикою принижує того, хто говорить, 

віддаляючи від нього світлих, розумних, добрих людей, відчиняючи двері чорноті, плісняві, 

болоту.

Різноманітні дослідження та спостереження останніх десятиліть переконливо 

свідчать, як доброзичливі слова, особливо молитва впливають на воду, рослини, тварин і 

людину [1, с. 36]. Але є, на жаль, слова, від яких результати досліджень викликали жах у 

вчених. Мовна «обробка» насіння була подібна … опроміненню в 40000 рентген. Від цієї 

«ударної дози» розірвались ланцюжки ДНК, хромосоми розсипались та переплутались гени. 

Більшість насіння загинуло, а у вцілілих – генетичний апарат став виробляти невластиві 

програми; почалися жахливі мутації, які спонукали рослину на тяжкі хвороби та передчасну 

смерть.

Ще один вчений, доктор біології Іван Білявський, своїми 17-літніми дослідженнями 

підтвердив, що слова суттєво впливають на наші гени. І при цьому не лише відбувається 

зміна окремих генів, але й здійснюється зміна власного генетичного коду людини, який 

стосується темпів старіння і тривалості життя. Виявилося, що різні слова впливають по-

різному. Під час обстеження впродовж декількох років двох груп людей, з яких в одній – усі 

благодійні брутальними, а в другій – ті, що не вживають брутальних слів, встановлено: в 

брутальників дуже швидко з’являються вікові зміни на рівні клітин, а відтак і різноманітні 

болячки. У другій групі картина була цілком протилежною. В однієї вчительки, незважаючи 

на її нервову хворобу, організм виявився молодшим на 13-15 років від її віку за паспортом.

Дуже часто в брутальників енергетичне поле взагалі відсутнє і таким чином вони 

добровільно стають ареною для дії демонічних сил. Звідси – наркоманія, алкоголізм, не 

кажучи вже про інші недуги.

Найстрашніше те, що нецензурні слова руйнують наше майбутнє. Діти, що 
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проживають в неблагодійних сім’ях, у відповідному середовищі, часто виростають розумово 

відсталими.

«Спочатку було Слово». Так розпочинається біблійна розповідь про створення Світу. 

І слово Боже, повне любові, сотворило духовний і матеріальний Світи. Разом із Богом у 

кожної людини є ще одна святість – святість Матері, вираженої в різних образах. Це Матір 

Божа; це матір, котра нас народила; це мати-земля, яка родить для нас поживу; це матір 

Батьківщина. І, вимовляючи брудні слова, ми виявляємо брутальну зневагу до найсвятіших 

материнських образів.

Як це не парадоксально звучить, можливо боротьба з ненормативною лексикою стане 

однією з перших ланок національної ідеї.

Немає сумніву, що кожна моральна особистість в Україні обере високу духовність, 

мораль, віру, надію та любов. Саме на цих засадах ми примножуємо велич своєї держави, а 

для цього кожен має постійно самовдосконалюватися духовно і морально.
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Соцреалістичні канони з’явились у радянському мистецтвознавстві в 1930-х роках. 

Вони представляли собою естетичне вираження соціалістично усвідомленої концепції світу й 

людини, зумовленою епохою боротьби за встановлення й творення  соціалістичного

суспільства [1].
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Соцреалістичні канони зазвичай розглядають як ідеологічний проект сталінізму, який 

панував в царині естетики та пов’язаний із модифікацією художніх практик, які були 

спрямовані на утвердження радянської ідентичності [5, с. 3].

Актуальністю цього дослідження є зумовленість потреби сконструювати цілісну 

картину світу XX століття. Тема соцреалістичних канонів є актуальною в сучасному 

літературознавстві, тому що вона орієнтована на системне прочитання та реконструювання 

мало досліджених художніх феноменів українського соцреалізму, а отже, вона робить внесок 

у формування нової концепції історії української літератури ХХ століття [5, с. 2]. Деякі 

аспекти проблеми антиномії «свій – чужий» в гуманітарному дискурсі ХХ ст. розглянуто А. 

Землянською та А. Землянським у науковій праці [3]. Тут ідеться про розуміння «свого» та 

«чужого» в гуманітарному дискурсі, що має безпосередніх вплив на використання цих 

категорій в мистецтві слова, особливо для чіткішого розкриття сутності радянської доби. 

Література і мистецтво тих часів мусили бути славословною ілюстрацією політики 

Комуністичної партії Радянського Союзу та займатися пропагандами й агітаціями. В 

українській літературі XX століття письменники були змушені прославляти  вождів та партії. 

Прикладами можуть слугувати:  «Пісня про Сталіна» Максима Рильського та «Партія веде» 

Павла Тичини.

Утвердження соцреалістичних канонів в українській літературі  супроводжувалося 

репресіями. Саме через це було ліквідовано велику кількість видатних письменників, що не 

погоджувались зі становленням соціалістичного реалізму. Також було знищено майже всі їх 

твори.

Соцреалістичні канони в українській літературі у своїх монографіях досліджувала 

Валентина Хархун. Вона говорила про те, що в період соцреалістичних канонів, первинним 

автором був не письменник, а влада, яка уособлювала в собі образ вождя, який вторинний 

автор, тобто, сам митець повинен був вдосконалювати [4, с. 76].

У кожного соцреалістичного автора були обов’язкові канонічні функції, такі як 

оспівування «прикрашеної» радянської дійсності, видавання  бажаного за дійсне. Ще одна 

дослідниця соцреалістичних канонів в українській літературі XX ст. Олена Галета 

наголошувала на взаємодію індивідуального вибору та цензурного впливу на формування 

традицій і канону. Вона говорила про те, що  наслідками такої взаємодії є перетворення 

літератури на модель для розуміння та сприйняття дійсності за способом зворотного 

міметизму.

Досліджуючи творчість Андрія Головко, можна казати про те, що закладав соцреалізм у 

творах, які були звернені до піонерства. У творчості письменника  наявні селянські теми, які 

були виражені виразною соціальною спрямованістю. У творах Головко пріоритетом є 
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принцип ідеологічної «відповідності» [5, с. 11]. Андрій Васильович у своїх надбаннях 

змальовує революцію як «проливання крові», говорячи про те, що це являється світовою 

історією.

Досліджуючи специфіку роману А. Головка «Бур’ян» можна  побачити, що  селянський 

світогляд  зливається з комуністичною ідеологією, де яскраво вираженим пріоритетом 

селянської тематики. Цей роман вирізнявся своєю жанровою специфікою. «Бур’ян» 

вважається зразком соціально-ідеологічного роману в українській літературі XX ст. 

Ще одним письменником соцреалістичного канону в українській літературі XX

століття є П.Тичина. Проаналізувавши його поезію, можна дійти висновків, що її значущість 

зумовила першорядну позицію поета в українській радянській літературі. Парадигма  його 

творчості ґрунтується  на біполярності «сонцекларнетного» й «тоталітарного» [5, с. 15]. 

Тичина знаходився у прямому зв’язку  з абсолютом, при цьому дуже наближаючись до  

комунізму в цілому.

Соцреалізм XX століття розгорнувся у формі ідеологічної  літературної практики. 

Книги  які не проходили цензуру, були вилучені з бібліотек та знищенні. З читацького обігу 

вилучалися книги емігрантів, репресованих авторів, видання релігійного змісту, а також 

книжки, в яких містилися фотографії, цитати з праць, позитивні згадки про «ворогів народу» 

[2].

Отже, соцреалістичний канон включає в себе не лише вимоги щодо наявності 

необхідної інформації , а й вимоги щодо відсутності інформації, яка б могла його 

зруйнувати. 
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Сільськогосподaрське виробництво – це специфічний вид діяльності людини, яке 

використовує і стимулює природні процеси, змінює і перетворює нaвколишнє середовище, 

споживaє природні ресурси. Діяльність людини вносить якісні і кількісні зміни в умови 

функціонувaння не тільки окремих природних компонентів, a й цілих лaндшaфтних 

комплексів (ЛК). Сільськогосподaрське природокористувaння тісно пов’язaне з 

компонентaми природи й утворює єдину природно-сільськогосподaрську систему, якa 

склaдaється із двох підсистем – природної, незaлежної від людини, і сільськогосподaрської –

сформовaної внaслідок aнтропогенної діяльності, і якa, крім того, є соціaльно- економічною 

підсистемою. 

Взaємодія природи і сільського господaрствa є бaгaтогрaнною проблемою. Стaн 

нaвколишнього природного середовищa впливaє нa ріст і розвиток сільськогосподaрських 

культур, aле для вирощувaння сільськогосподaрських культур тa їх переробки необхідно 

тaкож зaстосовувaти хімічні зaсоби, які, нa жaль, погіршують екологічний стaн лaндшaфтних 

комплексів, посилюють aнтропогенне нaвaнтaження, особливо в рaйонaх з високим рівнем 

освоєності. 

Сучaсний розвиток сільськогосподaрського природокористувaння необхідно 

засновувати нa збереженні тa примноженні природних ресурсів, особливо земельних, і 

здійснювaти не тільки нa основі сaмовідновних і сaморегулюючих процесів, aле і зa 

допомогою цілеспрямовaної діяльності людини. Необхідно створювaти оптимaльні умови 

для господaрської діяльності людей і суспільствa тa відтворення природних ресурсів. Без 

розуміння і використaння економічних зaконів тa зaконів розвитку природи неможливе 

ведення сільськогосподaрського виробництвa. 
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При конструктивно-геогрaфічному aнaлізі сільськогосподaрського 

природокористувaння, необхідно врaховувaти, що: 

– розвиток сільського господaрствa як своєрідної гaлузі мaтеріaльного виробництвa

специфічно впливaє нa нaвколишнє середовище;

– зaстосувaння техніки, хімізaції тa біологізaції виробництвa для інтенсивного 

розвитку сільськогосподaрського виробництвa призводить до збільшення техногенного 

нaвaнтaження нa природу; 

– територіaльні відмінності тa ефективність сільськогосподaрського виробництвa

впливaють нa нaвколишнє середовище; 

– нa хaрaктер сільськогосподaрського природокористувaння впливaють особливості 

розселення, нaявність крупних систем розселення тa концентрaція промислового 

виробництвa; 

– природa мaє здaтність до сaмоочищення; 

– необхідно регулювaти aнтропогенне нaвaнтaження нa природне середовище, 

зменшити несприятливий вплив у процесі сільськогосподaрського виробництвa; 

– склaдно зaпровaдити нa прaктиці природоохоронні зaходи в умовaх переходу до 

бaгaтоуклaдності типів господaрств і ринкових відносинт [1].

У сільськогосподaрському природокористувaнні є свої особливості, нaприклaд, різні 

особливості земельних угідь. Відповідно до рівня інтенсивності обробітку вони по-різному 

використовуються, a відповідно мaють неоднaкову продуктивність. Тaкож нa інтенсивність 

використaння сільськогосподaрських угідь, їх ефективність тa родючість впливaє і їх місце

розтaшувaння. Це, зокремa, віддaленість окремих мaсивів угідь від нaселених пунктів, 

трaнспортнa доступність тa інше. Дослідженно, що сільськогосподaрські угіддя, які 

розтaшовуються поблизу нaселених пунктів, не зaвжди інтенсивно використовуються, a 

інтенсивність використaння віддaлених сільськогосподaрських угідь знaчною мірою 

пов’язaнa з їх природною родючістю. Внaслідок aнтропогенного впливу нa ґрунти і природні 

комплекси виникaють негaтивні нaслідки, посилюється ерозія, зaболочення, оглеєння тощо. 

Не зaвжди сільськогосподaрські угіддя використовуються зa признaченням. 

Сучaсний розвиток сільськогосподaрського природокористувaння необхідно 

основувaти нa збереженні тa примноженні природних ресурсів, особливо земельних, і

здійснювaти не тільки нa основі сaмовідновних і сaморегулюючих процесів, aле і зa 

допомогою цілеспрямовaної діяльності людини. Необхідно створювaти оптимaльні умови 

для господaрської діяльності людей і суспільствa тa відтворення природних ресурсів. Без 

розуміння і використaння економічних зaконів тa зaконів розвитку природи неможливе 

ведення сільськогосподaрського виробництвa. Одним з нaйвaжливіших зaвдaнь сьогодення є 
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зниження негaтивного впливу сільського господaрствa нa нaвколишнє середовище, особливо 

нa земельні і водні ресурси. Геоекологічні нaслідки негaтивно впливaють нa нaвколишнє 

середовище, не сприяють розвитку господaрствa і погіршують умови життя нaселення [2].

Процес сільськогосподaрського виробництвa повинен врaховувaти не тільки 

взaємодію суспільствa й природи, його територіaльні відмінності, a й виділити нaйвaжливіші 

нaпрями впливу ведення сільського господaрствa нa нaвколишнє середовище. 
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На сьогодні можна констатувати той факт, що туризм став явищем, яке увійшло у 

повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, частка туризму 

перевищує 10% світової торгівлі товарами й послугами, що дало йому змогу посісти третє 

місце після експорту нафти та автомобілів. В Угорщині, Чехії, Австрії, Швейцарії, Італії, 

Франції, Іспанії та Португалії туризм належить до пріоритетних галузей, внесок яких у 

валовий національний дохід становить 15-35%. За оцінками спеціалістів, нині в туріндустрії 

працює понад 100 млн. осіб, кожне 16-те робоче місце у світі припадає на туризм, кожна 8-ма 

працездатна людина у світі зайнята в зазначеному секторі  

Туристський продукт – одне з найважливіших ланок у діяльності будь-якого 

туристського підприємства, так як від його якості і привабливості залежить успіх компанії на 

ринку туристських послуг.

З точки зору виробництва туристичний продукт являє собою сукупність певної 

кількості і якості товарів і послуг переважно рекреаційного характеру, підготовлених у даний 

конкретний момент для реалізації споживачем.

Як і будь-який продукт, туристський продукт має свої особливості і структуру, що й 

обумовлює його специфіку.
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Туристичний продукт – сукупність речовинних (предмети споживання), 

нематеріальних (послуги) споживчих вартостей, необхідних для повного задоволення потреб 

туристів, що виникають під час їхньої подорожі.

Туристичний продукт складається з трьох елементів: тур, додаткові туристично-

екскурсійні послуги, товари.

Туристичний продукт відрізняється від туристичного пакета тим, що туристичний 

пакет – це тільки частина туристичного продукту, точніше – обов'язкова частина туру (тур 

більше чи дорівнює туристичному пакету).

Тур – первинна одиниця туристичного продукту, реалізована клієнту як єдине ціле, 

продукт праці туроператора на визначений маршрут і в конкретний термін.

Товари – специфічна матеріальна частина туристичного продукту, що включає 

туристичні плани і карти міст, листівки, буклети, сувеніри, туристичне спорядження тощо, 

це специфічна частина туристичного продукту, куди входить велике число товарів, що є 

дефіцитними чи більш дорогими в місцях постійного проживання туристів.

Будь-який продукт, навіть із найкращими споживчими властивостями, рано чи пізно 

витісняється з ринку іншим, більш вдосконаленим. Не може бути вічного продукту, бо з 

часом попит на нього падає і отриманий від реалізації прибуток настільки малий, що 

подальша торгівля ним стає економічно невигідною.

Кожний продукт, в тому числі туристичний, проходить у своєму розвитку чотири 

послідовні стадії: впровадження, зростання, зрілість і спад.

Створення нового турпродукту послідовно проходить через такі етапи:

1) генерування ідей відносно турпродукту, його кількісних і якісних властивостей на 

основі постійного вивчення дійсного і потенційного попиту. Ця робота винна проводитися 

постійно, тому що в туризмі мода, прихильності, переваги часто змінюються;

2) розробка концепції нового турпродукту. Полягає в наданні йому конкретних 

споживчих властивостей, що відповідають попиту цільового ринку і матеріально-технічним 

та фінансовим можливостям туристичної фірми. Мається на увазі вибір маршруту, програми, 

виду туризму, набору і класності послуг;

3) пробний маркетинг, що означає продаж на ринку першої партії нового турпродукту 

з метою визначення відносин до нього потенційних покупців, а також виявлення й усунення 

можливих недоліків;

4) комерціалізація нового турпродукту, що полягає в організації його масового 

продажу.
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Туристичний продукт – це комплекс товарів і послуг, що надаються туристу 

туристичною організацією. Інакше кажучи, туристичний продукт – це право на тур, 

призначене для реалізації громадянам.

Право на реалізацію туристичного продукту має туроператорська фірма або турагент. 

Туроперапюрська фірма (організація) це туристична оптова фірма, яка виступає 

посередником між підприємствами туристичної індустрії і турагентами. Вона організовує 

тури і реалізує їх від свого імені через туристичні агентства або безпосередньо клієнтам. 

Туристичне агентство (туристичний агент) – суб'єкт туристичної діяльності, який здійснює 

функції роздрібного продажу туристичних послуг і турів споживачу – туристу або 

корпоративним клієнтам.

Отже, туристичний продукт не існує в конкретній речовій формі, він являє собою 

сукупність певної кількості та якості товарів і послуг рекреаційного характеру, 

підготовлених у даний конкретний момент для реалізації споживачам. Для конкретного 

споживача турпродукт носить абстрактний характер, він складається із благ, джерела яких 

перебувають як у речовинній, так і в нематеріальній  формі. Ступінь корисності 

туристичного продукту визначається споживачем суб'єктивно. Як правило, при виборі того 

чи іншого туристичного продукту споживачі найчастіше керуються економічними 

міркуваннями. Всі підсистеми суспільства та структурні зв'язки між ними накладають свій 

відбиток на туристичний продукт. Значне місце в туристичному продукті займають 

рекреаційні ресурси, компоненти природної та біологічної підсистеми, такі як ландшафт, 

клімат, флора і фауна. Наявність унікальних об'єктів у туристичному продукті гарантує йому 

високу конкурентоспроможність.
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Сучасні умови глобалізації потребують швидкого комунікативного реагування з боку 

людства і цим породжують нові мовні завдання, які повинен вирішити перекладач, щоб 

досягти максимально еквівалентного перекладу. У процесі розвитку перекладацької 
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діяльності у сучасній лінгвістиці на перший план виступає комплекс теоретико-практичних 

питань визначення принципів результативного та ефективного перекладу.

Відома стиліст, мовознавець та перекладознавець М. П. Брандес вважає, що розуміння 

сутності перекладу зводиться до його трактування як засобу міжмовної комунікації. 

Переклад розглядається як вид мовного посередництва, за яким зміст іншомовного тексту 

(оригіналу) передається на іншу мову шляхом створення на цій мові інформаційно і 

комунікативно рівноцінного тексту. Існують дві основні концепції перекладу: лінгвістична та 

літературознавча. Існують два кола проблем у науці перекладознавства та 

літературознавства.

Перше коло проблем пов’язане з питанням рівню складності тексту. Друге коло 

проблем – це адекватність. Ці два напрямки і їх рішення визначають нормативну основу 

перекладу. Остання складається з рамкових статистичних норм і варіативних правил 

перекладу тексту. Рамкові норми окреслюють перекладацьке поле, тобто межі перекладності 

тексту. Варіативні правила визначають характер співвіднесення мовних одиниць 

оригінальної і перекладаючої мови» [1, с. 8].

Відтворюючи зміст вихідного тексту, перекладач прагне «урівноважити» 

еквівалентність на рівні мовлення. При цьому абсолютно несуттєво, чи будуть одиниці 

вихідного й кінцевого текстів еквівалентні на рівні мови. Українська лінгвіст Міщенко Л. А. 

зазначає: «Перекладач зіставляє лексичні системи двох мов, які беруть участь у процесі 

перекладу, здійснює низку технічних прийомів на кшталт синонімічної заміни, 

«непропорційної підстановки», генералізації, конкретизації, зміщення, смислового 

(логічного) розвитку тощо» [3, с. 34], розглянемо ці прийоми на матеріалі перекладу І. М. 

Холодковским твору Й.В. Ґете «Фауст» [2, 4].

Синонімічна заміна передбачає використання еквівалентів лексичних одиниць 

тексту оригіналу, наприклад: das Herz - «сердце», armer Tor - «глупец», die Theologie -

«теология»; Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten - «Вы вновь со мной туманные 

виденья».

Непропорційна підстановка передбачає лексичне згортання словосполучення або 

лексичне розгортання слова, наприклад: словосполучення «Der Schmerz wird neu», яке має 

три словоформи, розкладається перекладачем на п’ять словоформ і транслюється у вигляді 

«Все вспомнилось: и прежнее страданье», а наступне трикомпонентне словосполучення «auf 

besondere Weise» трансформовано перекладачем в просту словоформу «иначе».

За допомогою компенсації адекватно перекладаються не окремі елементи 

висловлювання чи тексту, а текст у цілому, наприклад: «Dafür ist mir auch alle Freud

entrissen» - «Зато я радостей не знаю» реалізується, з одного боку, розгортання семантики 
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пасивного стану дієслова «entrissen» через дієслово «не знать», з другого боку, перехід 

семантики займенника mir до особового займенника «я».

Генералізація – це заміна видового поняття родовим [3, с. 48], наприклад: «Von

Nostradamus‘ eigner Hand, ist dir es nicht Geleit genug?» - «Нострадам чудесной книгою своей 

тебя на путь наставит сам».

Конкретизація - заміна родового поняття видовим [3, с. 65], наприклад: «Er schlägt 

das Buch auf und erblickt das Zeichen des Makrokosmos» - «Раскрывает книгу и видит знак 

Макрокосма»; під поняттям «Makrokosmos» автор натякає на Божественний початок.

Зміщення – заміна одного видового поняття іншим у межах загального родового 

поняття, наприклад: «Und sieht die Welt kaum einen Feiertag, kaum durch ein Fernglas, nur von 

weiten» - «Едва по праздникам покинешь свой музей, и то, как в телескоп свет видишь в 

отдаленье». У цьому випадку порівняння «как в телескоп» замінюється більш типовим 

метафоричним «через дверную скважину/ подсматривать», так як у тексті йде мова про 

священика, який не може брати активну участь у світських раундах».

Отже, під поняттям «еквівалентність» розуміють найбільш точне та ідентичне 

збереження у тексті перекладу жанрової своєрідності оригіналу і всієї різноманітної 

інформації, які міститься у тексті оригіналу.  Тільки службова внутрішньомовна інформація 

не передається так як вона повідомляє інформацію про так звані «пусті» граматичні категорії 

(рід неживих іменників і дієслів, рід, число та відмінок прикметників, деякі категорії 

займенників і т.д.), характерних для тих чи інших мов. Також слід зазначити, що 

еквівалентність перекладу оригінала поняття відносне, так як її рівень і специфіка 

змінюються в залежності від способу та жанру перекладного тексту. 
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Державна культурна політика України представляє собою складний комплекс, розвиток 

якого пов’язаний із системою державної підтримки у сфері фінансування, організації і управління 

діяльності закладів культури і мистецтв, удосконалення нормативно-правової бази. 

Впроваджуються нові умови функціонування закладів культури та мистецтв, більш активно 

втілюються різні умови і форми господарювання та підприємницької діяльності.

За цих умов істотним фактором у розвитку галузі культури і мистецтв має стати її 

комерціалізація і перетворення продукту культури в економічний продукт, до якого 

пред’являються певні вимоги, як і до будь-якого іншого продукту. Але при цьому виникає ряд 

суперечностей. Вони пов’язані з тим, що комерціалізація культури може привести до 

неузгодженості художньо – естетичних інтересів творців продукту культури з економічними 

інтересами закладів культури і суспільства, оскільки затримається формування здорових 

культурних потреб і відповідної культурної діяльності.

Подолання такого роду суперечностей при комерціалізації культури, потребує подальшого 

удосконалення системи перспективного прогнозування розвитку культури і мистецтва в Україні, 

при одночасному наданні творчим колективам більшої самостійності у виборі спрямованості свого 

розвитку, формування репертуарної політики, організації як основної, так і комерційної діяльності.

Культурна політика України в умовах ринкових відносин викликає необхідність 

оптимізації структури джерел фінансування закладів культури і мистецтв, раціонального їх 

поєднання та використання. Фонди суспільного і особливого споживання в сфері культури 

формуються за рахунок бюджетних коштів і залучення коштів із різних позабюджетних джерел. 

Державне фінансування культури і мистецтв поки ще залишається основним джерелом їх 

утримання, хоча і є недостатнім [1].

Між тим витрати на утримання закладів культури дозвіллєвої діяльності в умовах ринку 

постійно збільшуються. В той же час бюджетні кошти регулюються лише при підвищенні цін на 

сировину, матеріали, паливо, електроенергію та за умови змін у тарифних ставках, розцінках і 

посадових окладах. В цих умовах з’явились диспропорції між обсягом і якістю культурно-

дозвіллєвого продукту та послугами, які здійснюються закладами культури і мистецтв. А так як 
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бюджетні кошти щорічно скорочуються, то при цьому обмежується ступінь гарантованого 

задоволення потреб населення в культурно-дозвіллєвих заходах і послугах.

В умовах дефіцитного державного бюджету України фінансування галузей культури і 

мистецтва є дуже обмеженим. Щорічно з бюджету на утримання закладів культури і мистецтв 

виділяється лише 30-35 відсотків від загальної суми потрібних коштів. Вони покривають лише 

витрати на заробітну плату і деякі господарчі видатки.

До сьогоднішнього часу практично не реалізується програмно-цільовий принцип 

фінансування, як це сталося з цільовою комплексною програмою «Культура. Просвітництво. 

Дозвілля», недостатньо фінансуються конкретні соціально-творчі замовлення на здійснення різних 

масових заходів. В той же час соціально-творче замовлення є одним з економічних методів 

управління галуззю культури і мистецтв [3].

Спостерігається значна розбіжність у виділенні коштів з місцевих бюджетів на утримання 

закладів культури окремим областям. Так в останні роки в Донецькій, Івано-Франківській, 

Луганській областях, в розрахунку на один заклад культури було виділено коштів вдвічі більше в 

порівнянні з Тернопільською, Полтавською, Львівською областями. це свідчить про відсутність 

належної уваги до розвитку культури в цих областях з боку місцевих органів.

В цих умовах виникає необхідність більш широкого залучення до фінансування культури 

позабюджетних фондів за рахунок розвитку підприємницької діяльності закладів культури та 

зв’язків із спонсорами і меценатами комерційного та приватного секторів.

В Україні з’явилися і почали поширюватися перші паростки комерційної діяльності 

закладів культури. Так, окремі заклади культури і мистецтв вже почали розвивати договірно-

заказні відносини між різними суб’єктами соціально-культурної діяльності. В результаті 

з’являються додаткові джерела фінансування закладів культури, за рахунок використання системи 

договорів з конкретними замовниками підприємниками, організаціями, школами, спортивно-

оздоровчими комплексами, інше. Так, наприклад будинок культури відповідно договору із 

конкретним підприємством зобов’язується забезпечити змістовну культурну програму для його 

працівників, надання її на протязі строку, який визначений в договорі за відповідну компенсацію 

коштами підприємства.

Договірна система вже розповсюджується і в діяльності бібліотек. Державні бібліотеки 

укладають договори з підприємствами, організаціями, науковими установами на пріоритетне 

інформаційно-довідкове обслуговування працівників, надання їм нової вітчизняної та зарубіжної 

науково-довідкової і технічної літератури, організації міжбібліотечного абонемента, підготовку 

регулярних рефератних оглядів, складання спеціалізованих картотек за цільовими замовленнями.

За договірною системою кошти, які надходять до закладу культури від підприємства 

замовника, формуються в результаті обміну ресурсами між замовниками і виконавцями за надання 
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духовного продукту і вигляді концертів, виставок або вечорів відпочинку. В перспективі ця форма 

договірних взаємовідносин між підприємствами і закладами культури має поширюватись.

Іншим позабюджетним джерелом фінансування закладів культури є надання споживачам 

платних послуг, які в умовах ринку залучаються до товарно-грошового обігу, набувають товарну 

форму. Послуги мають ціну, яка базується на основі витрат за їх надання, тобто мається на увазі 

собівартість та певний прибуток. Але відповідного закону України «Про оподаткування прибутку 

підприємств» прибутки, які одержують заклади культури від надання платних послуг та інших 

видів комерційної діяльності, обкладаються податками на загальних умовах. На мій погляд, 

діючий порядок оподаткування закладів культури в умовах обмеженого їх фінансування є дуже 

напруженим і носить конфіскаційний характер. Тому можна вважати за доцільне звільнити 

заклади культури, які фінансуються з державного бюджету, від сплати податку, які вони 

одержують від платних послуг, що надаються населенню, підприємствам, організаціям. установам 

[5].

Послуги культури дають можливість більш гнучко враховувати такі тенденції культурного 

розвитку, як індивідуалізація та диференціація культурних потреб населення.

З розвитком нових культурних технологій та культурного сервісу перелік платних послуг 

щорічно поширюється. Організація роботи закладів культури по наданню цих послуг 

забезпечується на основі принципу самоокупності та рентабельності, що надає їм можливість 

більш цілеспрямованого здійснення своєї діяльності в сучасних умовах. Але при цьому слід 

враховувати, що в сучасних економічних умовах спостерігається зниження платежеспроможного 

попиту населення, що вимагає диференційованого підходу до формування доходів закладів 

культури з урахуванням здійснення знижок цін на білети при проведенні заходів для окремих 

верств населення (дітей, інвалідів, пенсіонерів, малозабезпечених родин, студентів). При визначені 

цін на послуги культури слід враховувати повне покриття витрат, які пов’язані з їх наданням та 

одержанням прибутку, з визначенням рентабельності у розмірі до 20%, тобто з урахуванням 

реальної економічної ситуації в регіоні, а також періодичності проведення заходів [1].

Взагалі в галузі культури і мистецтв треба ширше застосовувати гнучку систему цін, як на 

заходи основної діяльності, так і на різноманітні послуги. На практиці ця система вже 

застосовується театрами, які встановлюють підвищені ціни на прем’єрні вистави, а також 

концертними організаціями під час гастролей відомих акторів, популярних «зірок» естради. Але 

при цьому слід застосовувати оптимальні середні ціни з урахуванням платежеспроможного 

попиту населення.

Доцільно поновити практику продажу білетів на культурні заходи із певною знижкою в 

школах, вищих навчальних закладах, коледжах, трудових колективах, що надає гарантію закладам 
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культури забезпечувати високу заповнюваність глядацьких залів при проведенні вистав і 

концертів.

Поряд з традиційними платними послугами закладам культури і мистецтв треба розвивати 

такі види підприємницької діяльності, як здійснення аудіо- та відео- записів з використанням 

аудіовізуальних матеріалів споживачів, ксерокопіювання і мікрофільмування, робота з 

електронними каталогами, комп’ютерними базами даних і таке інше. До речі останнім часом ці 

види послуг швидко прогресують в розвитку.

Розвиток підприємництва в сферах культури сприяє формування суто комерційного 

сектору, який в ринкових умовах більш оперативно і гнучко реагує на кон’юнктуру ринку 

дозвіллєвого попиту відповідно до зміни культурних пріоритетів, вміє знаходити привабливі 

«ніші» у мінливих соціально-культурних реаліях. Тому в сучасних умовах доцільно 

впроваджувати такі напрямки комерційної діяльності як реалізація та надання в оренду майна і 

приміщень, торгівля покупними виробами і устаткуванням, надання посередницьких послуг.

Найбільш прибутковими в сфері дозвіллєвого бізнесу є такі комерційні організації, як нічні 

клуби, казино, клуби спортивно-оздоровчого характеру, лікувально-оздоровчі комплекси, різні 

учбові центри східних єдиноборств, боулінгу, шейпінгу.

Пріоритетним напрямком в діяльності комерційних закладів є також індустрія масового 

дозвілля та розваг. Насамперед такі, як шоу-бізнес, рок-ансамблі, комерційні фестивалі, конкурси, 

масові свята, а також організація відеосалонів, дискотек, аматорських клубів в поєднанні з кафе, 

барами та ресторанами. Широко почали розповсюджуватися різноманітні конкурси краси, паради 

мод, круїзи. спортивні видовища в поєднанні з шоу – заходами [4].

Особливою стороною комерційного сектору в сфері культури є його підприємницький 

характер. широка ініціатива, орієнтація на попит і кон’юктуру ринку. Але при посиленні 

комерційних інтересів не завжди враховується необхідність зростання культурних потреб 

населення, що несуть в собі шаблони східної моди «індустрії розваг», нерідко на шкоду багатьом 

національним традиціям.

Насамперед це стосується національного телебачення. Програми телестудій складаються 

безсистемно, переважає кіно показ низькопробних американських бойовиків або мексиканських 

так званих «мильних опер» чи копіювання окремих проектів російського телебачення. Дуже 

перевантажене телебачення й рекламою, яка спрямована в основному на показ другорядних 

іноземних виробів, які не користуються попитом та завдає шкоди вітчизняним виробникам, 

реклама виробів яких в меншій мірі присутня, якість якої не завжди високої якості, а іноді – не 

витримує ніякої критики.

Підприємницька і комерційна діяльність закладів культури може розвиватися також за 

рахунок надання в оренду основних фондів і майна, приміщень під офіси, комерційні кіоски, міні-
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маркети, кафе, бари, ресторани. Великим попитом користуються платні курси, які організовують 

заклади культури з таких спеціальностей як: бухгалтери, менеджери, маркетологи, референти, 

діловоди, що володіють навичками комп’ютерної грамотності, спеціалісти лікувально-

оздоровчого масажу, ручного і машинного в’язання, крою і шиття. Успіх комерційної діяльності 

цих напрямків в значній мірі залежить від обраної стратегії культурного маркетингу, проведення 

попередніх маркетингових досліджень цього ринку.

Взагалі закладам культури і мистецтв необхідно постійно проводити маркетингові 

дослідження щодо вивчення кон’юнктури ринку культури. Це дасть їм можливість створювати 

культурно-інтелектуальні продукти і послуги, які користуються попитом у населення, а також 

формувати нові потреби, пропонувати нові послуги. Відповідно до цього має поширюватися 

реклама, впроваджуватися такі форми доведення культурного продукту і послуг до споживачів та 

матеріального стимулювання працівників, які виконують цю роботу [2].

Впровадження маркетингу в галузі культури та мистецтва пов’язана з вивченням і аналізом 

зовнішнього середовища, його вплив на діяльність закладів культури, тобто пошуку засобів 

адаптації до змін в законодавчо-нормативній базі, економічному стані державі і регіонів, 

поведінки споживачів, наявності конкурентів, постачальників і посередницьких структур. На 

підставі проведення аналізу ринку і змін в зовнішньому середовищі, заклади культури визначають 

головні напрямки розвитку культурно-дозвіллєвої діяльності, освоєння нових видів послуг для 

населення, створення умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, змістовного 

проведення вільного часу, а також створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня і естетичного виховання населення.

Всі ці напрямки мають бути відображені в планах закладу культури, чітко визначити обсяг 

творчо-виробничої діяльності і фінансових джерел, матеріально-технічне забезпечення і 

соціальний розвиток колективу.

Впровадження маркетингу в діяльності закладів культури, викликає необхідність суттєвих 

змін в управлінні їх діяльністю на основі застосування стратегічного управління та планування, 

головними напрямками якого є:

– формування нових естетичних смаків населення;

– визначення проблем в кадрах і підготовка творчих колективів;

– розроблення нових видів послуг і технології їх виробництва;

– формування джерел фінансування;

– розвиток нових взаємовідносин з меценатом і спонсорами;

– встановлення міжнародних зв’язків пошуку інвесторів для культурно-дозвіллєвих 

програм.
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Всі ці напрямки в сукупності складають маркетингову стратегію, на основі якої 

визначається тактика і шляхи її трансформації до конкретних завдань закладу культури з її 

здійснення, досягнення соціально-суспільного ефекту та мінімізації економічного ризику.

Великим попитом на інформаційному ринку користується бібліотечний сервіс. Тому дуже 

актуальним є при великих бібліотеках спеціальних інформаційно-комерційних відділів по 

обслуговуванню комерційних, приватних підприємств і фірм інформаційними послугами з 

проблем бізнесу, підготовки інформації у вигляді дискет, компакт-дисків. ксерокопій та інше. Ці 

підприємства і фірми в свою чергу будуть зацікавлені в обладнанні цих відділів комп’ютерами, 

ксероксами, оргтехнікою.

У зміцнені фінансово-матеріальної бази галузі культури сьогодні велику роль відіграють 

різні види добровільних пожертвувань, внесків, відрахувань, які надходять від приватних осіб, 

підприємств і фірм за цільовим призначенням на культурні потреби. Тобто йдеться про 

спонсорство і меценатство, які в Україні практично тільки почали розвиватися. разом з тим 

здійснення кожного великого культурного проекту може статися лише при активній спонсорській 

підтримці комерційних фірм, великих промислових та аграрних підприємств, комерційних банків.

За останній час в Україні з’явилися нові форми співробітництва підприємств і комерційних 

структур з метою об’єднання матеріальних і фінансових ресурсів і спрямованості їх на 

відновлення храмів, історико-культурних пам’яток, організації та проведення сумісних акцій для 

вихованців дитячих будинків та інтернатів, а також для інвалідів і пенсіонерів. Таке 

співробітництво заслуговує всілякої підтримки з метою подальшого розвитку цих відносин в 

Україні. Насамперед потребує вдосконалення нормативно-правова база з питань розвитку 

співробітництва підприємств усіх форм власності та господарювання із закладами культури і 

мистецтв, зміни форм при їх оподаткуванні. З боку закладів культури таке співробітництво 

потрібно широко рекламувати та сприяти створенню особливого «іміджу» цим підприємствам і 

структурам.

В сучасних умовах має бути суттєво посилена підтримка підприємницької діяльності в 

сфері культури з боку держави, шляхом створення умов для залучення інвестицій та 

спрямованості їх на розвиток закладів культури і мистецтв. Потребує постійного вдосконалення і 

сам механізм фінансової підтримки підприємництва. Мова йде про цільове оподаткування доходів 

закладів культури і мистецтв, надання їм цільових кредитів під здійснення культурних програм, а 

також поширення державного фінансування, включаючи виділення коштів на проведення заходів 

соціально-творчих замовлень. Заслуговує на увагу питання щодо організації спеціалізованих 

установ з обслуговування підприємницьких структур, які створюються в галузі культури і 

мистецтв, а також закладів культури.
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УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ

Тютюнник Світлана, Новохатня Ірина 

Науковий керівник: д. філос. наук проф. Молодиченко В.В.

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького

Стратегічною метою сучасної  шкільної освіти є формування високоосвіченої, 

інтелігентної, самодостатньої творчої особистості з інноваційним типом мислення і 

діяльності, здатної гідно відповісти на виклики цивілізації.  У початковій школі завданням є 

створення умов, за яких учень займає позицію суб’єкта навчально - виховної діяльності; 

внаслідок цього у нього розвиваються якості творчої особистості. Основна мета створення 

умов для формування принципово нової особистості: творчої, самостійної, здатної цінувати 

себе і поважати інших; особистості, адаптованої до життя в нових умовах. Завдання сучасної 

початкової школи – розвивати дитину як неповторну індивідуальність, формувати в ній 

творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Актуальності набуває 

процес «зустрічі» дитини зі школою, новим видом основної діяльності, колективом учнів, 

педагогами. 
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Вступ до школи є переломним моментом в житті дитини, що  пов’язано з новим 

типом стосунків з однолітками, новими формами діяльності. У дитини має сформуватися 

усвідомлення свого нового статусу – учня.  В них потрібно сформувати потребу вчитися, а 

відтак – працювати.  Період входження дитини в шкільне життя називається періодом 

соціально-психологічної адаптації дитини до нових умов. І дуже важливо, щоб у цей період, 

такий нелегкий для неї, були поруч досвідчені, обізнані помічники – педагоги та батьки.  

Проблеми успішної адаптації до шкільного життя є предметом дослідження багатьох 

вчених. Проблемі готовності до шкільного навчання  приділяється значна увага в 

методологічних, теоретичних експериментальних і прикладних дослідженнях педагогів, 

психологів, фізіологів, серед яких Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Н.І. Уткіна, З.І. Калмикова, 

Г.Г. Кравцова, Р.В. Овчарова, Н.Г. Салміна, Д.Б. Ельконін та інші.  На їх думку дитина, що 

вступає до школи повинна бути готова до навчання у фізіологічному і соціальному 

відношеннях, вона повинна досягнути певного рівня розумового та емоційно-вольового 

розвитку. Спираюсь на дослідження М.С. Вашуленка, Л.О. Варзацької, О. Г. Лобчук, О. Н. 

Хорошковської, М. П. Ґудзика, вчителів-новаторів та вчителів-практиків розглядались 

механізми використання української мови як механізму процесу адаптації учнів, їх 

соціалізації [1; 2, с.14; 4, 28-29].

Сучасні дослідники визначають термін  «адаптація» як пристосування дитини до умов 

та вимог нового середовища. Її результатом є пристосованість як особистісна якість, що 

виступає показником життєвої компетентності дитини, її здатності орієнтуватися та 

впливати на довкілля.  Термін «шкільна адаптація»  використовується для опису різних 

проблем і труднощів, що виникають у шкільному освітньому середовищі. Із цим поняттям 

пов’язують відхилення в навчальній діяльності – утруднення в навчанні, конфлікти з 

однокласниками, неадекватна поведінка. Цілком природно, що подолання тієї чи іншої 

форми дезадаптивності повинне бути спрямоване на усунення причин, що її викликають [3].  

Шкільна дезадаптація проявляється у таких випадках, як непристосованість до 

предметної сторони діяльності, нездатність керувати своєю поведінкою, нездатність 

прийняти темпу шкільного життя, шкільний невроз, або “фобія школи”. 

  На початковому етапі адаптації до школи важливе значення має характер ставлення 

вчителя до учня. Взаємовідносини в системі “учитель-учень” визначають психологічну 

адаптацію дитини до школи. Основними показниками психологічної адаптації дитини до 

школи є формування адекватної поведінки, встановлення контактів з учнями, з учителем, 

оволодіння навичками навчальної діяльності.  

  Однією з найважливіших і актуальних проблем адаптації учня в початкових класах є 

проблема розвитку мовлення молодших школярів. Зрозуміло, що під час вивчення рідної 
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мови одним із головних завдань є завдання формування і розвитку у дітей правильного, 

виразного, чистого мовлення. За допомогою рідної мови діти починають пізнавати 

навколишній світ, входити в людську спільноту, спілкуватись,  прилучатись до національної 

та світової культури. Як форма існування і вияву національної та особистісної 

самосвідомості рідна мова є засобом самопізнання, саморозвитку і самовираження людини, 

формування нового типу особистості й суспільних відносин у полікультурному світі. К. Д. 

Ушинський зазначав, що "мова ─ найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що 

з’єднує віджилі, живущі і майбутні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле. 

Воно не тільки виявляє собою життєвість народу, а є цим життям. Коли зникає народна 

мова,─ народу нема більше!" [5, с.33].

Мова формує людську духовність, відчуття краси слова й образу. Рідне слово є 

знаряддям для кожної людини. В.О.Сухомлинський писав: "Тільки той може осягнути своїм 

розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки й пахощі 

рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як добрим ім’ям своєї 

родини…"[6].

Мовленнєвий розвиток учня ─ це дуже важлива умова його успішного навчання та 

активної адаптації у суспільному середовищі. Чим більше дитина читає, переказує, слухає, 

тим краще розвивається її пам’ять, мовлення, тим легше їй засвоювати знання з усіх 

навчальних дисциплін, які вивчаються в початкових класах. Забезпечити мовленнєвий 

розвиток молодших школярів ─ це означає навчити їх грамотно висловлюватись в усній і 

писемній формах мовлення, дотримуючись норм української літературної мови. Щоб 

розвинути та удосконалити мовлення школярів потрібна щоденна клопітка робота над 

оволодінням основними мовними нормами. У цій роботі головне місце посідає збагачення 

словникового запасу учнів. Засвоюючи нові слова, учні вчаться правильно їх вимовляти, 

наголошувати, пояснювати значення, удосконалюючи звуковимову, яка є складовою 

частиною мовленнєвого розвитку, мовної культури.  

Необхідною умовою формування соціально активної особистості є оволодіння мовою 

як засобом спілкування.    Аналізуючи творчі роботи молодших школярів, що показують 

рівень сформованості навичок, виявляються такі основні недоліки і помилки:

- невідповідність змісту меті висловлювання;

- наявність елементів, що не відповідають загальному змісту;

- непослідовне розташування речень та частин тексту;

- невміння встановити межі речень, використати засоби зв’язку речень у тексті;  

- брак смислового зв’язку між частинами тексту;

- незавершеність висловлювання;
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- пропуски абзаців;

- невиправдані повторення слів або словосполучень;

- використання мовних засобів, що не відповідають меті висловлювання. 

  Запобігти цим помилкам або ж навчити учнів усувати їх можна шляхом 

систематичного виконання тренувальних вправ.   

Основним призначенням мовної освіти в початковій школі  є забезпечення загального 

розвитку учнів,   мотивування до вивчення мов, розвитку вміння слухати і розуміти 

мовлення, навчити читати і писати, на основі доступної мовної теорії формувати практичні 

вміння і навички, зокрема й комунікативні.

У молодшому шкільному віці закладається фундамент культури мислення, 

мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні здібності, пізнавальна активність, 

образне творче мислення. Саме початкова школа покликана сформувати в дітей інтерес до 

краси і мудрості живого слова, його значущості у житті людини. Мовленнєва компетенція є 

однією з провідних базисних характеристик особистості, важлива умова повноцінної  

адаптації учня в освітньому середовищі як умовою всебічної реалізації особистості учня в 

освітньому процесі школи.
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Постановка проблеми. Питанням соціального захисту дітей з обмеженими 

функціональними можливостями в останні роки приділяється усе більше уваги на 

державному рівні. Свідченням цього є ухвалення Закону України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» [3]. У цьому законі вперше згадано про 

необхідність пошуків шляхів поліпшення життя таких дітей та створення умов для їх 

інтеграції в суспільство.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему дитячої інвалідності вивчали 

А. Воронцова, А. Петьо, Б. Бобат, В. Басова, В. Качесов, В. Козявкін, Ж. Захарова, К. Бобат, 

М. Басов, Н. Топка, С. Бойцовата та ін. [1, с.19].

Питання соціальної роботи з дітьми з інвалідністю та сім’ями, що виховують дітей з

інвалідністю, стали предметом уваги А. Лабінського, А. Тимоніна, В. Ульзибата, 

Л. Андріюка, О. Грабоус та ін. [4, с. 35].

Останніми роками соціальна політика більшості європейських країн зазнала суттєвих 

змін щодо осіб з інвалідністю. Якщо раніше ставлення було як до пацієнтів, для яких 

необхідна лише опіка, матеріальна допомога і не можливе включення таких людей до 

активного життя в суспільстві, то на в наш час такі люди стають повноправними членами 

нашого суспільства, які мають такі ж самі права як і інші громадяни.

Ці передумови сприяють розвитку соціальної роботи з сім’ями, в яких є діти з 

інвалідністю. Сім’ї, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, мають ряд 

проблем та потреб, таких як:

- відсутність навичок реабілітації;

- низький рівень життя сім’ї;

- постійне погіршення стану здоров’я дитини;

- втрата соціальних контактів з оточуючими.

Мета: вивчити особливості соціальної роботи з сім’ями, у яких виховуються діти з 

обмеженими можливостями.
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Виклад основного матеріалу. Поява у сім’ї дитини з фізичними чи психічними 

вадами є причиною стресів. Тому, соціальний працівник має оперативно надати допомогу, 

підтримку батьків і дитини. Звичайно, домінуючою психологічна підтримка, але важливо 

здійснювати комплексний вплив,а це також надання соціальної, медичної, педагогічної, 

юридичної та інших видів допомоги.

Важливим фактором є те, щоб сім’я мала реальне уявлення про ту роль, яку вона має 

відіграти у її житті. Батьки повинні зайняти активну позицію щодо реабілітації дитини, 

подолати розгубленість, пригніченість, відчай.

Соціальний працівник надає інформацію, яка дозволить сім’ї окреслити етапи 

відновлення і реабілітації дитини. Ознайомити з можливістю визначення інвалідності, 

надання пільг державою. Крім того, соціальний працівник повинен представляти інтереси 

сім’ї, виступаючи при цьому посередником між сім’єю та іншими спеціалістами, установами 

і організаціями.

Ми вважаємо, що дієвим буде залучення сімей до тренінгів, метою яких є 

налагодження контактів між сім’ями, які мають подібні проблеми, та вирішення прихованих 

проблем, що з’являються у кризових ситуаціях

Головна мета – допомогти впоратися з важкими завданнями виховання та розвитку 

дитини з інвалідністю. Така робота є тривалою та складною. Спочатку, необхідно переконати 

сім’ю в тому, що дитина, яка має невиліковну хворобу, може повноцінно функціонувати в 

суспільстві, але їй необхідно допомогти адаптуватися до соціального середовища і по 

можливості покращити стан здоров’я [2, с. 342–345].

Ефективність реабілітації дитини значною мірою залежить від сім’ї, близьких родичів, 

групи ровесників, сусідів. Вони здатні створити такі умови, за яких дитина б почувала себе 

комфортно серед здорових людей і могла вільно з ними спілкуватися, не відчуваючи жодних 

обмежень.

На жаль, на сьогодні наше суспільство не завжди готове прийняти людину (дитину) з 

фізичними чи психічними вадами, що створює перешкоди на шляху її адаптації в суспільстві. 

Тому, існує потреба у фахівцях і службах, які здатні вплинути на ситуацію, надати батькам 

інформацію та ефективні засоби корекції, реабілітації, виховання, навчання [4, с. 29].

Висновки. Отже, на сьогоднішній день, значна увага соціальних працівників 

приділяється сім’ям, які виховують дітей з обмеженими можливостями, і передбачає надання 

психологічної підтримки, допомоги у навчанні, реабілітації, вихованні дитини.
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Метою статті є з’ясування особливостей відтворення емфатичної інверсії англійської мови в 

українському художньому перекладі.

Поставлена мета визначила необхідність виконання таких завдань, як опис труднощів 

відтворення емфази в перекладі та виявлення прийомів перекладу англійських лексичних, 

граматичних та графічних емфатичних засобів українською мовою.

Синтаксична емфаза - виділення синтаксичними засобами певних елементів речення, 

змінює його структуру та відтворюється в перекладі шляхом її заміни на слово або 

словосполучення та введення особливих конструкцій, вибір яких залежить від того, який 

саме член речення потрібно виділити [1, с. 3].

Порядок слів будь-якої мови  є ключовим питанням її синтаксису. Як не може бути 

речення без слів, так не може бути й речення без визначеного, притаманного саме цій мові 

словопорядку. Порядок слів визначається цілою низкою чинників, але в першу чергу -

будовою мови, її типологічними характеристиками, граматичними правилами та традиціями, 

функцією речення в тексті, а також певною мірою (залежно від типології мови) структурою 

актуального членування речення [3, с. 35]. Англійська мова є аналітичною, що зумовлює 

важливість збереження фіксованого порядку слів. Порушення усталеної послідовності  
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членів речення, внаслідок якого певний елемент виділяється й набуває конотації емоційності 

або експресивності, називається інверсією. 

Хоча в англійській мові розташування слів достатньо жорстке, все ж таки воно допускає 

певну рухомість, тому прямий порядок членів речення може бути змінений із метою виділення слова 

чи групи слів, для того, щоб привернути увагу читача або слухача.

Коли йдеться про порядок слів, то, насамперед, мається на увазі загальноприйнятий, 

емоційно-нейтральний ланцюжок синтаксичних елементів  у писемному мовленні. Разом із тим не 

можна забувати, що розмовна форма мови завдяки своїй спонтанності, яка визначається ступенем 

емоційності мовця, допускає варіативність щодо послідовності формулювання думки,  тоді як 

фіксовані правила писемної мови чинять опір різного роду відхиленням. На тлі усного та писемного 

мовлення розрізняють два типи порядку слів: 1) логічний, або традиційний і 2) афективний, або 

емоційний [5, с. 146]. Перший ґрунтується на здоровому глузді, об’єктивності, розважливості. 

Другий керується емоціями мовця, його бажанням вразити слухача. При перекладі потрібно 

зважати на різницю між твердженням, яке можна проаналізувати, та суб’єктивним ставленням, 

яке мовець додає, на основі свого досвіду, тобто, іншими словами, між логічним та емоційним 

елементами. Основна відмінність між логічністю та емоційністю мовлення відтворюється в 

конструкції речення, оскільки зміна загальноприйнятого порядку слів свідчить про емоції 

мовця щодо висловленого ним, а, отже, представляє емфазу. Ця різниця стає особливо 

помітною, якщо порівнювати писемну та усну форми мовлення. 

У художніх текстах розмовне мовлення представлене в діалогах, які не тільки озвучують 

злами сюжетних ліній, але й розкривають невиражені характеристики персонажів. Однак саме 

мовлення нерідко залишається імпліцитним, семантично-еліптичним. І тут перед перекладачем 

постає вибір – чи стати іншомовним розпрозорювачем наміру автора, чи відтворити ту ж саму 

завуальованість ідей у цільовому тексті. Адже розмовне мовлення діалогів наближається до 

мови спонтанної, нерідко генерованої під потужним тиском емоцій, що, у свою чергу, 

позначається на послідовності смислових сегментів повідомлення.  В оригіналі слова, які 

наголошуються, розташовуються найбільш помітним чином, тому що мовець не має ані часу, 

ані бажання оформлювати свою думку згідно із суворими правилами нормативної мови. Отже, 

спонтанне мовлення є полярно протилежним до мови граматичної. У той же час логічно 

організована граматична мова ніколи не буває повністю вільна від мови емоційної та обидві 

постійно впливають одна на одну [5, с. 136]. 

У деяких випадках інверсія просто надає вислову або опису більшої динамічності, 

напруженості, але не має емфатичного навантаження, наприклад:

Перспективою нашого дослідження ми вважаємо подальше вивчення проблем англо-

українського художнього перекладу.
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Одним з дидактичних принципів навчання хімії є принцип історизму, дотримання 

якого сприяє розвитку когнітивних та мотиваційних дій у пізнанні основ предмета хімії. 

Відомості з історії хімії також розвивають інтерес і зацікавленість як до подій минулого, так і 

до фактів сучасного періоду розвитку хімії. Так при вивченні органічної хімії та її методів 

синтезу речовин, що використовуються як лікарські препарати, учитель пригадує концепт 

Я.А. Коменського про попередження батьків про наслідки для здоров’я дитини при 

надмірному зловживанні ними ліків під час самолікування. Коменський ще в XVIII ст. писав, 

що «… діти, які звикли до ліків у ніжному віці, ніколи не досягають повного розвитку сил і 

міцного здоров’я, їх сили слабкі, вони стають хворими, блідими, безсилими, страждають 

наривами, прискорюють свій кінець та завчасно вмирають». [1, 58]

Такі поради Коменський мав право давати батькам і дорослим, бо він точно знав 

мистецтво іатрохіміків, головною метою яких було виготовлення фармацевтичних 

препаратів  для лікування хвороб. Учням можна прочитати уривок з праці Коменського 
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«Лабіринт світу і рай серця» про діяльність алхіміків, що добувають з різних металів золото, 

використовуючи вогонь і Lapis philosophicus – філософський камінь. [2, 110-111]

Учитель повинен пояснити, що таке філософський камінь – завітна речовина, «… 

насіння життя, зернина, і екстракт усього світу…», з якого беруть початок навіть самі стихії 

за Аристотелем – вода, земля, вогонь і повітря. Доцільно сказати, що Коменський саме таким 

філософським каменем вважав «азот». Він розуміє азот не як газ – просту неорганічну 

речовину, а як філософське начало. Посилаючись на джерело [3, 113], учитель повідомляє 

учням, що газ азот вперше було відкрито Д. Резерфордом у 1772 р. і в праці Коменського 

слово «азот» згадується як конструкція з латині, грецької та арамейської мов. Слово «азот» 

розшифровується фразою з Апокаліпсиса «Я є альфа і омега, начало і кінець, перший і 

останній …».

В темі «Спирти», де є місце інформації про отруйну дію алкоголю на організм 

людини, знов же таки має сенс нагадати негативне ставлення Коменського до впливу 

алкоголю на здоров’я людини. Вже в ті часи Коменський називає спартанців, які турбувалися 

про фізичний стан молодих чоловіків, розумнішими з усіх народів. В Спарті, до речі як і в 

Афінах, людям до 20 років категорично заборонялось вживати вино, а п’яничок били 

батогами. Коменський згадує про вживання і молодими і старими нового алкоголю – горілки 

винайденої монахами бенедиктинцями, які займалися алхімічними дослідами, говорить про 

неконтрольовану владою торгівлю цим продуктом. Ця тема більш, ніж актуальна й дотепер.

Такі та інші приклади є хоча і краплиною у світі пропаганди здорового способу життя, 

а все ж таки будуть надією на те, що дехто замислиться про своє здоров’я та здоров’є 

оточуючих.
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З часом стать людини з біологічної характеристики трансформувалася в 

характеристику соціально-психологічну. Таким чином, виникло поняття «гендер», що 

означає сукупність соціальних і культурних норм, які суспільство наказує виконувати 

людям, залежно від їх біологічної статі.

Поняття «гендер» давно вже вийшло за рамки граматики. Це явище широко 

розглядається як соціокультурний, дискурсивний і психолінгвістичний феномен.

Вперше фактор статі у зв'язку з мовою виник в античності при осмисленні категорії 

граматичного роду. Найдавнішою і довгий час єдиною гіпотезою про причини появи та 

функціонування в мові категорії роду стала символіко-семантична, яка базувалась на 

співвідношенні природної біологічної категорії sexus з граматичною genus. Прихильники цієї 

гіпотези вважали, що граматичний рід виник під впливом природної данності – наявності 

людей різної статі (Гердер, Гумбольдт, Грімм та ін.) при цьому для пояснення 

екстралінгвістичної вмотивованості категорії роду дослідники використовували свій 

немовний досвід. Це призвело до появи оціності в інтерпретації категорії роду: чоловічий рід 

був першорядним через приписування імен, що належать до нього, семантики сили, 

активності, енергії. Імена жіночого роду, навпаки, характеризувалися пасивністю, 

підпорядкованістю. Таким чином, умови соціальної реальності екстраполювалися на закони 

розвитку мови, що підтверджується фундаментальними гендерними дослідженнями Е. 

Борнемана, де аналіз ведеться з точки зору міждисциплінарного підходу. Удар по символіко-

семантичній гіпотезі завдало відкриття мов, у яких категорія роду відсутня. Наступним

стимулом дослідження гендерного фактора в мові стало відкриття у 18 столітті екзотичних 

первісних мов, де мав місце поділ на чоловічу і жіночу мови. При цьому чоловічий варіант 

розглядався як власне мова, а жіночий – як відхилення від нього. 

На початку 20-го століття тема «Мова і стать» привернула увагу Маутнера і 

Есперсена. Маутнер обґрунтовував гендерні відмінності в мові соціальними та історичними 

причинами. За Маутнером, творче використання мови – прерогатива чоловіків, а жінки 

здатні лише засвоїти створювану чоловіками мову. А Есперсен вважав, що жінки 
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консервативні у вживанні мови, що ілюструвалося на прикладі угруповань емігрантів, де 

зберігається рідна мова і одночасно засвоюється нова. При цьому чоловіки швидше 

засвоюють нову мову. Однак не враховувалося, що вивчення іноземної мови чоловіками 

було продиктовано необхідністю працювати та спілкуватися новою мовою [1, c. 51 - 54]. 

На наступному етапі (1900 - кінець 1960-х рр.), у відповідності з класифікацією Кліва 

Грея (Clive Grey), робота велася за наступними напрямками: гіпотеза про кардинальну

відміність чоловічого і жіночого типів мовлення; питання валідності нових словоформ, таких 

як doctress, authoress (українською лікарка, вчителька, завідувачка тощо). 

Загалом при вивченні проблеми взаємовідношення мови та гендеру та наявності 

певних особливостей у чоловічій і жіночій вербальній поведінці на даний момент можна 

виділити три магістральні підходи: 

1. Чисто гендерний підхід зводиться до трактування виключно соціальної природи 

мови жінок та чоловіків і націлений на виявлення тих семантичних відмінностей, які можна 

пояснити особливостями перерозподілу соціальної влади в суспільстві. При цьому мова 

визначається як певна функціональна похідна від основної мови, яка використовується в тих 

випадках, коли партнери по мовленню перебувають на різних щаблях соціальної ієрархії. 

Теоретичну основу такого підходу склали концепція влади Фуко М. і соціологічна концепція 

гендерізму В. Гоффмана. 

2. Другий підхід науково редукує «жіночу» і «чоловічу» мову до особливостей мовної 

поведінки жінки і чоловіки. Тут статистичні показники або визначення середніх параметрів 

мають основоположну значущість і складають каркас для побудови психолінгвістичних 

теорій (які в тій чи іншій мірі відображають реально існуючі зв'язки лексичних одиниць в 

лексичній пам'яті людини). 

3. Третій підхід робить наголос на когнітивному аспекті цих відмінностей. Для нього 

виявляється більш значущим не тільки визначення частотності відмінностей і оперування її 

показниками, але й встановлення того, що важко піддається поясненню, оскільки виходить за 

рамки стандарту. 

Як зазначає Халєєва І. І., "підхід до гендеризму як до реальності, що 

опосередковується знаками, символами і текстами дозволяє визначити гендер в якості такої 

собі міждисциплінарної інтриги, в основі якої сплітається безліч наук про людину" [3, c. 37 -

42].

Перспективою нашого дослідження ми вважаємо подальшу роботу з виявлення 

особливостей відтворення гендерного аспекту в англомовних художніх творах.
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Управлінська діяльність сьогодні дуже тісно пов’язана з теорією та практикою 

менеджменту педагогічних організацій і, звичайно, дошкільним навчальним закладом. 

Робота дошкільних навчальних закладів повністю базується на людському факторі, тому 

питання управління ними у цьому аспекті стали особливо актуальними. 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про 

дошкільний навчальний заклад, методична робота є обов’язковою складовою навчально-

виховного процесу, організацію якої забезпечують завідувач і вихователь-методист ДНЗ. 

Керівники мають залучати до методичної роботи вихователів, що працюють 

безпосередньо з дітьми. 

Аналіз наукових праць учених (Н. Корогод, Н. Комаренко, І. Жерносєк, С. 

Майданенко Є. Павлютєнков, та ін.) дозволяє визначити загальнонаукові принципи, на 

яких має будуватись система методичної роботи в будь-якому навчальному закладі.

Є. Павлютенков визначає принципи, які забезпечують шляхи досягнення 

результативності в методичній роботі: принцип практичної спрямованості, гуманізації, 

гуманітаризації, демократизації, систематичності, послідовності, наступності, 

перспективності, співробітництва, індивідуалізації та диференціації, оперативності, 

гнучкості, мобільності, системності [4, с. 34].
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За Є. Павлютенковим, функції, які необхідно враховувати в організації методичної 

роботи, визначають її цілі. На думку вченого, цілі − це очікувані результати діяльності, 

що досягаються за визначений період часу [4, с. 10]. Цілі методичної роботи в освітньому 

закладі він поділяє на три групи. Перша група − формування індивідуальної, авторської, 

високоефективної системи педагогічної діяльності педагога; друга група − формування 

цілісного педагогічного колективу. Третя група − забезпечення зв’язків закладу як 

системи з більш широкими системами, педагогічною наукою, досвідом педагогів інших 

закладів тощо [4, с. 15].

Аналіз літературних джерел щодо організації методичної роботи в дошкільному 

закладі, свідчить, що науковці подають перелік функцій, здебільшого у формі 

рекомендацій. Напраклад, К. Бєлая розглядає функції методичної роботи з вихователями в 

аспекті управлінської діяльності. Вона визначила інформаційно-аналітичну, мотиваційно-

цільову, планово-прогностичну, організаційно-виконавську, контрольно-діагностичну 

функції [1, с. 28]. 

К. Крутій у своєму монографічному дослідженні «Освітній простір дошкільного 

навчального закладу» подає перелік функцій організації методичної роботи з вихователями 

дошкільних закладів. Вона розглянула методичну роботу в контексті сучасної системи 

підвищення кваліфікації. Дослідниця підкреслила такі функції методичної роботи у ДНЗ, 

які визначені згідно з пріоритетними завданнями розвитку ДНЗ, а саме: оновлення змісту 

діяльності закладу, організація взаємодії учасників освітнього процесу [2, с. 187]. 

О. Низьковська вважає сучасними такі функції методичної роботи, які співзвучні 

Типовому положенню про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, 

затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 9 листопада 2010 р. 

№1070 [3, с. 11-17]. Вона наводить такі функції: розширення професійного світогляду 

педагогів; систематичне інформування їх щодо інновацій в галузі дошкільної освіти та 

залучення до застосування у практичній діяльності інноваційних технологій; надання 

практичної допомоги працівникам ДНЗ щодо раціональної організації життєдіяльності 

дітей; систематичне вивчення стану освітнього процесу і динаміки змін у розвитку дітей 

та професійній компетентності педагогів; моделювання змісту, форм і методів 

підвищення фахової майстерності педагогів. 

Аналіз сутності організації методичної роботи в ДНЗ та співставлення варіантів 

переліку функцій методичної роботи багатьох науковців та практиків, дає можливість 

виділити такі функції організації методичної роботи з вихователями: інформаційна, 

діагностична, проектувальна, планування, керівництво, координаційна, контролююча, 

моделююча, результативна, мотиваційна, оцінна, комунікаційна тощо. 
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Отже, аналіз визначених дослідниками принципів та функцій дав підстави 

припустити, що відмінності в організації методичної роботи в різних закладах освіти 

детерміновані освітньою метою, умовами, загальною концепцією розвитку установи. 

Особливості освітньої стратегії закладу породжують специфічні функції методичної 

роботи, які сприяють реалізації поставленої мети.

Дошкільні навчальні заклади України довели свою життєздатність у різні історико-

культурні періоди, а також здатність відповідати вимогам держави і суспільства до розвитку, 

навчання і виховання, одночасно враховуючи особливості й потреби дитини дошкільного 

віку.
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Комунікація як процес повідомлення або передавання інформації для кожної людини 

є життєво необхідною, адже виникла вона на потребу індивідів у спільному житті, а тому 

суспільна за своєю природою. Комунікацією називають спілкування між людьми, у процесі 
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якого вони обмінюються повідомленнями, власними і чужими думками та почуттями 

засобами мови чи інших знакових систем [3].

Нині все більше вітчизняних психологів у обгрунтуванні шляхів і засобів комфортної 

комунікації спираються на принципи гуманістичної психології А. Маслоу, Г. Оллпорта, К. 

Роджерса, Ш. Бюллер, Р. Мея. Підґрунтям для розвитку цього напряму в Україні стали ідеї 

М. Бахтіна про діалогічну природу людського спілкування, педагогічні ідеї Г. Ващенка, В. 

Сухомлинського про ставлення до дитини як до абсолютно самодостатньої особистості і 

повагу до її духовного життя. Цей підхід до вивчення людини застосовується психологами 

Л. Петровською, А. Харашем, Г. Ковальовим, О. Смирновою, Л. Орбан та ін. До психолого-

педагогічних особливостей діалогічного спілкування вчені відносять:

– рівність позицій вихователя й вихованця, завдяки чому відбувається взаємний 

вплив, формується здатність зрозуміти іншого;

– відсутність оцінювання, повне сприйняття, повага й довіра;

– формування у вихователя й вихованця схожих установок щодо конкретної ситуації;

– особливе емоційне забарвлення спілкування, щирість і природність прояву емоцій, 

взаємопроникнення у світ почуттів;

– здатність учасників бачити, приймати й активно застосовувати широкий та 

різноманітний спектр комунікативних засобів, у тому числі й невербальних [5].

Проблема комунікативних навичок особливо актуальною є в підлітковому віці, який є 

сенситивним до комунікативного розвитку та вважається періодом остаточної корекції умінь 

і навичок, засвоєння зразків поведінки і соціальних ролей, набуття досвіду спілкування і його 

культури. Спілкування – провідна діяльність для підлітка; у спілкуванні він пізнає себе, 

самореалізується, формує власну картину світу і вибудовує систему цінностей, але саме 

спілкуватися підліткам часто буває важко через комплекси, брак знань, брак досвіду і 

впевненості в собі.

На думку фахівців у галузі вікової психології, процес набуття індивідуального досвіду 

спілкування, становлення базових комунікативних характеристик особистості найбільш 

динамічно відбувається саме у школярів старших класів. У визначенні психологічного змісту 

комунікативних навичок підлітків спираємося на такі положення: комунікативні навички –

це інтегральні властивості особистості, які ґрунтуються на певних знаннях і виявляються у 

здатності виконувати ефективну комунікативну діяльність. Комунікативні навички є 

динамічною системою, яка, за наявності сприятливих індивідуально-особистісних та 

соціальних передумов, піддається розвиткові й моделюванню; проблему комунікативних 

навичок необхідно розглядати у зв’язку з розумінням змісту спілкування як специфічно 

людської потреби в контакті з іншою людиною [2, с. 71].
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Комунікативні навички як продукт процесу спілкування впливають на рівень цього 

процесу, тому розвивати ці навички потрібно в умовах спілкування, яке має бути 

комфортним. Водночас аналіз шкільної практики виявив, що серед причин, які не сприяють 

формуванню і розвиткові комунікативних навичок школярів, передусім варто назвати 

відсутність організаційних умов для повноцінної комунікативно-комфортної життєдіяльності 

школярів, зокрема, діалогової взаємодії у системі «учитель-учень». Для успішного 

формування комунікативних умінь необхідно враховувати: рівень володіння учителем 

комунікативними вміннями; вікові особливості учнів, пов’язані з одночасною потребою у 

відособленні і включенні до групи, тому необхідно формувати у підлітків цілісну систему 

знань про механізми спілкування, комунікативні уміння і навички, учити знаходити способи 

пізнання себе, розуміння інших людей [4].

Спілкуючись із ровесниками, підлітки не лише одержують підтримку й можливість 

самовираження, але й намагаються отримати визнання своєї соціальної значущості.

Дослідження вітчизняних педагогів та психологів (Л. Божович, Л. Орбан та ін.) свідчать, що 

для підлітків характерним є прагнення бути визнаними у колі ровесників й досягти 

авторитету, але їм також важливо не просто бути разом з однолітками, а зайняти в оточенні 

таке становище, яке б відповідало певним домаганням. Спілкування з однолітками поступово 

виходить за межі шкільного життя й навчальної діяльності, охоплюючи нові інтереси, види 

діяльності, стосунки, виділяючись в окрему, самостійну й надзвичайно важливу для підлітка 

сферу життя. Спілкування з ровесниками в цьому віці набуває такої цінності, що нерідко 

відсуває на другий план навчання і стосунки з рідними. Так, серед причин зниження 

успішності та порушень поведінки, різних афектних переживань провідне місце займає 

невдоволеність підлітків своїми стосунками з однолітками. Саме потреба бути значущим 

серед товаришів у багатьох дітей цього віку спричиняє найважчі негативні переживання. 

Змінюються також критерії оцінювання однолітків, розвивається уміння орієнтуватися на 

вимоги товаришів, враховувати їх.

У підлітковому віці участь дітей у спілкуванні визначається низкою зовнішніх і 

внутрішніх факторів. Щодо зовнішніх факторів, участь підлітка в спілкуванні визначається 

його статусом у колективі, бажанням колективу вступати з ним у відносини, умовами, які 

створюються дорослими для дитини тощо; внутрішні фактори – це стани, відношення, якості 

особистості, коло умінь та навичок, необхідних для спілкування. Серед внутрішніх факторів 

велика роль належить тому, наскільки розвинені чи нерозвинені комунікативні якості 

особистості: комунікабельність, здатність зрозуміти іншого, швидко орієнтуватися в ситуації 

взаємодії з іншими людьми. Комунікабельні підлітки досить легко, активно входять у 

спілкування, перед ними відкриваються значно більші можливості. У таких дітей рідше 
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виникають конфлікти з однолітками, що дає їм можливість встановлювати тісніші й більш 

дружні стосунки з оточенням.

Оскільки підлітковий вік – це період самовизначення, створення підліткових груп, час 

активного формування поглядів і позицій дитини, то невід’ємним елементом сьогоднішньої 

підліткової ситуації розвитку є глобальна мережа Інтернет. У часи інформаційного хаосу і 

величезних потоків інформації різного роду, Інтернет часто розглядають як одиницю 

соціуму. У мережі будь-який користувач може знайти свій «куточок» з однодумцями, 

спілкування з якими відповідають його запитам і інтересам. Саме тому в підлітковому віці, 

коли йде активна соціалізація, підлітки найчастіше надають перевагу віртуальному 

спілкуванню – так простіше знайти психологічно комфортну для дитини групу [1].

Однак значна частина сучасних підлітків, особливо ті, які є недостатньо 

комунікабельними, відчуваючи труднощі в спілкуванні, використовують Інтернет як 

знаряддя для  встановлення соціальних контактів, розширюють своє коло спілкування із 

різними людьми. Інтернет дає можливість сором’язливим людям заявити про себе, допомагає 

людям, які часто отримують упереджену оцінку в реальному житті (наприклад, особи з 

фізичними або косметичними дефектами), виявити і продемонструвати спочатку своє 

реальне «Я» і лише потім – справжній вигляд.

У підлітковому віці велика увага приділяється проблематиці зовнішнього вигляду. У 

мережах це питання закономірно зникає, а враховуючи те, що підлітки мають можливість 

познайомитися з абсолютно різними моделями дорослішання (наприклад, спілкуючись із 

однолітками США, Ірану, Японії, Китаю й інших країн), це часто допомагає їм продуктивно 

переглянути власні болісні проблеми [1].

Як свідчать чисельні дослідження психологів, підлітковий вік – один із 

найскладніших та найвідповідальніших періодів становлення й розвитку психіки людини. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури доводить, що для підліткового віку характерний 

пріоритет дитячої спільноти над дорослою, але у старших підлітків значно посилюється 

потреба у спілкуванні з близькими дорослими,  перш за все з батьками. Комфортна взаємодія 

має будуватися на основі принципу рівних цінностей і взаємної поваги. Головне завдання 

сімейного виховання − допомогти дитині стати компетентною людиною, яка застосовує 

конструктивні засоби для формування почуття власної гідності і досягнення певного 

положення в суспільстві. 

У роботах О. Сидоренко (опис і застосування методів адлеріанської терапії) 

наголошується на необхідності дотримуватися певних способів вербальної взаємодії з 

дітьми, які сприяють побудові демократичних стосунків з ними:

– констатуючих описів;
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– відтворення дій і слів дитини;

– стимулюючих висловлювань;

– щирих і відкритих відповідей [5].

Американський дитячий психотерапевт X. Джайнотт вважав, що батькам необхідно 

будувати спілкування з дітьми на таких основних принципах: у будь-яких ситуаціях батьки 

мають прагнути підтримувати позитивний образ «Я» у дитини; потрібно говорити про 

ситуації, вчинки дитини, уникаючи осо-бистісних негативних оціночних суджень; 

висловлювання дорослого не мають містити діагнозу та прогнозу подальшого розвитку 

дитини; дорослий у спілкуванні завжди має бути ініціатором пропозицій щодо 

співробітництва, які не містять прямої вказівки на відповідний спосіб дій, а розкривають 

перед підлітком можливості самостійного розв’язання проблемної ситуації [5].

Таким чином, комфортна комунікація, забезпечена вчителями і батьками, має 

враховувати прагнення підлітка самоствердитися як прогресивну тенденцію розвитку 

особистості. Виховне завдання полягає в наданні цьому прагненню ціннісного, з точки зору 

суспільства, спрямування. Потреби дитини в тому, щоб зайняти належне місце в системі 

людських відносин, поява у неї бажання бути прийнятою й визнаною в групі однолітків є 

цінними, а зневажливе ставлення дорослого до нового рівня найістотніших потреб підлітка 

лише посилює конфліктну ситуацію, в якій живе дитина, робить її існування некомфортним 

та стимулює пошук шляхів реалізації потреб у анонімному спілкуванні в мережах.

Учителям, батькам, вихователям необхідно пам’ятати – невдачі у спілкуванні з 

підлітками часто призводять до внутрішнього дискомфорту, компенсувати який не можуть 

ніякі об’єктивні високі показники в інших сферах життя та діяльності дітей.

Отже, для комфортної комунікації підлітків важлива відкритість, моральна й емоційна 

підтримка дорослих, інтимність, довіра один до одного, високий рівень взаємної симпатії, 

конструктивність, рефлективність, гнучкість, демократичний характер взаємин. Тоді 

результатом комфортного спілкування підлітків стане  розуміння і розвиток себе, свого 

потенціалу, усвідомлення власних можливостей і місця в соціумі, вдала взаємодія з 

однолітками і старшими, мотивування себе й інших на досягнення цілей, відповідальність та 

ініціативність, прагнення до створення свого позитивного іміджу і стилю поведінки в 

суспільстві.
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Заповідна справа є базою для природоохоронної діяльності людини та має планетарний 

характер. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є одним із пріоритетів охорони 

навколишнього середовища, а разом і розвитком природно-заповідної справи.

Природно-заповідний фонд – це ділянки суші і водного простору, які мають особливу 

природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу. цінність та виділені з метою 

збереження природної різноманітності ландшафтів, рослинного та тваринного генофонду. В 

Україні площа природно-заповідного фонду становить близько 5% від території держави. 

На сучасному етапі розвитку господарювання в межах Запорізької області спостерігається 

посилення впливу антропогенних чинників на території та об’єкти природно - заповідного фонду 

та на стан біорізноманіття. На території Запорізької області розташовано 340 територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду загальною площею 124,620 тис. га, з них 23 загальнодержавного 

значення та 317 місцевого значення. Відсоток заповідності області становить 4,58 %. [1, 4].

Найбільш типовими у практичному плані проблемами заповідання є: 

− відсутність механізмів економічного стимулювання для створення нових об’єктів 

природно-заповідного фонду та відшкодування збитків землекористувачам, а також механізму 

викупу земельних ділянок для заповідання;
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− відмова відповідних державних органів та організацій надавати погодження на 

заповідання територій з огляду на корпоративний чи індивідуальний інтерес в приватизації цінних 

земельних ділянок;

− відсутність фінансування на місцевому рівні та недостатнє фінансування на державному 

рівні для виконання заходів щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;

− фінансова незабезпеченість інвентаризації природних територій з метою встановлення їх 

природної цінності та придатності для заповідання; 

− недостатня якість земельної кадастрової документації;

− недостатня екологічна свідомість і необізнаність громадян, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування щодо необхідності збереження природного 

середовища; − низький рівень виконавчої дисципліни, зокрема у частині виконання державних 

екологічних програм [3].

Для вирішення питання перспектив розвитку природно заповідної справи в Україні, і 

зокрема Запорізькій області, необхідно: 

- вирішити питання щодо спрощення порядку створення територій і об’єктів 

природно - заповідного фонду та резервування природних територій для подальшого заповідання, 

особливо в частині погодження з органами державної влади, органами місцевого самоврядування 

та землекористувачами; 

- врегулювати питання створення охоронних зон заповідних територій;

- запровадити механізми економічного стимулювання створення нових заповідних 

територій та викупу земельних ділянок для наступного заповідання, компенсації втрат 

землекористувачам, на землях яких створюються нові заповідні території; 

- вдосконалити процедуру персональної відповідальності посадових осіб за 

порушення законодавства щодо природно - заповідного фонду, в тому числі щодо створення 

об’єктів та встановлення їх меж; 

- встановити мораторій на зміну цільового призначення земель природно-

заповідного, історико-культурного та іншого природоохоронного призначення, земель водного 

фонду в межах водоохоронних зон, розширення меж населених пунктів за рахунок включення до 

них перспективних для заповідання природних територій та існуючих заповідних об’єктів; 

- розширити перелік особливо цінних земель;

- заборонити вилучення земель природно-заповідного, історико-культурного та 

іншого природоохоронного призначення; 

- запровадити обов’язкове переведення територій та об’єктів ПЗФ до земель 

природно - заповідного та іншого природоохоронного призначення [2].
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Отже, основними засобами збереження природно-заповідного фонду є: створення 

заповідників, тобто встановлення заповідного режиму; дотримання вимог щодо охорони територій 

та об'єктів природно-заповідного фонду; організація моніторингу за станом природних комплексів 

та об'єктів в заповідниках з метою розробки наукових заходів щодо їх збереження та ефективного 

використання; запровадження екологічних важелів стимулювання їх охорони (пільгове 

оподаткування) та ін.
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«Збагачення особистості політичним досвідом попередніх поколінь, що виражений у 

політичній культурі, яку розуміємо як сукупність загальноприйнятих ціннісних орієнтацій, 

переконань і норм політичного життя суспільства. В міру її людина усе більше адаптується 

до існуючої політичної системи, стає  здатною активно впливати на неї» 

Основним чинниками формування особистості учня є формування поведінки та 

цінностей громадянина, як члена суспільства. Останнім часом більшість науково-

педагогічних досліджень спрямовані в основному на психічний та фізіологічні стан розвитку 

особистості учня. 
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Перенасиченість суспільно-політичними, економічними та культурними чинниками 

стимулюють виникнення суперечливих суджень серед усіх верств суспільства від не 

політичних, таких як сім‘я, освіта, засоби масової інформації. Важливим для формування 

національної ідеї учня є визнання його правового та політичного статусу. Наділяючи учнів 

правами та обов‘язками, несення політичної та юридичної відповідальності, ми можемо 

формулювати набуття досвіду роботи та впливу на політичну систему. Крім того вплив учнів 

в умовах політичних рекомбінацій, спрямує на дослідницьку увагу політизацію та адаптацію 

учнів в умовах кризових станів суспільства.

Осмислення таких заходів надасть вибудувати нову концепцію для суспільства в 

цілому. Це дозволить учням вийти за рамки особистості і замість саморегулювання своєї

поведінки навчитись регулювати поведінку всього соціуму втручанням в загальнополітичний 

процес.

Пріорітетами залишатимуться виховання та навчання, які потребуватимуть науково-

теоретичного, практичного осмислення цінності учня та є основою стратегії правового 

розвитку суспільства, яка визначає процесу створення правової системи України

Варто зазначити що необізнаність та ігнорування соціально- правової, громадянської 

позиції людини, її прав та свобод часто призводить до непродумано прийнятих  рішень, що 

негативно позначається та в майбутньому і визначають долю людини.

Сучасний стан теоретичного політико-правової грамотності учнів дозволяє зробити 

негативний висновок.

Впровадження в шкільне життя  методології сучасного політико- і праворозуміння 

сприятиме осмисленню демократичних трансформаційних процесів, сучасних перетворень 

та прав людини у правосвідомість нашого суспільства, зокрема – визнання як найвищої 

соціальної цінності життя, здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки особистості, 

захисту її прав і свобод. Якісно новим рівнем в осмисленні суспільного розвитку України має 

стати пріоритетність принципу «добро для кожної особистості». 
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Книга – невід’ємна частина життя для кожної людини. Починаючи з дитинства, вона 

впливає на формування особистості, стає джерелом натхнення й сили. Але книга – це не 

лише текст, адже важливу роль у процесі прочитання відіграє також мистецьке оформлення 

інформації, здатне як полегшити її рецепцію, так і створити необхідну психологічну 

атмосферу для засвоєння прочитаного. Тим більше, що, як зауважують С. Шаров і 

Т. Шарова, сучасні інформаційно-комунікаційні технології дають можливість зацікавити 

молодь літературою, глибше зануритись у світ образів через поєднання слухового й зорового 

сприйняття [6]. Так, однією із форм подачі ліричного матеріалу, що зберігає популярність і 

досі, є фігурні вірші – візуальна (зорова) поезія.

Візуальна поезія – різновид мистецтва, у якому текстовий символ є елементом 

зорового образу завдяки специфічному розташуванню в зображуваному об’єкті [1]. Для 

одних авторів написання графічного вірша –  просто гра, а інші намагаються використати всі 

можливості графіки, щоб поглибити зміст тексту, зашифрувати його або надати додаткового 

відтінку [3, с. 113]. 

Поєднуючи слухові та зорові образи, поет неначе дозволяє читачеві «бути присутнім 

під час великого таїнства творчості», витискаючи зі слів усі можливі смисли, поставивши їх 

у рамки певної єдиної ідеї, використовуючи, як зауважив А. Мойсієнко, усі потенції рідної 

мови [2]. У цьому аспекті значну роль відіграє ідейно-філософське наповнення поезії, що 

висвітлює авторське розуміння питань життя і смерті, вічного руху, істини, буття, категорій 

кохання, справедливості тощо, закодованих свідомо чи позасвідомо у візуальних поетичних 

образах.



Так, наприклад, у вірші М.

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

людині, на думку митця, н

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

розкриваються саме через розв’язання цих нелегких задач.

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

відзначається своєрідним худ

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ

прихованими смислами й символами. 

Зокрема, одним із талановитих поетів

звертається до міфопоетичних образів

(«Перший сніг»), вогню («Жива в

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

творі з пророком, «в якого серце хворе»

Ліричний герой прагне

може принести страждання.

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

розкривається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

сучасного 

Так, наприклад, у вірші М.

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

людині, на думку митця, н

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

розкриваються саме через розв’язання цих нелегких задач.

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

відзначається своєрідним худ

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ

прихованими смислами й символами. 

Зокрема, одним із талановитих поетів

звертається до міфопоетичних образів

(«Перший сніг»), вогню («Жива в

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

творі з пророком, «в якого серце хворе»

Ліричний герой прагне

може принести страждання.

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

ивається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

сучасного читача, що дозволяє значно розширити функціональність мистецтва слова.

Так, наприклад, у вірші М.

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

коловорот життя, а замкнене к

кожне рішення особистості включене у причинно

ланцюг,   і це непорушний закон, адже воно «уросло у древні 

повір’я» [4]. Як зауважує М.

філософська поезія є результатом роздумів мит

боротьби з тяжкою хворобою про життя і смерть, минуле й 

майбутнє [5].

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

людині, на думку митця, не вдасться оминути всього лихого, що спікатиме її на шляху 

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

розкриваються саме через розв’язання цих нелегких задач.

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

відзначається своєрідним худ

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ

прихованими смислами й символами. 

Зокрема, одним із талановитих поетів

звертається до міфопоетичних образів

(«Перший сніг»), вогню («Жива в

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

творі з пророком, «в якого серце хворе»

Ліричний герой прагне до очищення, прозріння, бажає досягти істини, навіть якщо цей шлях 

може принести страждання.

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

ивається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

читача, що дозволяє значно розширити функціональність мистецтва слова.

Так, наприклад, у вірші М. Сарма

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

коловорот життя, а замкнене к

кожне рішення особистості включене у причинно

ланцюг,   і це непорушний закон, адже воно «уросло у древні 

повір’я» [4]. Як зауважує М.

філософська поезія є результатом роздумів мит

боротьби з тяжкою хворобою про життя і смерть, минуле й 

майбутнє [5].

Інша поезія цього автора 

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

е вдасться оминути всього лихого, що спікатиме її на шляху 

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

розкриваються саме через розв’язання цих нелегких задач.

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

відзначається своєрідним художнім мисленням, яке має 

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ

прихованими смислами й символами. 

Зокрема, одним із талановитих поетів

звертається до міфопоетичних образів-

(«Перший сніг»), вогню («Жива ватра») та ін.). Наприклад, образ замерзлої води в поезії 

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

творі з пророком, «в якого серце хворе»

до очищення, прозріння, бажає досягти істини, навіть якщо цей шлях 

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

ивається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

читача, що дозволяє значно розширити функціональність мистецтва слова.

366

Сарма-Соколовського «Водяний млин» виражено ідею 

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

коловорот життя, а замкнене к

кожне рішення особистості включене у причинно

ланцюг,   і це непорушний закон, адже воно «уросло у древні 

повір’я» [4]. Як зауважує М.

філософська поезія є результатом роздумів мит

боротьби з тяжкою хворобою про життя і смерть, минуле й 

Інша поезія цього автора 

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

е вдасться оминути всього лихого, що спікатиме її на шляху 

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

розкриваються саме через розв’язання цих нелегких задач.

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

ожнім мисленням, яке має 

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ

Зокрема, одним із талановитих поетів-графістів є В.

-символів, часто виразників різних стихій (води 

атра») та ін.). Наприклад, образ замерзлої води в поезії 

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

творі з пророком, «в якого серце хворе» [2], оскільки болить за Батьківщину і свій народ. 

до очищення, прозріння, бажає досягти істини, навіть якщо цей шлях 

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

ивається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

читача, що дозволяє значно розширити функціональність мистецтва слова.

Соколовського «Водяний млин» виражено ідею 

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

коловорот життя, а замкнене коло, яким є колесо, демонструє, що 

кожне рішення особистості включене у причинно

ланцюг,   і це непорушний закон, адже воно «уросло у древні 

повір’я» [4]. Як зауважує М. Сидора, онука поета, подібна 

філософська поезія є результатом роздумів мит

боротьби з тяжкою хворобою про життя і смерть, минуле й 

Інша поезія цього автора –

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

е вдасться оминути всього лихого, що спікатиме її на шляху 

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

розкриваються саме через розв’язання цих нелегких задач.

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

ожнім мисленням, яке має 

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ

графістів є В.

символів, часто виразників різних стихій (води 

атра») та ін.). Наприклад, образ замерзлої води в поезії 

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

, оскільки болить за Батьківщину і свій народ. 

до очищення, прозріння, бажає досягти істини, навіть якщо цей шлях 

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

ивається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

читача, що дозволяє значно розширити функціональність мистецтва слова.

Соколовського «Водяний млин» виражено ідею 

вічного руху як основи людського існування. Постійний рух колеса та води символізує 

оло, яким є колесо, демонструє, що 

кожне рішення особистості включене у причинно

ланцюг,   і це непорушний закон, адже воно «уросло у древні 

Сидора, онука поета, подібна 

філософська поезія є результатом роздумів мит

боротьби з тяжкою хворобою про життя і смерть, минуле й 

«Тунель» 

страхи і випробування, які очікують на кожного «не віддалік замислених осель» [4]. Жодній 

е вдасться оминути всього лихого, що спікатиме її на шляху 

життя. Адже сенс людського існування, буттєво важливі істини 

Творчість деяких сучасних митців візуальної поезії 

ожнім мисленням, яке має 

міфологічну основу або створює нові міфологеми. При цьому авторський міф сприймається 

як альтернативна дійсність, що повністю відмежовувалася від реального буття з метою 

створення нової концепції світу. Не випадково поезія кінця ХХ – поч.

графістів є В. Герасим’юк, який постійно 

символів, часто виразників різних стихій (води 

атра») та ін.). Наприклад, образ замерзлої води в поезії 

«Перший сніг» символізує пошуки істини. Перший сніг, що завжди є чистим, порівнюється у 

, оскільки болить за Батьківщину і свій народ. 

до очищення, прозріння, бажає досягти істини, навіть якщо цей шлях 

Відтак, у поезії, яка спонукає читача до філософствування, відчувається 

безперервність, зв’язок з іншими часовими вимірами, внутрішнє переживання поета, яке 

ивається у метафорах та символах. Зорова поезія демонструє авторське сприйняття 

реальності та способи візуалізації тих абстрактних явищ і філософських категорій, що 

потребують осмислення. Таким чином, посилюється сугестивний вплив на особистість 

читача, що дозволяє значно розширити функціональність мистецтва слова.
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Одним із актуальних напрямків дослідження кризової психології є з’ясування впливу 

травмуючих подій на подальше життя людини.

Термін «травма» запозичений із хірургічної патології і означає шок з руйнуванням. 

Події і розгублення, що супроводжує їх, руйнують захисний бар’єр і змінюють структуру Я: 

людина отримує кризу своєї особистості, свого власного ставлення до впевненості у 

стабільності оточуючого світу, віри і підтримки з боку оточуючих (руйнування ілюзій про 

свою невразливість). Руйнується уявлення людини про своє існування.
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Психологічні дослідження (Булах І., Тарабаріна Н., Титаренко Т. та ін.) свідчать, що 

психотравма спричиняє блокування тих чи інших особистісних проявів, утруднює їх 

усвідомлення людиною. Спрацьовує психологічний захист, який може обмежувати прояв 

емоцій, їхню силу, чи видозмінювати об’єкт їх спрямування. 

Психологічний захист може заважати сприйманню зовнішніх або внутрішніх 

травмуючих чинників чи настільки спотворювати їх, що вони вже не сприйматимуться як 

реально загрозливі. Інший тип блокування проявляється у надмірно емоційному реагуванні, 

неадекватних реакціях щодо зовнішніх обставин, внаслідок чого гальмується розвиток 

відповідної якості характеру чи функціонування особистості. З часом така заблокованість 

особистісних проявів закріплюється у вигляді певних рис характеру. Це може призвести до 

віддалених наслідків стосовно блокування розвитку особистості в цілому. У такому разі 

наслідки психотравми даються взнаки у всіх сферах реалізації життя особистості: 

професійній, сімейно-побутовій і, що особливо небезпечно, у сфері відтворення життєвих 

сил. 

Психотравма може не лише блокувати розвиток особистості, але й спричиняти 

своєрідне її викривлення. Під дією травмуючих обставин можуть відбутися значні зміни в 

особистісних проявах. Так, люди, що стикаються у своєму житті зі злом, несправедливістю 

по відношенню до себе, схильні або ж ставати непримиримими правдоборцями, які вбачають 

скрізь підступність, обман і готові йти до кінця, караючи незгодних, або ж починають діяти, 

як і їхні кривдники, переймаючи їх поведінку і стиль життя і виправдовуючи себе тим, що всі 

так живуть і що саме це є найбільш розумним і виправданим способом життя.

Зіткнувшись з певними травмуючими труднощами у житті, людина може відмовитись 

від своїх реально виправданих і особистісно значущих бажань, вважаючи їх нездійсненними, 

керуючись надалі гаслом «знай своє місце» і відповідно змінюючи свою мотивацію. Це ж 

може стосуватись і інших елементів структури психіки, особистісних проявів – емоцій, 

характеру, мислення та інших, що може фіксуватись, наприклад, у таких висловах, як «краще 

синиця у руці, аніж журавель у небі» і подібних своєрідних життєвих гаслах, що уособлюють 

відповідні негативні самообмеження і стійкі переконання. Викривлення особистісних 

проявів фіксуються у своєрідних оцінках і самооцінках, таких, як «не полохливий, а 

обережний», «не скупий, а бережливий» та інших.

Психотравма може відігравати стимулюючу роль у особистісному розвитку людини. 

Відповідний спосіб переживання психотравми людиною залежить від багатьох чинників, але 

насамперед від особистісної схильності. Здебільшого сприймання травмуючих обставин як 

стимулу до особистісного розвитку характерно для тих людей, які ставляться до життя як до 

боротьби, яким нічого не давалося легко, а лише як переборення труднощів шляхом важкої 
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праці.

Крім того, психотравма може стимулювати розвиток компенсаторних здібностей, 

коли людина ставить перед собою складні завдання, аби довести усім і переконати їх у своїй 

спроможності, і врешті-решт домагається свого. 

Як висновок, можна сказати, що психотравма є стійким порушенням функціонування 

окремих аспектів психіки людини під впливом зовнішніх чинників. У свою чергу 

психотравма впливає на особистісні прояви, що відображується на життєдіяльності людини. 

При цьому психотравма може блокувати розвиток окремих особистісних проявів, у 

результаті чого людина не здатна повною мірою реалізувати свій особистісний потенціал. 

Психотравма може викривлювати прояви особистості і тим самим створювати проблеми як 

для самої людини у її розумінні себе, так і у взаєминах її з іншими людьми. Нарешті, 

психотравма може бути стимулом для розвитку особистості, її позитивних, творчих проявів.

На підставі вищезазначеного можна сформулювати таку послідовність основних 

етапів психологічної допомоги і реабілітації людини, що пережила психотравму:

1. Відтворення безпечного простору особистості. 

2. Робота з деструктивними почуттями людини.

3. Відродження почуттів, пробудження бажання жити і віри у можливість створення 

позитивного майбутнього.

4. Робота щодо самоприйняття і самоукріплення людиною свого Я.

5. Розширення зовнішнього простору, зміна ставлення до оточуючих і засобів 

взаємодії з ними.

6. Засвоєння нових життєвих ролей і моделей поведінки. 

7. Готовність до змін за межами перехідного простору.
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Актуальність. Сьогодні ми живемо в мінливому світі, який характеризується глибинними 

процесами інформатизації, демографічними та економічними кризами, превалюванням інформації 

над багатьма матеріальними ресурсами. Водночас, без створення особливого соціокультурного 

середовища, в якому не тільки усвідомлюється фундаментальна роль інформації в розвитку 

суспільства, але і активно використовуються нові інформаційні технології, неможливий реальний 

перехід до інформаційного суспільства, в якому знання про інформаційні закони, про засоби 

взаємодії з інформацією, стають основою, методологією епохи інформатизації.

У школі учні пізнають інформаційне суспільство за допомогою вчителя інформатики, який 

подає освітній матеріал, передбачений навчальною програмою. Добре опанований учнями 

матеріал допоможе їм підготуватися до життєдіяльності в інформаційному просторі та навчитися 

використовувати різноманітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ).

Метою статті є визначення ролі учителя інформатики з точки зору підготовки учнів до 

безпечної життєдіяльності в інформаційному просторі, аналіз вимог до його фахової підготовки.

Аналіз актуальних досліджень. Проблемами впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів займалися 

такі науковці як А. Гуржій, В. Лапінський, С. Литвинова, Н. Морзе та ін. Питання використання 

ІКТ під час підготовки майбутніх учителів інформатики у вищому навчальному закладі 

досліджували М. Жалдак, О. Кривонос,  Ю. Рамський, О. Спірін та інші вчені.

Виклад основного матеріалу. Якими же компетенціями повинен володіти сучасний 

вчитель інформатики, який зацікавить учнів та представить їм безмежні можливості 

інформаційного простору? Звичайно, головною якістю кожного вчителя є терплячість та любов до 

дітей. Саме вміння поступово пояснювати навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних 

особливостей кожної особистості, у разі потреби повертатися до незрозумілих моментів на уроці, 

дозволить отримати позитивний ефект на уроці. Також вчитель повинен бути лояльним до учнів, 

позитивно оцінюючи їх старання та успіхи на уроці, підтримувати у разі невдачі при вирішенні 

завдань [3].
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Оскільки інформаційне суспільство постійно змінюється у бік збільшення обсягів 

інформації та швидкого розвитку технологій для їх обробки, вчитель інформатики повинен 

постійно оновлювати свій багаж знань. Сьогодні можна спостерігати випадки, коли учні у певних 

питаннях, пов’язаних з комп’ютерною технікою, знають набагато більше, ніж вчитель. І якщо 

таких питань буде багато, то вчитель втратить свій авторитет серед учнів. Тому для забезпечення 

власного професійного зростання вчителю інформатики слід бути обізнаним у сучасних 

тенденціях, пов’язаних з програмуванням, застосуванням ІКТ, е-навчанням тощо.

Звісно, учитель інформатики повинен бути оратором, володіти гарною дикцією та вміти 

«тримати» шкільну аудиторію. Це можна досягти, якщо він вільно володіє навчальним 

матеріалом, знає цікаві факти стосовно теми уроку, може донести інформацію до учнів та надати 

консультацію у разі виникнення проблемних питань у межах шкільного курсу інформатики.

Безсумнівно, використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій 

(мобільних пристроїв, Інтернету, соціальних мереж, електронної комерції) дозволить отримати 

багато переваг в освіті, економіці, спілкуванні, дозвіллі. Водночас, вчитель інформатики повинен 

сприяти уникненню аддикції (залежності) в учнів від комп’ютера. Саме він на уроках може 

розповісти про негативні наслідки Інтернет- та ігрової залежності [5, с. 3], шкоду постійного 

знаходження в соціальних мережах, гри в онлайн казино на реальні гроші тощо. Саме учитель 

інформатики може пояснити, де закінчується межа захоплення інформаційним простором та 

починається небезпечна лінія залежності від чогось, що може спричинити шкоду психологічному 

або навіть фізичному здоров’ю підростаючого покоління. На думку Ю. Бабаєвої, небезпека 

негативного впливу інформаційних технологій на особистість може бути нейтралізована шляхом 

психологічної експертизи проектів, спрямованих на впровадження ІКТ в освітній процес [1, с. 3].

Слід зазначити той факт, що якість підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному 

закладі має прямий вплив на якість виконання ним професійних обов’язків у майбутньому [6, 

с. 151]. І від того, як буде вчитися майбутній учитель інформатики у педагогічному вищому 

навчальному закладі, якими знаннями та компетенціями він буде оволодівати, залежить якість 

навчання учнів під час викладання шкільного курсу інформатики. Як зазначає І. Наумук, на 

сьогодні медіакомпетентність стала ключовою компетентністю людини, що необхідна для її 

існування в інформаційному середовищі. Тому одним із важливих напрямків фахової підготовки 

майбутнього учителя, зокрема вчителя інформатики, є застосування медіа у педагогічній 

діяльності під час виконання своїх професійних обов’язків [2, с. 129].

Ми згодні з О. Спіріним, який вважає появу нових вимог до професорсько-викладацького 

складу однією з особливостей розвитку системи освіти в інформаційному суспільстві. Ці вимоги 

пов’язані з необхідністю досконалого володіння ІКТ, відповідальності викладача за результати 

професійної підготовки фахівців; можливістю ефективної роботи з використанням дистанційної 
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форми навчання, постійним вдосконаленням навчальних курсів, володіння однією з іноземних мов 

за професійним спрямуванням тощо [4, с. 17].

Висновки. Отже, значення інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у 

сучасному інформаційному суспільстві неможливо переоцінити. У цих умовах учитель 

інформатики виступає у якості провідника між необмеженим світом ІКТ та учнями.
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Як і багато століть поспіль, сучасна людина шукає своє місце і призначення в 

суспільстві, культурі, релігії. Одним з таких призначень людини є створення сім'ї і 

народження наступного покоління людей. Сім'я – це не просто соціальний або культурний 



373

інститут, це складна система з безліччю зв'язків, функцій і способів взаємодії між її 

елементами. 

Уже стало звичним називати  XX століття століттям революцій: соціальної, науково-

технічної, космічної. З повним правом його можна назвати й століттям революції сімейно-

шлюбних відносин, які переживають зараз тяжкі часи дивлячись з тої точки зору: коли 

держава не приділяє належної уваги інституту сім'ї; освіта не спроможна задовольнити 

потреби молодого покоління щодо створення та реалізації себе як батьків; у стосунках між 

батьками та дітьми виникають кризи у взаємовідносинах. З початку минулого століття 

почалися великі соціальні зміни, що торкнулися усіх сфер життєдіяльності людини, в тому 

числі і культури. 

Сім’я – першооснова суспільства, певна соціальна група, в якій найбільшою мірою 

проявляються індивідуальні особливості кожного з батьків, дітей, інших членів родини; 

реалізуються потреби; формується поведінка особистості; відбувається самопізнання, 

самоактуалізація та соціалізація. Саме ці фактори істотно впливають на зміст виховання 

майбутніх молодих людей, визначаючи певні тенденції [1].

Проблема стабільності сімейних відносин представляє значимість, як для кожної 

окремої людини, так і для суспільства в цілому. У цивілізованому світі важко знайти 

людину, яка при постановці своїх класичних життєвих цілей заперечує завдання створення 

стабільної класичної сім'ї.

Природа ставить індивіда в такі умови, коли він змушений за допомогою організації 

стабільних громадських зв'язків виступати суб'єктом власної життєдіяльності. Це завдання 

проникло глибоко в сутність самої людини і може бути визначене як потреба в стабільності і 

передбачуваності його буття.[3]

Встановлення стабільних зв'язків між людьми в соціумі є преамбулою людської 

діяльності, своєрідною точкою відліку. В рамках сім'ї як соціального інституту суспільні 

відносини приймають найбільш стійкий і стабільний характер.

Не викликає подиву та обставина, що сімейна проблематика стає об'єктом соціально-

філософського дослідження, яке служить підставою і методологічною базою для 

соціологічних, психологічних та інших підходів у вивченні сім'ї, пропонуючи загальне і 

цілісне розуміння цього феномену, задаючи теоретичні принципи його осмислення. 

Філософський аналіз визначає сім'ю не тільки як соціальний інститут, а й як форму 

самовизначення і самоствердження людини в навколишньому бутті.

Сім'я як мікроструктура суспільства знаходиться під впливом всіх процесів які в ній 

протікають, і її розвиток багато в чому залежить від змісту самого соціуму. Динаміка 

суспільного життя постійно привносить в буття сім'ї нові риси. Відповідно до нових потреб 
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соціуму змінюється структура сім'ї, її функції, характер взаємини членів сім'ї, зв'язку із 

зовнішнім світом та інше. В традиційній картині родинного співіснування, чоловік –

господар в домі, жінка берегиня роду. Зараз же зустрічається і видозмінена парадигма 

родинного існування, де роль чоловіка дещо переходить на другий план. Це викликано 

соціальними, політичними, релігійними та економічними процесами з якими взаємодіє сім'я. 

Процес впливу суспільства на сім'ю не є одностороннім, має місце зворотний процес -

впливу сім'ї на суспільство, обумовлений тим, що в ній відбувається складний процес 

формування майбутньої людини в усіх напрямках. У родині визначаються межі особистості, 

розвивається її внутрішній світ, відбувається поступове входження в культуру соціуму. 

Людина в сім'ї отримує основи світи і характеру, тут формуються її погляди і 

установки, моральні і вольові якості, поняття про свої обов'язки перед суспільством, 

світоглядна переконаність і соціальна спрямованість. Саме тому, що отримує людина в 

родині і згодом несе в соціум, залежить специфіка розвитку суспільства.

Цілісність людської особистості і значимість відносин «людина - суспільство» багато 

в чому залежить від характеру сімейних відносин, які стали для індивіда необхідною 

основою соціалізації. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває звернення до проблеми 

стабільності сім'ї, аналізу витоків і виділенню критеріїв цієї стабільності. Позитивне 

вирішення цих питань залежить від осмислення до-сімейних відносин як фундаменту 

становлення сім'ї. Глибокі соціальні і моральні витрати, що спостерігаються в до-сімейних 

відносинах, не можуть не позначитися на прояві негативних тенденцій в самій родині, 

будучи причиною багатьох сімейних конфліктів, які останнім часом стали гострою 

соціальною проблемою. Це визначає необхідність розробки концепції і технологій, 

спрямованих на подолання кризових тенденцій в функціонування сім'ї та створення 

необхідних умов для її позитивного розвитку.[2]

Завданнями ж філософів щодо проблем сім'ї повинна бути розробка рекомендацій і 

практичних дій, спрямованих на збереження інституту сім'ї. Відродження національної 

культури, збереження нації як одного цілого, можливо завдяки збереженню інституту сім'ї та 

його активної підтримки з боку держави, релігії, суспільства і особистості. Популяризація 

«чистих» сімейних відносин серед молоді в процесі навчання починаючи з садочка, 

прищеплюючи дітям традиційні сімейні цінності.  
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    Роль образования в формировании жизненных ценностей современного человека не 

потеряет свою актуальность никогда. Каждое поколение не зависимо от хода истории 

развития человека и сложившихся обстоятельств стремится к жизни наполненной гармонией  

с окружающей средой, социумом и самим с собой. 

Роль современного университета в воспитании человека будущей формации 

заключается не только в том, что бы дать азы специальности, но и воспитать человека 

личностью, патриотом своей страны который будет обладать  набором гуманных 

ценностных ориентаций. 

В современном мире тяжело найти человека с набором «нормальных» ориентаций. По 

словам предстоятеля УГКЦ Л. Гузара, нормальный человек-это добрый человек. На 

последней пресс-конференции Святейший вспомнил одну историю, в которой греческий 

философ Диоге́н Сино́пский  ученик Антисфена, основателя школы киников искал человека 

днем с огнем. Святейший объясняет, что он имел в виду, «в мире, человеков много, а 

человечности мало».

В классическом понимании термин образования звучит так: «Образование— единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции».

Мы соглашаемся с ним, но хотим сделать акцент на ценностных установках в первую 

очередь в первую очередь, так-как именно они будут формировать человека будущего. Все 

же остальные компоненты будут формировать грани и набор компетентностей, какими он 

будет обладать. 
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В качестве вывода нам кажется, что современным учебным заведениям следовало бы 

формировать специалиста, толерантного и готового до самосовершенствования. В качестве 

гуманитарной помощи может выступить Философия, как первоисточник формирования 

мудрости.

НООСФЕРНА ОСВІТА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БІОАДЕКВАТНИХ УРОКІВ 

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
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Е. Ленуа, коли впроваджував термін «ноосфера» навіть не уявляв, що став 

засновником нового стилю життя у другому тисячолітті.

Актуальність дослідження полягає у тому, що ми пропонуємо вивчення ноосферної 

освіти через призму біоадекватних уроків з української мови на різних етапах навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах.

Мета дослідження полягає у тому, щоб виявити зв'язок між ноосферною освітою та 

біоадекватними уроками.

Відповідно до мети поставлено такі завдання: проаналізувати праці вчених філософів, 

психологів, методистів та лінгвістів з означеної проблеми; визначити теоретичні засади 

таких уроків через призму ноосферної освіти.

Досліджували проблему студіювання ноосферної освіти у своїх працях 

Л. Скуратівський, О. Хуторський (із методичного аспекту); В. Вернадський, В. Барякін, 

О. Потапенко, В. Карелін (з філософського аспекту).

Аналіз наукових праць В. Вернадського дає підстави визначити «ноос» – «розум» як 

рушій усього сущого (геологічна сила). «Визначення розуму як геологічної сили має сучасну 

інтерпретацію у новій системі знань – «геології інтелекту», яка заснована петербурзьким 

ученим, дослідником філософських проблем світобудови, Людина і Розум В. Кареліним 

наприкінці ХХ ст. В основі вчення лежить першоджерело Біблія» [3, 83]. В. Вернадський 

стверджує, що ноосфера – це біогеохімічне поняття, що відображає коеволюцію людства та 

біосфери, синтез історичного та природного процесів, самоорганізації як планетарного 
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явища. «Першою основою передумовою переходу біосфери в ноосферу» [2, 196]. В. Барякін 

передбачає чотириетапну ноосферизацію: інформаційну, екологічну, космічну, 

посткосмічну. «Становлення ноосфери необхідне людству не просто як певна самоціль – це 

диктується потребою подальшого прискореного прогресу, повного утвердження <…> 

гуманістичних принципів і можливостей, знайдення людським родом свого безсмертя» [1, 

23]. О. Потапенко зазначає: «… що в умовах ноосфери духовне (ідеальне – наукова думка, 

розум людства) буде первинним (визначальним) стосовно всього природно-штучного 

(матеріального) <…>; ноосфера – це сфера не стільки інтелекту, скільки душі, серця і духу. 

До речі, грецьке, власне, і означало ці центральні поняття. Педагоги, філософи, богослови 

дійшли згоди, що людина, зокрема і суспільство в цілому, потребують відновлення 

духовного здоров’я, відновлення «божественного стану свідомості» індивіда. Прогрес 

цивілізації неможливий без очищення душ землян від агресії, користолюбства, ненависті, 

гордині тощо» [4, 68]. Ноосферна освіта на сучасному етапі передбачає біоадекватні уроки.

Які ж уроки називаються «біоадекватними» ?

Біоадекватний урок – один із методів реалізації методичної проблеми ефективного 

навчання учня за короткий час заняття. Успішне вирішення цієї проблеми через призму 

ноосферної освіти – це майбутнє України. Біоадекватна технологія забезпечує роботу 

екологічного (двопівкульного), тобто природного мислення, дає змогу занести навчальну 

інформацію у довготривалу пам'ять, скоротити у 3-5 разів час навчання, зберегти ресурси 

здоров’я учнів; залучає до освітнього процесу всі канали сприйняття. Мислеобраз, який 

виникає у школярів під час біоадекватного уроку, – індивідуально сприйнятий усіма 

органами чуття (дотик, колір, смак, запах, звук) цілісний образ предмета або явища.

Л. Скуратівський стверджував: «Той факт, що вміння без сторонньої допомоги 

оволодівати знаннями є умовою успішного розвитку мовленнєвої культури, пояснюється, по-

перше, закономірностями пізнавального процесу – від дій за зразком учень поступово 

повинен переходити до творчих, самостійних дій, інакше інтерес до навчання падатиме, 

знижуватиметься його ефективність. По-друге, курс української мови в загальноосвітній 

школі закладає лише основи мовленнєвого розвитку, а його вдосконалення продовжується 

протягом життя. Тому молоді люди, закінчивши школу, повинні вміти критично оцінювати 

якість свого мовлення, знаходити в ньому помилки, недоліки, слабкі місця, мати бажання і 

вміння усувати їх, використовуючи різного типу словники, довідники, популярні 

лінгвістичні видання, постійно збагачувати свою пам'ять, багатствами виражальних засобів 

мови, всебічно вдосконалювати мовленнєву культуру. До цього їх має підготовити школа. 

Таким чином, формування пізнавальної самостійності повинно стати невід’ємною частиною 

навчання рідної мови» [5, 3].
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Отже, дидактичний матеріал має знайомити учнів не тільки із найновішими 

відкриттями у різних царинах науки, а й із «ненауковими» феноменами, як-от: телепатія, 

полтергейст, яснобачення, реінкарнація тощо.

Завдання і вправи під час біоадекватного уроку з української мови мають розвивати в 

школярів нестандартне, асоціативне мислення, парадоксальне, синтетичне, комічне 

мислення. Для цього можна використати, зокрема, методи і прийоми, які узагальнив 

О. Хуторський [8, 146]: метод емпатії (вживання); метод образного бачення; метод 

символічного бачення; метод «Якби…»; метод аглютинації.

Л. Скуратівський окреслив основні завдання сучасних учителів-словесників: 

«Прищепити учням інтерес до духовних цінностей українського народу як цінностей своїх 

предметів і забезпечити переростання його в особисту відповідальність перед рідним 

народом та світовою спільнотою за збереження й подальший розвиток української мови і 

національної культури; забезпечити розвиток пізнавального інтересу до уроків української 

мови і трансформацію його у пізнавальну потребу в лінгвістичних знаннях, потребу в 

спілкуванні мовою свого народу» [7, 2].

Оскільки ноосферна освіта передбачає формування пізнавальних умінь і навичок у 

системі неперервної мовної освіти, то потрібно і надалі вдосконалювати біоадекватні 

технології. Справжній сподвижник ноосферної освіти Л. Скуратівський передбачив: 

«Вироблення в учнів психологічних установок на самовдосконалення, націленість на вищі 

етичні й естетичні цінності, відповідальне ставлення до життя сприяють формуванню і 

вищих потреб, які спонукають учнів багато читати, розмірковувати, робити самостійні 

висновки, діяти відповідно до переконань, спрямовуючи різнобічному особистісному 

розвиткові, що створює необхідні умови для вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності, а також справляє позитивний вплив і на підвищення рівня грамотності» [6, 19].

Отже, біоадекватні уроки – це рушійна сила ноосферної освіти. Гармонійний розвиток 

обох півкуль головного мозку у школярів сприяє гуманізації суспільства. Гуманне 

суспільство сприятиме гармонізації між людьми різних рас і національностей.
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Формування особистості — це складний процес становлення людини, який 

відбувається в результаті розвитку і виховання. Становлення особистості передбачає 

засвоєння цінностей культури і формування на їх основі стійкої індивідуальної системи 

ціннісних орієнтацій, які детермінують поведінку і діяльність людини. 

Відомий український психолог Г.С. Костюк писав: "Розвиток — безперервний процес, 

що виявляється у кількісних змінах людської істоти, тобто збільшення одних і зменшення 

інших ознак (фізичних, фізіологічних, психічних тощо). Однак він не зводиться до 

кількісних змін, до зростання того, що вже є, а включає "перерви безперервності", тобто 

якісні зміни. Кількісні зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, 

властивостей, які утворюються в ході самого розвитку і зникнення старих"».[1]

Розвиток людини — надзвичайно складний процес, в якому беруть участь багато 

факторів. Одним із визначальних в процесі формування і розвитку особистості є мистецтво. 



380

Завдяки мистецтву людина усвідомлює своє становище в світі, розвиває творче уявлення, 

набуває індивідуально-неповторних якостей.

Мистецтво змушує нас замислюватися над важливими проблемами і речами, що 

відбуваються навколо нас, хвилює свідомість і не залишає нас байдужими.

Протягом усього історичного розвитку людства мистецтво посідало одне з провідних 

місць у системі формування особистості людини. Його розглядали як частину світу, як 

певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності. Мистецтву надавали цілющого 

значення, вважали, що за його допомогою людина “очищає” своє тіло та душу. На сучасному 

етапі розвитку суспільства саме багатогранність мистецтва, невичерпність його можливостей 

відкриває новий шлях до гармонійної особистості. Розкриття внутрішнього світу людини 

через її творчість виступає основним пріоритетом, ціллю, метою життя в ідеалі багатьох 

людей. [2]

Творчість на сьогоднішній день стає одним із засобів самореалізації особистості. 

Заняття творчістю — живописом, фотографією, музикою та іншими видами — дозволяє 

людині висловити своє світосприйняття, почуття і глибше пізнати самого себе.

Так, музика впливає і створює необхідні умови для формування моральних якостей 

особистості, закладає первісні основи загальної культури людини. Сприйняття музики тісно 

пов'язано з розумовими процесами, тобто вимагає уваги, спостережливості, кмітливості. Під 

час прослухання музики людина знаходить зв’язок між засобами музичної виразності і 

змістом музики, порівнює схожі і різні звуки, знайомиться з їх виразним значенням, відрізняє 

характерні смислові особливості художніх образів, вчиться розбиратися в структурі твору. 

Значний вплив на формування особистості здійснює театральне мистецтво. Театр 

допомагає людині правильно інтерпретувати почуття; усвідомлювати й оцінювати ставлення, 

реакцію на дії і слова; вміти розташовувати матеріал за законами розвитку і вияву почуттів, 

думок, засобів виразності; розвивати вміння підтримувати динамічність дії за рахунок показу 

явищ, характерів, вчинків у постійному розвитку, змінах, протиставленні іншим; формувати 

виразність мовлення і пластики, вміння добирати доцільні форми, жести і рухи.

Художні твори відкривають шлях до колективного переживання піднесених і 

моральних почуттів, дають привід кожному пишатися своєю національною культурою. 

Разом з тим, мистецтво глибоко індивідуальне, ніхто нікого не змушує до нього, воно не 

породжує нав’язливих ідей. Воно є матеріалом для духовної роботи, виступає фундаментом 

становлення особистості. Спілкування зі справжнім одухотвореним мистецтвом може 

підняти людину до високого рівня духовно-емоційного розвитку особистості.

Отже, мистецтво — показник пробудження духовної сили людини, формування і 

розвитку особистості. Схильність до творчості, бажання насолоджуватися її результатами 
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свідчить про якісні зміни в інтелектуальній та емоційній сферах свідомості людини. 

Виховання культурою і мистецтвом дозволяє досягти ідеалу людини, що втілює гармонію 

зовнішнього і внутрішнього, єдність духу, душі і тіла, формування особистості.
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Постановка проблеми. Молодь - це особлива соціальна спільнота, яка перебуває в 

стадії становлення, формування структури ціннісної системи, рівень розвитку якої 

безпосередньо впливає на стан українського суспільства в даний момент, і на перспективи 

його розвитку в подальшому.  

Виклад основного матеріалу. В даний час в світі відбувається процес секуляризації 

(від лат. Saecularis - світський).  Феномен секуляризації виражається в наступному: релігійні 

цінності штучно ізолюються і вилучаються з решітки морально - етичних норм соціуму.  

Єпископ Віденський і Австрійський Іларіон у своїй доповіді вказує на те, що «... войовничий 

секуляризм ... заявляє про себе як про єдину легітимну світоглядну систему, на основі якої 

повинен будуватися новий світовий порядок - як у Європі, так і за її межами».  [1] Прояв 

даного феномена спостерігається, в тому числі, і в Україні, що в свою чергу, на нашу думку, 

обумовлено процесом глобалізації, а також історичними особливостями розвитку країни.  

Історично, розвиток релігії призвів до того, що в Середньовіччі вона зайняла домінуюче 

положення в культурі, суспільстві.  Філософія, в свою чергу, перетворилася в «служницю 

богослів'я». [3, 63] Таким чином, релігія, її постулати знаходять свій максимальний прояв у 

всьому.  Однак в епоху Відродження починає формуватися світогляд, основними 

цінностями, якого  були людина та їі «буття в світі».  Воно отримало назву гуманізм (від лат. 
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Homo - людина, humanis - людський).  Слід зазначити, що основа була закладена ще в 

античні часи, зокрема Протагором та його «людиною як мірою всіх речей».  Таким чином, 

поступово такі цінності як свобода людини, почуття, емоції, тобто те, що складає його 

екзистенцію, починають превалювати над релігійними цінностями в громадському 

світогляді.  Надалі релігія і різні прояви суспільного життя ще більше дистанціювалися.  Це 

призвело до того, що частина філософів, наприклад К. Маркс, Ф. Енгельс, Ж.-П.  Сартр, А. 

Камю стали на позиції атеїзму.  Наприклад, К. Маркс, Ф. Енгельс виступали проти віри в 

Бога.  У своїх роботах вони вказують: «Чим більше вкладає людина в Бога, тим менше 

залишається в ньому самому».  [2, 88] Слід зазначити, що Ф. Ніцше взагалі висловив таку 

тезу: «Я засуджую християнство ...» [4, 92] Частина цивілізації розділило їх погляди, 

наприклад СРСР.  Це призвело до руйнування храмів, святинь, гонінням на діячив церкви.  

Що стосується країн капіталістичного світу, то в них процес нівелювання впливу релігії 

проходив не настільки явно і не мав таких трагічних наслідків для служителів церкви, однак, 

на нашу думку, його вплив на людську цивілізацію буде не менш руйнівною.  Наслідки 

процесу секуляризації можна спостерігати і в ціннісному базисі українського соціуму.  

Основна мета існування, яку ставить перед собою молодь - добробут.  Згідно з отриманими 

даними досліджень, бути багатою людиною мріють 68% респондентів, основний критерій 

вибору майбутньої професії у 71% - високий заробіток.  «Обраність» в розумінні молодих 

людей - це гроші і влада.  З точки зору автора, в даний час релігійні норми не є регулятором 

процесів, які відбуваються в українському суспільстві.    Наші дослідження, що були 

проведені серед молоді, показують: бути співчутливими і гуманними вважають за можливе 

для себе тільки 11% респондентів, суворо дотримуватися своїх моральних принципів, 

всупереч досягненню особистих цілей, згодні 8%, а бути безкорисливими прагнуть тільки 

2,2%.  Для того, щоб досягти успіху в цьому світі, 18% від загального числа респондентів, які 

брали участь в опитуванні, згодні поступитися деякими нормами моралі.  Свідомо 

використовувати брехню в особистих цілях готові 47% учасників, а 14,5% - поставляться до 

цього як до буденного явища.  

Висновки. Ми вважаємо, що релігія повинна бути складовою культури, для того, щоб 

гармонізувати її розвиток.  Класики філософи вважали, що людині необхідна віра в Бога.  

Наприклад, І. Кант висловлював тезу про те, що в Бога необхідно вірити, «морально 

визнавати буття Боже».  На думку філософа, для того, щоб мати моральний базис, необхідна 

віра.  На нашу думку, в будь-якому сучасному суспільстві в основу культури повинні 

включатися духовні цінності.  Вони можуть становити більшу або меншу частину від їх 

загальної кількості.  Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що значення релігії в 

житті нашого суспільства зменшується, а цінності, які вона постулює, нівелюються.
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Внаслідок зростання міграційного руху і економічної глобалізації, яка підвищує 

інтенсивність міжкультурних зустрічей, проблеми міжкультурної комунікації проявляються 

все чіткіше. Комунікація відображає найважливіший елемент нашого співіснування. Якщо 

людина щось не розуміє або неправильно розуміє, виникає не тільки відчуття незручності, 

але розвивається агресія, що може спричинити конфлікт. Однією з проблем, що заважають 

комунікації між представниками різних культурних традицій, є проблема низького рівня 

міжкультурної компетенції особистості. «Міжкультурна компетенція - це не тільки знання 

мови та знання країнознавчого характеру, а також вміння та досвід, без яких розуміння 
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людини іншої культури стає нелегким. Не розуміючи іншу культуру, не можна говорити про 

рефлексію на власну культуру, її розвиток стає неможливим. Відповідно, взаємодія двох 

культур, внаслідок чого відбувається пізнання як власної, так і чужої культури, видається 

неможливою. [1: 287]. Це може призвести до загострення глобальних проблем, 

міжнаціональних та міжконфесіональних конфліктів. 

Однією із задач сучасної освіти науковці називають створення умов для набуття 

учнями, студентами досвіду міжкультурного спілкування, навчання дітей навичкам та 

вмінням спілкування з представниками різних культур, в процесі якого відбувається 

формування міжкультурної компетенції людини. 

Сукупність норм і традицій спілкування народу називають комунікативною 

поведінкою. Знання норм и традицій спілкування представників одного народу дозволить 

учасникам мовного акту, які належать до різних національних культур, адекватно сприймати 

і розуміти один одного, тобто сприяти міжкультурній комунікації. Для формування 

міжкультурної компетенції недостатньо одного лише позитивного ставлення до вивчаємої 

культури. Для цього є необхідни контакт з культурою і представниками цієї культури. 

Міжкультурна компетенція являє собою більш складне утворення, яке містить в собі в тому 

числі і певні знання, якості, навички і вміння. Однак, треба визнати, що такі методи 

формування міжкультурної компетенції, як спостереження, опис і формулювання висновків 

на цій основі, можуть бути ефективними засобами вивчення іншої культури на початковому 

етапі знайомства з чужою культурою. В цьому випадку насамперед від вчителя вимагається 

клопітка робота по відбору матеріалу для дослідження учнів/студентів і координація їх дій,

щоб таке вивчення не виявилось формуванням негативного ставлення до вивчаємої 

культури. Проблеми у спілкуванні між представниками різних культур виникають не тільки з 

фактично існуючих різних мовних кодів, а також і з різних варіантів сприйняття та 

інтерпретації отриманої інформації. Н.Н.Васильєва дає наступне визначення міжкультурної 

компетенції: «Це знання життєвих звичок, традицій, установок даного соціуму, формуючих 

індивідуальні та групові особливості; індивідуальних мотивацій, форм поведінки, 

невербальних компонентів (жести, міміка), національно-культурних традицій, системи 

цінностей» [2].

«Міжкультурна компетенція» належить до сучасних понять, слів і стоїть в центрі 

наукових дискусій, про що свідчать різні назви цього поняття: «міжкультурна компетенція», 

«міжкультурна комунікаційна компетенція», «міжкультурна ефективність» тощо. Якщо 

шукати дефініцію поняттю «міжкультурна компетенція», то найчастіше пояснення будуть не 

дуже чіткі. Як правило, під цим поняттям розуміють здатність вміти обходитись з усім, що 

пов‘язане з іншою культурою, також вміння спілкуватись з людьми, представниками іншої 
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культури і вдало інтегруватись в процес комунікації.      Дж. Летонен вважає обмеженим 

підхід багатьох авторів до міжкультурної компетенції як до терплячості щодо проявлення 

культурних особливостей, культурної чутливості до правил поведінки в тій чи іншій 

культурі, інформованості про деякі культурні факти, або як до розуміння представників 

інших культур. Для успішної комунікації в іншій культурі, з точки зору автора, «необхідно 

знати мову, історію країни, мистецтво, економіку, суспільство, тобто володіти всебічними 

знаннями про культуру цієї країни»[3].

В західній науковій літературі існують різні моделі міжкультурної компетенції. 

Наприклад, важливе місце займає така модель: міжкультурна компетенція складається з 

п’яти компонентів: Ставлення до іншої культури; Знання; Вміння інтерпретації і 

співвідношення; Вміння відкриття та взаємодії; Критичне усвідомлення культури або 

політична освіта.

Стосунки між представниками різних культур з високим рівнем міжкультурної 

компетенції повинні ґрунтуватись на основі відкритості і зацікавленості, готовності 

відмовитись від упередження відносно іншої та рідної культур. Компонент знань містить в 

собі інформованість про соціальні групи, їх характеристики і практичну діяльність у власній 

країні та країні партнера по спілкуванню, про загальні процеси соціальної взаємодії та 

взаємодії особистостей, знання фактів про рідну та вивчаєму культуру, наявність 

паралінгвістичних засобів спілкування. Вміння інтерпретації та співвідношення полягають у 

здатності людини інтерпретувати документ або подію іншої культури, пояснювати його і 

порівнювати з явищами власної культури.
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Саме математика є одним з тих предметів, в яких реалізація принципу наочності стає 

найбільш ефективним. За допомогою спеціальних засобів вона дозволяє формувати і 

розвивати образне, абстрактне, візуальне, просторове мислення учнів, що полегшує їм 

завдання сприйняття, розуміння, осмислення і засвоєння навчального матеріалу, який 

ускладнюється з переходом до старших класів.

Проблемі наочності, принципу наочності в навчанні приділялася велика увага — її 

дослідженню присвячено праці Я.А.Коменського, Г. Песталоцці, К.Д.Ушинського, 

Л.М.Фрідмана. 

Принцип наочності і нові інформаційні технології тісно взаємопов`язані і їх 

гармонічне поєднання може привести до гарних результатів при використанні таких програм 

в навчанні. Розробка нових комп`ютерних програм потребує координованої роботи 

програмістів та педагогів (методистів) та має допомагати вчителю реалізовувати принцип 

наочності при викладанні математики.

Український педагогічний словник дає наступне визначення наочності навчання 

"один з основних принципів дидактики, відповідно до якого навчання будується на 

конкретних образах, що безпосередньо сприймаються учнями" [1, 224]. Як вказує автор 

словника С.Гончаренко, сучасні дидакти розглядають наочність як джерело знань, на основі 

якого формуються чуттєві уявлення та поняття, як ілюстрацію до положень, що вивчаються, 

опору до абстрактного мислення.

Розуміння наочності як істотного властивості педагогічного викладу і природного 

методу навчання простежується і в деяких роботах сучасних дидактів, наприклад, 

М.Б.Волович стверджує, що «... наочність ..., як правило, нічого спільного не має з поданням 

учням натуральних об'єктів , і психологічні функції наочності тут зовсім інші ... »([2], с.67). 

С.Л.Баранов пише: «... Наочність в сучасній теорії і практиці навчання можна розуміти 

двояко. Або мати на увазі під наочністю процес чуттєвого відображення в навчанні, або 

говорити про вивчення навчального матеріалу на основі наочних посібників ... »([3], с.99).
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Таким чином, уявлення наочності тільки як засоби навчання є спрощеним і 

однобічним тлумаченням сутності наочного навчання. Але якщо наочність розуміти і як 

метод, і як постійну опору учнів на чуттєві образи в процесі засвоєння змісту навчального 

предмета, то треба визнати, що наочність є дидактичним принципом, що виявляється на всіх 

щаблях навчального процесу.

В даному дослідженні під наочністю будемо розуміти наступне: наочність в 

навчанні математики - це сукупність матеріальних, матеріалізованих, ідеальних дій, що 

здійснюються як навчальним, так і учнем в ході реалізації дидактичної мети навчання.

Принцип наочності випливає із сутності процесу сприйняття, осмислення і 

узагальнення учнями досліджуваного матеріалу. Він означає, що в навчанні необхідно, йдучи 

за логікою процесу засвоєння знань, на кожному етапі навчання знайти його вихідне початок 

в фактах і спостереженнях одиничного або в аксіомах, наукових поняттях і теоріях. Після 

чого необхідно визначити закономірний перехід від сприйняття одиничного, конкретного 

предмета до загального, абстрактного або, навпаки, від загального, абстрактного до 

одиничного, конкретного. Таким чином, радянська дидактика виходить із єдності чуттєвого і 

логічного, вважає, що наочність забезпечує зв'язок між конкретним і абстрактним, сприяє 

розвитку абстрактного мислення, у багатьох випадках служить його опорою. Однак характер 

і ступінь використання наочності різні на різних етапах навчання. Зайве захоплення 

наочністю в навчанні може привести до небажаних результатів. Конкретна наочність 

(наприклад, розгляд моделей геометричних тіл) повинна поступово поступатися місцем 

абстрактної наочності (розгляду плоских креслень).

Таким чином, говорячи про значення принципу наочності і про його роль в процесі 

навчального пізнання, дидактика стверджує, що наочність є вихідним моментом навчання 

головним чином в молодших класах. У міру руху учнів у старших класах вчитель поступово 

повинен знаходити в навчанні історико-індуктивний шлях поповнення знань: постановка 

проблеми, історія її рішення і сучасний стан, потім практичні або лабораторні роботи. Тут 

наочність отримує свою реалізацію двічі: як ілюстрація історії відкриття і як спосіб 

розкриття сучасного вирішення проблеми.

Первісне зорове освоєння математичної дійсності, що супроводжується, по 

можливості, відповідними малюнками, найпростішими кресленнями, вправами з аркушем 

паперу (перегинами і розрізання), виготовленням і склеюванням моделей геометричних тіл, 

прямими вимірами, зважуванням і інший подібної практичною діяльністю з речами і 

приладами, - збагачує вихідний набір уявлень і мережу асоціацій, що лежать в основі 

оволодіння будь-якими знаннями, в тому числі і математичними.
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Ще більше трьохсот років тому англійський філософ Д. Локк писав, що математику 

слід вивчати «не стільки для того, щоб стати математиками, скільки для того, щоб стати 

розумними людьми» [2, с.235]. Дійсно, навчання математики має унікальні можливості в 

плані інтелектуального розвитку учнів, у формуванні компонентів і якостей мислення, 

необхідних не тільки для продовження освіти і освоєння нових галузей знань, а й 

забезпечують успішність професійної діяльності та повноцінність повсякденному житті в 

сучасному суспільстві. В першу чергу, це розвиток абстрактного і логічного мислення, 

виховання алгоритмічної культури, і в той же час - набуття досвіду творчої діяльності. 

Оволодіння учнями в процесі навчання математики математичним методом мислення, що 

включає в себе всі методи наукового пізнання - дедукцію і індукцію, узагальнення, 

порівняння, аналогію тощо,сприяє виробленню в них математичного стилю мислення, що 

характеризується, перш за все, доказовістю, критичністю, незалежністю логічної схеми 

міркування від його змісту, структурованістю міркувань.

Багато вчених розглядають мислення в конкретному виді пізнавальної діяльності, 

прив'язуючи його до предметної сфері знання. На думку Л.С.Виготського, «сама операція 

мислення залежить від того, з яким матеріалом вона оперує» [1], С.412. Тоді в залежності від 

змістовної основи функціонування мислення можливе виділення різних його предметних 

видів: математичного, фізичного, історичного і т.п. Наприклад, Л.К. Максимов та інші 
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психологи, що працюють в руслі вчення В.В. Давидова про типи мислення, називають 

теоретичне мислення на математичному матеріалі математичним мисленням.

Наступний підхід до визначення математичного мислення учнів заснований на 

загальній психологічній концепції навчання діяльності, розробленої С.Л. Рубінштейном, 

А.Н. Леонтьєвим, П.Я. Гальперіним і ін. Його дотримуються А.А. Столяр [4], які 

ототожнюють математичне мислення з пізнавальною діяльністю в області математики, а 

навчання математики - з навчанням цієї діяльності. Математичне мислення А.А. Столяр 

представляє як розумову діяльність, що протікає за наступною схемою: 1) математична 

організація емпіричного матеріалу; 2) логічна організація математичного матеріалу, 

накопиченого в результаті першої стадії діяльності; 3) застосування математичної теорії, 

побудованої в результаті другої стадії діяльності [4, с. 106]. Ця схема являє собою 

спрощений процес математичного моделювання, що включає, як відомо, такі етапи:

- етап формалізації (побудова математичної моделі);

- етап внутримодельного рішення (вивчення математичної моделі, тобто побудова 

математичної теорії, яка описує її властивості);

- етап інтерпретації (оцінка рішення і додаток отриманих результатів на практиці).

Ми вважаємо, що найбільш адекватним сутності математичної діяльності, а значить і 

формуванню компонентів і якостей математичного мислення, є виконання школярами 

дослідницьких завдань, тобто завдань, при вирішенні яких учень повинен пройти основні 

етапи процесу математичного дослідження, що включає в себе формулювання розглянутої 

проблеми, побудова математичної моделі задачі, вивчення і аналіз даних, побудова плану 

дослідження, висунення гіпотез, їх підтвердження або спростування, логічне оформлення 

рішення, аналіз і узагальнення результатів, їх інтерпретацію і застосування. Зупинимося 

детальніше на тому, яким потенціалом у розвитку певних компонентів математичного 

мислення і стимулюванні інтересу до різних аспектів математичної діяльності має кожен з 

етапів рішення дослідницького завдання.

На думку Д. Пойа, з яким ми повністю згодні, одна з найбільш важливих завдань 

вчителя - допомогти учневі на власному досвіді переконатися в тому, що мова математичних 

символів допомагає йому в рішенні задач [3, с. 121]. Переклад завдання на мову 

математичних символів здійснюється на етапі побудови математичної моделі реальної 

ситуації. Роль цього етапу математичного дослідження у формуванні пізнавального інтересу 

до математики вже була обґрунтована нами в першому розділі. Формування інтересу до 

прикладних аспектів математики, розвиток вміння використовувати її апарат і методи для 

вирішення практичних завдань відбувається також і при виконанні зворотних дій -

інтерпретації отриманих результатів та їх застосуванні поза математики. На наш погляд, 
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розвиваюче значення використання на уроках алгебри математичного моделювання полягає, 

в першу чергу, в формуванні в учнів уміння бачити математику навколо себе. Зіставлення 

моделей різних явищ допомагає учневі знаходити спільне в різному, що є однією з відмінних 

рис математичного стилю мислення.
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Концепція самостійної роботи студентів (СРС) в умовах упровадження кредитно-

модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) спрямована на розвиток 

особистості майбутнього фахівця, формування його як творця, здатного не лише самостійно 

здобувати знання, а й реалізувати їх відповідно до практичних вимог сьогодення. В умовах 

скорочення аудиторних годин за рахунок збільшення часу на СРС (50-70% навчального часу) 

відбувається переорієнтація процесу навчання з лекційно-інформативної на індивідуально-

диференційовану, особистісно-орієнтовану форми. 

Необхідною умовою впровадження кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу є розробка  науково-методичного супроводу СРС та організаційно-

методичного забезпечення індивідуальної роботи студентів, що є провідною метою 

діяльності кафедр. 
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Мета Положення про організацію самостійної роботи студентів в умовах КМСОНП 

полягає у визначенні основних підходів до самостійної (індивідуальної) роботи студентів, 

конкретизації нормативно-правової бази її організації, а також змісту, технологій, критеріїв 

оцінювання результатів [3].

Аналіз наукової літератури дозволив виділити основні підходи до визначення поняття 

«самостійна робота». Так, частина науковців вказують, що самостійна робота – це: 1) 

різноманітні види індивідуальної та групової пізнавальної діяльності студентів, які 

здійснюються ними на аудиторних заняттях і в позааудиторний час (Р.Нізамов, Н.Сагіна та 

ін.); 2) різноманітні типи навчальних завдань, які виконуються під керівництвом викладача 

(П.Підкасистий, М.Гарунов, Н.Нікандров, Л.Зоріна, М.Скаткін та ін.); 3) система організації 

роботи, при якій управління навчальною діяльністю студентів відбувається за відсутності 

викладача і без його безпосередньої допомоги (В.Граф, І.Ільясов, В.Ляудіс, Н.Сагіна, 

О.Чиж); 4) робота студентів, яка проводиться за спеціальним індивідуальним навчальним 

планом, складеним на основі врахування індивідуальних особливостей і пізнавальних 

можливостей студентів (С.Архангельський, Л.Деркач, І.Шайдур, Н.Сагіна та ін.) [2].

Самостійна робота майбутніх учителів математики у процесі методичної підготовки 

складає: підготовку до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних і 

ін.) і виконання відповідних завдань; опрацювання окремих тем, що не розглядались під час 

аудиторних занять; підготовку до навчальних і педагогічних практик і виконання завдань, 

передбачених практиками; виконання письмових контрольних, розрахунково-графічних і 

курсових робіт; підготовку до заліків та іспитів; підготовку до підсумкової державної 

атестації, у тому числі виконання випускної, кваліфікаційної, магістерської, роботи; роботу в 

студентських наукових товариствах та гуртках; участь у наукових і науково - практичних 

конференціях та семінарах, інші види діяльності, що організуються і здійснюються 

університетом, інститутом, кафедрою й органами студентського самоврядування [1,с.5].

Методично доцільне використання засобів ІКТ у процесі підготовки майбутніх 

вчителів забезпечить відповідні педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого 

навчання і допоможе досягненню таких педагогічних цілей: розкриття та розвиток 

індивідуальних здібностей студентів; формування стійкого інтересу до навчання, 

пізнавальної діяльності; інтенсифікація навчально-виховного процесу, суттєве підвищення 

ефективності та якості підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності; 

динамічне оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу; підготовка 

молоді до роботи в умовах інформатизації освіти, до кваліфікованого використання 

обчислювальної техніки та ІКТ у школі. 
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Проведене анкетування з питань організації самостійної роботи студентів у 

Мелітопольського державного педагогічного університету дає змогу зробити такі висновки: 

в університеті приділяється увага організації самостійної роботи студентів, але студенти ще 

не придбали достатніх навиків самостійної роботи, не вміють раціонально розподіляти 

бюджет свого часу; у практичній навчальній роботі недостатньо використовуються різні 

види самостійної роботи. Широке поширення одержують роботи практичного і 

репродуктивного характеру.

В ході дослідження було встановлено, що студенти віддають перевагу саме цим видам  

самостійної роботи перед традиційними: вивчення матеріалу лекції (підготовка до 

практичного заняття); виконання домашнього завдання; пошук та аналіз навчальної 

літератури; конспектування тем курсу, винесених на самостійне опрацювання; виконання 

ІНДЗ (розрахункова робота, реферат, проект). На наш погляд, це пояснюється глобальною 

інформатизацією суспільства за рахунок зниження якості математичної підготовки.
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З кожним роком зростає число старших класів економічного профілю навчання, який 

є відносно новим явищем для української освіти. Математика в них - базовий 
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загальноосвітній предмет. У зв'язку з цим виникає об'єктивна необхідність оновлення 

старого змісту курсу математики для класів економічної спрямованості та формування 

нового змісту курсу математики.

Інтенсивний процес диференціації навчання вимагає розробки та впровадження нових 

форм навчання, спрямованих на реалізацію сучасних тенденцій інтеграції і 

взаємопроникнення наук в шкільному курсі. При вирішенні даного завдання в умовах 

традиційно склалася предметної системи вивчення основ наук в школі велика роль, як 

відомо, відводиться міжпредметних зв'язків [1].

Проблемою міжпредметних зв'язків, яка народилася в ході створення системи знань 

про природу, пошуку шляхів відображення цілісної картини світу в змісті навчальних 

предметів, привертала увагу ще Я. А. Коменського, І. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинського, до 

цієї проблеми пізніше зверталися багато відомих психологи і педагоги, розвиваючи і 

збагачуючи її.

На перший погляд, математика має справу з абстрактними поняттями, але, як вважав 

А. Пуанкаре [2], потрібно було б остаточно забути історію науки, щоб не згадувати, що 

прагнення пізнати навколишній світ мало саме постійне і найщасливіший вплив на розвиток 

математики. Хоча основним методом математики є метод абстракції. Адже для того, щоб при 

вивченні форм і відносин навколишнього світу її положення були вірні, необхідно 

абсолютно відокремити їх від змісту, залишити це останнє осторонь як щось байдуже, тобто 

абстрагувати. Королева наук вивчає кількісні відносини і просторові форми як існуючих 

областей об'єктів так і тих, які можна «сконструювати». «Економічна наука вивчає 

нормальну життєдіяльність людського суспільства», - таке визначення економіки, яке 

залишається і по сьогоднішній день справедливим дав великий економіст дев'ятнадцятого 

століття А. Маршалл [3].

Економіка в умовах сучасної загальноосвітньої школи могла б бути основним 

предметом, поряд з фізикою, де здійснюються різноманітні додатки математики. Разом з тим 

економіка постачає математику практично необмеженим навчальним матеріалом, який 

вимагає застосування різних математичних методів, тому змістовні зв'язку математики та 

економіки доцільно трансформувати в міжпредметні зв'язки, що реалізуються на уроках в 

методах навчання. Такий підхід диктується як дидактичними міркуваннями, так і структурою 

самого наукового знання [4]. Зміст і обсяг матеріалу по міжпредметних зв'язків визначається 

програмою.

Курс алгебри є опорним для економічної дисципліни. Тотожні перетворення виразів, 

рішення рівнянь і систем знаходять широке застосування в суміжних дисциплінах при роботі 
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з формулами. Часто використовується, зокрема, вміння висловлювати з формули одну змінну 

через іншу.

Властивості і графіки, що вивчаються в алгебрі, стають опорними при розгляді 

конкретних залежностей між величинами. Так, наприклад, при вивченні стану рівноваги на 

різних ринках важливе значення набуває навиків читання і побудови графіків різних 

функціональних залежностей.

Для формування в учнів правильних уявлень про абстрактні образах реальних 

предметів і явищ доцільно залучати при навчанні алгебри відомості з економіки.

На уроках алгебри і початків аналізу постійно залучаються відомості з суміжних 

дисциплін. Опора на геометричний образ дотичній і використання «граничних функцій» 

(функція граничних витрат, функція граничної корисності і т.д.) істотно спрощують процес 

викладу елементів диференціального обчислення, допомагають більш глибокому розумінню 

матеріалу, що вивчається.

Таким чином, підсумуємо, що встановлення зв’язків між навчальним предметами -

необхідна умова розвитку системи знань, оволодіння основами наук. Формування в учнів 

наукового світогляду спирається на наукову картину світу і вимагає встановлення 

органічних зв’язків між усіма складовими частинами змісту освіти. Узгодженість навчально-

виховного процесу з усіх предметів дозволяє досягати більшого ефекту в загальному 

розвитку учнів, гармонійно розвивати всі сфери їхньої розумової, емоційної та фізичної 

діяльності. У результаті, навчання, виховання і розвитку, заснованих на цілеспрямованій 

реалізації міжпредметних зв’язків, формується здатність учнів цілісно сприймати 

навколишній світ, уміння самостійно встановлювати істотні причинно-наслідкові зв’язки між 

предметами і явищами.
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Актуальність дослідження обумовлена недостатньою якістю навчальних і 

контролюючих програм з математики для середньої школи і відсутністю на ринку таких 

програм для вузів. Викликано це, в першу чергу, відсутністю ефективних інструментів і 

технології створення інтерфейсів навчальних і контролюючих програм з математики. 

Наслідком цього є недостатньо швидке поширення практики впровадження електронних 

засобів навчання (ЕЗН) і низька ефективність такого впровадження. Актуальність 

дослідження також полягає у відсутності спеціалізованого підходу до створення ЕЗН 

математики: при розробці засобів навчання для різних навчальних предметів програмістами 

використовуються одні й ті ж інтерфейси, без урахування специфіки змісту предмета, що 

також обмежує якість навчальної програми.

Проблема дослідження полягає в підвищенні ефективності використання навчальних 

програм в процесі навчання. Зокрема, існує проблема методики використання таких програм 

в процесі навчання. З іншого боку, існує проблема створення навчальних програм, що 

володіють можливостями впливати на навчальну діяльність. Можливості таких програм 

багато в чому визначаються можливостями їх інтерфейсу [1]. 

Під комп'ютерними засобами навчання (КЗН) розуміють програмні засоби, 

призначений для вирішення певних педагогічних завдань, що має предметний зміст і 

орієнтований на взаємодію з учнем. Таким чином, в це визначення потрапляють і апаратне і 

програмне забезпечення персонального комп'ютера.

У нашій роботі обмежимо розгляд тільки програмного забезпечення персонального 

комп'ютера - програмної складової КЗН, так званими електронними засобами навчання. 

Електронні засоби навчання (ЕЗН) [3] - це програмні засоби, призначені для вирішення 

певних педагогічних завдань, що мають предметний зміст і орієнтовані на взаємодію з 

учнем.

Однак в дослідженні нам буде потрібно в класі ЕЗН виділити ті специфічні засоби 

навчання, які здатні управляти навчальною діяльністю. Інтерактивні засоби навчання (ІЗН) -
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електронні засоби навчання, орієнтовані на взаємодію з учнем і реалізують управління 

навчальною діяльністю.

Досягнення педагогічної технології, побудовані на основі візуально-пізнавального 

підходу в викладанні математики (в сучасній літературі використовується термін когнітивно-

візуальний підхід) [2], з опорою на збалансовану, гармонійну роботу образного і логічного 

мислення учня, дозволяють активізувати мислення і пам'ять, а також сприяють розвитку 

мотивації до подальшого навчання.

Застосування ІЗН на всіх етапах навчального процесу істотно впливає на процес і 

результат навчання. Серед електронних засобів навчання ІЗН виділяються широкими 

можливостями в застосуванні, як в процесі навчання, так і в процесі контролю. У нашій 

роботі ІЗН математики, розроблені на основі когнітивно-візуального підходу, розглядаються 

як розвиток педагогічної технології.

До застосування ЕСО роль викладача в навчальному процесі полягала в організації, 

передачі знань, проміжної і підсумкової атестації. Із застосуванням ЕСО у педагога 

з'являється необхідність підбору і формування ЕСО, але роль безпосередньо джерела 

інформації стає менш значущою.

Із застосуванням ІЗН функції педагога зазнають істотних змін. Викладач буде в 

більшій мірі зосереджений на конструюванні курсу і на обробці результатів контролю, і в

меншій мірі на рутинної одноманітної діяльності, наприклад, проміжної атестації. 

Розглянемо функції вчителя в наступних ситуаціях навчання: без використання ЕСО, з 

використанням ЕСС, з використанням ІЗН.

ІЗН надають широкі можливості з регулювання режиму навчання. Щодо базових 

знань, в разі суворої необхідності послідовного викладу матеріалу, можливий наступний 

сценарій навчання: тільки після відповіді на контрольні питання або рішення прикладів по 

попередньому матеріалу користувач отримує доступ до кожного наступного модулю лекції. 

Таким чином, ІЗН, керуючи навчальною діяльністю, організовує поетапну роботу з 

практичним матеріалом, і є ефективним засобом навчання в заочній формі. 

Етапи пробного впровадження ІЗН в процес навчання: проектування методистом 

процесу навчання з використанням ІЗН; проектування ІЗН програмістом на основі вимог 

методиста; розробка ІЗН; аналіз методистом програми, налагодження, уточнення програми 

та коригування проекту заняття з використанням ІСО; проведення пробного заняття з 

використанням ІЗН; збір і аналіз анкет учнів, обробка результатів контролю; за результатами 

аналізу, коригування, доповнення ІЗН; складання викладачем методичних рекомендацій 

щодо проведення заняття з ІЗН колегам для загального використання.
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Аналіз педагогічної літератури в області теорії і практики дистанційного навчання [1] 

дозволяє виділити три форми організації навчання в умовах комплексного застосування 

дистанційних і традиційних освітніх технологій: на уроках, в системі додаткової освіти і при 

самостійному вивченні тем і розділів будь-яких математичних дисциплін або при роботі над 

ліквідацією прогалин в знаннях з математики.

Існує три основні мотиви використання дистанційних освітніх технологій при 

навчанні математики: • перший пов'язаний з активним впровадженням в вузівський (більшою 

мірою) і шкільний навчальні процеси дистанційних освітніх технологій; • другий - з більш 

широким застосуванням комп'ютерних методів при вивченні математичних дисциплін; • 

третій - з тим, що застосування комп'ютерних технологій в математичних курсах може 

істотно підвищити якість засвоєння навчального матеріалу.

В якості основних напрямків розвитку дистанційного навчання школярів можна 

назвати наступні: навчання базових курсів різних навчальних дисциплін; навчання в рамках 

додаткової освіти (курси за вибором і спецкурси з різних дисциплін); навчання в позакласній 

роботі (мережеві олімпіади, вікторини, турніри школярів); навчання в літніх 

телекомунікаційних школах.
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З огляду на специфіку предметної області, основними напрямками розробки курсів з 

математики можна назвати курси які: передбачають навчання школярів математики в 

рамках базового рівня; передбачають навчання школярів математики за програмами 

поглибленого вивчення математики; профільне навчання математики; навчання окремих тем 

в рамках курсів за вибором; навчання з метою підготовки до єдиного державного іспиту або 

централізованого тестування (на різних рівнях підготовки: базовому, підвищеному, 

поглибленому).

Виходячи з вищесказаного, до форм навчання в умовах комплексного застосування 

дистанційних і традиційних методів навчання математики нами були віднесені і уточнені 

такі можливості застосування дистанційної освіти, виділені Е.С. Полат [3]:

1. Ліквідація прогалинь знань, умінь і навичок школярів з математики. Виділимо дві 

категорії причин виникнення прогалин в знаннях, уміннях і навичках школярів. Перша 

категорія пов'язана з хворобою, яка не дозволяє учневі якийсь час відвідувати школу; з 

незадоволеністю учня якістю викладання предмета. Друга категорія причин може бути 

пов'язана з інвалідністю дитини, коли він зовсім не може відвідувати школу. Навчання таких 

дітей відбувається вдома.

2. Поглиблене вивчення розділів і тем з математики. Поглиблене вивчення розділів і 

тем може здійснюватися як в рамках шкільної програми, так і в рамках курсів за вибором. 

Мотиви учнів вивчати окремі розділи або теми можуть бути різними. Наприклад, даний 

розділ або тема викликають підвищений інтерес у учня; необхідність доброго володіння 

даною темою (темами), щоб успішно скласти випускний та/або вступний іспит з математики; 

незадоволеність якістю викладання теми або розділу і т.д.

Для підвищення рівнів засвоєння навчального матеріалу і самостійної діяльності учнів 

в умовах комплексного застосування дистанційних і традиційних методів навчання 

необхідне створення індивідуальної освітньої траєкторії школяра, що включає як різні засоби 

навчання, так і засоби масової інформації, додаткової освіти і т.д. 

Для створення методики навчання математики в умовах комплексного застосування 

методів навчання, що забезпечує високий рівень навченості школярів, необхідно враховувати 

основні фактори ефективності для визначення траєкторії діяльності вчителя [2]: зміст 

навчального матеріалу (рівень складності і специфіка); рівень навченості школярів (їх 

пропедевтичні знання і вміння); життєвий і навчально-пізнавальний досвід учнів; рівень 

участі батьків у процесі навчання.

Важливим фактором використання внутрішніх ресурсів навчаються є вивчення їх 

освітніх потреб. Цілеспрямоване їх задоволення викликає в учнів підвищення активності, 

організованості. При виконанні значущою для себе роботи школяр має позитивну 
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пізнавальну мотивацію. Він рефлексує свою діяльність і проявляє зацікавленість в отриманні 

якісного результату.

Така методика навчання в умовах комплексного застосування дистанційних і 

традиційних методів як засобу реалізації індивідуального підходу заснована на комп'ютерно-

орієнтованих методики навчання математики.
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На необхідністі пошуків шляхів розв'язання назрілого в останні десятиліття кризи 

математичної освіти, який проявився в зниженні інтересу учнів до математики, рівня знань, 

умінь і навичок, логічності міркувань, рівня математичної культури в цілому наголошує 

міністр освіти і науки Л.Гриневіч: "Зараз у нас класична школа знань, але це не допомагає 

нам, на жаль, підвищити якість природничо-математичної освіти. І криза, власне, в тому й 

полягає, що лише оцим знаннєвим способом передачі знань ми вже не вирішуємо проблему 

якості освіти." [1]. На це вказують результати міжнародних досліджень (PISA, TIMSS), 
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підсумки ЗНО з математики 2014-2016 рр. Математичні знання не набувають особистісної 

значущості, так як часто процес вивчення предмета перетворюється в зазубрювання формул, 

репродуктивне рішення типових задач, а головним мотивом виступає підготовка до 

контрольної роботи, складання іспиту і ЗНО.

Можливим вирішенням проблеми може бути організація масової позакласної роботи 

на рівні шкіл, що дозволить залучити до математики велике число учнів, розвинути інтерес 

до предмету, підвищити загальну математичну культуру. Все це сприятиме збільшенню 

числа школярів з високим рівнем знань, зменшення категорії слабких учнів. Однак, в даний 

час позакласна робота з математики ведеться пасивніше, ніж це було, наприклад, десятиріччя 

тому. Різко скоротилася кількість математичних гуртків при школах. Вони переміщаються до 

вузів і різні центри додаткової освіти, де найчастіше існують на комерційній основі, а, отже, 

не можуть охопити широкий загал учнів. Єдино «вижила» і не зазнала з часом значних змін 

форма позакласної роботи з дітьми - олімпіади.

Багато школярів втрачають інтерес до вивчення математики через труднощі в її 

засвоєнні, в силу різних здібностей і наявного рівня знань. Це означає, що зміст і процес 

проведення позакласних занять повинні максимально враховувати можливості і особливості 

кожного учня. Таким чином, набуває актуальності вдосконалення позакласної роботи з 

математики, впровадження в її процес нових педагогічних технологій.

Стандартом основної загальної освіти [] визначено наступні цілі вивчення 

математики: оволодіння системою математичних знань і вмінь, необхідних для застосування 

у практичній діяльності, вивчення суміжних дисциплін, продовження освіти; 

інтелектуальний розвиток, формування якостей особистості, необхідних людині для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві: ясність і точність думки, критичність 

мислення, інтуїція, логічне мислення, елементи алгоритмічної культури, просторових 

уявлень, здатність до подолання труднощів; формування уявлень про ідеї і методи 

математики як універсального мови науки і техніки, засоби моделювання явищ і процесів; 

виховання культури особистості, ставлення до математики як до частини загальнолюдської 

культури, розуміння значимості математики для науково-технічного прогресу. 

З.І.Слєпкань [4] виділяє цілі математичної освіти в основній та старшій школі: 

пов'язані з впливом математики на життя сучасного суспільства; визначаються внеском 

математики в індивідуальний розвиток особистості; спрямовані на оволодіння знаннями і 

вміннями, що дозволяють продовжувати освіту і застосовувати знання в житті і діяльності.

Позакласна робота з математики, на думку Г.Бевза, відповідає наступним цілям:

1) пробудження і розвиток стійкого інтересу до математики і її застосування;

2) розширення і поглиблення знань учнів з програмного матеріалу;
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3) оптимальний розвиток математичних здібностей школярів, прищеплення їм певних 

навичок науково-дослідного характеру;

4) виховання високої культури математичного мислення;

5) розвиток вміння самостійно і творчо працювати з навчальною і науково-

популярною літературою;

6) розширення і поглиблення уявлень учнів про практичне значення математики в 

техніці, економіці, математичне моделювання, а також про культурно-історичної цінності 

математики, про роль провідних вчених-математиків в розвитку світової науки [1. С. 215].

Проаналізувавши розглянуті джерела, ми прийшли до наступних висновків: в 

зазначених роботах в єдності і цілісності відображені освітні, розвиваючі та виховні цілі в їх 

традиційному розумінні; сформульовані цілі математичної освіти в середній школі стосовно 

позакласної його складової повинні конкретизуватися і деталізувати за ступенями навчання; 

спрямованість технології позакласної роботи на розвиток особистості диктує необхідність 

постановки не тільки навчальних, а й розвивають і виховних цілей.
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На сучасному етапі розвитку загальноосвітня школа приділяє велику увагу проблемі 

забезпечення глибокого і міцного оволодіння учнями навчальним матеріалом, підвищення 
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ефективності навчання, розвитку у учнів прагнень до самоосвіти. Ураховуючи нові 

суспільно-політичні реалії в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого 

покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, 

активної громадянської позиції тощо [2, с.3]. Саме тому вчителі постійно шукають шляхи 

вдосконалення навчально-виховного процесу.

Як вказувалося багатьма педагогами-математиками (В.Г.Бевз, А.Г.Конфоровичем, А. 

О. Розуменко, М. І. Шкілем), здійснення морального виховання особистості учня в рамках 

уроків математики сприяє залучення історико-математичного матеріалу. Максимальну роль 

в демонстрації прояви якостей видатної особистості і формуванні на цій основі морального 

ідеалу відіграє знайомство з життям і творчістю відомих вчених-математиків. При цьому йде 

опора на такий метод формування свідомості особистості як метод прикладу (В. А. 

Сластьонін, К. Д. Ушинський та ін.). У книгах Е. Т. Белла, Н. Я. Виленкина, публікаціях   Н. 

Вірченко, А.Конфорович, Г. Сита містяться матеріали, що дозволяють продемонструвати 

перед учнями яскравість особистості, різнобічність інтересів і моральні якості відомих 

вчених-математиків.

Окремі аспекти використання біографічних відомостей для вирішення виховних 

завдань розглядаються в дисертаційних дослідженнях Б.В.Болгарського, Г.П.Бевз. Виділено 

наступні можливості використання виховного потенціалу біографічних відомостей: 

виховання патріотизму, інтернаціональне виховання (В.Ф.Бевз), формування поваги до праці 

і почуття відповідальності, формування вольових якостей особистості (Б.В.Болгарський).

Таким чином, для проведення виховної роботи вчитель математики має мати уявлення 

про моральний ідеал і прагнути до нього, знати і вміти використовувати можливості історії 

математики для здійснення морального виховання. У свою чергу результати опитування, 

проведеного серед вчителів математики, виявили недоліки в підготовці майбутнього вчителя 

до виховної роботи.

На важливість прикладу у педагогічній діяльності звертав увагу ще К. Д. Ушинський. 

Він підкреслював, що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської 

особистості, що на виховання особистості можна впливати тільки особистістю. В. Бевз [1] 

стверджує, що на прикладах минулого молодь вчиться мистецтву пошуку нового, наукового 

сумління і науковому завзятості, бажанням працювати, відповідальності, поваги до минулого 

людства. Приклади кращих представників науки минулого і сучасності здатні захопити 

учнів, змусити їх повірити у власні сили, надихнути на більш глибоке вивчення математики. 

Виокремимо на п'ять аспектів виховного впливу історії математики на учнів.

1. Знайомство з біографіями вчених-математиків дає виключно багато для 

формування характеру учнів, їх ідеалів і високих прагнень. На прикладі життя великого 
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вченого (напр., Г.Ф. Вороного, О. В. Погорєлова) учні повинні бачити, що без зосередженої 

праці, без прагнення до самоосвіти і без любові до науки неможлива ніяка наукова діяльність 

і недосяжний ніякої успіх.

2. Особливе виховне вплив здатні надати розповіді вчителя про дитячі та юнацькі 

роки життя того чи іншого вченого, тим більше що не у всіх математичний талант проявився 

рано (І. Ньютон, М. Остроградський). Мета цих відомостей - змусити учнів повірити в свої 

можливості, викликати бажання подолати труднощі і досягти успіху в навчанні.

3. На прикладах біографій знаменитих учених можна показати, як вчені приходили до 

постановки проблем своїх досліджень, як знаходили метод дослідження, як їм вдавалося 

сформулювати остаточний результат. Ці відомості з життя вчених, з одного боку, повинні 

вчити учнів наполегливості, працьовитості і відповідальності, а з іншого, показувати, що 

процес творчості не тільки вимагає повної віддачі сил з боку дослідника, але, крім того, є 

захоплюючим, захоплюючим і приносить вченому величезне задоволення.

4. Деякі історико-математичні відомості, наведені вчителем на уроках, повинні 

підбадьорювати тих учнів, кому не просто дається математика. Наприклад, приступаючи до 

вивчення з учнями складного математичного поняття, вчитель може повідомити їм про те, 

який довгий шлях формування пройшло це поняття, про труднощі, з якими стикалися вчені, 

розробляючи це поняття, про помилки і помилки деяких з них.

5. Почуття гордості за вітчизняну науку викликає в учнів знайомство з життям і 

діяльністю таких математиків як С. В. Ковалевська, Н.І.Лобачевський, М.Ф.Кравчук та 

інших.

Таким чином, існує об'єктивна можливість говорити про моральний потенціал історії 

математики.
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Мода має міждисциплінарний характер. Сфера її дії безмежна і поширюється на 

різноманітні напрями соціального життя, культури та поведінки людини.

Логіка моди проявляється в мистецтві, політиці, науці і є центральним феноменом 

сучасного світу. Мода є привабливою.

Мода – явище в значній мірі невловиме і далеко не пізнане, зазначає А.Б.Гофман.

Мода – це багатофункційне соціально – психологічне явище.

Модою в самому широкому смислі слова називають існуюче в певний період і 

загальновизнане на даному етапі відношення до зовнішніх форм культури.

  Мода не універсальна. Вона належить не до світу речей, а до світу людей. Речі самі 

по собі не змінюються  під впливом моди; їх змінюють люди, приписуючи їх значення, що 

взаємодіють між собою і культурою. 

Філософ Жиль Ліповецкі пише, що мода – это певна форма соціальних змін, яка не 

залежить від певного об'єкту. Всі соціальні феномени залежать від змін в моді.

Ларс Сведсен вважає, що будь що є модою, якщо і тільки якщо воно виступає в ролі 

фактора соціального розподілу і являє собою частину системи, яка  негайно змінюється 

чимось новим.

Мода є механізмом соціальної регуляції.

Дослідники моди виділяють поняття «нове». Новизна робить моду привабливою. 

Мода не повністю залежить від поняття краси. Адольф Лоос включає в моду прогресивне 

мислення.

Мета моди – бути потенційно безкінечною, тобто постійно створювати все нові 

форми. Сутність моди полягає в непостійності.

Мода завжди мала елемент циклічності. Дещо в моді, поки воно з моди не вийшло.

На сьогоднішній день навряд чи правомірно стверджувати, що певна мода сучасніша з 

історичної точки зору, ніж інші. Всі моди історично порівнянні.

Стандарти і об’єкти стають модними, опиняються «в моді» тоді, коли вони володіють 

модними значеннями, тобто виступають в якості знаків моди. Цінності є 

структуроутворюючим компонентом моди. В моді, як і в інших соціальних регуляторах, 
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присутні два начала: нормативне і ціннісне. Але переважає в ній начало ціннісне [Gofman 

A.B.; 1994; с.12].

Мода як соціальне явище охоплює всі галузі людської діяльності, впливає на них та 

змінюється разом з ними. 

Мода виступає механізмом соціального регулювання поведінки. І являє собою деякі 

способи, правила поведінки, бажані (соціальні цінності), з одного боку, обов’язкові 

(соціальні норми) – з іншого.

Виникнення моди, як і іншого масштабного соціального явища неможливо датувати 

точно. Виникнення і соціальне ствердження моди – довготривалий процес, що поступово 

розвивається всередині і із старих соціальних форм. [Gofman A.B.; 1994; с.40]

Мода виконує сигніфікативну функцію в культурі поведінки і спілкування та здатна 

наділяти своїми значеннями самі різноманітні цінності.

Люди не залишаються байдужими до цього феномену. Ми слідуємо модним 

тенденціям, виявляючи свій естетичний смак і в відповідності до своїх емоційних 

переживань.

Мода – це один із засобів самоствердження та самореалізації.

Мода виражає весь стиль життя суспільства. Взагалі мода виступає як культурний код 

епохи, що фіксує і відтворює картину світу.

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТІ В 

УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Романчук Дар’я

Науковий керівник: к. і. н., доцент Мотуз В. К.

Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького

e-mail: History_chnu@ukr.net

Науково-технічні досягнення інформаційного суспільства не можливі без високого 

рівня розвитку освіти. У зв’язку з чим, український соціум висуває до навчальних закладів 

ряд вимог щодо якості їх послуг. Це, зі свого боку, призводить до формування нових 

підходів у модернізації освіти, насамперед, у напрямку оновлення змісту освітнього процесу 

на всіх етапах його розвитку: починаючи з дошкільної освіти і закінчуючи вищою, з 

подальшим підвищенням професійної кваліфікації. Йдеться не лише про розробку і 
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впровадження в освітню систему сучасних інформаційних технологій, а й про нові методи 

навчання. Тому, одним із можливих варіантів розв’язання відповідної проблеми є зміна 

сутності управління та механізмів регулювання освітньої системи в Україні з урахуванням 

динаміки її розвитку і результатів впровадження передового досвіду [2, c. 59].

Сьогодні не потребує доказів той факт, що кластерна модель управління в освітній 

сфері за своєю суттю є ефективним інструментом довгострокового розвитку. Хоча, існує ще 

один не менш відомий факт про те, що практика створення повноцінного кластера 

визначається своєю довготривалістю та затратністю підходу. Однак, не дивлячись на таку 

специфіку процесу кластеризації, його роль у соціокультурній сфері залишається значущою. 

Перш за все, це проявляється у створенні групи взаємозалежних і взаємодоповнюючих 

організацій, які вважаються невід'ємною частиною кластера. У нашому випадку це – школа, 

вищий навчальний заклад і підприємство. Але все це, є лише верхівкою айсбергу, оскільки 

кількість учасників «кластерного союзу» значно більша і включає до свого складу не тільки 

освітні установи і підприємства, але й органи державного управління та соціальну 

інфраструктуру [1, c. 152].

Повертаючись до головних ланок кластерного ланцюга, необхідно, перш за все, 

вказати на важливі складові цього процесу: освіту та науку. Фактично всі кластери у своїй 

основі мають освітні та наукові установи, які реалізовують свою участь у цій мережі через 

навчання та підвищення кваліфікації працівника, створення і впровадження нових 

технологій, спільне використання об'єктів інноваційної інфраструктури, акумулювання та 

передачу знань між його суб'єктами [3].

Освітній кластер являє собою особливу групу навчальних закладів (у більшості 

випадків мова йде саме про вищу школу), які перебувають у партнерських відносинах із 

підприємствами певної галузі. До того ж, він являє собою систему навчання, самонавчання і 

колективного взаємонавчання в ланцюжку «наука – суспільне відтворення». Відповідно до 

цієї інтерпретації кластер є основою освітнього процесу, тому його слід розглядати у двох 

ракурсах: системи або процесу [2, c. 60].

Характеризуючи освітній кластер, необхідно вказати і на особливості його 

класифікації. Зокрема, критерії, які визначають його формування та розвиток існують на 

макро- і мікрорівні. Стосовно першого, то він покликаний вирішувати завдання 

внутрішнього характеру, тим самим забезпечуючи формування змісту та механізмів 

реалізації освітньої реформи. Крім того, на макрорівні забезпечується сталий розвиток 

підростаючого покоління та його конкурентоспроможність на внутрішньому ринку праці. 

Що ж до мікрорівня, то тут освітній кластер забезпечує організацію навчально-виховного 

процесу в певному навчальному закладі [3].
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Кластеризація на рівні конкретної освітньої установи має два типи кластерів. Перший 

відповідає за внутрішньо-організаційне життя в навчальному закладі, наприклад, коли 

освітній кластер створюється адміністрацією школи. Другому типу освітнього кластеру 

притаманне забезпечення локального партнерства навчального закладу з організаціями. 

Мова йде про систему горизонтальних і вертикальних зв’язків, а також соціальне 

партнерство, коли освітні установи стають обов’язковою ланкою в такому ланцюзі як 

«школа – університет – підприємство» [1, c. 153].

Тож, на сьогоднішній день освітній кластер розглядається як система, яка реалізує 

освітню, науково-дослідну та організаційно-педагогічну діяльність високого рівня. Її ще 

називають інноваційною освітою, яка перебуває в партнерських відносинах із науковими 

центрами та рентабельними підприємствами [2, c. 62–63].

Дослідивши проблему доцільності використання кластерного підходу в освіті, ми 

дійшли висновку, що його впровадження створює перехресну вертикальну інтеграцію, яка 

забезпечує стійкі зв'язки навчальних закладів різних рівнів із підприємствами, громадськими 

організаціями та органами державної влади. Більш того, його застосування дає можливість 

налагодити інформаційні зв'язки між учасниками, посилити роль інтелекту, створити 

систему безперервної освіти, підвищити не тільки продуктивність праці, але і рівень 

валового продукту на душу населення. Саме тому освітній кластер варто розглядати як 

пріоритетну складову стратегічного плану розвитку української держави в умовах 

інформаційної соціалізації.
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