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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ – 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 
Березовська Людмила Іванівна 

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри  
соціальної педагогіки та соціальної роботи  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 
 

УКРАЇНА 

 
Самостійна діяльність у закладах вищої освіти є однією з обов’язкових 

форм організації освітньо-виховного процесу і різновидів навчальної 
діяльності студентів спрямована на інтелектуальний та всебічний розвиток.  

На думку І. Трубник, самостійна робота сприяє формування у майбутніх 
фахівців ініціативності, а їхня освітня діяльність стає більш систематичною, 
внаслідок чого підвищується результативність професійної підготовки, 
формуються мотиваційні та практичні компетентності. Самостійна робота 
сприяє до самонавчання, посилює значення самооцінки, ділових 
взаємовідносин між викладачем та студентами [1]. 

У словникових джерелах щодо сутності поняття «самостійна робота» 
зазначено: «засіб активізації пізнавальної діяльності, розвитку логічного 
мислення» [2]; одна із властивостей особистості, яка характеризується двома 
чинниками: перший – знання, уміння, навички, якими володіє особистість, 
другий – ставлення особистості до процесу діяльності, її результатів, умов 
здійснення» [3]. 

Самостійна робота студентів формує у майбутніх соціальних працівників 
творче ставлення до праці, розвиває внутрішні стимули до 
самовдосконалення, є ефективним засобом самонавчання та самопідготовки. 
На думку І. Зязюна, «самостійна робота студентів – це форма активності 
особи, що забезпечує можливість прискорення природного переходу 
випускника ЗВО від навчально-пізнавальної до самостійної професійної 
діяльності» [4]. 

П. Гальперін стверджує, що самостійна робота є рушійною силою 
освітнього процесу [5]. І. Зимня називає самостійну роботу вищою формою 
освітньої діяльності [6]. 

До ефективних умов запровадження самостійної освітньої роботи у 
закладах вищої освіти В. Буряк відносить наявність позитивної фахової 
мотивації до самостійного навчання; розуміння важливості самостійно 
опрацьованого матеріалу в особистому пізнанні, професійному саморозвитку 
та самовдосконаленні; позитивні емоції, викликані самостійною пізнавальною 
діяльністю; різноманітність видів самостійної роботи студентів, а також 
цілеспрямована робота викладача щодо опрацювання студентами на 
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початкових етапах зразків, форм, прийомів і методів самостійного отримання 
знань, умінь і навичок для подальшого їх використання і самостійного 
навчання; ефективне управління самостійною роботою студентів; 
систематичний самоконтроль і контроль результатів самостійної роботи, 
зокрема через електронну мережу [7].  

Поняття «самостійна робота з формування комунікативно-мовленнєвої 
компетентності майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти» 
визначаємо як одну із складових самостійної освітньої діяльності студентів - 
майбутніх соціальних працівників, яка передбачає самостійне виконання 
поставлених перед ними завдань, спрямованих на оволодіння професійними, 
комунікативно-мовленнєвими знаннями, практичними вміннями та навичками 
в процесі майбутньої професійної діяльності соціального працівника. 
Зазначимо, що організація самостійної діяльності передбачає різні етапи 
самостійної роботи студентів з формування комунікативно-мовленнєвої 
компетентності майбутніх соціальних працівників: теоретичний, практичний 
(моделювання, проектування, виконання практичних завдань, спеціально-
підібраних вправ), методичний етапи. На теоретичному етапі студенти 
опрацьовують теоретичний матеріал, здійснюють самоконтроль, 
самоперевірку за допомогою тестових завдань, питань для самостійного 
опрацювання. На практичному – виконують індивідуальні комунікативно-
мовленнєві завдання, беруть участь у тренінгах із вдосконалення 
комунікативно-мовленнєвих умінь, прес-конференціях, моделюють 
комунікативно-мовленнєві ситуації спілкування з клієнтами використовуючи 
вербальні та невербальні засоби спілкування тощо. Методичний етап 
передбачає самостійне, практичне застосування студентами – майбутніми 
соціальними працівниками професійних, комунікативно-мовленнєвих знань, 
умінь і навичок у майбутній професійній діяльності. 

Висновки. Таким чином, самостійне навчання студентів спрямоване на 
розвиток уміння і бажання вчитися, формування здібностей до саморозвитку, 
самопізнання, самонавчання та професійне самовдосконалення майбутнього 
соціального працівника у закладах вищої освіти. Зважаючи на це, основним 
завданням викладача є не репродуктивне навчання, а організація активної, 
самостійно-пізнавальної діяльності студентів спрямована на розвиток 
професійної, комунікативно-мовленнєвої компетентності. 
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УКРАЇНА 

 
З метою підвищення ефективності засвоєння лексичних одиниць 

англійської мови рекомендується використовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології як для організації аудиторної, так і позааудиторної 
діяльності. Спектр можливостей, які на сьогоднішній день відкривають 
онлайн-ресурси необмежений і дозволяє одночасно вдосконалювати навички 
читання, письма, аудіювання, сприяти поповненню активного лексичного 
запасу та підвищувати мотивацію до вивчення іноземної мови у учнів 
старших класів. 

Виділяють наступні Інтернет-ресурси, які доцільно поєднувати з 
традиційними методами вивчення лексики англійської мови: 

 − навчання іноземних мов з використанням освітніх платформ – робота з 
електронними посібниками та підручниками, електронними кейсами та 
мовними портфелями, електронними енциклопедіями та словниками, 
системами машинного перекладу тощо;  

− методи комп’ютерної діагностики готовності студентів до занять – 
діагностичне комп’ютерне тестування;  

− онлайн-методи навчального контролю і самоконтролю автоматизоване 
тестування;  

− проблемно-дискусійні комп’ютерно-орієнтовані методи навчання – 
Інтернет-дискусії, Інтернет-конференції, ТВ-семінари тощо;  

− комп’ютерно-імітаційні методи навчання – рольові та ділові комп’ютерні 
мовні ігри;  

− дослідницькі комп’ютерно-орієнтовані методи навчання – метод 
телекомунікаційного проекту, дистанційне навчання та інших [2].  

Процесу формування англомовної лексичної компетенції сприяють веб-
технології, під якими розуміють сукупність методів та програмно-технічних 
засобів, інтегрованих з метою ефективного опрацювання веб-ресурсів, які 
знаходяться у веб-просторі [1]. Розглянемо найбільш цікаві веб-технології 
для навчання англійської мови старшокласників, які можуть стати 
наповненням будь-якого уроку та сприятимуть формуванню їх лексичної 
компетенції. 

Особливою популярністю користуються так звані освітні веб-квести. 
Головна мета – розв’язання певної проблеми. Наприклад, розроблений веб-
квест на тему «Dream Job», має наступну структуру: «Вступ», «Проблема», 
«Завдання», «Процес», «Анкетування», «Ролі», «Посилання», «Блог», 
«Висновки».  Завдання учнів – поділитись на команди та обрати роль, далі є 
перелік завдань та посилання, де можна знайти потрібну інформацію. 
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Оформлення результатів відбувається у вигляді презентації або 
мультимедійної карти. До квесту також зазвичай підключають блог 
викладача, де розміщена основна інформація та можна обговорити питання, 
які виникають. 

Формуючи лексичну компетенцію з теми «Мистецтво», цікавим елементом 
уроку з використанням онлайн-ресурсів може стати також віртуальна 
екскурсія у всесвітньо відомі музеї світу. Учні, поділившись на команди, 
отримують завдання здійснити віртуальну екскурсію у музеї, потім обговорити 
їх використовуючи нові лексичні одиниці та представити виконану роботу у 
вигляді плакату або презентації. Оформлення результатів роботи можна 
також здійснити за допомогою онлайн-карт. Найпростішим прикладом та 
безкоштовним додатком є «MindMeister» [3]. 

Для розвитку навичок читання та аудіювання варто використовувати 
сайти Learn English Teens та BBC Learning English. На першому сайті можна 
знайти матеріали для різних рівнів знань та завдання для розвитку усіх 
найголовніших мовленнєвих навичок. Другий сайт пропонує аудіо фрагменти 
сучасних радіопередач на актуальні теми, які турбують молодь усього світу, 
також можна знайти цікаві відео для використання у якості фонетичної 
зарядки.  

Особливість використання ресурсів мережі Інтернет полягає у тому, що 
вони мають нести навчальний характер та у такий спосіб підвищувати інтерес 
старшокласників до вивчення мови. Важливо не перетворили урок лише у 
розвагу, а одночасно поєднати традиційне викладання з інноваційними 
методами. Освітні онлайн-ресурси мають бути лише елементом уроку, як 
додаток до основного матеріалу.  

Таким чином, використання Інтернет-ресурсів дозволяє досягти 
очікуваних результатів, основним з яких є формування іншомовної 
компетенції, сприяє комунікативно-орієнтованому підходу до уроку, дає 
можливість стимулювання когнітивних процесів учнів. Такі технології не 
повинні бути кінцевою метою навчання, а тільки дієвим засобом формування 
лексичних навичок старшокласників.  
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УКРАЇНА 

 
Мета статті полягає у розкритті проблем та особливостей практичного 

використання інтегрованого викладання в процесі формування 
компетентнісної практико-орієнтованої підготовки студентів-музикантів до 
педагогічної та творчої діяльності. 

Якісна освіта є основним чинником успішного розвитку суспільства. 
Швидкий соціально-економічний розвиток змушує змінювати методи, форми 
та оновлювати зміст навчально-виховного процесу, відповідати вимогам часу 
та потребам сучасного ринку праці. 

Використання методів засвоєння матеріалу із використанням 
міждисциплінарної наскрізності продиктовано потребою практичного 
використання набутих знань і вмінь під час професійної діяльності та у 
повсякденному житті людини. Дана проблематика із розвитком науки завжди 
була актуальною, частково знайшла своє висвітлена у працях Г. Гегеля, 
І. Канта, Л. Фейєрбаха. Більш ґрунтовне дослідження особливостей інтеграції 
компонентів педагогічної системи ми знаходимо у дослідженнях 
Г.Ф. Федорець, І. Д. Звєрєва, О. І. Бугайова, Н. М. Буринської та інших.  

У підручнику для вчителів «Загальні методи навчання» (1923 рік 
створення) видатного педагога та громадського діяча Г. Ващенка зроблено 
акцент на важливості зв’язку навчання із життям. Науковець зазначає: 
«Школа завжди деякою мірою відстає від життя. Це пояснюється, між іншим, 
тим, що основне завдання її – передавати молоді досвід попередніх поколінь. 
Із цього досвіду передається те, що вже випробуване й зафіксоване. Тому 
школа іноді передає й те, що вже застаріле. Особливо це можна помітити на 
шкільних підручниках, що іноді на десятки років вже застаріли [1]. 

Від часу створення праці Г. Ващенка пройшло майже століття, 
кардинально змінилися якість освіти, впроваджуються нові методи із 
широким застосуванням інформаційних технологій, що допомагає наблизити 
освіту до професійних компетентностей, однак, проблема відірваності освіти 
від практичної діяльності досі залишається актуальною.  

Більш широкого наукового дослідження дана проблема набула із часів 
проголошення незалежності нашої держави. Як зазначав ще у 1994 році 
академік С.У.Гончаренко: «У процесі вивчення будь-якого предмету учень на 
50% завантажений матеріалом, необхідним для логіки викладу, однак 
абсолютно непотрібним потім у житті» [2]. Дане твердження актуальне досі, 
як для загальноосвітньої так і для вищої школи.  

https://doi.org/10.36074/20.09.2019.v2.01
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У вітчизняних музично-педагогічних дослідженнях проблема 
інтегрованого, компетентнісного та практико-орієнтованого навчання 
представлена у працях багатьох науковці, серед яких виділяються роботи: 
О.М.  Олексюк, М. А. Михаськової, Є.М. Проворова, Г.М.Падалки, А.В.Козир, 
Г. І. Побережної, Т.В Щериці та інших. 

Як зазначено у науковому виданні присвяченому актуальним проблемам 
розвитку педагогіки: «Професія вчителя музики є синтетичною за своєю 
природою, і підготовка до неї потребує від студентів музично-педагогічних 
факультетів наявності неабияких знань та різноманітних умінь: грати, співати, 
диригувати, аналізувати музичний твір, розповідати про музику» [4]. 

Доктор педагогічних наук, професор Алла Козир серед важливих систем 
педагогічних принципів виділяє також «інтегративність», що на думку 
науковця забезпечує фахову цілісність, також Алла Володимирівна 
наголошує на проблемі «подолання розрізненості, мозаїчності, розкиданості 
музичної підготовки, об’єктивно зумовленої необхідністю викладання різних 
музично-фахових дисциплін (диригування, хоровий клас, інструмент, сольний 
спів тощо)» [3].  

Основним завданням інтегрованої освіти є наближення отриманих знань і 
вмінь до практичного застосування під час професійної діяльності. Для 
здійснення аналізу принципів та особливостей практичного використання 
інтегрованого викладання в процесі формування компетентнісної практико-
орієнтованої підготовки студентів-музикантів до педагогічної та творчої 
діяльності варто ґрунтовно дослідити потреби освітнього середовища.  

Заради аналізу освітніх потреб необхідних для професійної діяльності 
майбутнього педагога-музиканта з дітьми шкільного віку у закладах загальної 
середньої освіти та у позашкільних навчальних закладах було здійснено:   

a) аналіз навчальних планів програм та інших нормативних документів, 
які стосуються спеціальності «Музичне мистецтво»;  

b) ґрунтовно досліджено освітні програми та навчальні плани закладів 
загальної середньої освіти і позашкільних навчальних закладів;  

a) проведено низку бесід з студентами, науково-педагогічними 
працівниками, вчителями та працедавцями (керівниками ЗЗСО та 
позашкільних навчальних закладів) м. Києва та інших регіонів щодо методів 
покращення якості освітніх послуг. 

Даний моніторинг вияв, низку проблем із якими може зіштовхнутись 
студент-музикант під час своєї майбутньої педагогічної діяльності, наведемо 
декілька найвагоміших: 

a) проблема із підбором репертуару. Особливо часто спостерігається 
брак знань студентами українських народних, «класичних» і естрадних 
творів. Дана проблема, на жаль, пов’язана із відсутністю упродовж багатьох 
років української державницького підходу до виховання підростаючого 
покоління, знищенням національної культури у часи СРСР, репресіями та 
іншими суспільно-політичними факторами, зокрема і глобалізацією;  

b) складність систематизації набутих знань, проблеми із узагальненням 
та використанням набутих знань і вмінь на практиці. Тут дається у знаки, так 
зване “клікове мислення” та відсутність інтегрованого викладання у школах в 
яких колись навчались студенти; 
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c)  слабка мотивація до засвоєння нових знань та навичок. На даний час 
у суспільстві спостерігається часткова втрата зацікавлення молоді до 
навчання в педагогічних та музично-педагогічних ЗВО, що, певною мірою, 
продиктовано соціально-економічним фактором. 

d) комунікативна складність, яка проявляється у спілкуванні з 
однолітками, викладачами, батьками та, у майбутньому, може негативно 
вплинути на професійну діяльність молодої людини (під час спілкування з 
учнями, колегами, батьками, адміністрацією). 

Використання інтегрованих підходів під час навчання студентів у ЗВО, 
покликане справитись із низкою вищезазначених проблем.  

Зокрема, це: 
a) створення інтегрованих курсів із включенням їх, яку у «обов’язкову» 

частину навчального плану, так і за «вільним вибором студентів».  
b) наскрізне поєднання під час здійснення навчального процесу не лише 

фахових музичних дисципліни, а й загальноосвітніх; 
c) розвиток мережевої та дуальної форми здобуття вищої освіти; 
d) сприяння «практико-орієнтованому підході» у позааудиторній 

діяльності студента (учать у концентрах, флешмобах, волонтерській 
діяльності та ін.). 

Висновки. Отже, на нашу думку, питання практичного застосування 

інтегрованого викладання заради формування майбутнього 
високопрофесійного педагога-музиканта є актуальним та маловивченим у 
вітчизняні науці і потребує подальшого ґрунтовного наукового дослідження.  
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В період кінця 1980-х -1990-х років ХХ-го століття науковці Франції 

констатували виникнення потреби в професіоналізації педагогічної професії. 
Це не є простим питанням, оскільки професійна підготовка викладача не 
може бути зведеною до простого опису робочого місця. Викладання є 
частиною спільноти, школи в широкому розумінні, з різними партнерами, які 
повинні працювати в синергії. Однак це також залежить від конкретного 
роботодавця - держави, яка визначає освітні орієнтації у перспективі від 
соціально підтвердженого проекту суспільства. Тому професія вчителя 
потрапляє в ряд обмежень, які створюють багато напруги і навіть сильних 
конфліктів. Отже, постали нагальні запитання:  

- Що таке професіоналізація?  
- Якими шляхами можна професіоналізувати викладання у звичному 

розумінні цього терміна?  
- Як ці особливості враховуються? 
За Бурдонклем, ідея про професіоналізацію згадується у Франції в 

середині 1980-х відповідно до закону Саварі [1]. Але саме в 1990-х роках, 
особливо в контексті створення IUFM (Istitut univairsitaire de formation des 
maîtres – Університетський інститут підготовки вчителів), професіоналізація 
вчителів стала центральною проблемою. «Перехід від поняття фахової 
підготовки до власне професії не є тривіальним.» - пише Бурдонкль. - 
«Уміння передавалися б наслідуванням за вчителем, як у товаришів по 
ремеслу. Професія викладача була б особливою, якщо вона є "покликанням", 
яке було б реалізовано спонтанно на місцях. У цьому поширеному баченні 
вчитель був би людиною, яка підтвердила високий рівень оволодіння 
дисципліною і яка любить передавати свої знання.» [1] Проте, покликання є 
недостатнім і, необхідно дотримуватися та наслідувати досвідченого 
вчителя. Однак, новий підхід передбачає, що будь-яка професіоналізація 
фаху вимагає раціоналізації знань та ноу-хау, які не просто передаються 
магічним шляхом у цій галузі, а навчаються закладом [2]. Зі слів Бурдонкля, 
це означає, що можна було б виділити наукові знання зі спеціальності та 
методичні ноу-хау, необхідні для передачі цих знань, іншими словами, 
дидактику дисципліни та умови дидактичного транспонування наукового 
вчення. Мета професіоналізації - принести раціональність та престиж 
професії. Це надає їй соціального статусу і дозволяє професії, взятій в 
колективному розумінні, соціально утвердитися. Таким чином, освіта, як 
професія, передбачає тривале навчання в університеті на основі визначеної 
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бази знань [1]. 
Отже, у вищих педагогічних закладах Франції було обрано напрям 

професіоналізації для вдосконалення та раціоналізації знань і вмінь, що 
використовуються у здійсненні професії викладання. Очікується, що це 
призведе до підвищення індивідуального та колективного контролю та 
ефективності. Якщо взяти цю нову логіку, можна визнати, що професія 
розвиває свій професіоналізм завдяки здатності її членів бути творчими, 
покращувати якість методів і тим самим виявляти певну самостійність. 

Однак, професія вчителя у Франції сильно позначена адміністративною 
ієрархічною владою, опікою держави, яка її контролює. Ця опіка змушує його 
ризикувати стримуватися і заперечувати свій професіоналізм, відображений 
в здатності до еволюції та інновацій. На питання про те, чи можна вважати 
вчителів "справжніми" професіоналами, Бурдонкль (там само), вочевидь, 
відповідає "ні". Насправді професійна ідентичність, як правило, зводиться до 
уявлення про хорошого вчителя та належних практик, тобто до професії, яка 
набувається шляхом наслідування.  

Висновки. Сьогодні існує великий парадокс і конфлікт між необхідністю 

держави "професіоналізувати" викладачів, у сенсі покращення якості 
професії для підготовки нових творчих, відповідальних та самостійних 
громадян, та роль влади, опіки та контролю, метою якої є нав'язування 
системи освіти, адаптованої до політично визначених цілей, тобто 
найкращого можливого пристосування до потреб ринку. Цей конфлікт 
виявляється в уявленні про те, що може бути професійною компетенцією, та 
у визначенні багажу професійних навичок. 
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УКРАЇНА  

 
У процесі роботи було встановлено, що в умовах сьогодення українська 

система шкільної освіти потребує кардинальних змін з одночасним 
збереженням напрацьованого вітчизняного досвіду профільного навчання. 
Профільна школа як фундаментальна проблема педагогіки не є чимось 
новим, натомість має власну світову та вітчизняну історію.  Становлення, 
розвиток і розв’язання цієї проблеми відбувалось поступово: від простих 
вимог враховувати індивідуальні можливості кожного учня до виділення їх у 
відповідний дидактичний принцип.  

З’ясовано, що профільне навчання – це вид диференційованого 
навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей 
учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього 
професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, 
змісті та структурі організації навчання [3]. 

Визначено, що становлення та розвиток профільної школи у 90-роках 

XX століття здійснювалось у декілька етапів, а саме: І-й етап – 1990 – кінець 
90-их років ХХ ст. – розвиток закладів освіти нового типу, становлення 
профільного навчання в загальноосвітній школі; ІІ-й етап – 1999 р. – 
законодавче введення профільного навчання в старшій школі незалежної 
України та пов’язаний із формуванням нормативно-правової бази, 
створенням шкіл нового типу та запровадженням у них профільної 
диференціації; ІІІ-й етап – 1996 р. – формування змісту освіти 
загальноосвітньої школи, формування державного стандарту загальної 
середньої освіти, визначення інваріантної та варіативної складової змісту 
навчання [1]. 

 11 квітня 1990 року на засіданні Президії АПН СРСР було заслухано 
«Концепцію диференціації навчання у середній загальноосвітній школі» 
згідно до якої метою диференційованого навчання є індивідуалізація 
навчання, основана на створенні оптимальних умов для виявлення задатків, 
розвитку інтересів та здібностей кожного школяра. 

Досліджено, що з 1991 року для розвитку здібностей, талантів дітей 

створювалися профільні класи, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, приватні, 
кооперативні школи, а також різні типи навчально-виховних комплексів, 
об’єднань із поглибленим вивченням окремих предметів [2]. 
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УКРАЇНА 

 
Формування правильної вимови у дітей - це складний процес, дитині 

потрібно навчитися керувати своїми органами мовлення, сприймати 
зверненне до неї мовлення, здійснювати контроль за мовленням оточуючих 
та власним. В роботі з дітьми (а особливо з тими, що вже мають порушення 
мовлення) велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м’язів 
рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з факторів його 
формування. Зв’язок рухів руки з мовленням був відмічений ще в 1928 році. 
Пізніше, на основі спеціально проведених дослідів було висунуто думку про 
те, що рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і 
прискорюють розвиток мовлення дитини. 

Тренування рухів пальців рук дітей покращує не тільки рухові можливості 
дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. У свою чергу, формування 
рухів руки тісно пов’язано з розвитком рухового аналізатора і зорового 
сприймання, різних видів чутливості, просторового орієнтування, координації 
рухів та ін. 

Рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної 
готовності до шкільного навчання. Недарма в багатьох школах України 
існують, так звані, співбесіди, тестування під час яких серед інших завдань 
дитині пропонуються завдання на визначення рівня розвитку дрібної 
моторики. Дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє 
логічно мислити, в неї достатньо розвинуті пам’ять, увага, зв’язне мовлення. 

Недостатній розвиток зорового сприймання, уваги та, зокрема, дрібної 
моторики, призводить до виникнення негативного ставлення до навчання. У 
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багатьох дітей з інтелектуальними порушеннями відзначається недостатність 
рухових навичок: 

- скутість, погана координація, неповний обсяг рухів, порушення їх 
довільності 

- недорозвинення (грубе порушення) дрібної моторики і зорової 
координації: незручність, неузгодженість рухів рук. Недосконалість тонкої 
рухової координації кистей і пальців рук затрудняє оволодіння письмом і 
рядом інших навчальних і трудових навичок, негативно позначається на 
розвитку пізнавальної діяльності дитини. 

Досить відомим є той факт, що сформованість мовленнєвих умінь та 
навичок у дітей безпосередньо пов'язана зі станом розвитку дрібної моторики 
пальців рук. На жаль, зараз багато дітей молодшого шкільного віку, які мають 
проблеми з розвитком не лише мовлення, а й інтелекту, готовністю до 
шкільного навчання. Насамперед зауважимо, що в повсякденному житті 
більшість дітей молодшого шкільного віку зазнають усіляких труднощів при 
здійсненні тонких рухів рук. Більш характерні з них такі: порушення регуляції 
довільних рухів, недостатня координація та чіткість виконання, труднощі 
переключення з одного руху на інший та автоматизації нового руху, наявність 
супутніх рухів, зволікання, хаотичність, неузгодженість. У процесі 
спеціального навчання дітям важко відтворювати певне положення пальців 
за зразком. Досвід практичної роботи показує, що інструкція з першого 
подання, а іноді й після багатьох повторень майже не реалізується. Діти не 
володіють одночасним виконанням рухів пальців обох рук. Усі ці порушення в 
моторній сфері обумовлюють труднощі в навчальній діяльності. Про те, що 
мануальні (ручні) дії дитини мають особливий вплив на її розвиток, було 
відомо ще до нашої ери. Давні медики знали, що за насиченістю біологічно 
активними точками й зонами кисть не поступається вуху чи стопі. Рухи 
пальців рук філогенетично пов'язані з мовленнєвою діяльністю, адже першою 
формою спілкування первісних людей були жести; особливо важливу роль у 
цьому відігравала рука – вона давала можливість спілкуватися за допомогою 
вказівних, оборонних, окреслювальних, погрозливих та інших рухів (жестів), 
розвинути первинну мову жестів. Пізніше жести почали поєднуватися з 
вигуками, різними викриками. Рухи пальців рук у людей вдосконалювалися з 
покоління в покоління, оскільки люди виконували руками все більш тонку та 
складну роботу. У зв'язку з цим відбувалося збільшення площі рухової 
проекції кисті руки в людському мозку. Тобто розвиток функції руки та 
мовлення в людей йшли паралельно, у взаємодії [1]. Усі вчені, які вивчали 
діяльність дитячого мозку, психіку дітей, відмічали великий стимулюючий 
вплив тонких рухів руки. Наприклад, М. Бернштейн писав, що 
парадоксальним для педагогів було усвідомлення того, що при рухових діях 
вправляються не стільки руки, стільки мозок. В. Бехтєрєв зазначав, що рухи 
руки тісно взаємопов'язані з мовленням та сприяють його розвитку. 
А. Лубовський указував на теоретичне та практичне значення розкриття 
взаємовпливів рухового аналізатора та словесної системи. О. Мастюковою 
було виявлено кореляційну залежність між динамікою розвитку мовлення та 
моторикою у дітей із церебральною патологією на всіх вікових етапах 
розвитку. На основі досліджень, проведених Л. Фоміною, та обстеження 
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великої кількості дітей було виявлено, що мовленнєвий розвиток буде 
нормальним за умови відповідності розвитку моторики пальців рук віку 
дитини. Якщо розвиток пальцевої моторики відстає, то мовленнєвий розвиток 
також затримується, хоча загальна моторика може бути в нормі. Дослідження 
М. Кольцової, О. Лурії свідчать про те, що у структурі розвитку важливого 
значення має оцінка рухових порушень, оскільки виключна роль розвитку 
вищої нервової діяльності та психічних функцій людини в цілому належить 
руховому аналізатору. М. Кольцова наголошує, що в період підготовки 
дитини до активного мовлення потрібно розвивати не тільки моторику 
артикуляційного апарату, а й моторику пальців рук [2]. В. Сухомлинський 
писав: «Витоки здібностей і обдарувань дітей – на кінчиках їхніх пальців. Від 
пальців, образно кажучи, ідуть найтонші струмочки, які живлять джерело 
творчої думки. Що більше майстерності в дитячій руці, то дитина розумніша». 
Такі висновки, зроблені на основі багатьох досліджень, становлять для нас 
виключний інтерес. Метою статті є висвітлення зв'язку моторики рук з 
мовленнєвим розвитком дошкільнят, надання порад батькам щодо розвитку 
мовлення дітей через удосконалення рухів дрібних м'язів рук. Сензитивним 
періодом розвитку кори головного мозку є вік від 2 до 10 років, тому в цей 
період темпи моторного навантаження в мовленнєвій діяльності мають бути 
адекватним. Рівень розвитку мовлення дітей прямо залежить від 
сформованості тонких рухів пальців рук. Спочатку розвиваються дрібні рухи 
пальців рук, потім з'являється артикуляція складів [2]. Формування 
правильної вимови у дітей – це складний процес, дитині потрібно навчитися 
керувати своїми органами мовлення, сприймати звернене до неї мовлення, 
здійснювати контроль за мовленням оточуючих та власним. Мовлення 
вдосконалюється під впливом кінестетичних імпульсів від рук, точніше від 
пальців. Тому в роботі з дітьми (особливо з тими, які вже мають порушення 
мовлення) велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м‟язів 
рук. Звичайно дитина, яка має високий рівень розвитку дрібної моторики, уміє 
логічно міркувати, у неї на достатньому рівні знаходиться формування 
активного дитячого мовлення, рідше зустрічається порушення звуковимови. 
Тому тренування рухів пальців і кисті рук є найважливішим чинником, що 
стимулює розвиток дитини, сприяє поліпшенню артикуляційних рухів, 
підготовці руки до письма й, що не менш важливо, є потужним засобом, що 
стимулює працездатність кори головного мозку, стимулює розвиток мислення 
дитини. Регулярні вправи з пальчиками поліпшують пам'ять, усувають 
емоційне напруження, поліпшують діяльність серцево-судинної і травної 
систем, підтримують життєвий тонус. Рівень розвитку дрібної моторики – 
один із показників готовності до шкільного навчання. Дитина, яка має високий 
рівень розвитку дрібної моторики, уміє логічно мислити, у неї достатньо 
розвиненні пам'ять, увага, зв'язне мовлення. Недостатній розвиток дрібної 
моторики призводить до негативного ставлення до навчання. Саме тому 
робота з розвитку дрібної моторики повинна починатися задовго до вступу до 
школи [2]. Існує багато цікавих вправ, форм, методів розвитку дрібної 
моторики. Заслуженою повагою серед батьків та педагогів користуються 
пальчикові ігри. Статус розвивальних вправ пальчикові ігри отримали в кінці 
19 століття, коли німецький педагог і вчений Фрідріх Фребель вписав їх у 
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навчальний план своїх дитячих садків. Пальчикові ігри – це інсценування 
будьяких римованих розповідей, казок за допомогою пальчиків. Багато ігор 
потребують участі обох рук, що дає можливість дітям орієнтуватися в 
поняттях «праворуч», «ліворуч», «вгору», «вниз» і т.п. На початку та в кінці 
гри необхідно включати вправи на розслаблення, щоб зняти зайве 
напруження у м'язах. Це може бути прогладжування, легкі рухи, помахування 
руками. Коли дитина займається пальчикової гімнастикою, відбуваються 
певні зрушення в її психофізичному розвитку.  

1. Виконання вправ і ритмічних рухів пальцями індуктивно призводить до 
зрушень в мовленнєвих центрах головного мозку і різкого посилення 
узгодженої діяльності мовленнєвих зон, що, в кінцевому підсумку, стимулює 
розвиток мовлення.  

2. Ігри з пальчиками створюють сприятливий емоційний фон, розвивають 
уміння наслідувати дорослому, учать вслухатися і розуміти зміст мовлення, 
підвищують мовленнєву активність дитини.                  

3. Малюк учиться концентрувати свою увагу і правильно її розподіляти.                   
4. Якщо дитина буде виконувати вправи, супроводжуючи їх короткими 

віршованими рядками, то його мовлення стане більш чітким, ритмічним, 
яскравим, посилиться контроль за виконуваними рухами.  

5. Розвивається пам'ять дитини, бо вона вчиться запам'ятовувати певні 
положення рук і послідовність рухів. 

 6. У малюка розвивається уява і фантазія. Оволодівши всіма вправами, 
він зможе «розповідати руками» цілі історії. 

 7. У результаті освоєння всіх вправ кисті рук і пальці отримують силу, 
хорошу рухливість і гнучкість, а це надалі полегшить оволодіння навичкою 
письма.  

Усі вправи будуть корисні не тільки дітям із затримкою в розвитку 
мовлення або будь-якими його порушеннями, але й дітям, у яких 
мовленнєвий розвиток відбувається своєчасно. У сучасних навчальних 
закладах необхідно створювати середовище, у якому б дитина почувалася 
комфортно, захищено, виявляла творчу активність. Тому особлива роль 
відводиться іграм з піском. Ігри з піском – це вияв природної активності 
дитини, такі ігри розвивають творчий потенціал, просторове сприйняття, 
образно-логічне мислення, дрібну моторику. Пісок – надзвичайно приємний 
матеріал: коли ми занурюємо руки в пісок, з’являється щось схожі на брижі на 
воді. Ми можемо також переносити пісок, створювати тонкі форми, вітер. 
Змішаний з водою, пісок стає стійким, і йому можна надавати форму. Так ми 
можемо створювати ландшафти. Можна сказати, що дитині на час надається 
невідомий всесвіт усередині якого вона може створювати свій індивідуальний 
світ. У всіх дошкільних закладах Японії, починаючи з 2-річного віку, 
застосовується методика пальцевого масажу і самомасажу.  

Оскільки нервові закінчення на пальцях безпосередньо пов'язані з 
мозком, робота рук сприяє психічному заспокоєнню (в'язання на спицях); 
запобігає розвитку стомлення в мозкових центрах (китайський звичай 
перебирати в руках волоські горіхи); сприяє виникненню заспокійливого 
ефекту купці потирають руки при обслуговуванні надокучливих клієнтів). Тож, 
якщо діти хвилюються під час мовлення і крутять в руках предмети, не слід їх 
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вихоплювати з рук – так організм дитини скидає збудження. Японський 
вчений Йосиро Цуцуми розробив систему вправ для самомасажу: Масаж 
пальців, починаючи з великого і до мізинця. Розтирають спочатку подушечку 
пальця, а потім повільно піднімаються до основи. Такий масаж бажано 
супровожувати веселими римуваннями. Масаж долонних поверхонь 
кам'яними, металевими або скляними різнокольоровими кульками «марблс»: 
їх потрібно:  

− «стріляти»;  
− крутити у руках;  
− клацати по ним пальцями;  
− направляти в спеціальні жолобки і лунки-отвори, змагатися в точності 

попадання.  
Масаж волоськими горіхами:  
− катати два горіхи між долонями;  
− один горіх прокатувати між пальцями;  
− утримувати кілька горіхів між розчепіреними пальцями провідної руки і 

обох рук.  
Масаж шестигранними олівцями:  
− пропускати олівець між одним і двома-трьома пальцями;  
− утримувати в певному положенні в правій і лівій руці.  
Масаж «чотками». Перебирання чоток розвиває пальчики, заспокоює 

нерви. Перебирання поєднують з рахунком, прямим і зворотним. У 
спеціальній літературі описано безліч найрізноманітніших видів робіт: 
плетиво кісок, вишивання шнурком, зав’язування бантиків, різні види 
шнурівки, застібання й розстібання ґудзиків, блискавок, кнопок, в'язання на 
спицях, вишивання шнурком по контуру предмета, викладання дрібними 
предметами (квасолею, горохом, насінням, дрібними ґудзиками, скріпками й 
т.д.), викладання сірниками, паличками та ін. Сюди також треба віднести й 
роботу з ножицями: розрізування аркуша паперу на частини за зразком, за 
інструкцією, вирізування знайомих геометричних фігур і нескладних 
предметів по контуру й без нього. Для дітей дуже важливо, що, тренуючи такі 
побутові навички, як-от: застібання ґудзиків, зав’язування й розв'язання 
шнурків, вузлів, бантів, упевнене користування ножицями, їхні пальчики 
стають усе більше спритними й умілими. Належному розвитку дрібної 
моторики рук сприяє виконання різних завдань у зошитах. А формування 
графічних навичок корисно й необхідно для майбутніх учнів. У наш час існує 
безліч різних посібників і зошитів для роботи з дітьми дошкільного віку. 
Педагогам варто вибирати зошити й завдання них з урахуванням доступності 
для дітей. Завдання варто пропонувати дітям в ігровій формі, 
урізноманітнювати, поступово ускладнювати, тим самим готуючи дітей до 
одного з найскладніших процесів шкільного навчання – процесу письма. 
Графічні вправи сприяють не тільки розвитку дрібної моторики рук, але й 
удосконаленню сенсорно-рухової координації, зорового сприйняття, уваги й 
таких важливих якостей, як акуратність, наполегливість, старанність. Таким 
чином, слід зазначити, що є всі підстави розглядати кисть руки дитини як 
орган, що активізує й стимулює діяльність кори головного мозку, підвищує 
працездатність усіх її відділів, позитивно впливає на формування в 
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дошкільників вищих пізнавальних функцій, особливо мислення й мовлення. А 
для того, щоб дрібна моторика рук виконала велику місію, покладену на неї, 
необхідно організувати належну роботу. Тільки розвиваючи рухи рук дитини 
регулярно, всебічно, методично грамотно, можна досягти найбільшого 
ефекту від усієї проведеної роботи. 

 Таким чином кисть руки дитини слід розглядати як орган, що активізує та 
стимулює діяльність кори головного мозку, підвищує роботу кожного відділу, 
позитивно впливає на формування в дошкільників із ЗНМ вищих пізнавальних 
функцій, а особливо мислення й мовлення. Для того, щоб дрібна моторика 
рук виконувала велику місію, покладену на неї, необхідно використовувати в 
роботі з дітьми цікаві нетрадиційні техніки. А з використанням пісочної терапії 
регулярно, всебічно та методично грамотно можна досягти найбільшого 
ефекту від усієї проведеної роботи. 
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Розв′язання проблеми формування квазіпрофесійнго досвіду майбутніх 

педагогів-музикантів у системі професійної педагогічної освіти, в першу чергу, 
пов'язано з організаційно-методичними умовами, психолого-педагогічними 
факторами, прийомами саморозвитку майбутніх фахівців. Удосконалює, 
оптимізує процес формування квазіпрофесійного досвіду і цілісний процес 
підготовки висококваліфікованих вчителів музичного мистецтва, 
використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання, методичне та 
змістовне наповнення інформаційного середовища. Це сприяє формуванню 
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педагога з інноваційним типом мислення, культурою і поведінкою, 
прагненням до творчості і саморозвитку; стимулює до самоосвіти та 
самовдосконалення. 

Саморозвиток майбутніх педагогів-музикантів розглядаємо як процес 
самоактивності, якісної зміни особистості внаслідок прояву зусиль і 
діяльності, спрямованої на самовдосконалення власних здібностей, 
особистісних якостей. Таким чином саморозвиток об'єднує розуміння 
особистісних і професійних самозмін особистості [1]. 

Вважаємо доречним розглядати саморозвиток як цілеспрямовану, 
багатоаспектну самозміну, інтегративний творчий процес вдосконалення 
особистісних і професійних якостей. З огляду на це, виділяємо наступні етапи 
саморозвитку: процеси самоактуалізації, самовдосконалення та 
самореалізації. 

Максимальному залученню студентів до саморозвитку сприяє 
використання спеціальних програм індивідуального професійного 
саморозвитку із зазначенням способів та методів цього процесу [2]. 

Саморозвитку майбутніх педагогів музикантів сприяє освітньо-творче 
середовище закладу освіти. Адже середовище – це не тільки засіб 
формування, а й засіб розвитку, завдяки якому розширюється суб'єктивний 
досвід особистості. 

Слід зазначити, що професійний саморозвиток реалізується тоді, коли 
студент стає суб'єктом педагогічної діяльності, а освітньо-творче середовище 
виступає як засіб і фактор розвитку, продукт пізнавальної активності. 

Доречно виділити наступні функції саморозвитку майбутніх вчителів 
музичного мистецтва: 

– цілепокладання – передбачає визначення мети та специфіки діяльності 
майбутніх педагогів-музикантів; 

– рефлексивна функція акумулює роботу особистості над собою, 
розвиваючи здатність до самовизначення і об'єктивної оцінки власного 
життєвого, квазіпрофесійного і професійного досвіду; 

– активна взаємодія стимулює до саморозвитку через протиріччя між «Я» 
реальним та ідеальним, яке зумовлює потребу в діяльності і активності 
майбутнього фахівця; 

– нормативна функція передбачає підтримку саморозвитком рівноваги в 
системі діяльності педагога шляхом дотримання правових норм [3]. 

Отже, саморозвиток майбутніх педагогів-музикантів схематично можемо 
зобразити як взаємозв'язок наступних компонентів: самосвідомість – 
самооцінка – самоорганізація – самоврядування. 

В процесі саморозвитку майбутніх вчителів музичного мистецтва 
виділяють такі позитивні зміни: 

– зміна спрямованості особистості, тобто системи потреб, мотивів, 
інтересів; 

– накопичення досвіду і підвищення кваліфікації шляхом вдосконалення 
знань, умінь і навичок, підвищення компетентності; 

– підвищення рівня саморегуляції, розвиток розумових процесів; 
– розвиток професійно важливих якостей [3]. 
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Для досягнення вищевказаних змін студент повинен чітко усвідомлювати 
мету своєї діяльності, значущість майбутньої професії, а також інтенсивно 
освоювати нові знання і набувати професійні якості. 

Таким чином, саморозвиток майбутніх вчителів музичного мистецтва – це 
складний багатогранний процес, спрямований на становлення, інтеграцію та 
реалізацію особистісних і професійних якостей, здібностей майбутнього 
фахівця. Активізація саморозвитку студентів є важливою умовою успішності 
освітнього процесу, адже суттєво впливає на підвищення рівня пізнавальної 
та професійної активності майбутніх фахівців, формування компетентності і 
розвиває позитивне ставлення до професії вчителя музичного мистецтва. 

У процесі формування квазіпрофесійного досвіду майбутніх педагогів-
музикантів саморозвиток сприяє, в першу чергу, формуванню професійних, 
музикознавчих, виконавських умінь і навичок, самостійності, ініціативності у 
вивченні музично-педагогічних, методичних проблем, а також в прояві 
творчої винахідливості в музично-педагогічній і музично-виконавській 
діяльності освітньо-творчого середовища. 

Висновки. Узагальнюючи вище зазначене, відзначимо, що саморозвиток 

дає можливість кожному студенту розвивати індивідуальність, особистісні 
професійно-значущі цінності і творчі здібності. Залучення студентів до 
активної саморозвитку сприяють формуванню квазіпрофессіональной 
досвіду, мотивації до професійного самовдосконалення, розуміння 
значущості обраної професії в суспільстві. 
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УКРАЇНА 

 
Останнім часом спостерігається тенденція переосмислення ролі навчання 

іноземних громадян у закладах вищої освіти (ЗВО) України. Іноземні студенти 
уже розглядаються не як джерело додаткових фінансових надходжень, а як 
один з критеріїв затребуваності української освітньої системи та як запорука 
успішного міжнародного співробітництва. 

Ця тенденція детермінує зміни у навчанні: збільшуються вимоги до 
методичного, технічного, інформаційного забезпечення навчального процесу. 
ЗВО та навчальні центри шукають можливості широкого впровадження 
інноваційних (зокрема комп’ютерних) технологій навчання українській мові. 
За таких умов актуалізується потреба в індивідуалізації навчального процесу. 
Разом з тим, досвід показує, що як і раніше найефективнішою формою 
навчання УМІ залишається традиційна групова робота з викладачем 

Недоліки індивідуального навчання (наприклад, за допомогою 
комп’ютерних програм) усвідомлюються самими ж студентами. Усім відомо, 
що жодна досконала комп’ютерна програма не може замінити живе 
спілкування, через яке і відбувається вивчення будь-якої іноземної мови. 
Тільки в умовах реального спілкування з’являється можливість формування 
навичок повноцінної комунікації, оскільки у процес навчання включаються не 
тільки логічні механізми запам’ятовування, розпізнавання та відтворення 
мовних одиниць, але і психологічні закони емоційного контакту, 
комунікативного прогнозування, емпатії. Все це разом дає той ефект, який 
називається пізнанням мови. 

Пізнання мови – це комплексний процес, який поєднує в собі вивчення та 
засвоєння. Якщо ж вивчення – це акт вольовий та цілесрямований, то 
засвоєння відбувається на підсвідомому рівні. Для цього необхідне реальне 
мовне середовище, або максимально наближене до такого, де постійно 
будуть виникати комунікативні задачі, які потребують їх негайного вирішення. 
Такі умови для студентів можуть бути створені тільки у групі. 
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Сучасні економічні умови нерідко змушують формувати навчальні групи з 
студентів не тільки з різних країн, а й з різним рівнем володінням мови, не 
однаковими цілями та термінами навчання. У результаті перед викладачем 
ставиться непроста задача: організувати такий мовний простір, в якому 
пізнання мови було б доступним кожному. 

Полімовна група, на перший погляд, має переваги перед мономовною: усі 
студенти групи позбавлені можливості спілкуватися між собою спільною 
мовою, тому що вони з самого початку будуть змушені спілкуватися тією 
мовою, яку вивчають (у нашому випадку – українською). Але з досвіду відомо, 
що цей шлях не такий природний та очевидний, як це здається. 

Уже традиційно англійська мова багатьма сприймається як універсальна 
мова міжнародного спілкування. Отже, багато студентів, які виїжджають 
навчатися в іншу країну, зокрема й Україну, для здобуття освіти звертають на 
це увагу і розглядають англійську як мову-посередник. Нерідко можна 
побачити, як на перерві студенти спілкуються кожен «своєю» англійською 
мовою. 

Інколи складається серйозна ситуація, коли студент групи не знає чи не 
розуміє англійську мову. Тоді студент неохоче іде на контакт чи обмежує своє 
спілкування колом двох-трьох одногрупників. Нерідко в групі можна побачити 
формування мономовних мікрогруп з представників однієї країни. Це, як 
правило, створює психологічний дискомфорт, атмосферу суперництва, а 
часто і взаємного невдоволення. 

Ще одна проблема багатомовної групи пов’язана з тим, що процес 
пізнання мови ускладнюється тим, що студенти з різних країн володіють 
різним потенціалом засвоєння української мови. Наприклад, для громадян з 
Африки вивчення української мови не таке складне, як для китайців, мова, 
яких суттєво відрізняється від української. Відповідно, китайці засвоюють 
матеріал повільно, і вони не в змозі наздогнати «успішніших» у цьому плані 
студентів. 

У процесі вивчення української мови етнолінгвістичні відмінності, як 
правило, посилюються, оскільки у студентів-вихідців з різних країн своя 
вимова, лексика, морфологія та синтаксис. У таких складних умовах 
викладач має поєднати групову роботу з індивідуальною. 

Отже, полімовну групу характеризує низка особливостей, що впливають 
на процес вивчення та засвоєння УМІ:  

 різний потенціал оволодіння українською мовою; 

 наявність етносоціальних комунікативних бар’єрів; 

 різні цілі навчання та погляди на процес отримання освіти. 
Для розвитку комунікативних компетенцій у групі викладачу УМІ необхідно 

будувати свою роботу, враховуючи наступне: 
1. Формувати таке комунікативне середовище, в якому будуть задіяні усі 

студенти групи. З цією метою перед студентами ставляться комунікативні 
задачі, для вирішення яких важливо продемонструвати не тільки власну 
компетентність у продуктивних видах мовленнєвої діяльності (говоріння, 
письмо), але і бути зрозумілим іншими студентами групи. Наприклад, 
написати листа конкретному адресатові (студенту з групи). Цю вправу можна 
доповнити граматичними завданнями такими як, використання дієслів руху 
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«йти/ходити», «їхати/їздити». Критеріями оцінки є мовленнєва правильність, 
сприйняття адресатом в категорії «зрозуміло – незрозуміло», «цікаво – 
нецікаво». 

2. Створити атмосферу співпраці, яка перешкоджає замкнутості 
мономовних груп. Перед групою ставиться комунікативна задача, яку 
можливо вирішити тільки за умови участі кожного студента. Така робота має 
проводитися щодня, щоб сприймалася як обов’язковий невід’ємний елемент 
навчального процесу. Але під час використання таких форм навчання слід 
брати до уваги специфіку кожної конкретної групи та індивідуальні 
психологічні особливості окремих студентів. 

Незважаючи на усі труднощі роботи, полімовна група відкриває перед 
викладачем нові творчі можливості. Крім розвитку мовленнєвих навичок та 
вмінь, викладач може сприяти особистісному росту студентів та розширення 
їхньої загальної комунікативної компетентності. 
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УКРАЇНА 

 
Сьогодні Україна перебуває на етапі реформ у всіх сферах суспільного 

життя. Нові умови розвитку української держави ставлять на чільне місце 
завдання модернізації вітчизняної освіти, закладають основи осмислення 
причин і пошуку пріоритетів розвитку освіти для всебічного розвитку 
особистості. Гуманізація освіти підвищує цінність знань про історичну освіту, 
яка посідає особливе місце не лише у спеціальній підготовці майбутніх 
фахівців, а й у формуванні їхнього світогляду, національної пам’яті тощо.  

Незалежна Українська держава зіткнулася з проблемою існування 
неоднозначних, часто навіть кардинально протилежних поглядів на минуле, 
які побутують серед її громадян. Під час політичних криз, які стали звичним 
явищем в Україні, проблема різних поглядів на минуле стає ще одним 
дестабілізувальним чинником, а історична пам’ять для певних політичних сил 
– засобом маніпуляції народною свідомістю з метою досягнення певної 
політичної вигоди. Тому, особливої уваги потребує вивчення історичної освіти 
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в Україні в період становлення незалежності, що є надзвичайно важливим 
для роботи над програмами і посібниками, враховуючи різний історичний 
досвід. 

Перебудова системи дошкільної освіти в 1990-і роки була пов’язана з 
подоланням багатьох об’єктивних і суб’єктивних труднощів, оскільки 
оновлення педагогічної свідомості – процес тривалий, складний і болісний. 
Гуманізація освіти була пов’язана, перш за все, зі зміною ставлення до мети 
дошкільного виховання, в центрі якого тепер знаходилася дитина. 

З початком незалежності в системі дошкільного виховання виникає 
потреба визначення його ідейних засад, організаційних форм навчання, що 
відповідали б тим соціальним перетворенням, які відбуваються в країні. 

Нова парадигма дошкільного виховання даного періоду, що передбачає 
повноцінний розвиток дитячої особистості з перших років життя, потребує 
переосмислення теорії та практики організації групової діяльності, так як 
поширеною була індивідуалізація освітньо-виховного процесу. Ця проблема 
давно стала пріоритетною в психолого-педагогічних дослідженнях, 
зорієнтованих на реалізацію відомої заповіді К. Ушинського: «виховуючи всіх, 
слід виховувати кожного». 

У Концепції дошкільного виховання в Україні (1993 р.) висвітленні погляди 
на навчання та виховання дітей дошкільного віку, яка створена на 
замовлення Міністерства освіти. Дана Концепція розкриває систему завдань, 
засобів, методів дошкільного виховання, що ґрунтуються на демократизмі, 
гуманізмі, загальнолюдських цінностях і національній культурі. Метою 
дошкільного виховання в Україні у досліджуваний період є формування основ 
духовності особистості, міжособистісних стосунків на етапі найбільшої 
емоційної чутливості дитини [5]. 

У «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні» (1998), над яким 
працював чималий колектив науковців і викладачів, у якому визначені 
стандарти освіти на всіх рівнях освітніх установ щодо дошкільних навчальних 
закладів. Метою цього документа є визначення вимог до змісту, рівня та 
обсягу дошкільної освіти, встановлення норм, які узгоджують інтереси 
дошкільника й потреби суспільства щодо освіченості особистості [1]. Базовий 
компонент дошкільної освіти побудовано за сферами життєдіяльності, які 
розкривають специфіку дошкільного дитинства. У документі пріоритетним є 
розвиток і виховання дитини, залучення їх до різних видів діяльності (у тому 
числі і групової), в яких реалізуються її соціальний, фізичний та психологічний 
потенціал. Життєдіяльність має гармонізувати соціальний, емоційний, 
моральний, вольовий та інтелектуальний розвиток [1]. У досягненні 
поставленої мети допоможе організація групової діяльності. 

Побудова плану групової діяльності вимагає від кожного її учасника 
адекватного розуміння її мети, завдань, з’ясування специфіки, можливостей 
кожного учасника в досягненні певного результату (під час спільних ігор, 
організованої діяльності тощо). За допомогою спілкування групова діяльність, 
а разом з тим і встановлений в ній тип взаємодії учасників, організовується і 
збагачується. Включення спілкування в цей процес дозволяє здійснити 
«узгодження» або «неузгодженість» діяльностей учасників. 
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Головна методика формування навички групової діяльності 
досліджуваного етапу складалась з декількох етапів її реалізації. На 
початковому етапі навчання групової взаємодії дітей дошкільного віку, під час 
навчального процесу, ознайомили із прийомами безпосереднього контакту 
між собою, шляхом участі у фронтальних дискусіях, що здійснювалися 
відповідно до чітко визначених правил. Сформовані вміння переносились у 
роботу пар і груп, а також закріплювались у дискусіях, що виникали під час їх 
обговорення з дітьми всієї групи. Тому ускладнення видів групової роботи 
відбувалося у такій послідовності:  

 

   парна робота                     ланкова              кооперативно-групова. 
 

Дослідження, присвячені ігрової діяльності, свідчать про те, що в 
дошкільному віці спільна гра являє собою складне поєднання предметно-
ігрових обмінів, рольового діалогу і комунікацій. 

Праця, як результативна діяльність, на відміну від гри, відкриває нові 
можливості для розвитку співпраці дитини з однолітками через включення 
дітей в різні форми групової трудової діяльності. Керівництво колективною 
працею потребує вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: забезпечити 
освоєння дітьми різних форм організації колективної праці, структури 
трудового процесу (уміння поставити мету праці, розподілити роботу між 
учасниками, вміння працювати в загальному темпі, вміння об’єднувати 
результати та ін.) і виховання особистості кожної дитини, розвиток відносин 
відповідальності, товариства взаємодопомоги і підтримки. 

Таким чином, аналіз досліджень даного періоду показує, що в різних 
видах діяльності створюються передумови для розвитку групової діяльності 
по типу співробітництва. Найбільш вивчені дані можливості в ігровій та 
трудової діяльності. Як ми бачимо, дане питання є досить актуальним і 
привертає до себе увагу багатьох дослідників.  
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УКРАЇНА 

 
Хореографія - це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто 

світ чарівного мистецтва. Виховують і розвивають не тільки художні навички 
виконання танців різних жанрів, а й вироблення у дитини звички і норм 
поведінки. 

Заняття хореографічним мистецтвом сприяє фізичному розвитку дітей та 
збагачують їх духовно. Дитина, що володіє хореографічною поставою, 
захоплює оточуючих. Але її формування - процес тривалий, що вимагає 
багатьох якостей від дітей. Дисциплінованість, працьовитість і терпіння - ті 
риси характеру, які необхідні не тільки в хореографічному класі, але і в 
побуті. Ці якості виховуються педагогами-хореографами і визначають успіх у 
багатьох справах. Почуття відповідальності, так необхідне в житті, рухає 
дітей вперед. Акуратність та охайність в хореографічному класі переноситься 
і на зовнішній вигляд дітей у школі. Приємно бачити, що діти з 
хореографічного класу ніколи не пройдуть попереду старшого, хлопчики 
подадуть руку дівчаткам. Увага і турбота про інших – важлива риса у 
характері дітей, і заняття хореографією вирішують ці завдання. 

Хореографічне мистецтво є доповненням цих рис, що збагачує дітей у 
їхньому житті. Заняття хореографічним мистецтвом приносить їм такі 
відчуття і переживання, яких вони не могли б отримати з будь-яких інших 
джерел.  

Творча особистість - найважливіша мета як усього процесу навчання, так і 
естетичного виховання. Педагог-хореограф повинен сформувати, розвинути і 
зміцнити у дітей потребу спілкування з мистецтвом, розуміння його мови, та 
гарний смак.  

Виховна робота в художньому колективі - процес складний, 
багатогранний. Він пов'язаний з реалізацією програми організаційно-
педагогічних та художньо-виконавських заходів. Кожен напрямок у практиці 
педагога-керівника має свою внутрішню логіку, свої закономірності та 
принципи реалізації. Без їхнього пізнання, критичного аналізу неможлива 
досить ефективна організація не тільки художньо-творчої, навчальної, 
освітньо-репетиційної діяльності, але й забезпечення педагогічного процесу 
в цілому. 

Специфіка виховної роботи в хореографічному колективі обумовлена 
органічним поєднанням художньо-виконавських, загальнопедагогічних та 
соціальних моментів у її проведенні та забезпеченні. Зусилля педагога 
спрямовані на формування у дітей світогляду, на виховання високої 
моральної культури, художній та естетичний смак. Ці завдання вирішуються 
із залученням дітей у художньо-виконавську діяльність, з організацією 
навчально-творчої роботи. Тому перший рівень виховання дитини в 
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хореографічному колективі - це освіта і навчання його, як виконавця. Другий 
рівень виховання - це формування дитини, як особистості, розвитку в ній 
цивільних, морально-естетичних якостей, загальної культури. 

Батьки, віддаючи дітей у хореографічні колективи для занять, які є 
формою задоволення духовних потреб, засобом розвитку естетичного смаку, 
зміцнюють їхнє здоров'я, розширюють загальний культурний і художній 
кругозір. Тому ставлення дітей до занять носить індивідуальний характер. 
Дитина сприймає, запам'ятовує і виконує все те, що його цікавить та 
приваблює. 

 Виховна робота повинна проводитися систематично, тільки тоді вона 
буде мати позитивний результат. Складність виховної роботи визначається 
тим, що діти в колективі зустрічаються різного рівня культури й виховання.  

Зосередити їх інтереси деколи непросто. При цьому керівнику доводиться 
виявляти такт, чуйність, застосовувати індивідуальний підхід до дітей. Він 
повинен зацікавити їх, використовуючи в роботі можливості кожної дитини, її 
перспективи. У роботі з дітьми необхідний прояв симпатії, шанобливий 
інтерес до їх радощів і розчарувань, до їх труднощів у житті. Тому педагогу 
необхідно розуміти взаємини дітей, їх внутрішній світ. Дитина, вступаючи в 
світ знань з хореографії, повинна знати, що кожне заняття обов'язкове. 
Пропуски без поважних причин неможливі в силу специфіки хореографічного 
мистецтва. Діти просто не зможуть виконувати ті завдання, які перед ними 
поставлені. Схильність дітей залишати розпочату справу на півдорозі, надалі 
обертається незібраністю вже дорослої людини, тому всю виховну роботу в 
колективі педагог повинен будувати за принципом інтересу, він є основним і 
визначальним. Цей інтерес підтримується постійним вивченням нового 
хореографічного матеріалу (рух, танцювальні комбінації, танцювальний 
етюд, підготовка або проведення якогось заходу і т.д.). Все це викликає 
позитивні емоції у дітей, впливає на їх настрій і розвиток естетичної культури.  

Форми і методи виховної роботи можуть бути різними і залежати від 
характеру та спрямованості творчої діяльності колективу.  

Педагог, приступаючи до постановчої роботи, розповідає дітям про 
історію, на основі якої робиться постановка, про побут, костюми, традиції, 
про образи та характери, про мотиви їхніх дій і т.д. Все це необхідно 
підготувати для дітей у доступній їм формі, можливо, з показом барвистих 
ілюстрацій, колективним переглядом фільмів, прослуховуванням музики. Всі 
ці дії зближують дітей і керівника колективу. З'являється тема для розмови, в 
якій педагог розумно і тактовно спрямовує дітей в русло правильних 
міркувань. 

Виховують і традиції, яких у колективі може бути безліч: це і посвячення в 
хореографи, і перехід з молодшої групи в старшу, і т.д. 

Виховання дисципліни прищеплює навички організованості в процесі 
праці. Педагог на заняттях пробуджує повагу до загальної праці, виховує 
здатність підпорядкувати особисте суспільному. Зовнішня дисципліна 
створює передумови до внутрішньої самодисципліни. Діти стають зібраними, 
увага на заняттях сконцентровується, вони швидше виконують поставлені 
перед ними завдання. 

Постановки номерів на сучасні теми сприяють зустрічам з цікавими 
людьми, читанню сучасної літератури, відвідуванню музеїв і т.д. 
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Корисний спільний перегляд і спільне обговорення концертних програм, 
вистав, як професійних так і аматорських колективів. 

Педагог-керівник зобов'язаний зупинитися як на позитивних, так і на 
негативних моментах програми. Важливо приділити увагу кожній дитині, 
враховуючи її індивідуальні особливості характеру. Вчасно сказане добре 
слово, вияв підтримки, схвалення багато в чому допоможуть розкритися 
здібностям дітей. 

Велику виховну роботу мають творчі звіти, обмін досвідом між 
колективами, зустрічі з талановитими людьми, їхні розповіді про свою 
професію і творчість мають сильний емоційний вплив на дітей. 

Виховним моментом у колективі є повна зайнятість дітей. Це є стимулом 
для занять, тому що вони знають, що ніхто з них не залишиться осторонь. 

Хореографічний колектив у певному сенсі і в певних умовах сприяє 
вирішенню виникаючих проблем у дітей: знімає негативні фактори 
(закомплексованість у русі, в поведінці на дискотеках тощо); виховує 
відповідальність (необхідна риса в характері маленької людини, так як 
безвідповідальне ставлення одних часом дратує і розслабляє інших) 
прибирає тенденцію «винятковості» деяких дітей (це негативно впливає на 
весь колектив); береже дитину від нездорового суперництва, що є важливим 
завданням у вихованні дітей. Викладач повинен навчити дітей здатності 
співпереживати, вмінню захищати один одного. Висловити свою точку зору, 
відстояти її дитина навчається в колективі. Педагог активно виховує у дітей 
порядність, обов'язок і чесніть у людських стосунках. 

Кожен керівник спрямовує всі свої сили на виховання дітей у колективі, 
зауважує всі особливості, спостерігає за їх творчим зростанням. Для них він 
докладає всіх зусиль, не шкодуючи часу, для їхнього всебічного розвитку. 
Досвідчений педагог завжди передасть їм свої навички і знання, а потім 
сприятиме дітям у подальшому творчому зростанні.  

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що заняття дітей у 
хореографічному колективі є прекрасним засобом їх виховання, тому що 
розширюють художньо-естетичний кругозір, привчають до акуратності та 
відповідальності. 

Займаючись в колективі, діти розвивають в собі особливо цінну якість - 
почуття «ліктя», почуття відповідальності за спільну справу, діти привчаються 
чітко розподіляти свій вільний час. 

Виховання має проходити так, щоб дитина відчувала себе шукачем і 
відкривачем знань. Тільки за цієї умови напружена робота на заняттях 
забарвлюється радісними почуттями. 
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Проведення відкритих занять, передбачених робочими планами коледжу, 

які відповідають вимогам Закону «Про вищу освіту» потребують постійного 
вдосконалення та педагогічного контролю з боку методичної ради. Такий вид 
занять у зв’язку з практичним є частиною методичної діяльності викладача, 
компонентом атестації науково-педагогічних працівників – це сприяє 
активізації професійних якостей, стимулюванню безперервної загальної та 
фахової освіти, підвищенню результатів навчання і виховання; розкриттю 
науково-теоретичних принципів, вироблення сталих навичок, здатних 
зацікавити студентів до прийняття рішень у наближених до реальних 
ситуацій, а особливо при вивчені дисципліни «Охорона праці».   

Практичні заняття (грец. prakticos - діяльний) - форма навчального 
заняття, на якому педагог організує детальний розгляд студентами окремих 
теоретичних положень навчальної дисципліни і формує уміння і навички їх 
практичного застосування шляхом виконання відповідно поставлених 
завдань. У структурі практичного заняття домінує самостійна робота 
студентів [1]. 

Правильно організовані практичні заняття мають важливе виховне та 
практичне значення (реалізують дидактичний принцип зв'язку теорії з 
практикою) і орієнтовані на вирішення наступних завдань: 

- поглиблення, закріплення і конкретизацію знань, отриманих на лекціях і 
в процесі самостійної роботи; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних в майбутній 
професійній діяльності; 

- розвитку умінь спостерігати та пояснювати явища, що вивчаються; 
- розвитку самостійності тощо [2]. 
Важливість проведення відкритого практичного заняття в умовах 

професійної освіти є фундаментальною можливістю засвоювати теорію через 
демонстрацію наочних матеріалів, презентацій, портфоліо, які готуються 
викладачем та студентами за визначеним планом заняття.  

Основну частину заняття викладач спрямовує на засвоєння та уточнення 
лекційного матеріалу, аналізує та узагальнює терміни та їх визначення, 
розвиває логічне мислення студентів: шляхом встановлення завдань різного 
рівня складності. У свою чергу студенти знайомляться з метою та завданням 
заняття, розкривають свої здібності та власний підхід до реалізації 
поставлених задач. 

Слід зазначити, що проведення відкритого практичного заняття не 
повинно включати лише занадто легкі або занадто важкі завдання, що 
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зможуть розв’язати студенти з високою успішністю; сприяти співробітництву 
та взаємодопомозі при вирішенні задач поставлених викладачем; не 
допускати занадто великі проміжки між викладачем і студентами, скутість 
викладача. 

Отже, якість та ефективність відкритого практичного заняття для студентів 
коледжу, а особливо при вивчені охорони праці значною мірою залежить від 
кваліфікації викладача, його професійного підходу до планування, підготовки 
завдань, контролю, вмінню працювати в команді та прояву з боку студентів 
самостійності. 
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Морально-етичний рівень людини залежить від багатьох зовнішніх 

факторів, серед яких – система суспільних відношень, національні традиції, 
діяльність навчально-виховних закладів, побут, стосунки у сім’ї. Проблема 
морального виховання молоді як засобу соціалізації особи, інтегрування її в 
громадянське життя в усі часи турбувала суспільство, і сьогодні на 
загальнодержавному рівні вона розглядається як один з основних напрямків у 
реалізації національної освітньої політики. Розбудова суспільства за 
принципами соціальної справедливості, демократії, гуманізму, толерантності 
неможлива без сформованості цих якостей у більшості членів цього 
суспільства. Проблеми формування моральності особи покладено в основу 
загальнодержавних освітніх програм: Державної національної програми 
«Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної доктрини розвитку освіти 
України, Концепції національного виховання та ін. 

Одвічні духовні цінності в сучасної молоді необхідно формувати, 
спираючись на наукові знання психології дитини й за умови використання 
нагромадженого віками досвіду в світовій та вітчизняній педагогіці. Шлях до 
цієї мети – введення учнів у культуру. Він полягає в засвоєнні ними правил 
існування, що вироблені людством у цілому й рідним народом зокрема. 

Проблемам розвитку моральної свідомості учнів, формуванню моральних 
почуттів і переконань присвячені праці видатних педагогів Ш. Амонашвілі,  
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О. Захаренко, С. Логачевської, А. Макаренка, О. Савченко, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського, Я. Чепіги та ін. 

Теоретичні основи виховання в дитини моральних якостей, з`ясування їх 
суті й умов формування знайшли висвітлення в працях І. Беха, Л. Божович, 
О. Киричука, Г. Костюка, О. Скрипченка та ін. 

Важливим уважаємо те, що українська виховна традиція відповідає 
вимогам і принципам гуманістичного, особистісно орієнтованого, 
дитиноцентричного виховання. «Традиція української освіти засвідчує такий 
факт: будь-яка навчальна інформація, тобто зміст освіти, обов’язково має 
виховний характер» – зазначає М. Пантюк [3]. Українська народна педагогіка 
або етнопедагогіка, як підґрунтя педагогіки наукової, доводить, що 
традиційна виховна парадигма українців ґрунтувалася на моральних 
категоріях добра, справедливості, честі, гідності. Про це свідчать народні 
засоби виховання – пісні, казки, байки, приказки, прислів’я, легенди. У них 
обов’язково добро перемагало зло, читач чи слухач завжди усвідомлював, 
що моральні категорії є вічними, що ставлення до моралі в суспільстві має 
бути здоровим, що моральне здоров’я етносу вимірюється його ставленням 
до людини та найважливіших загальнолюдських цінностей. 

У наш час, коли сучасне життя разом із ЗМІ швидше руйнують у 
підростаючого покоління об’єктивні знання та моральні цінності, ніж 
розбудовують їх, особливу роль відіграє книга. Читання – це духовне 
джерело кожної вихованої людини. Художня дитяча література виступає 
важливим засобом виховання, її виховний потенціал потрібно реалізовувати 
з урахуванням нових соціокультурних обставин. 

На заняттях з художньої літератури в закладах дошкільної освіти та на 
уроках літературного читання в початковій школі діти мають нагоду 
ознайомитись із прикладами для наслідування певних типів поведінки у 
вирішенні моральних ситуацій, а тому під впливом художніх текстів у дітей 
формуються моральні мотиви поведінки, розвивається здатність співчувати, 
співпереживати, відчувати почуття провини, сорому, совісті, обов’язку, 
відповідальності, емпатії, власної гідності тощо [5]. Для цього потрібно 
здійснювати такий підхід до твору, який налаштовує читача на розкриття 
морального потенціалу літературного тексту і можливість перенесення 
позитивних висновків на особистісний рівень. 

Література відіграє провідну роль у цілеспрямованому впливові на 
моральне становлення особистості дитини. А. Богуш формулює вимоги до 
художніх творів для дитячого читання: висока художня майстерність; 
захоплюючий сюжет, динаміка подій; простота і ясність 
композиції; спрямованість на моральне, патріотичне, естетичне виховання, 
прищеплення позитивних якостей поведінки [1]. 

Заняття з художної літератури та уроки літературного читання дають 
дитині можливість поділитися з товаришами радістю пережитого під час 
аналізу творів, дізнатися, що їх цікавить і хвилює. Під час читання і 
обговорення літературних текстів значною мірою формуються морально-
етичні ідеали дитини, її ставлення до навколишньої дійсності, збагачуються 
почуття, тому так важливо в дітей 4-10 років сформувати вміння працювати з 
текстом, яке передбачає: адекватне сприйняття змісту; уважне ставлення до 
способу зображення подій, у т.ч. деталей; уміння виділити головну думку і 
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зрозуміти підтекст, закладений автором; особисте оцінне ставлення до подій 
та героїв твору. 

Тільки за таких умов у дітей формується здатність до співпереживання та 
об’єктивного розуміння авторської позиції, які забезпечують максимальний 
вплив твору на людину. 

Зміст творів, з якими ознайомлюються діти дошкільного та молодшого 
шкільного віку, значною мірою впливає на їх морально-етичне виховання. 
Саме художній твір є тим відправним пунктом, який формує особистість 
дитини, а читання стає для неї не тільки інструментом оволодіння знаннями, 
а джерелом духовного життя. 

Аналізуючи твори, що містять елементарні етичні ситуації, уже в старших 
дошкільників педагог формує й закріплює уявлення про доброзичливість і 
справедливість у стосунках з людьми, про дружбу й товариство, ставлення 
до слабших, природи. Більшу частину дня діти перебувають у колективі 
ровесників, тому потрібно подбати, щоб діти міцно засвоїли правила 
співжиття в колективі й виконували їх, тому велика увага приділяється 
формуванню в дітей уявлення про колективізм, під яким мається на увазі 
особиста відповідальність кожного за загальну справу, за долю свого 
колективу і увагу самого колективу до долі кожної окремої особи. 

До етичної освіти необхідно підключати відчуття, переживання дітей, до 
того ж яскраві пережиті емоції підвищують мотивацію до повторного читання. 
Якщо в життєвому досвіді дитини є випадок, аналогічний тому, який 
описується в творі, пов'язаний з його особистими переживаннями, розповідь 
допоможе йому глибше осмислити пережите. Читаючи казку, оповідання або 
вірш, педагог інтонацією виділяє ключові місця й звертає увагу на те, як 
реагують слухачі, а потім просить дітей розповісти про свої враження. Деякі 
методисти вважають, що, якщо твір справив на дітей сильне враження, 
обговорення його краще відкласти до наступного уроку, щоб вони глибше 
прониклись прочитаним. Ми не можемо з цим погодитись, оскільки саме на 
основі сильних почуттів логічні висновки щодо морально-етичних правил 
закарбуються в пам'яті якнайкраще. 

 Щоб зацікавити дітей дошкільного та молодшого шкільного віку тією 
моральною проблемою, яка розглядається в оповіданні, байці, казці, вірші, 
педагогу необхідно майстерно прочитати художній твір. Саме виразне 
виконання твору є основою його правильного сприймання, а наступну роботу 
над його осмисленим виразним читанням методисти (Б. Буяльський, 
Н. Вітковська, А. Капська, М. Рибнікова та ін.) вважають найбільш доцільною і 
дієвою формою його аналізу. 

 Сила впливу слова педагога тут залежить від таких факторів: уміння 
розкрити логічні зв’язки у творі, усвідомити й пережити, тобто наскільки 
виконавець вникне в авторський задум, експресію твору, а також у думки й 
переживання персонажів; правильного вибору засобів виразності в передачі 
внутрішньої експресивності твору та власних переживань. 

Слухання художнього твору у виразному виконанні педагога допомагає 
дитині зрозуміти ідейний зміст, а робота над текстом породжує вдумливе 
відношення до слова, допомагає зрозуміти багатство й красу української 
мови, емоційно сприйняти художні образи твору, відчути їх естетичну дію. 

У роботі над усвідомленням змісту тексту важливо враховувати всі 
нюанси відбору системи запитань. Вони мають відповідати таким вимогам: 
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чіткість, логічність, проста побудова, правильна постановка логічного 
наголосу, оскільки кожне поняття формується на основі абстрагування 
істотних ознак, що постійно зберігаються в різних предметах, фактах, 
вчинках. 

Аналіз методичних надбань педагогів-практиків дозволяє зробити 
висновок щодо найбільш ефективних шляхів роботи з літературним твором: 

1) виразне читання: а) перше виконання (сприймання тексту в 
майстерному виконанні); б) робота над відтворенням тексту; 

2) кероване читання; 
3) евристична бесіда; 
4) багаторазове перечитування з різними завданнями; 
5) читання з передбачуванням; 
6) використання вправ на формування суджень; 
7) пояснення підтексту вчинків діючих персонажів; 
8) вільне письмо (з 2 класу); 
9) «мозкова атака»; 
10) драматизація; 
11) продовження сюжету оповідання чи казки; 
12) комплексне опрацювання прислів’їв. 
На різних етапах заняття чи уроку доцільно використовувати роботу в 

інтерактивних групах, виставки книг, розгадування кросвордів. При цьому, 
використовуючи різні прийоми та засоби, слід пам’ятати, що основну роль на 
уроці займатиме правильна постановка запитань, що будуть чітко, коректно 
спрямовані учителем на досягнення поставлених виховних цілей. 

Таким чином, дитяча література із самого початку свого існування 
ставила метою виховання, задоволення пізнавальних інтересів та 
розширення кругозору дітей засобами художнього слова. Літературні твори 
не тільки збагачують дитину знаннями про життя, а й уводять її в особливий 
світ людських почуттів та переживань, вчать розуміти внутрішній стан інших 
людей, мотиви їхніх вчинків. Художня література приводить читачів до 
усвідомлення морального смислу людських вчинків, тому «перші кроки, які 
робить дитина на шляху розуміння художнього твору, можуть справити 
суттєвий вплив на формування її особистості, на її моральний розвиток» [4]. 
Засвоєння морально-етичних норм молодшими школярами відбувається 
більш успішно за умови вмілого й систематичного опрацювання творів 
художньої літератури. 
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A great achievement of the modern education system is the case method 
which is considered one of the most effective methods. It develops speaking skills 
for solving typical problems based on the interaction between students; it is a tool 
that allows to apply theoretical knowledge for solving practical problems. 

A teacher should think in detail about the presentation of the case, plan the 
activity of students, combining individual and group forms of work.  

A good case should meet the following requirements: 
- illustrate several aspects of real life; 
- do not become outdated too quickly; 
- have a national coloring; 
- demonstrate typical situation; 
- develop analytical thinking; 
- provoke discussion; 
- satisfy the goal of creation; 
- have an appropriate level of difficulty; 
- be relevant at the time of working with it; 
- provoke a discussion; 
- have multiple solutions. 
The case method forms the ability to think critically, assess the situation 

adequately, make a quick decision and helps to make a career. 
Using the case method in combination with traditional forms of education will 

help to optimize the educational process and increase the interest in learning a 
foreign language. 

Well-designed cases contain tables, diagrams, symbols, photographs, 
drawings, caricatures, scenarios of role-playing and business games, etc. [2]. 

When working with case is necessary to follow the algorithm: 
1. Development of the situation (case study) on the material covered. The case 

contains information that students should analyze and, on the basis of this 
analysis, find a solution and then prove the correctness of their choice. 

2. Presentation of materials by the students. 
3. Independent discussion of the problem by the students. Situation is first 

analyzed by each student independently, then discussed in pairs or small groups 
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consisting of 3 or 4 people, where each participant contributes to the solution of 
the problem. In conclusion, after considering all alternatives and justifications, an 
attempt is made to make a single decision. 

4. Presentation of work by the student. 
5. The final stage is the assessment of the work according to the following 

criteria: 
a) knowledge of lexical material; 
b) competent construction of grammatical structures: the ability to build 

sentences correctly; 
c) the activity of students in the discussion of the case.  
One of the difficult point for the teacher is the objective assessment of each 

participant's knowledge, his activity and originality in the course of working with 
the case. For such objectivity, it is necessary to elaborate in advance criteria for 
evaluating all types of speech activity: reading, speaking, writing and listening and 
bring them to the attention of students [1]. 
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Apologize (Вибачення) – мовний акт, який в британській культурі дуже 

близький до подяки. Він є експресивним, основна функція – відновити 
соціальний баланс або гармонію між комунікантами. Хоча даний мовний акт 
безпосередньо пов'язаний з дотриманням дистанції, його слід розглядати 
також у зв'язку зі стратегіями ввічливості зближення, оскільки його основне 
прагматичне значення – запевнити адресата в тому, що його помітили, його 
поважають і хочуть підтримувати з ним безконфліктні відносини, тобто це – 
знак уваги і доброзичливості.  
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Об’єктом нашого дослідження є концепт ВИБАЧЕННЯ в англомовних 

прозових текстах Дж. Роулінг, Дж. Харріс та Т. Шарпа.  
Предметом дослідження є засоби актуалізації концепту ВИБАЧЕННЯ в 

англомовних прозових текстах Дж. Роулінг, Дж. Харріс та Т. Шарпа.  
Метою є виявлення засобів актуалізації концепту ВИБАЧЕННЯ в 

англомовних прозових текстах Дж. Роулінг, Дж. Харріс та Т. Шарпа.  
Для дотримання норм в мовному спілкуванні існують загальноприйняті 

правила або певні стратегії, що закріпилися в свідомості людей, що живуть в 
конкретному суспільстві, і, що регулюють їх поведінку відповідно до мети 
комунікації та очікувань співрозмовника. Вибір стратегій і мовних засобів 
залежить від умов спілкування, тобто від комунікативного контексту, намірів 
співрозмовників та їх прагнення досягти взаєморозуміння. 

Наведемо визначення поняття «мовна стратегія» – це комплекс мовних 
дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети [1]. 

Саме мовні стратегії націлені на побудову відносин між учасниками 
спілкування, заснованих на повазі, та, можна сказати, що їх вибір залежить 
від безлічі умов. 

В основі теорії ввічливості П. Брауна і С. Левінсона знаходиться концепція 
збереження кожною людиною свого обличчя як певного соціального статусу, 
самоповаги. Відштовхуючись від цієї теорії, можемо зазначити, що кожна 
людина бажає виконання двох своїх бажань: бажання не зустрічати бар'єри у 
вчиненні своїх дій та бажання отримувати схвалення в свою сторону. 
Дослідники виділяють наступні типи ввічливості: 

− позитивна ввічливість (positive politeness); 
− негативна ввічливість (negative politeness).  
Стратегії позитивної ввічливості необхідні для зближення і скорочення 

дистанції між учасниками спілкування. Однак П. Браун і С. Левінсон 
називають основою шанобливих відносин негативну ввічливість [2]. Основна 
мета стратегій негативної ввічливості – це демонстративна повага особистого 
простору адресата. Ці стратегії, в першу чергу, пов'язані зі спонукальними 
мовними актами, де мовець здійснює комунікативний тиск на свого слухача. 
Сюди можна віднести: вибачення, використання займенників множинного 
числа, песимістичні та ухильні висловлювання, використання модальності 
можливості, небагатослівність, а також речення, що виражають сумнів у 
бажанні адресата виконати дію і т. д. 

Стратегії позитивної ввічливості включають твердження, що говорять про 
доброзичливість, дружні почуття, солідарність, наприклад, при виразі 
компліменту, вітання, похвали, подяки та ін. Інакше кажучи, ці стратегії можна 
висловити так: помічайте слухача, приділяйте йому увагу, ставтеся 
шанобливо до його інтересів, бажань і потреб [3]. І ті й інші стратегії 
ввічливості широко застосовані в англійській лінгвокультурі. 

Вибачення є стратегією негативної ввічливості (стратегією 
дистанціювання) насамперед в тих ситуаціях, коли мовець передбачає, що 
його дія буде замахом на незалежність адресата, але в силу різних причин 
змушений йти на це. Щоб зберегти при цьому репутацію, він повинен 
принести вибачення. Для цього дослідники П. Браун та С. Левінсон 
пропонують наступні тактики: 
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1. Визнайте факт замаху на незалежність адресата. 
2. Покажіть своє небажання здійснювати небезпечний акт. 
3. Наведіть переконливі причини втручання.  
4. Попросіть вибачення [2].  
Комбінуючи дані стратегії, можна сконструювати багатослівний вступ, 

безпосереднє звернення з проханням, що дасть можливість 
продемонструвати всю глибину поваги до незалежності співрозмовника: 

 ‘I’m terribly sorry,’ said Shirley, blinking down the table at Parminder, ‘but 
could you try not to interrupt the Chair, Dr Jawanda? It’s awfully difficult to take 
notes if people talk over other people. And now I’ve interrupted,’ she added with a 
smile. ‘Sorry!’ [4] 

У даному прикладі вираз «sorry!» є прикладом використання тактики 
«попросіть вибачення», підсилювальна емфатична конструкція «I’m terribly 
sorry» вказує на «небажання здійснювати небезпечний акт»? а реченням «It’s 
awfully difficult to take notes if people talk over other people» героїня наводить 
«переконливі причини втручання». Як видно з короткого аналізу, 
перераховані стратегії негативної ввічливості тісно переплітаються і, як 
правило, їх важко розділити, аналізувати окремо, оскільки в одному і тому ж 
висловлюванні і навіть за допомогою одного і того ж лексико-граматичного 
засобу може реалізовуватися відразу кілька стратегій. Так, питання 
формально допускає як позитивну, так і негативну відповідь, тобто слухачеві 
надається вибір – можливість відреагувати на спонукання позитивно або 
негативно (принаймні, на рівні семантики). У той же час, задаючи питання, 
мовець висловлює сумнів, що посилюється за допомогою дієслова в 
умовному способі «could», таким чином виражається песимізм і 
невпевненість в бажанні адресата виконати дію. Таким чином, перераховані 
стратегії часто використовуються в британській культурі одночасно, як, 
наприклад, в наступному вислові: 

I mean, begging your pardon, ma'am, for interrupting but that thing downstairs 
has come out of the cellar again and it isn't a fit sight for a decent woman to see 
first thing in the morning. [5] 

У даному прикладі мовець поєднує стратегії «попросіть вибачення» 
(begging your pardon, ma'am, for interrupting) та «наведіть переконливі причини 
втручання» (but that thing downstairs has come out of the cellar again). 

Вченими Блум-Кулка, Хаус і Каспер була запропонована класифікація 
лінгвістичних засобів вираження концепту ВИБАЧЕННЯ в британській 
культурі [6]. 

Відповідно до даної класифікації, експліцитні засоби вираження вибачень 
поділяються на такі типи: 

1) формули, що володіють іллокутивною силою вибачення: 
а) вираз жалю: "I am sorry" / «Я винен», «вибачте»; 
б) речення вибачення: "I apologize" / «Прошу вибачення»; 
в) прохання про прощення: "Excuse me" / «Вибачте», «вибачте»; «Forgive 

me» / «Вибачте»; «Pardon me» / «Вибачте»; 
2) пояснення причин свого вчинку. До даної категорії відносяться будь-які 

зовнішні пом'якшувальні обставини, «об'єктивні» причини для порушення або 
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недотримання норм: «The traffic was terrible» / «Транспортний рух був 

жахливим»; 
3) взяття на себе відповідальності: 
а) експліцитне вираження самоприниження: "It is my fault" / «Це моя вина»; 

«My mistake» / «Моя помилка»; 
б) відсутність наміру завдати шкоди співрозмовнику: "I did not mean it" / «Я 

ненавмисно»; 
в) вираз власної «неповноцінності»: "I was confused" / «я заплутався»; "I 

didn't see you" / «я вас не побачив»; "I forgot" / «Я забув»; 
г) вираз збентеження: "I feel awful about it" / «Я страшенно почуваюся 

через це»; 
д) самоосуд: "I'm such a dimwit! " / «Я такий бовдур!»; 
е) виправдання свого співрозмовника: "You are right to be angry" / «Ви 

маєте право сердитися»; 
ж) заперечення у визнанні провини: 
− заперечення відповідальності або відмова від відповідальності: "It was 

not my fault" / «Це не моя вина»; 
− звинувачення слухача: "It's your own fault" / «Ви самі винні»; 
− удавання, що образився: "I'm the one to be offended" / «Це мені треба 

ображатися»; 
4) занепокоєння за слухача: "I hope I didn't upset you" / «Сподіваюся, я вас 

не засмутив»; " Are you all right?"/ «У вас все добре?»; 
5) пропозиція щодо виправлення ситуації: "I'll pay for the damage" / «Я 

заплачу за нанесену шкоду»; 
6) обіцянка не допустити чогось: "It won't happen again" / «Це більше не 

повториться». 
Отже, сучасними дослідниками виокремлено кілька тактик актуалізації 

концепту вибачення, що реалізуються шляхом використання лінгвістичних 
засобів вираження. Тактики застосовуються як окремо, так і у комбінації. 
Залежно від використовуваних мовних зворотів на вираження вибачення 
застосовується та чи інша тактика, залежно від чого змінюється і загальний 
сенс речення, що ми і виявили у досліджуваних у нашій роботі англомовних 
художніх текстах.  

Перспективою нашого дослідження є вивчення функцій емфатичних 

конструкцій у реалізації тактики вибачення в англомовних художніх прозових 
текстах. 
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УКРАЇНА 

 
Важливим елементом для розуміння та трактуванням художнього твору є 

наративна перспектива (фокалізація, точка зору). Цей феномен був і 
залишається фокусом досліджень багатьох зарубіжних та вітчизняних 
учених: Ж. Женетт, В. Бут, В. Шмід, Ф. Штанцель, І. Бехта, С.В. Волкова, 
Л. Мацевко-Бекерська. 

Наративною інформацією керує наративна перспектива, або фокалізація 
[2]. За Ж. Женеттом, фокалізація – це “перспектива, з якої представляються 
наратовані ситуації й події; перцептивна чи концептуальна позиція, з якої 
вони передаються” [1]. Він розрізняє поняття “хто говорить?” (наратор) від 
поняття “хто бачить?” (фокалізатор, точка зору якого спрямовує наративну 
перспективу). Читач, сприймаючи різні точки зору, виконує рецептивну 
функцію. Розрізняють три основних типи наративної перспективи: 

– нульова – оповідь ведеться від імені всезнаючого автора; 
– внутрішня – читачеві доступний погляд на світ з точки зору персонажа, 

його думки та спостереження. Внутрішня фокалізація може бути фіксованою 
(точка зору одного персонажу), перемінною (різні персонажі представляють 
різні події) та множинною (різні персонажі представляють одну подію); 

– зовнішня –  події описує персонаж, який перебуває всередині світу 
тексту. Читач немає доступу до  його думок  та почуттів, тільки до слів та дій 
[1].  

При чому, різні типи фокалізації можуть змінюватись в одному і тому ж 
тексті. Також певний тип наративної перспективи може відноситись лише до 
частини оповіді, а не до всього тексту. Так, наприклад, у роботах Агати Крісті 
ми зустрічаємо такий самий різноманітний спектр типів фокалізації, як і 
можливі типи, запропоновані Ж. Женеттом. Так, в аналізованому нами 
детективному романі Агати Крісті “And Then There Were None” виявляємо 
нульову фокалізацію, внутрішню фокалізацію з її множинним та перемінним 
різновидами. 

Агата Крісті описує події у творі за допомогою третьої особи з точки зору 
всезнаючого оповідача, який в курсі думок, почуттів, деталей минулого, 
майбутнього та теперішнього життя персонажів. І це є зразком нульової 
наративної перспективи: “It was as though each member of it was puzzled by the 
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other members. They were just about to cast loose when their guide paused, 
boathook in hand. Down the steep track into the village a car was coming. A car 
so fantastically powerful, so superlatively beautiful that it had all the nature of an 
apparition. At the wheel sat a young man, his hair blown back by the wind. In the 
blaze of the evening light he looked, not a man, but a young God, a Hero God out 
of some Northern Saga” [3]. 

В основі створення кожного типу фокалізації лежать лінгвістичні засоби, 
які слугують для вираження певного семантичного змісту. Р. Фаулер уважає, 
що зміна лінгвістичних засобів і є основним маркером зміни точок зору [4]. 
Нульова фокалізація у наведеному прикладі реалізується за допомогою 
наступних лінгвістичних засобів: ведення оповіді від третьої особи за 
допомогою особових займенників he, it, they, іменника a car, іменника з 
прикметником a young man та іменників з займенником their guide, each 
member; дієслова стану to look, to be puzzled; прикметники та прислівники 
оцінювального характеру fantastically powerful, superlatively beautiful. 

Хоча Крісті застосовує ведення оповіді від третьої особи, тип фокалізації 
варіюється з кожним розділом, коли читач отримує точку зору від десяти 
незнайомців на острові (внутрішня фокалізація). Читачеві через призму 
свідомості якогось конкретного персонажу доступний погляд на інших героїв 
та події у творі. Наприклад: I think the time has come for us all to pool our 
information. It would be well, I think, for everybody to come forward with all the 
information they have regarding the owner of this house. We are all his guests. I 
think it would be profitable if each one of us were to explain exactly how that came 
about [3]. 

У цьому уривку лінгвістичні засоби формування внутрішньої перспективи 
включають: ведення оповіді від першої особи за допомогою особових 
займенників I, we; дієслово стану think; оцінювальні прикметник та прислівник 
profitable, well. 

У аналізованому романі маємо випадки використання автором перемінної 
та множинної внутрішньої фокалізації. Наприклад, завдяки епізоду ввечері 
читач має змогу побачити, чим кожен персонаж займається та в якому 
емоційному стані знаходиться піл час цієї ввечері, –  множинна перспектива: 
“Every one was in better spirits. They had begun to talk to each other with more 
freedom and intimacy. Mr. Justice Wargrave, mellowed by the excellent port, was 
being amusing in a caustic fashion, Dr. Armstrong and Tony Marston were 
listening to him. Miss Brent chatted to General Macarthur, they had discovered 
some mutual friends. Vera Claythorne was asking Mr. Davis intelligent questions 
about South Africa. Mr. Davis was quite fluent on the subject. Lombard listened to 
the conversation”[3].  

Тут для реалізації внутрішньої перспективи Агата Крісті використовує 
ведення оповіді від третьої особи (з перспективи зовні, де наратор позиціонує 
себе як всезнаючий спостерігач) за допомогою неозначеного займенника 
every one, особового займенника they, власних назв на позначення імен 
Rogers, Mr. Justice Wargrave, Dr. Armstrong, Tony Marston, Miss Brent, Vera 
Claythorne, Mr. Davis, Lombard; дієслів на позначення розумової активності to 
talk, to chat, to ask; прикметників оцінки excellent, better. 
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Письменниця використовує постійно змінювану точку зору, щоб створити 
напругу. Вона забезпечує нас точками зору різних персонажів з приводу 
різних подій протягом усієї історії. Приклади внутрішньої перемінної 
фокалізації: 

“Oh! I agree. Wife murder is perfectly possible-almost natural, let's say! But not 
this particular kind! I can believe in Rogers killing his wife because he was scared 
of her breaking down and giving him away…” [3]  –  Ломбард. 

“I don't know. I don't know. It was all different, you see. I don't know if Leslie 
ever guessed . . . I don't think so. But you see, I didn't know about her any more. 
She'd gone far away where I couldn't reach her” [3, p.  114]. – Макартур. 

“I'm very annoyed with myself for being so easily taken in. Really that letter is 
absurd when one comes to examine it. But I had no doubts at the time-none at al” 
[3]. – Емілі Брент. 

Лінгвістичні засоби творення внутрішньої перспективи у наведених 
прикладах включають: ведення оповіді від першої особи за допомогою 
займенника I; займенника myself; дієслова сприйняття, що позначають 
почуття та процеси розумової діяльності – to know, to agree, to be scared, to 
believe, to guess, to think, to be annoyed, to have no doubts, to be scared; 
оцінювальні прислівники perfectly, easily. 

Отже, фокалізація – це наративна позиція, з якої актуалізуються певні 
смисли текстової інформації. Аналіз наративу тексту “And Then There Were 
None” показав наявність нульової та внутрішньої фокалізації. Серед 
внутрішньої превалюють її перемінний та множинний різновиди. Кожний тип 
фокалізації реалізується в тексті за допомогою різних лінгвістичних засобів.  
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УКРАЇНА 

 
Образ Дон Жуана належить до порівняно нечисленної групи літературних 

образів, таких як Дон Кіхот, Гамлет, Фауст, які визначаються як вічні, світові 
або традиційні. Аналіз літературознавчих праць переконує, що дослідниками 
творчого доробку П. Меріме не приділяється відповідної уваги розгляду 
особливостей інтерпретації письменником образу Дон Жуана (дон Хуана) в 
його новелі «Душі чистилища». Ю. Віппер у нарисі, присвяченому цілісному 
висвітленню життєвого шляху та творчого доробку П. Меріме лише висловить 
декілька зауважень про ідейну спрямованість твору та певні особливості 
трактування в ньому образу Дон Жуана. Н. Шрейдер, висвітлюючи у своїй 
статті жанрову специфіку названої новели, висловить декілька слушних 
думок з приводу особливостей трансформації її автором образу Дон Жуана. 
Французький дослідник Х. Гіслейн (Ghislaine H.) звернеться наприкінці 80-х 
років минулого століття до розгляду цього образу в контексті 
інтертекстуального аналізу новели «Душі чистилища». Усе це свідчить про 
недостатню увагу до вивчення особливостей інтерпретації образу Дон Жуана 
Проспером Меріме і зумовлює актуальність даної доповіді. Мета виступу – 
розглянути особливості інтерпретації образу Дон Жуана в новелі Проспера 
Меріме «Душі чистилища».  

Надаючи перевагу терміну вічний образ, вважаємо за необхідне, перш ніж 
приступати до інтерпретації образу Дон Жуана в зазначеній новелі, 
визначити основну формулу змістовних характеристик цього образу, тобто 
його «своєрідний мотиваційно-поведінковий імператив» [6]. Визначення ж 
такого імперативу в конкретному випадку видається само по собі проблемою: 
цей образ світової літератури здебільшого відомий завдяки романтичній 
інтерпретації В. А. Моцартом та Е. Т. А. Гофманом протообразу, створеного 
французьким комедіографом Ж.-Б. Мольєром. І в цій романтичний 
інтерпретації Дон Жуан постає насамперед як шукач насолод та звабник, 
бунтар проти загальновизнаних суспільних норм та релігійних догм. Проте 
П. Меріме, що звертається до жанру новели, як зауважить В. Луков, з метою 
вирішення надто складної задачі – «через одиничну подію розкрити характер 
інших народів, інших епох», – прагне змалювати насамперед характер, 
«конкретно-історично зумовлений», «типовий для даної нації та даного часу» 
[4], тобто не романтичний образ, а цілком реалістичний.  

Пошук протоджерел твору П. Меріме призводить до висновку, що новеліст 
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в основу «Душі чистилища» покладе, як відзначить зокрема Г. Багдасарова, 
«вельми популярну в Європі того часу легенду про Дон Жуана де Маранья, 
який не тільки розкаявся в своїх гріхах, але й пішов у монастир після того, як 
зустрівся з процесією душ Чистилища та побачив власне поховання. Давня 
легенда бере початок з реальних історичних подій, пов’язаних із життям 
іспанського дворянина 17-го століття дона Хуана де Маньяри, який після 
смерті своєї молодої дружини відмовився від розпусного та скандального 
життя та став монахом» [1]. За свідченням Н. Шрейдера, «існування Мігуеля 
де Маньяра засвідчено <…> паперами, наданими в 1680 р. у Ватикан для 
його канонізації, рішеннями комісій (1749, 1770), заповітом, де він, «прах, 
жалюгідний грішник», кається, що «слугував Вавілону та Демону, його князю, 
всіма видами мерзенності, зарозумілості, перелюбства, безчестя, ганебних 
діянь». Але конкретизуються ці гріхи вже усним переказом, що часто 
змішується з легендою про Теноріо» [7].  

Подібна історія не могла не захопити уяви П. Меріме, який не тільки 
звертав особливу увагу на типізацію національної психології, але й понад усе 
прагнув «розкрити подвійність натури своїх сучасників» [4]. І хоча історія 
життя розпусного дворянина Мігеля де Маньяри, який розкаюється наприкінці 
життя, набуває, як зазначить Г. Багдасарова, вже у XVIII ст. рис народної 
легенди [2], проте ці відомості зовсім не дозволяють виявити формулу тих 
змістовних характеристик, яку міг взяти за основу власної інтерпретації 
П. Меріме. 

Цілком вірогідно, що сюжет легенди про Мігеля де Маньяру стає відомим 
автору новели завдяки його знайомству під час п’ятимісячного перебування в 
Іспанії у 1830-ому році із комедією Антоніо де Самори «No hay plazoque no se 
cumpla ni deuda que no se pague, y Convidado de piedra» («Немає терміну, 
який би не наступив, ані боргу, який би не був сплачений, і Камінний гість»). 
Адже фінал саме цієї п’єси придворного іспанського драматурга межі XVII-
XVIII ст., яку з другої половини XVIII ст. аж до середини ХІХ ст. традиційно 
ставили кожного року в Іспанії у День Поминання померлих (el Dia de 
Difuntos, кінець жовтня – початок листопада), представляє собою одну з 
перших спроб поєднати обидві легенди – про Дона Хуана Теноріо та Дона 
Мігеля де Маньяру [2].  

Літературними джерелами комедії А. де Самори іспанським дослідником 
Х. Касальдуеро [Casalduero] визнаються п’єса Тірсо де Моліни «Севільський 
бешкетник і Камінний гість», мольєрівський «Дон Жуан», а також твори 
попередників Мольєра, французьких драматургів Дорімона і де Вільє (обидві 
п’єси вийшли під назвою «Камінний бенкет, або Злочинний син»). Дещо 
проблемним є питання про зв’язок твору Самори з більш ранньою п’єсою 
іспанського драматурга кінця XVII ст. Алонсо де Кордоби і Мальдонадо 
«Помста в могилі» (Alonso de Córdoba y Maldonado «La venganza en el 
sepulcro»), друкованого варіанту якої не існувало згідно тверджень 
дослідників до ХХ ст. [Цит. за: 2]. За висновком Г. Багдасарової, саме А. де 
Самора винесе за межі основного сюжету ті любовні пригоди Дон Жуана, що 
не пов’язані із стосунками з єдиною дамою та кардинально змінить фінал: 
першим введе у відомий сюжет мотив розкаяння та порятунку душі героя. Це 
аргументовано спростовує висловлене французькою дослідницею Х. Гіслейн 
переконання, що саме П. Меріме першим у світовій літературі змалює образ 
Дон Жуана, що розкається: «C'est la nouvelle de Mérimée qui introduit pour la 
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première fois dans la littérature la version du Don Juan repenti» [8].  
Вірогідно саме завдяки знайомству П. Меріме із п’єсою А. де Самори, в 

якій вперше буде згадуватися, як зауважить Г. Багдасарова, список 
зневажених її героєм жінок (lista de despreciadas від «despreciar» – 
зневажати) [у Мольєра Сганарель лише обмежиться зауваженням, що 
перелік імен тільки дружин його господаря можна читати до вечора], у новелі 
«Душі чистилища» також з’явиться список жертв Дон Жуана. Проте на відміну 
від усіх попередників П. Меріме вперше наголосить на такій особливості 
укладання подібного списку, як наявність колонки із зазначенням соціального 
становища кожної з жертв безжального згубника. Саме це переконливо 
доводить, що герой французького новеліста вирізняється серед своїх 
численних літературних попередників надзвичайним марнославством. З 
особливим викликом він хизується не стільки кількістю імен ошуканих ним 
жінок (слово «séduites» означає не тільки зваблених, спокушених, 
розбещених, але й введених в оману), не стільки різноманітністю їх 
соціального становища, скільки висотою або саме їх походження, або 
становища в суспільстві їх чоловіків та коханців: «La liste était divisée 
méthodiquement en deux colonnes. Dans l’une étaient les noms des femmes et 
leur signalement sommaire; à côté, le nom de leurs maris et leur profession» [9].  

Наявність у новелі списку жертв головного героя в подібному вигляді 
підтверджує також здатність письменника своєрідним чином відтворити 
специфіку національного характеру, зумовлену конкретними історичними 
обставинами: головний герой «Душ чистилища», не маючи можливості 
потішити своє марнославство перемогами та здобутками на бойовищах 
реконкісти або під час завойовницьких походів до Нового Світу, вбачає сенс 
життя у самоствердженні за рахунок відчайдушних витівок, більшість з яких 
становлять численні «перемоги» над жіночими серцями. На відміну від інших 
Дон Жуанів герой новели П. Меріме пишається звабленням жінок як одним із 
засобів одержання насолоди від приниження гідності зраджених ними їх 
чоловіків або попередніх обранців. Саме останнім пояснюється той факт, що 
Дон Жуана П. Меріме на відміну від героя Тірсо де Моліни цікавиться не 
тільки цнотливими дівчатами. Зазначимо, що в іспанській літературі жоден з 
Дон Жуанів не хизувався б близькістю з чужою дружиною, тим більше з 
коханкою.   

П. Меріме, що на відміну від усіх іспанських попередників змальовує 
образ Дон Жуана, по-перше, у розвитку, по-друге, в епічному жанрі, вустами 
оповідача на початку новели одразу повідомить, що подібні «Хуани», 
вочевидь, були досить численно представлені в тогочасному іспанському 
суспільстві. Тобто завдяки введенню образа оповідача письменник 
своєрідним чином здобуває можливість підтвердити не тільки достеменність 
описаних подій, але й наголосити на типовості для Іспанії того явища, 
викриттю якого й присвячує свій твір: «Séville seule a possédé plusieurs don 
Juans <…> Chacun avait autrefois sa légende séparée <…> Pourtant, en y 
regardant de près, il est facile de faire la part de chacun, ou du moins de 
distinguer deux de ces héros <…> don Juan de Maraña, dont la fin a été toute 
différente» [9]. 

Отже головний герой новели П. Меріме змальовується автором не стільки 
звабником, ненаситним шукачем насолод, скільки надмірним егоїстом та 
ошуканцем, марнославцем, безкарним та самовпевненим порушником 
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загальноприйнятих норм з двоїстою натурою, який навіть на витівки 
наважується здебільшого або під чужим впливом, або з запалу чи через 
нестримну пристрасність. Подібні риси характеру героя П. Меріме свідчать 
частково про його певну спорідненість з образом Дон Жуана Тірсо де Моліни. 
Водночас зазначимо, що, як і кожен іспанський Дон Жуан, головний герой 
новели на відміну від мольєрівського героя ніколи не дозволяє собі 
зневажливо ставитися до Бога або брати оманливий шлюб у церкві і не 
виключає можливості, навіть необхідності, звернутися до церкви з метою 
спокутувати свої гріхи, врятувати свою душу. Проте залишає це зазвичай на 
«потім».  

Письменник не випадково вводить образ оповідача-скептика в твір. Саме 
його зауваження дозволяють П. Меріме одразу ж протиставити образ 
власного дона Хуана як уособлення національного характеру образу Дон 
Жуана Мольєра та Моцарта («… si connu parmi nous par les chefs-d’oeuvre 
deMolière et deMozart» [9]). Особливо новеліст наголосить на тому, що 
життєвий фінал головного героя його новели суттєво відрізняється від долей 
тих донів Жуанів, яких відправляла на той світ статуя: «<…> il est facile de 
faire la part de chacun, ou du moins de distinguer deux de ces héros, savoir: don 
Juan Tenorio, qui, comme chacun sait, a été emporté par une statue de pierre; et 
don Juan de Maraña, dont la fin a été toute différente» [9] (… неважко виділити 
кожного з донів Хуанів, принаймні розрізнити двох: дона Хуана Теноріо, 
який, як всім відомо, був відправлений на той світ статуєю, і дона Хуана де 
Маранья, смерть якого була зовсім іншою [переклад тут і надалі наш – 
І. П.]). Такий зачин дозволяє автору додатково збудити інтерес 
неіспаномовного читача ще й повідомленням про непередбачуваність 
розв’язки історії, яка пропонується його увазі. 

Ю. Віппер зазначить, що П. Меріме з метою максимальної індивідуалізації 
образу Дон Жуана відмовиться від звичної класичної сюжетної схеми: від 
введення образу донни Анни, убитого командора, її чоловіка, від історії із 
сміливим викликом Дон Жуана статуї, від звичного комічного образу слуги 
Дон Жуана [3]. У свою чергу Н. Шрейдер зауважить, що герой твору 
П. Меріме має багато спільного з образами героїв своїх літературних 
попередників: як і герой твору Тірсо де Моліни він з’являється на побаченні 
замість коханого своєї чергової жертви, як і герой комедії Мольєра, 
намагається викрасти монахиню. Проте, хоча й побачення Дон Жуана у 
П. Меріме з Фаустою, сестрою його коханої Тереси, дещо і нагадує 
побачення Дон Жуана Тірсо де Моліни з донною Анною, яка спочатку 
помилково прийме ошуканця за свого нареченого, але згодом вчинить йому 
гідний опір, одразу ж кидається у вічі така суттєва відмінність героя 
французького новеліста від Дон Жуанів попередників, як його 
безініціативність: і на це побачення, і на зваблення невинної Тереси, і на 
програш чужих грошей, залишених йому на спомин душі загиблого, дон Хуан 
наважується лише під впливом свого університетського товариша Гарсії. До 
того ж саме в епізоді побачення з Фаустою Дон Жуан П. Меріме майже 
єдиний з Дон Жуанів інших авторів для оволодіння обуреною його нахабними 
діями вже збезчещеної до нього жінкою був готовий застосувати не хитрість 
чи звабу, а грубу фізичну силу. Усе це переконує, що Дон Жуан П. Меріме 
суттєво відрізняється від Дон Жуанів інших авторів. Ю. Віппер навіть 
наголосить на тому, що у творі П. Меріме ближчим до мольєрівського Дон 



20 septembre 2019  Genève, Suisse  51 
. 

 

Жуана за своєю вдачею змальовується дон Гарсіа, завжди послідовно 
невгамовний грішник та звабник, непримиренний бунтівник проти релігійних 
догм, який ніколи не дозволить собі на відміну від Дон Жуана П. Меріме 
«опуститися до … святенницької омани» [3].  

Слід також зазначити, що Дон Жуан П. Меріме більше схожий на героя 
Тірсо де Моліни, який заради уникнення покарання за свої витівки та задля 
порятунку власного життя здатний на надзвичайно рішучі та зухвалі вчинки, 
наприклад, на вбивство Командора, батька Фаусти та Тереси. Ще однією 
важливою особливістю змалювання П. Меріме образу Дон Жуана слід 
визнати зображення цього образу в розвитку, майже як головних героїв 
іспанських шахрайських романів: доволі значна увага приділяється у новелі 
опису виховання, особливостей формування подвійності натури героя під 
безпосереднім впливом батьків – фанатично благочестивої матері та 
войовничо-героїчного батька, який після повернення з військових походів 
цинічно продасть у християнські родини захоплених ним у полон та 
охрещених ним же дітей невірних. Ось чому П. Меріме, правдоподібно та 
динамічно відтворюючи атмосферу іспанської дійсності межі XVI-XVII століть, 
коли розхиталася могутність Іспанії, особливо велику увагу приділяє 
зображенню суспільного середовища, найближчого оточення героя та 
обставин під впливом яких формується його характер та мораль.  

Внутрішній вигляд цього середовища, частиною якої і є дон Хуан, вже 
образно визначається письменником у назві новели. «Душі чистилища» – це 
люди, як зауважує радянський дослідник Ю. Віппер, подібні дону Хуану, або 
його батькові, або незліченній кількості таких же, як вони, іспанських дворян. 
Це люди, які свідомо ділять своє життя навпіл: першу половину вони 
присвячують неприборканій гонитві за насолодою, задоволеннями за будь-
яку ціну своїх мирських інстинктів, плотських прагнень, а, коли вони вдосталь 
наситяться мирськими благами, вони переживають перевтілення, починають 
вдавати з себе святош [3]. Релігія ж допомагає їм замолювати гріхи, обіцяє 
блаженство в потойбічному житті. Подібна особливість національного 
світогляду іспанця, як стверджуватиме Ю. Мельчакова, є наслідком 
смислового повороту такої католицької релігійної опозиції як дух/плоть: 
поняття «чистилище», «індульгенція», як зазначає науковець, є важливими 
складовими вчення про спасіння душі грішника, яке можна придбати за гроші: 
«… страждання грішників у пеклі – постійний предмет усталеного інтересу, 
уваги та напруженого переживання, як у повсякденному житті кожного 
іспанця, так і в мистецтві» [5]. Своєрідним підтвердженням цього є введення 
в новелу опису фрагменту картини, яка була подарована матері головного 
героя його батьком (на картині біля янгола у чистилищі художником 
зображується її замовник). Не менш промовистим є одержання доном Гарсіа 
після вбивства дона Крістоваля доном Хуаном в священика за декілька 
дукатів, своєрідних «найвагоміших з аргументів», письмового підтвердження 
про невинність його друга в скоєному ним вбивстві тощо («Il soupesait sans 
parler les ducats qu’il avait dans la main, et il y trouvait toujours un argument sans 
réplique en faveur des deux jeunes gens»; «<…> que nous importe la justice? 
c’est avec le ciel que nous voulons être réconciliés» [9]). 

Незадовго до дивовижного видіння свого власного поховання, через яке 
Дон Жуан прийме рішення про необхідність терміново покаятися та прийняти 
чернецтво, герой новели П. Меріме під впливом зверхнього зауваження 
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співрозмовника про неповноту свого списку жертв спалахне бажанням 
поповнити свій список імен занапащених жінок іменем монахині, «нареченої 
Христа». Тобто вперше Дон Жуан П. Меріме наважиться начебто кинути 
виклик самому Богу, проте знову на це рішення він буде підбурений 
приятелем. Наступні події доводять не тільки безмежне марнославство дона 
Теноріо (довгий вибір гідної жертви, який, як і вперше, знову відбудеться в 
храмі,– самої красивої та сумної з черниць), але й про повну відсутність в 
героя елементарної поваги до почуттів іншого. Він навіть не здатен одразу 
впізнати в сестрі Агаті своє перше кохання. А, впізнавши, холоднокровно і 
безжально продовжує зваблювати її. Після ж свого начебто раптового 
переродження через страх потойбічних вічних страждань Дон Хуан в 
черговий раз яскраво виявить свою жорстокість та егоїзм, остаточно 
занапастивши життя звабленої ним дівчини: начебто через «добрі наміри» він 
повідомить духовним наставникам черниці Агати про її плани втекти з 
монастиря заради кохання до чоловіка. 

Змальовуючи типове для іспанської літератури XVII століття диво – 
зустрічі з власним похороном, – оповідач відтворює насамперед психологічно 
достовірну зміну, що відбувається в душі забобонно-боязкої особистості ще з 
моменту, коли вона через тривалий час знову побачить картину «Душі 
чистилища». А з викладення оповідачем з уявно співчутливою інтонацією 
строго відібраних фактів із святенницького життя де Мараньї сама собою 
народжується знущальна іронія. Епізод же дуелі дона Хуана з Педро, братом 
Терези і Фаусти та сином, безжального вбитого ним голови родини, – в одну 
мить виявляє, що усе каяття дона Хуана – це суцільний фарс, нахабне 
святенництво. Герой не позбувся ані гніву, ані честолюбства, ані збагнув 
своєї провини перед всією родиною Охеди. Дон Педро в цьому епізоді постає 
як трансформована постать Командора, яка приходить з потойбічного світу 
заради помсти за знищене життя та честь. Майстерне володіння шпагою 
призводить дона Хуана, брата Амброзіо до ще одного вбивства. Показовим 
для характеристики образу головного героя новели виявляється, як зазначає 
Х. Гіслейн, вже той факт, що герой П. Меріме обирає собі у чернецтві ім’я 
головного героя роману М. Льюїса «Чернець», який уславиться тим, що 
остаточно занапастить свою душу та згодом укладе угоду навіть із дияволом. 

Усе це переконує, що образ Дон Жуана в новелі П. Меріме, за сутністю, 
вперше здобув історико-соціальну конкретність. До того ж новеліст 
оригінально інтерпретував давно відомий психологічний тип у відповідності із 
духом свого часу, наголошуючи насамперед на його антиклерикальній 
сутності.  
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УКРАЇНА 

 
Жоден найталановитіший викладач не встигає за розвитком науково – 

технічного прогресу. Тому головним питанням на сьогоднішній день є 
опанування студентами умінь і навичок саморозвитку особистості, що 
значною мірою вирішується шляхом упровадження інноваційних технологій, 
організації процесу навчання, самостійній та виховній роботі студента. 

Педагогічний пошук викладачів завжди спирається на досягнення  
психолого педагогічної науки. Відкритість українського суспільства дала змогу  
педагогам ознайомитися  з розробками вчених провідних  країн  світу, які 
лягли в основу програми  Міжнародного фонду «Відродження», «Школа ХХІ 
століття». 

Відповідно до даної парадигми освіта повинна сприяти розвитку людини у 
процесі розвиваючого способу життя, будуватись на діагностиці розвитку 
особистості, перейти до виховання культури людської гідності. «Розвиток 
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освіти багато в чому визначає стан майбутнього суспільства, культури та 
особистості» [3], обставини часу. Виходячи з того, що традиційні методи не 
забезпечують в повній мірі активного навчання студентської молоді 
передусім тому, що за такої організації навчання важко встановити зворотній 
зв’язок, управління, контроль з боку викладача та самоконтроль.  

Тобто засвоєння знань відбувається тільки в результаті виконання тими, 
хто навчається певної системи дій, іншими словами, в результаті його 
особистої діяльності.   У  результаті педагогічної діяльності виявлено  різні 
форми організації   діяльності студентів у контекстному навчанні: навчальна 
діяльність академічного типу  і  навчально-професійна діяльність. Особливу 
роль у контекстному навчанні відіграють активні форми й методи навчання 
або технології активного навчання, які спираються не тільки на процеси 
сприймання, пам’яті, уваги, а передусім на творче, продуктивне мислення, 
поведінку, спілкування.. Технології називають активними, так як в них істотно 
змінюється і роль того, хто навчає, і роль тих, хто навчається. 

Гармонійно розвинена особистість має стати головною метою і змістом 
цієї системи освіти.  Як педагоги, так і студенти  є повноправними суб’єктами 
системи освіти. Основою навчання повинен бути рівноправний діалог між 
тими, хто навчає, і тими, хто навчається. Потрібна принципово нова 
демократична освітньо-педагогічна технологія.  

У своїй педагогічні практиці користуємося програмами, які розроблені 
провідними педагогами світу, а також педагогами Тернопільщини. 

Звичайно, розуміємо, що проблема морального виховання студентської 
молоді у сучасному українському суспільстві, яка переживає  духовну кризу, 
особливо  актуальна. Вона потребує виняткової уваги, бо нинішні студенти – 
це майбутні фахівці  з питань культури і мистецтва, майбутня  українська   
еліта, яка повинна сприяти  розбудові й розвитку молодої Української 
держави. І виконати таку важливу місію належить викладачам - словесникам.      
На важливість  здобування освіти рідною українською мовою вчені звернули 
увагу вже давно. Так відомий мовознавець І. Срезневський ще в 1834 р. 
писав, що рідна мова повинна бути основним підґрунтям нашої освіченості та 
освіти кожного з нас, що чим більше життєвої сили в мові, тим більше 
життєвої сили в освіченості. 

«…Без усякої іншої науки ще можна обійтися, - відзначав він, - без знання 
рідної мови обійтися не можна» [1]. 

На необхідності навчатися рідною мовою вказувало багато вчених-
академіків. Бо через рідну мову ми  стали на ноги, ввійшли в світ.  

На заняттях  з української мови та літератури знаходимо свій особливий 
підхід, спосіб розуміння світу, особливий спосіб «…передавати  це розуміння,  
свої запаси мудрості, що зберігаються в народній поезії, в творах усної 
словесності…» [1]. 

Навчання українською мовою розкриває перед нами широкі виховні  
можливості.  Саме воно забезпечує моральне виховання  майбутніх громадян 
України, яке  грунтується на національних традиціях, духовних цінностях 
українського народу. 

Розуміємо, що «… якщо низька культура  мови, то  виявляються  виразні 
ознаки бездуховності…». Також В. Русанівський  наголошує на   тому, що 
мовна культура є надійною опорою у вираженні незалежності думки, у 
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вихованні справжнього, діяльного патріотизму. Саме культура мови  
передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які 
характеризують загальну культуру сучасної людини [1], що в  наш час має 
виняткове значення. 

Культура мови – показник загальної культури  людини. Всі знають крилату  
фразу Сократа «Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив». Саме цією фразою 
давньогрецький філософ образно  визначив роль мови в характеристиці 
людини. 

Випускники нашого навчального закладу готуються до роботи в різних 
сферах діяльності, де їм буде  потрібне досконале знання державної мови. 
Тому ми навчаємо не тільки   українською мовою, але й даємо ґрунтовні 
знання з української літературної мови, її історії, стилістики, культури мови.  
Не маючи цих знань, молоді спеціалісти не зможуть кваліфіковано 
виконувати свої професійні обов’язки. Саме мова проймає всі сфери  
життєдіяльності суспільства, без неї воно не могло б існувати. Крім того, ми 
формуємо студентів як  громадян Української держави. 

Учені стверджують: коли  «народ  має високорозвинену  літературну мову, 
то це означає, що він зумів подолати неминучу в історії кожної нації 
економічну і політичну роз’єднаність» [2]. 

Як відомо, виховання – обов’язкова і важлива частина  навчального 
процесу у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, безвідносно до 
профілю. Студенти володіють державною мовою, ставляться до неї з 
належною повагою, прагнуть до моральної, духовної й фізичної досконалості, 
хочуть  віддано й сумлінно трудитися на благо України.    

Викладачі – філологи мають  можливість  ознайомити майбутніх  фахівців  
з тими культурно - духовними надбаннями, які залишили нам у спадок наші 
предки, оскільки  саме  в « культурі втілені ідеали українського народу, його 
естетичні погляди і смаки… закріпленими в національній мові, традиціях, 
нормах моралі і  звичаях» [3]. 

Викладачі мають можливість використовувати  як новітні технології 
проведення занять, так і класичні форми: лекції, бесіди складання конспектів, 
рольові ігри,  інсценізації, драматизації творів, виступи перед аудиторією. 

У кожній  конкретній ситуації викладач зосереджує увагу студентів на тих 
моментах, які найбільше сприяють їх духовному  збагаченню. Вихованні в 
дусі патріотизму, формуванню національних світоглядних позицій.  Учать 
чесності, порядності, культури поведінки, навчають самостійно мислити й 
приймати рішення, з повагою ставитись до традицій ,звичаїв і цінностей 
українського народу, виховують працьовитість, прищеплюють  любов до своєї 
країни, до обраної професії, до рідної мови, посилюють інтерес до 
навчального процесу та самостійної роботи. Це педагогічне кредо, над яким  
працюють викладачі – філологи, забезпечуючи підготовку для Української 
держави  фахівців високого професійного та  інтелектуального рівня. 

Виразне виховне спрямування мають тематичні заняття з української    
літератури,  приурочені  до знаменних дат, пов’язаних з життям і творчістю 
видатних діячів:  письменників, культурних діячів, художників, співаків та ін.  

Виконуючи рішення  обласної програми розвитку і функціонування 
української мови, викладачі приділяють  увагу і масовим  виховним заходам, 
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які істотно доповнюють  навчальні заняття з української мови та літератури.  
У Теребовлянському коледжі культури і мистецтв   щорічно проводяться: 

- традиційні Шевченківські  заходи «В сім’ї вольній, новій…»; 
- до Дня рідної мови, до Дня української писемності; 
- «Шевченкодень» - відеоролик (до  дня народження Т.Шевченка); 
- урок України «Тарас Шевченко – Євангеліє українців»; 
- літературна вітальня «Найновіші  переклади творів письменників 

України очима зарубіжних письменників»; 
- презентація  про професійну  мову кожної  спеціалізації ;  
- участь в обласній  науково – практичній  Інтернет – конференції з 

проблеми «Методологічні аспекти використання інформаційно - 
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою 
«Intel «Навчання для майбутнього»; 

- театралізована  поетично-драматична програма за творами Ліни 
Костенко «Пробудження душі»; 

- перегляд документальних фільмів  та обговорення  творів сучасних 
українських письменників; 

- обговорення  тематичних випусків газети «Літературна Україна» 
- складання календаря знаменних дат на початку навчального року; 
- проводяться групові та індивідуальні бесіди на культурологічні теми; 
- відбуваються зустрічі з цікавими людьми (письменниками, поетами, 

акторами, художниками); 
- засідання літературної студії «Пролісок» та участь в районних та 

обласних літературних читаннях; 
- випуск літературного календаря. 
- Всеукраїнський конкурс з української мови та літератури ім. Т. 

Шевченка; 
- Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика . 
Уся багатогранна і творча навчально-виховна робота в  

Теребовлянському коледжі культури і мистецтв спрямована на підготовку для 
України не тільки фахівців високої кваліфікації, а й спеціалістів духовно 
багатих, які мають уже чітко сформовані моральні принципи, високий рівень 
мовної і загальної культури. 
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РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА 

 
Багато наукових відкриттів отримали такі назви, які містять власні імена 

винахідників. Математика не є винятком. В математичній термінології можна 
зустріти терміни-епоніми, тобто терміни, в назві яких використовуються 
власні імена. Метою статті є аналіз українських та польських математичних 
термінів-епонімів та їхня характеристика з лексикологічного погляду. Під 
увагу буде братися синонімія, антонімія та полісемія математичних термінів-
епонімів.  

В сучасній лінгвістиці термін епонім вживається в ширшому та вужчому 
значеннях. В ширшому значенні під епонімом розуміють „власну назву, яка 
стала основою для творення мовного знака з новим значенням”. В вужчому – 
епонімом вважають „термін, який утворено від власних імен” [1]. Також в 
фаховій літературі розрізняють поняття епонім та епонімний термін. Під 
епонімним терміном розуміють „лексичну одиницю, яка утворена від певного 
епоніма” [2]. В словнику польської мови міститься таке означення епоніма: 
„слово або словосполучення, яке утворене від власної назви; також: власна 
назва, яка від неї утворена” [3]. В польській науковій літературі під епонімом 
розуміють „власну назву одного об’єкта, або замкненої множини об’єктів 
(справжніх або вигаданих), якій відповідає досить чітко визначений набір 
конотативних (асоціативних) ознак, які вказують на її енциклопедичну 
конотацію” [4]. 

Аби уникнути непорозумінь, в цій статті приймемо назву терміни-епоніми 
на позначення термінів, які містять в своєму складі власну назву, незалежно 
від способу утворення конкретного терміна.  

Інтернаціоналізація математичних термінів 
Під інтернаціоналізацією будемо розуміти мовні процеси, які сприяють 

зміцненню мовних союзів, а слова, які вживаються мінімум у трьох 
неспоріднених мовах називатимемо інтернаціоналізмами. Зовнішня форма 
(письмова та/чи усна) таких слів, дозволяє ідентифікувати їх без 
попереднього знання відповідної мови. Варто підкреслити, що процес мовної 
глобалізації є одностороннім. Інтернаціоналізація це не співпраця між 
мовами, а вплив однієї на іншу [5]. В цьому контексті на особливу увагу 
заслуговують терміни інтернаціоналізми, оскільки з ними „пов’язано багато 
особливостей професійної мовної картини світу, національного професійного 
мислення, формування професійної мовної особистості” [6]. 

Терміни-епоніми автоматично стають інтернаціоналізмами. Такі терміни 
загальновпізнавані та інтернаціонально зрозуміліші, ніж терміни без 
епонімічного компонента. Терміни-епоніми не лише називають поняття, але й 
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увічнюють імена найвидатніших науковців та винахідників. Цим самим 
терміни-епоніми в певний спосіб знайомлять світову спільноту з культурою до 
якої належить науковець, а також інформують, які народи зробили свій 
внесок в розвиток науково-технічного прогресу. 

Серед термінів-епонімів розрізняють повні та часткові інтернаціоналізми, 
а також псевдоінтернаціоналізми [7]. До повних відносяться терміни, 
значення яких в різних мовах збігається, наприклад гіпотеза Пуанкаре, 
hipoteza Poincarego (пол.), Poincare conjecture (англ.), Poincarés førehandstru 
(норв.); послідовність Фібоначчі, ciąg Fibonacciego (пол.), Fibonacci number 
(англ.), Fibonaccifølgja (норв.). До часткових належать терміни, значення яких 
збігається частково, наприклад біном Ньютона, dwumian Newtona (пол.), 
binomial theorem (англ.), binomialformel (норв.). А до псевдоінтернаціоналізмів 
відносяться терміни значення яких в різних мовах не збігається взагалі, 
наприклад друга теорема Вейєрштрасса, extreme value theorem (англ.), 
теорема Вейерштрасса о функции на компакте (рос.); теорема Больцано-
Коші, twierdzenie Darboux (пол.), intermediate value theorem (англ.), 
skjæringssetningen (норв.). 

Способи творення термінів-епонімів 
Найбільш поширеним способом творення термінів-епонімів є додавання 

до терміна епоніма. Також трапляються терміни, які утворені афіксоїдним 
способом чи словоскладанням. Приймаючи такий поділ способів творення 
терміні-епонімів, вдалося поділити аналізовані терміни на три групи. 

До першої і найбільш чисельної групи відносяться терміни утворені 
додаванням до терміна епоніма: теорема Безу – twierdzenie Bézouta, аксіома 
Архімеда – aksjomat Archimedesa, інтеграл Лебега – całka Lebesgue'a, 
цисоїда Діокла – cissoida Dioklesa, означення за Гейне – definicja Heinego, 
дошка Гальтона – deska Galtona, килим Серпінського – dywan Sierpińskiego, 
гіпотеза Ґольдбаха – hipoteza Goldbacha, інтеграл Рімана – całka Riemanna, 
означення за Коші – definicja Cauchy'ego, діаграми Венна – diagramy Venna, 
функція Діріхле – funkcja Dirichleta, гіппократові чарунки – księżyce 
Hipokratesa, схема Горнера – schemat Hornera, ланцюг Маркова – łańcuch 
Markowa, решето Ератосфена – sito Eratostenesa, формула Валліса – wzór 
Wallisa, принцип Кавальєрі – zasada Cavalieriego та інші. 

До другої групи відносяться терміни утворені словоскладанням – 
додаванням до терміна епонімів. Серед аналізованих термінів таким 
способом утворені такі як: geometria Bolyai-Łobaczewskiego, теорема Мора-
Маскероні konstrukcje Mohra-Mascheroniego, нерівність Коші-Буняковського 
– nierówność Buniakowskiego-Cauchy'ego, формула Ньютона-Лейбніца – wzór 
Newtona-Leibniza, інтеграл Рімана-Стілтьєса – całka Riemanna-Stieltjesa, 
умови Коші-Рімана – równania Cauchy’ego-Riemanna, формула 
Остроградського-Гауса – twierdzenie Ostrogradskiego-Gaussa та інші.  

Найменшу за чисельністю групу утворюють терміни-епоніми утворені 
афіксоїдним способом. До таких термінів належать: гамільтоніан – 
hamiltonian, лапласіан – laplasjan, даламбертіан – dalambercjan та інші.  

Структура термінів-епонімів 
На особливу увагу заслуговує структура аналізованих термінів-епонімів, 

які можна поділити на двокомпонентні та трикомпонентні. Двокомпонентним 
термінам-епонімам притаманні такі типи структури. 
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Тип 1: іменник в називному відмінку + епонім в родовому відмінку, 
наприклад: метод Ньютона – metoda Newtona, pewnik Euklidesa, 
теорема Фалеса – twierdzenie Talesa, лема Фату – lemat Fatou, 
множина Кантора – zbiór Cantora, равлик Паскаля – ślimak Pascala, 
теорема Менелая – twierdzenie Menelaosa, теорема Чеви – 
twierdzenie Cevy, Формула Стірлінґа – wzór Stirlinga та інші. 

Варто зазначити, що такий тип структури характерний як для українських, 
так і для польських математичних термінів-епонімів.  

Тип 2: епонім-прикметник + іменник в називному відмінку, наприклад: 
Платонове тіло, Архімедове тіло. 

У випадку польських термінів-епонімів цей тип матиме такий вигляд: 
іменник в називному відмінку + епонім-прикметник, наприклад: bryła 
platońska, bryła archimedesowa. 

Різниця між структурою українських і польських двокомпонентних 
термінів-епонімів другого типу полягає у тому, що для польської мови 
характерне вживання означення вираженого прикметником перед іменником, 
якого воно стосується. 

Серед трикомпонентних термінів-епонімів можна виокремити такі типи 
структури. 

Тип 1: прикметник + іменник в називному відмінку + епонім в родовому 
відмінку, наприклад: інтегральна теорема Коші, інтегральна 
формула Коші. 

Варто підкреслити, що у випадку з польськими термінами цей тип дещо 
інший. Перший тип для термінів-епонімів в польській мові виглядає таким 
чином: іменник в називному відмінку + прикметник + епонім в родовому 
відмінку, наприклад: twierdzenie podstawowe Cauchy’ego, wzór całkowy 
Cauchy’ego, całka oznaczona Riemanna. Причиною відмінностей в структурі 
українських та польських термінів-епонімів цього типу є та ж причина, що і у 
випадку другого типу двокомпонентних термінів.  

Тип 2: іменник в називному відмінку + прикметник-епонім + іменник в 
родовому відмінку, наприклад: аксіоматика евклідової геометрії. 

Для польських термінів-епонімів цей тип матиме вигляд: іменник в 
називному відмінку + іменник в родовому відмінку + прикметник-епонім, 
наприклад: aksjomaty geometrii euklidesowej. Різниця в типах зумовлена тим, 
що для польської мови характерне вживання означення вираженого 
іменником після іменника, якого воно стосується.  

Парадигматичні відношення між термінами-епонімами  
Під парадигматичними відношеннями будемо розуміти відношення між 

термінами-епонімами та термінами-епонімами і математичними термінами 
без епоніма на основі спільності, або ж протилежності їхніх значень. Під увагу 
буде братися синонімія, антонімія та полісемія математичних термінів-
епонімів.  

В літературній мові та в термінології поняття синоніма, антоніма та 
омоніма дефінюється по-різному. Під синонімом в літературній мові 
розуміємо „збіг мовних одиниць (морфем, слів, фразеологічних зворотів, 
синтаксичних конструкцій) у їхньому основному значенні і збереження різниці 
між ними в значеннєвих відтінках і стилістичному забарвленні” [8]. Антоніми – 
слова, які означають протилежні прояви однієї сутності [8].  
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В термінознавстві під синонімами, або термінами зі спільним денотатом, 
але різною формою вираження розуміють терміни, що мають тотожні або 
майже тотожні значення [9]. Дуже часто синоніми ототожнюються із 
дублетами.  

Природа термінів не передбачає асиметричності означуваного та 
означального в силу своєї стандартизованості та дефінітивності, однак на 
функціональному рівні маємо інший факт, а саме функціональну 
варіативність наукового терміна, тобто дублетність. Проте в реальних умовах 
комунікації практично неможливо уникнути цієї асиметрії. Наприклад: аксіома 
Архімеда – властивість Архімеда, інтеграл Дарбу – сума Дарбу, умови 
Коші-Рімана – умови Д'Аламбера-Ойлера, cissoida Dioklesa – cysoida 
Dioklesa, dywan Sierpińskiego – krzywa Sierpińskiego, trójkąt Sierpińskiego – 
uszczelka Sierpińskiego, program Kleina – program erlangeński та інші.  

Тут варто підкреслити, що окрім випадків, коли обидва члени дублетної 
пари є термінами-епонімами, існує дублетність між термінами, один з яких не 
є епонімом, наприклад: Платонове тіло – правильний многогранник, метод 
Ньютона – метод дотичних, Архімедове тіло – напівправильний 
багатогранник, дошка Гальтона – вінкункс, розподіл Ґауса – нормальний 
розподіл, metoda Newtona – metoda stycznych, prawo Bernoullego – prawo 
wielkich liczb, wzór Regiomantana – wzór tangensów та інші.  

З вище сказаного можемо зробити висновок, що відображення 
формальної варіативності, яке передається за допомогою дублетності різних 
математичних термінів на позначення однієї дефініції є обґрунтованим. Лише 
в такому випадку мета мовця не матиме функціональних обмежень, а тому 
зможе зреалізуватись сповна.  

Окрім вище поданих прикладів термінів-епонімів та їхніх синонімів, серед 
аналізованих варто виокремити і такі як, наприклад: функція Гамільтона – 
гамільтоніан; функція Лагранжа – лагранжіан, оператор д'Аламбера – 
даламбертіан. Подані епоніми в цих парах безпосередньо пов’язані з 
математичною термінологією. Такі синонімні пари виникли внаслідок дії 
принципу економії мовних засобів. Усі вони є запозиченими з англійської 
мови, у якій, власне, і спрацювала економія мовних засобів, а саме: 
англійська термінна словосполука Hamiltonian (Lagrangian) function втратила 
компонент function, а у випадку d'Alembert operator відпав компонент operator, 
і перетворилася на Hamiltonian (Lagrangian, d'Alembertian).  

„Антонімія – це одне з парадигматичних відношень між словами на основі 
протилежності їх значень. Вона властива всім природним мовам. Науковці 
стверджують, що в термінології антонімія навіть більш розвинута, як у 
загальній лексиці” [10]. Олександр Тараненко виділяє такі класи антонімів: 
градуальні, комплементарні, векторні та координатні [11]. 

До градуальної групи антонімів відносять терміни, які позначають 
діаметрально протилежні видові поняття певного конкретного родового 
поняття. Варто додати, що характерною рисою такого родового поняття є 
тенденція до ступеневого зросту або спаду. Це в свою чергу означає, що 
відповідні антоніми не повністю покривають певне родове поняття. В 
результаті між крайніми виявами цього поняття можливі проміжні ланки, а 
заперечення одного з антонімів не є ствердженням іншого. До цієї групи 
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зараховуємо такі антонімічні пари як: основа – вершина, podstawa – 
wierzchołek.  

Комплементарні антоніми виражають додатковість (комплементарність). У 
цьому класі слів реалізується комплементарна протилежність. 
Комплементарні антоніми позначають два взаємодоповнювальні видові 
поняття, які разом становлять певне родове поняття без проміжних ланок, 
наприклад: Евклідова геометрія – неевклідова геометрія, geometria 
euklidesowa – geometria nieeuklidesowa та інші.  

Векторні антоніми виражають протилежну спрямованість дій, відношень, 
ознак, властивостей, явищ чи напрямів. Окрім випадків, коли обидва члени 
антонімічної пари є термінами-епонімами, існує антонімія між термінами, 
один з яких не є епонімом, наприклад: інтеграл Стілтьєса – диференціал, 
całka Lebesgue'a – różniczka та інші.  

Під координатними антонімами розуміють антоніми, які позначають дві 
протилежні точки певного просторового або часового відрізка, а також суміжні 
з цими протилежностями поняття. Координатні антоніми легко сплутати з 
векторними, оскільки вони тематично близькі, а також з градуальними, через 
можливість наявності проміжного члена. Координатними антонімами є такі 
терміни-епоніми як: twierdzenie Carnota – wzór Regiomоntana та інші. 

Під полісемією термінів-епонімів розуміють “наявність у семантичній 
структурі мовної одиниці двох і більше значень”, а під омонімією термінів-
епонімів – „випадковий збіг мовних знаків із тим самим планом вираження, 
значення яких не пов’язане одне з одним” [12]. 

Можна виділити внутрішньосистемну та міжсистемну полісемію. Для 
математики характерні такі полісемічні терміни як: квадрат (геометрична 
фігура) – квадрат (степінь). Що стосується термінів-епонімів, то серед 
аналізованої термінології внутрішньосистемної та міжсистемної полісемії не 
було виявлено.  

Говорячи про українську і польську математичну термінологію, варто 
сказати кілька слів про переклад математичних термінів, а також відмітити 
додаткові труднощі, з якими стикаються перекладачі. Математичні терміни 
вирізняються високим ступенем абстрактності, а також позначають сутності, 
які не мають безпосереднього онтологічного вияву. Від перекладачів 
вимагається не лише висока лінгвістична культура, але й також 
рефлективний рівень мислення, аби могти безпомилково встановити 
кореляційний зв'язок між математичним терміном та дійсністю, яку він описує 
[13]. 

При перекладі інтернаціональних термінів найчастіше використовується 
такий спосіб як транслітерація. Він полягає на тому, що передача графічної 
форми терміна з мови оригіналу, відбувається за допомогою абетки мови 
перекладу. Наприклад термін хорда походить від грецького χορδή. Іншим 
поширеним способом перекладу є калькування. Суть такого методу полягає у 
перекладі частин терміна з мови оригіналу на мову перекладу. Наприклад 
термін чотирикутник є перекладом грецького терміна πολύγωνο (πολύς – 
багато та γωνία – кут). Також варто згадати і про описовий переклад. Це 
такий спосіб перекладу, який „полягає у заміні оригінальних слів у мові 
перекладу з адекватним збереженням їхнього змісту” [13]. Наприклад 
англійський математичній термін locus українською звучить геометричне 
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місце точок. Що ж стосується перекладу термінів-епонімів, то іноземні 
прізвища перекладаються на українську мову відповідно до вимог чинного 
правопису.  

Однак, не всі науковці підтримують прагнення перекладачів до таких 
способів перекладу. Сьогодні можна спостерігати два абсолютно різні 
підходи до творення української математичної термінології. Перший підхід 
називають інтернаціоналізаторським. Суть його полягає у вживанні термінів 
так, як вони усталились в європейських мовах, а зокрема в англійській. Інший 
підхід отримав назву українізаторського і полягає на заміні кожного терміну 
на питомо український. Цей підхід має свої вади, оскільки не бере під увагу 
наукові традиції. Однак, не варто кидатись з однієї крайності в іншу. При 
введенні нового терміну до математичної термінології варто брати до уваги 
як і міжнародний досвід, так і основні закони української мови [14]. 

Якщо ж говорити про польські математичні терміни-епоніми, то епонімний 
компонент передається мовою оригіналу без фонетичної адаптації. 

Підсумовуючи, варто додати, що терміни-епоніми становлять досить 
великий пласт усієї математичної термінології. Проведений аналіз дозволив 
помітити відсутність енциклопедичних математичних словників в українській 
мові в задовільній кількості. Що стосується польської математичної 
термінології, то на видавничому ринку є кілька позицій енциклопедичних 
математичних словників. Як і в українській, так і в польській мові словники 
математичних термінів-епонімів взагалі відсутні. Вбачається за доцільне 
продовжити опрацювання української та польської математичної термінології 
та звернути більше уваги на лексикографічний аспект. 
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старший викладач-методист української мови та літератури 
                                      Теребовлянський коледж культури і мистецтв 

 

                                     УКРАЇНА 

 
Викладаючи літературу як навчальну дисципліну, схиляюся до думки про 

те, що саме вона дає велику можливість заглянути у людські душі, через 
призму художнього твору, через власний роздум, оцінку прочитаного. 

Глибоке усвідомлення творчої   манери автора як носія неповторності 
його мовної особливості та мовної наповненості тексту дає можливість 
студентові не тільки засвоїти ідейно – художній зміст, виражений у слові, а й 
усвідомити структуру тексту і дати власну оцінку. 

Осмислено читаючи, аналізуючи, думаючи, студент пізнає, навчається, 
експериментує, формується в комплексі з умінням будувати усне мовлення. 

Таким чином, створюються ідеальні умови для мисленнєвих та 
мовленнєвих механізмів. 

http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/732/1/03.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/nauk_zap_15/stat_15/zbirnuk.pdf#page=5
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Саме читання уможливлює постійний рух естетичної думки, мистецького 
світосприймання, роздум над  тим, що  стоїть між  людиною і світом. 

Здатність мови художнього твору дані  людині для того, щоб вона  мала 
можливість духовно  розвиватися, удосконалюватися, виростати зі світу 
матеріального у світ духовний. 

Уточнююче застереження слів  відомого українського філософа Григорія 
Сковороди  «На  березі часу стоїть людина», радше не заспокоює, а   
спонукає до роздумів про особистість людини, час, про прекрасний і 
водночас  тривожний  світ. Але ж кожна людина – теж світ. Скільки людей – 
стільки й світів. І мати в цьому  безмірі світів свою власну орбітну непросто, 
не просто збитися зі шляху, збочити на манівці. Для того, щоб у сучасному 
світі гідно триматися на  верхів’ях, потрібен молодій людині – студентові 
чіткий орієнтир. Таким орієнтиром стає світогляд [1]. 

Світогляд, за енциклопедією, - це «форма суспільної свідомості людини, 
через яку  вона  сприймає, осмислює й оцінює навколишню дійсність як світ 
свого буття і діяльності, визначає й сприймає своє місце й призначення в 
ньому», це «також система переконань, принципів та ідеалів». 

Осмислення себе як особистості  сьогодні здійснюється новими шляхами  
самореалізації і самоствердження. Сучасну професійну підготовку педагога і 
розвиток особистості студента можна охарактеризувати не тільки як 
перебудову свідомості, особистісного  самопізнання, а й як пошук шляхів 
удосконалення  нових реаліїв, нового часу для того, щоб сформувалася  
гармонійна людина – сьогодні студент, а завтра молодший спеціаліст. Така 
людина і потребує матеріальних благ, і духовного задоволення, і розуміння 
та усвідомлення себе в соціумі. 

Плин часу лишає відбиток на людині, впливає на світоглядні позиції, 
переконання. У педагогічній праці  це позначається особливо. Ми охоче 
говоримо сьогодні про вдосконалення педагогічної майстерності, про нові 
здобутки на цьому терені. І це, безперечно, важливо… Але, мабуть, є дещо 
важливіше за це. Я маю на увазі духовний світ  студента. 

Дбаючи лише про методичне оформлення уроку, про його вдосконалення, 
ми часом не розуміємо, що ці зусилля, можливо, й не матимуть жодного 
сенсу для студентів. Про що вони розмірковують, сприймаючи навчальний 
матеріал? Деякі ухиляються від відповіді, інші говорять неправду, 
пристосовуючись до стандартної думки. Лише меншість говорить про свої 
переконання щиро. 

А відтак слід будувати, як на мене, заняття так, щоб студент міг відверто 
висловити думку: правильну чи неправильну, але власну. Вислуховувати її 
нелегко. Простіше нав’язати свою, створюючи ілюзію повного засвоєння 
навчального матеріалу. Тому постає питання: чи справді потрібне оте 
вдосконалення педагогічної майстерності, коли вона, якого би високого рівня 
не досягла, може так і не зруйнувати стіни непорозуміння, не усвідомлення 
того, що бачиш і що чуєш?  А ще гірше, коли молода людина не відчуває 
себе в часі, не може сприймати життя і його справжніх цінностей, не здатна 
оцінити реальність, висловитись з того чи іншого приводу, сформувати  
власні судження. 
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Усвідомлюючи себе у часі, у своїй професійній діяльності, підводимо  
повсякчас на заняттях літератури молодь про смисл, сенс і мету життя. Ніщо 
не є позбавлене смислу. І питання про сенс життя постає при вивченні  
класичних і найновіших  сучасних творів. Адже світогляд починається  з 
вивчення себе у соціумі. Аналізуючи художні твори, ставимо питання: 

- чи вважаєте, що є сенс життя? 
- як взаємопов’язана  людина в історії? 
- чи можете уявити в будь – якому образі сенс життя, смисл життя, 

майбутність життя? 
З метою утвердження людини у собі, з метою утвердження себе у цьому 

світі (часто через образи персонажів) стараємося підтвердити  приналежність 
свою у реаліях життя. Спостерігаючи таким чином над долею героїв, 
узагальнюючи аналізуємо, стараємось побачити, намалювати в уяві цей 
смисл нашого буття. Неповторність кожного породжує неповторність  
висловленого про сенс, зміст життя і персонажів творів і одночасно й свого, 
своїх поступків, бачення, висновків. Проймаючись змістом художнього твору, 
йдучи слідами долі  літературних персонажів, проймаючись і змістом свого 
життя; розмірковуючи, не звільняємось від відповідальності за незвідану 
глибину усіх подій, що відбувалися і відбуваються у світі. Разом з автором 
художнього твору ми відчуваємо себе у житті, стаємо спільними із людьми 
минулого, і сучасного світу. Тільки тоді  прозріваємо, збагачуємося , пізнаємо. 

А згодом це стане великою підмогою у майбутній професійній діяльності 
[4]. 

Світоглядні орієнтири мають здатність змінюватися. Цього неможливо 
уникнути, але ж можна  змінити сам напрям. І таким духовним опертям у 
стихії навчального процесу стають   заняття з гуманітарних дисциплін. 

Як пояснити на  заняттях української  літератури велич подвигу – життя, 
наприклад, В.Стуса, якщо студент не розуміє або не хоче  розуміти  природи 
його переконань? Як його перейняти закликом В.Сосюри   любити 
Батьківщину? Тому часто студент зазвичай повторює за викладачем завчені 
тези, а в душі відчуває спротив. 

Щоб краще зрозуміти  переконання та творчість того ж таки В.Стуса, на 
мій  погляд, слід відтворити на занятті дух того часу, коли він жив: з 
допомогою документів, наводячи погляди сучасників, характеризуючи 
державну ідеологію та психологічний стан суспільства.  Треба намагатися  
зробити  студентів  членами тогочасного суспільства. Коли вони його 
відчують, то відчують  й тягар негативу. Мабуть, для деяких з них, як і колись  
для Стуса, виникне потреба змін, спротиву. Ця потреба  може народитися 
завдяки ефекту пережитого. Тоді студенти зрозуміють не лише колишні часи, 
але й цінуватимуть сьогоднішню можливість вільно говорити в умовах 
демократичного суспільства. Це і є одним із немаловажних аспектів 
формування світогляду молодої людини на заняттях української літератури. 

Художнє слово як зброя століттями перевірена і вивірена. Геніальний 
художній твір може спричинити в людині цілу бурю, цілу революцію. 

Високий дух життя і творчості наших класиків словесники прагнуть 
донести  для студентів що заняття. Однак наскрізним болем постає питання  
бажання читати. 
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Своєрідним світоглядним кодексом залишаються слова Т.Шевченка: «Ми 
просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою» («Доля»); І.Франка 
«Життя лиш доти має вартість, доки чоловік може  помагати іншим. Хто хоч 
хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого, ніж смерть. Беркути додержують  
слова  навіть ворогові і зрадникові». 

 

«Не ридать, а добувати. 
Лиш боротись значить жить…» 
 

На цих та інших творах – заповітах ми правимо  свою громадянську 
совість, формуємо свої світоглядні  позиції. До них ми припадаємо, як до 
цілющого  національного джерела, бо повинні розуміти, що без  серйозної  
роботи душі і почуттів студентові не засвоїти  творів, не поглибити своїх  
потужних пластів совісті. 

Література завжди стає у пригоді тим, хто хоче чути, бачити, 
усвідомлювати і зрозуміти. 

Осмислення законів музичного мистецтва, виражальних засобів, 
внутрішніх закономірностей музичної творчості, створюють передумови та 
становлення  психологічного рівня  готовності студентів до потреби  у 
самовираженні свого внутрішнього світу – світогляду [2]. 

А він виражається наявністю знань, професійно – зорієнтованого 
сприймання та усвідомлення значення власної  діяльності для прогресивного 
розвитку особистості. 

Мати велику внутрішню «сконцентрованість ідеї, - закликає усіх М. 
Коцюбинська. – Магістральна ідея - значення духовності у формуванні 
людини, нації, суспільства, її безсумнівний пріоритет у всій ціннісній системі  
суспільного буття. Нині ця ідея загальновизнана – корозія бездуховності, що  
роз’їдає наше суспільство, надто очевидна»  [2]. 

Поетеса має рацію: що відбивається в наших очах, залежить від того, з 
яких позицій ми дивимося на світ. А це не байдуже для нашого суспільства. 

Г. Сковорода, І.С. Нечуй - Левицький, І.Франко та багато українських 
педагогів – просвітителів у світоглядних ідеях розкривають сутність 
народності як головного засобу формування ментальності молодої людини.  
Ідея народності – це головна ідея їх художньої творчості. Ці «сіячі правди і 
добра», письменники – правдолюби застерігали проти морального 
виродження: науки без народності, зневажання материнського слова, 
ігнорування оточення, з якого вийшов, байдужості до власного народу та 
історії свого краю, згубності русифікації українського народу. 

Ось що становить основні орієнтири сучасного світогляду студентської 
молоді. 

Як дорогу святиню маємо передати молодим поколінням нашу 
національну гордість, наші національні  ідеали  [3]. 

«Дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що мистецтво, література – це 
автономна система, яка розвивається за своїми, ще до кінця не пізнаними 
законами. Ми повинні залишатися вічною таїною», - говорить М. Жулинський. 
А ми, педагоги, повинні  наблизити студентську молодь  до цього унікального, 
витвореного уявою  і фантазією світу, навчити пізнати його, знайти у цьому 
насолоду і користь. А це надто важливо для майбутнього нашої країни [2]. 
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М. Жулинський називає Ліна Костенко, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро 
Павличко. Ось ці люди і десятки інших особистостей мають формувати 
світогляд українця, суспільні настрої і визначити, - як бачить 
літературознавець, - перспективу розвитку суспільства. 

А щоб прислухатися до голосу моральних авторитетів, суспільство має 
бути підготовленим до того, щоб їх чути і розуміти [3]. 

Погляди та переконання формує сучасне життя. Вони і шокують, і 
водночас інколи не позбавлені сенсу. І безглуздими є спроби нагадувати, що 
є речі, значно сильніші за гроші й матеріальний добробут. Сучасну молоду 
людину це не переконає. Треба вирішувати, як вплинути на формування 
світогляду молоді.  

І це, як на мене, найважливіше завдання і виконує історія, література, 
мистецтво, музики і сучасний високоосвічений педагог - патріот, який 
усвідомлює свою працю – горіння – боротьбу, в якій «довершеність метою 
мріє», з суворим кодексом вимог та порозумінь, несучи дорогоцінний тягар 
покликання, здатного формувати людину майбутнього. 
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The legal order is one of the most complicated and overwhelming categories 

that characterize the right of law and its existence. A lawyer novice and ordinary 
citizen-observer on legal order can speak only in the context of real relationships 
in society and to a greater extent in public places, bringing the understanding of 
legal order into public order, which, of course, cannot fully disclose all aspects of 
the legal order. But let's not deepen into the delicate matter of the theory of law, 
but this is not important at the moment. 

Recent years of modern Ukrainian history have shown the presence in the 
society of seemingly at first glance of informal institutions, which, with the use of 
force, as a rule, physical force, provided and continue to provide for the resolution 
of conflict situations around important local or regional issues that were not 
resolved by the authorities or the same solution did not suit the representatives of 
these informal institutes. Such social institutions combine a clear organization and 
discipline, a semi-military form, and necessarily the ability to apply force that 
actually solves a conflict situation in favor of an interested party where informal 
power institutions operate. From the point of view of the law, the activities of such 
institutions cannot be recognized as legitimate and only in the absence of the law 
of the activities of such institutions is possible. Such paramilitary formations or 
paramilitary groups are a substitute for the institutions of the state, which must 
decide in accordance with the current legislation based on the provisions of the 
Constitution, all controversial, including conflict situations, establishing in 
accordance with the provisions of law the real legal order in society. 

Despite the fact that Art. 260 of the Criminal Code of Ukraine establishes 
liability for the creation of unpowered paramilitary or armed units, today our state 
has a number of problems with the creation and activity in its territory and 
temporarily occupied territories of such kind of illegal associations. This state of 
affairs is primarily due to a number of reasons and conditions that influenced the 
development and activities of the latter in the territory of Ukraine. At the same 
time, participants of illegal militarized or armed formations committing socially 
dangerous acts in order to protect state sovereignty, constitutional order, territorial 
integrity and inviolability of Ukraine should not be brought to criminal liability within 
the circumstances that exclude criminal acts [1]. 

The lack of law and the lack of authorities lead to the formation, existence of 
paramilitary formations, whatever name they would have and who would not be in 
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their composition. In the future, such formations compete with the law enforcement 
agencies, acting in the direction of establishing legal order at their discretion. But 
will it be the legal order? Will this not be the vision of the legal order at the 
discretion of everyone who represents such paramilitary formations? Does not it 
lead to deepening the crisis of law and power? The questions are clear and the 
answers are clear: the paramilitary formations with their so-called paramilitary 
legal order are a manifestation of irresponsible attitude to protecting the law of the 
state and, unfortunately, evidence of the weakness of state authority, which loses 
credibility and suffers humiliation precisely because of the existence of the 
mentioned formations. We can hear good words about involving the public in the 
protection of public order, we can once again take a sedative from politicians who 
are interested in such formations and, incidentally, produce their existence, but the 
essence of it will not change - the state authority, which deliberately speculates on 
existence competitive force detachments, which is incapable of ensuring legal 
order, requires significant reforms to strengthen the legitimacy and trust of society. 
Paraphrasing the famous saying if state legal order enforcement bodies are not 
able to protect a person and society, such protection will introduce other 
paramilitary forces by establishing their paramilitary quasi legal order. An example 
of recent court and court events surrounding a mayor of one of the largest cities 
showed all the decaying activity of paramilitary formations, and at the same time 
testified again that one so-called informal power organization necessarily got to 
confront another power organization, whose confrontation is also ruled out in its 
true sense, the activities of the authorities, including the judiciary, on the 
restoration of violated legal order, and the protection of law, are being 
undermined. 

In turn, under paramilitary should be understood formations that have an 
organizational structure of a military type, namely: unitedness, subordination and 
discipline, and in which military or artisan or physical training is carried out. Armed 
units should be understood as paramilitary groups that are illegally possessing 
firearms, explosives or other types of weapons suitable for use [2]. 

However, regardless of their organizational form, they represent a serious 
threat to public safety in general, regardless of the purpose for which they are 
created, and whether they participate in committing various types of criminal 
offenses. Therefore, it is extremely important to understand what causes and 
conditions contribute to the creation of paramilitary or armed units not provided for 
by law. After all, the causes are those factors that give rise to crime as a 
consequence. And conditions, although they do not directly produce crime, but 
open the way for the causes of actions, facilitate the onset of socially dangerous 
consequences [3]. 

The paramilitary’s quasi legal order is the first serious evidence of the 
destruction of authority of its constitutional deformation, which cannot be left out of 
the attention and response of civil society and its institutions. An exception to this 
rule is if the paramilitary formations have conditional informality and if such 
education is not left beyond the control of the state. Nevertheless, in this case a 
serious mistake is assumed, since the legal order cannot have substitutes. 
Paramilitary formations dissolve both the idea of law and the appointment of the 
state, and this leads to more serious consequences, which can be the dismantling 
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of the insolvent to the legitimacy of authority and social chaos instead of the legal 
order. The causes of crime are socio-psychological circumstances that directly 
generate and reproduce crime and crimes as their own natural consequence. In 
turn, the terms of crime are a complex of phenomena that in themselves can not 
give rise to crime, but serve as certain circumstances contributing to its 
occurrence and existence. The latter are divided into three main groups: 
concomitant (forming a general background of events and events, circumstances 
of place and time); necessary (without such conditions the event could not come); 
sufficient (a set of all necessary conditions) [4]. 

The concept of the causes and conditions of a specific crime, as a rule, also 
includes the features of the formation of a person, his social and psychological 
status, activities and the complex of objective external circumstances in which he 
is. Thus, the causes and conditions of a specific crime are: an environment that 
forms disharmony or deforms the needs, interests, values of a particular person, 
which become the basis of criminal motivation; criminogenic motivation itself; 
situations in which the person is in the process of formation, life activity and 
directly during the commission of a crime, and which contribute to the emergence 
and implementation of criminal behavior motivation (conditions conducive to a 
specific crime); psychophysiological and psychological peculiarities of the person 
who increase her sensitivity to the external criminal influences and stimulate their 
transformation into an internal position [5]. 
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Dans la Constitution de la Confédération suisse [1], les normes de 

coordination sont très largement présentes et les domaines d’utilisation de la 
technologie juridique de coordination sont très variés. 

Par exemple, conformément à l'article 57 de la Constitution, l'Union et les 
cantons, dans le cadre de leurs compétences, veillent à la sécurité du pays et à la 
protection de la population. Ils coordonnent leurs efforts dans le domaine de la 
sécurité intérieure. Sur la base de l'article 63 de la Constitution, l'Union 
réglemente l'enseignement professionnel. Il dirige des lycées techniques; il peut 
créer, gérer ou soutenir d'autres établissements d'enseignement supérieur et 
d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut faire dépendre son 
soutien de sa fonction de coordination. 

Une caractéristique de la technologie de coordination dans les normes 
constitutionnelles suisses est également que non seulement des aspects négatifs 
mais également positifs sont associés à la présence ou à l'absence de 
coordination [2; 342]. Ainsi, conformément à l'article 64 de la Constitution, l'Union 
encourage la recherche. Il peut notamment faire dépendre cette promotion de sa 
fonction de coordination.  

Conformément à l'article 75 de la Constitution, l'Union établit les principes de 
l'aménagement du territoire. Il est confié aux cantons et sert à l'utilisation 
rationnelle et économique des terres et à la colonisation ordonnée du pays. 
L’Union encourage et coordonne les efforts des cantons et coopère avec eux. 

L'article 88 de la Constitution dispose que l'Union établit des principes 
concernant les réseaux routiers piétonniers et touristiques. 2. Il peut soutenir et 
coordonner les activités des cantons en matière de construction et de 
maintenance de tels réseaux.  

La Constitution de la Confédération suisse contient également de nombreuses 
«normes de consentement», qui sont loin d'être toutes reconnues comme normes 
de coordination, bien qu'elles présentent encore les principaux signes de normes 
de coordination [3; 53]. Ainsi, en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 53 de la 
Constitution, toute modification de la composition des cantons nécessite le 
consentement de la population concernée, des cantons respectifs, ainsi que de la 
population et des cantons. Les changements territoriaux entre les cantons 
requièrent l'accord de la population respective et des cantons respectifs, ainsi que 
l'approbation de l'Assemblée de l'Union sous la forme d'une décision alliée. 
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Conformément au paragraphe 5 de l'article 76 de la Constitution, l'Union 
décide des droits sur les ressources en eau internationales et des redevances y 
afférentes avec la participation des cantons concernés. Si les cantons ne peuvent 
s'accorder sur les droits aux ressources en eau intercantonales, l'Union décide. 

Les normes de coordination des lois sont également largement répandues 
dans la législation suisse actuelle. 
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As it is noted by O. H. Sereda, labor law, being an effective component of 

social and legal systems, is an autopoietic system that is aimed at updating 
theoretical approaches to the legal regulation of labor, improving labor legislation 
in modern conditions. The characterization and definition of the labor law as an 
autopoietic system allows us to discover new conceptual approaches and offer 
practical dimensions of the labor law and the legal mechanism for the 
implementation of labor rights, as well as to demonstrate the role of the labor law 
in the context of modern legal systems and the scope of the labor law in the 
development of socio-economic rights and freedoms of an employee [5]. 

The latest international literature substantiates the need to take a fresh look at 
the social purpose and official functions of the labor law. Firstly, there is an opinion 
that in the new conditions, the functional orientation of the labor law should not be 
a one-sided protection of the interests of only employees while ignoring the rights 
and interests of employers. It is alleged that with such a one-sided orientation, the 
labor law can become counterproductive and damage the economic development, 
normal functioning of a market economy and, ultimately, the needs and interests 
of the employees as producers and as consumers. Secondly, today the social 
function of the labor law cannot be confined only to labor protection, as was 
previously thought. One more aspect of this function should be identified: concern 
for the most complete consolidation and consistent development of human rights 
in the field of labor. It partially coincides with labor protection, but is not identical to 
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it. Along with ensuring labor protection, the labor law should be entrusted with an 
equally important mission to be the guarantor of the wide range of socio-economic 
rights and freedoms that a person participating in the labor process is endowed 
with. The world community recognized these rights and freedoms, together with 
political and other ones, as the stumbling block of the civilization of any state [4]. 

According to I. Ya. Kiseliov, the emphasis on human rights enhances the role 
of the values of the universal civilization, general democracy, international labor 
standards, enshrined in acts of the UN, the ILO, the Council of Europe and the 
European Union. It may be illustrated by the examples of the labor law 
development in many advanced countries. Thus, the EU countries not only 
proclaimed their commitment to universal civilizational values, but also ratified 
international and regional human rights acts, announced the priority of the 
international law in relation to the national law. Many generally recognized human 
rights standards operate in these countries as the national law, are considered as 
the most important source of the national labor law, and in some countries even as 
its most important source [4]. 

According to economic theory, employees compare the benefits of extra hours 
of work with the costs of losing free time, and on this basis decide on the desired 
number of working hours. However, in reality, the requirements for the length of 
the working day are more often established by the employer, and the number of 
required hours of work is indicated in the employee’s labor contract [2]. 

The term «work-life balance» itself appeared at the end of the 80s. The 
Cambridge online dictionary explains it as the ratio of time spent doing your job to 
the amount of time you spent doing things you enjoy: yourself, family, friends, 
relaxation [6]. The concept «work-life balance» in Ukraine is more known and 
familiar as «the balance between work and personal life». 

The feeling of balance or harmony is exclusively individual for each person, 
which, moreover, may be changed more than once in the course of life. The 
opposite of this word and condition is imbalance. The imbalance manifests itself in 
different ways: mistakes, strained relationships with colleagues, professional 
burnout, insomnia, a constant feeling of discomfort, lack of strength, energy, time 
for oneself, family, health, sports, hobbies. 

It is worth noting that the legislation of Ukraine, as wells as of many European 
countries, enshrines the norms aimed at protecting the rights and freedoms of 
employees. For example, Art. 50 of the Labor Code of Ukraine (hereinafter 
referred to as – the Labor Code), established the normal working hours of 
employees, which cannot exceed 40 hours per week. When concluding a 
collective agreement, enterprises and organizations may establish a standard for 
working hours shorter than that provided for in the first part of this article [1]. 

That is, you need to monitor how many hours you spend on work (per week or 
month, not per day). Logically, this also includes the time that a person spends to 
get to work and back. 

Art. 62 of the Labor Code also states that overtime work is generally not 
permitted. Overtime is considered hours worked in excess of the established 
duration of the working day (Articles 52, 53 and 61). The owner or his authorized 
body may apply overtime only in exceptional cases, which are determined by law 
and in the third part of this article [1]. 

In fact, the issue of “work-life balance” worries the heads of all international 
companies. After all, if employees come to work unrefreshed, worried about their 
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unfinished domestic chores, then such employees will not be productive in their 
workplace. That is why it is necessary to pay attention to the balance between 
work and personal life. 

Many companies try to put a lot of emphasis on the rest of their employees. In 
international companies, team building is popular – the process of encouraging 
members of a group to work well together, building a single, whole team. 

It cannot be called a part of your personal life, because you spend time with 
colleagues, but it is a separation from the normal work process and the 
opportunity to get to know your colleagues better, relax, and gain new ideas. And 
all these companies do this at their own expense, to improve the balance between 
the work and life of their employees.  

Article 66 of the Labor Code sets breaks for rest and meals. So, employees 
are given a break for rest and meals lasting no more than two hours. The break is 
not included in working hours. The break for rest and meals should be provided, 
as a rule, four hours after the start of work. The start and end time of the break is 
established by the internal labor regulations. Employees use the break time as 
they wish. At this time, they can leave the place of work [1]. 

With a five-day workweek, employees are given two days off per week, and 
with a six-day workweek, one day off. A common day off is Sunday (Article 67 of 
the Labor Code). 

In addition, Art. 73 of the Labor Code defined holidays and non-working days.  
The current legislation of Ukraine also provides for several types of holidays 

(for childcare, for some important events in life – weddings, childbirth and others). 
The main one is an annual leave. According to Art. 74 of the Labor Code, the 
citizens who are involved in labor relations with enterprises, institutions, 
organizations, regardless of ownership, type of activity and industry affiliation, as 
well as working under an employment contract with an individual, are granted 
annual (main and additional) vacations with preservation of their place of work 
(position) and salaries [1]. 

That is, vacation also applies to Work-Life Balance. Vacation is one of the 
largest and longest types of time off and it is very important here to have a flexible 
vacation, so that the person himself-herself can decide when to take it and for how 
many days.  

And if it happened that a person had to work overtime hours, either on 
weekends or holidays, or an employee was called from vacation, he should have 
the opportunity to compensate for this time.  

Work on a weekend can be compensated, with the consent of the parties, by 
providing another day off or paid double time. Payment for work on a weekend is 
calculated according to the rules of Article 107 of this Code (Article 72 of the Labor 
Code) [1]. 

It is worth noting that it is better to use the right to compensate for such days 
with additional day off. Some people prefer to take this compensation with money, 
but to restore the strength that the body needs for effective work, a day off is 
better.  

An important point for the Work-life balance is the ability to work from home in 
part or in whole, today such work organization is increasingly common, but it is not 
regulated by law. 

In general, the legislation of Ukraine enshrines positive aspects in terms of 
ensuring the principle of Work-life balance, which need to be improved, taking into 
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account the personal and family needs of employees in the course of fulfilling work 
duties.  
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УКРАЇНА 

 

На сучасному етапі становлення суспільства інформація займає 
невід’ємне місце серед потреб людини. Фактично право на інформацію є 
одним із найважливіших здобутків людства на шляху до становлення 
демократичної держави, у якій панує законність, верховенство права та 
рівність громадян перед законом. Варто зазначити, що в процесі зародження 
європейських цінностей право збирати, зберігати, використовувати й 
поширювати інформацію є фактичним виконанням, взятих на себе 
міжнародних зобов’язань, передбачених статтею 10 ЄКПЛ 1950 року. 
Представники ООН, Ради Європи, ОБСЄ в своїх доповідях звертають увагу 
на те, що право на доступ до інформації є необхідною умовою для участі 
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громадян в ухваленні державних рішень, запорукою розвитку демократії та 
фундаментом у боротьбі з корупцією. Право на доступ до інформації має 
базуватися на основних принципах Європейського адміністративного 
простору, якими є прозорість та відкритість публічної адміністрації. Не 
спростовуючи істину, можемо зазначити, що основне право людини – це бути 
ознайомленим в достатньому обсязі зі станом виконання органами державної 
влади та місцевого самоврядування своїх завдань та функцій.  

У цілому українське законодавство про доступ до публічної інформації 
відповідає вимогам міжнародних стандартів про свободу доступу до 
інформації. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 
2011 р., зі змінами за міжнародним рейтингом забезпечення права на 
інформацію, розроблений міжнародними організаціями Access Info Europe 
(Іспанія) та Centre for Law and Democracy (Канада), посів 8 місце серед 89 
країн світу [1]. Проте, не дивлячись на достатній рівень правового 
регулювання права на доступ до публічної інформації та наявність 
позитивних наукових висновків міжнародної спільноти, на практиці 
відбувається його систематичне порушення розпорядниками публічної 
інформації. Можна констатувати, що існуюча державно-правова практика з 
питань доведення до відома громадян інформації не зовсім відповідає 
стандартам демократичної держави. З огляду на вищезазначене, вбачається 
за необхідне проаналізувати основні способи захисту права на доступ до 
публічної інформації. 

Конституція України закріплює цілий комплекс прав і свобод людини й 
громадянина, що визначають її правовий статус у сфері інформаційних 
відносин. Право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати 
інформацію передбачене статтею 34 Конституції України [2]. 

На сьогодні існує багато труднощів у сфері доступу громадян до публічної 
інформації. Використання інформаційного запиту як одного з дієвих правових 
інструментів для ознайомлення з основними засадами діяльності владних 
структур не завжди є ефективним з огляду на об’єктивні фактори. Як показує 
практика, більшість запитів на інформацію ігноруються, розпорядники часто 
безпідставно відмовляють у наданні інформації у зв’язку з віднесенням 
запитуваної інформації до інформації з обмеженим доступом, мають місце 
випадки надання неповної інформації, порушуються строки надання відповіді 
на інформаційний запит. Досить актуальним та поширеним серед 
громадськості є інтерес до ознайомлення з інформацією про цільове 
використання бюджетних коштів та розмірами заробітної плати працівників 
установ, що утримуються за рахунок Державного бюджету [3]. 

Як висновок, автор констатує, що така інформація надається не в повному 
обсязі. У зв’язку з цим постає питання про правомірність дій розпорядників 
публічної інформації. Відповідно до Рішення Конституційного Суду України 
від 20.01.2012 року перебування особи на посаді, пов’язаній із здійсненням 
функцій держави або органів місцевого самоврядування передбачає не лише 
гарантії захисту прав цієї особи, але й додаткові обтяження. Публічний 
характер як самих органів – суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових 
осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської 
думки про довіру до влади та підтримку її авторитету в суспільстві [4]. Таким 
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чином, можемо відзначити стрімку тенденцію до фактичного порушення 
вимог закону.  

У доктрині та практиці виділяють два способи захисту порушеного права: 
адміністративний та судовий. Універсальним та одним із найефективніших 
способів захисту є судовий, оскільки, згідно зі ст.124 Конституції України, 
юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у 
державі. Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб [2].  
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації 
до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства. 
Пункт 7 частини 1 ст.19 КАСУ передбачає, що юрисдикція адміністративних 
судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема на спори 
фізичних та юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 
оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до 
правосуддя. Особа, яка вважає свої права порушеними звертається до 
адміністративного суду з адміністративним позовом [5].  При зверненні до 
адміністративного суду необхідно, насамперед, визначитися до якого саме 
суду подати позов та врахувати особливості територіальної і предметної 
підсудності. 

 Наступним способом захисту є подання скарги керівнику розпорядника 
або вищому органу. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 
публічної інформації до вищого органу можливе лише за наявності такого 
органу. Вказаний орган існує в системі органів виконавчої влади, зв'язок між 
якими відбувається на засадах підпорядкованості нижчого органу вищому. У 
процесі розгляду скарги керівник чи вищий орган може: скасовувати або 
змінювати оскаржувані рішення; невідкладно вживати заходів до припинення 
неправомірних дій; виявляти, усувати причини та умови, які сприяли 
порушенням; забезпечувати поновлення порушених прав; забезпечувати 
реальне виконання прийнятих у зв’язку із заявою чи скаргою рішень; вживати 
заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних 
збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав 
чи законних інтересів тощо [6]. 

Одним із демократичних способів захисту є звернення зі скаргою до 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Відповідно до статті 
14 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини» від 23.12.1997 р., зі змінами, Уповноважений здійснює 
парламентський контроль за дотриманням права на доступ до публічної 
інформації. За скаргою омбудсман вносить подання до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і 
службовим особам для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених 
порушень права на інформацію або сприяння їх поновленню, здійснює 
контроль за їх реалізацією; у разі виявлення підстав для притягнення до 
адміністративної відповідальності за порушення права на інформацію ініціює 
процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 212-
3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (складає протокол 
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про вчинення адміністративного правопорушення та передає його до суду) 
[7]. За матеріалами  щорічної доповіді омбудсман звітує про стан додержання 
прав людини та основоположних свобод. До прикладу, протягом 2018 року до 
Уповноваженого надійшло  4201 повідомлення про порушення права на 
доступ до інформації. У результаті застосування Уповноваженим 
різноманітних заходів реагування до розпорядників публічної інформації 
зменшилась кількість таких порушень. Найпершим дієвим інструментом, 
покликаним виправити ці порушення, є акти реагування Уповноваженого. 
Зокрема, за 2018 рік було складено 295 протоколів за порушення вимог 
законодавства у сфері доступу до публічної інформації (за частинами 
першою, другою, четвертою, дев’ятою статті 2123 КУпАП) [8]. Таким чином, 
можемо зауважити, що омбудсман належним чином реагує на подані скарги 
та вживає необхідних заходів для припинення та запобігає порушенню права 
на доступ до публічної інформації. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто зробити наступний висновок. 
Обрання того чи іншого способу захисту порушеного права залежить від 
суб’єктивних факторів таких як: фінансові можливості, складність та 
обставини справи, вимоги законодавства, готовність запитувача інформації 
до відстоювання, наданих Основним Законом держави прав та використання 
наданих правових інструментів. Особа обирає конкретний з них на власний 
розсуд, керуючись власними переконаннями, не забуваючи при цьому про 
дух та букву закону. 
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УКРАЇНА 

Римське право належить до найвеличніших здобутків людської культури 
та цивілізації. Безсумнівним є те, що римське право – як явище римо – 
античної культури – зберігає свою значущість і сьогодні, попри те, що не існує 
Римської держави, а в повсякденному житті вже не використовується латина 
як засіб комунікації. Впродовж усього періоду функціонування римське право 
доводить свою життєвість такими специфічними рисами, як: практичність, 
високий рівень узагальнення, світськість тощо. 

У традиції римського суспільства заняття юриспруденцією було одним з 
найбільш поважних та благородних видів діяльності. Одне із прислів’їв 
римського юридичного побуту проголошувало, що знатній та благородній 
людині ганебно не знати права, в якому вона обертається. Юридичне 
пізнання розглядалося як щось священне (від традиції жерців) [1].  

Розвитку юриспруденції та широкій діяльності юристів сприяли такі 
чинники: 

1) суворий формалізм цивільного права вимагав появи особливих 
спеціалістів, за порадами до яких могли би звертатися громадяни при 
укладенні ними різного роду угод; 

2) система побудови римської магістратури і римського суду – для 
виконання обов’язків претора, квестра, цензора, еділа й інших – вимагала 
знання права; 

3) весь лад римського життя вимагав загального ознайомлення всіх і 
кожного з елементарними положеннями права [2].  

В часи правління імператора Августа з’являються два видатних юристи, 
однолітки і антагоністи в житті і юриспруденції. Перший з них – Marcus 
Antistius Labeo – походив з аристократичного роду і за своїми політичними 
переконаннями належав до прибічників старої Республіки. За Августа він був 
претором, але далі претора його кар’єра не пішла: за одними даними, він 
відхилив запропонований йому Августом консулат, а за іншими – Август 
віддав перевагу іншому. Відмовившись від політичної кар’єри, Лабеон цілком 
присвятив себе юриспруденції. Помпоній повідомляє, що він півроку жив у 
Римі і займався викладанням, а інші півроку проводив у своєму маєтку, 
створюючи літературні твори. Всього ним написано близько 400 книг. 

Другий – Cnesus Ateіus Captio – натомість, походив з незнатного роду, що 
піднісся лише за диктора Сулли і належав до партії нового державного 
режиму. У політичній кар’єрі він пішов далі Лабеона: у 5 р. до н. е. був 
консулом, а потім і pontifex maximus. Літературна діяльність Капітона далеко 
не була такою обширною, як Лабеона. За життя обидва юристи мали, мабуть, 
однаковий вплив, але згодом доля їх стала різною: тоді як Лабеон 
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залишається одним з перших авторитетів юриспруденції і часто цитується 
пізнішими юристами, Капітон забувається, не залишивши по собі жодного 
помітного сліду. Помпоній, розповівши про Лабеона і Капітона, додає: «hi duo 
pritnum veluti diversas sectas fecerunt», тобто від них пішли ніби дві різні школи 
в юриспруденції. Школа, яка веде свій початок від Лабеона, та її послідовники 
називаються на ім’я його найближчого учня – Прокула – прокульянцями 
(proculiani), а школа, яка веде початок від Капітона, названа іменем його учня 
Сабіна – школою сабіньянців (sabiniani; інакше ще – cassiani, від Cassius 
Longinus, учень Сабіна) [3].     

З цілої плеяди юристів, які групуються довкола цих шкіл, заслуговують 
наголошення – із сабіньянців: Gaius Cassius Longinas (від імені якого і сама 
школа, як було сказано вище, – називається ще cassiani) Celius Sabinus, 
Javolenus, з прокульянців: Nerva – батько і Nerva – син, Pegasus, Neratius 
Priscus. Найбільше значення мали такі три:      

1) Р. Juventius Celsus; він згадується серед змовників проти імп. 
Доміциана в 95 р.; потім був претором, двічі консулом – востаннє в 129 р.– 
членом consilium principis за Адріана. Належав він до школи прокульянців; 
його головним доробком є Digesta в 39 книгах. Римське право зобов’язане 
йому деякими новими ідеями, причому специфічною особливістю є різкість 
його критичних зауважень (у fr. 27 D. 28).       

2) Salvius Jullanus, про якого вже було сказано вище як про редактора 
Адріанівського edictum perpetuum. Юліан належав до школи сабіньянців; був 
з міста Hadrumentum в Північній Африці (нині – Susa, в Тунісі), де 1899 р. 
була знайдена колона, споруджена на честь Юліана його рідним містом) (8). 
Як відомо з напису на цій колоні, Юліан займав багато різних державних 
посад, був членом consilium імп. Адріана і взагалі, мабуть, був впливовою в 
державі особою. Помер незадовго перед 169 р. Як юрист, Юліан посідає одне 
з перших місць у класичній юриспруденції; з творів найбільше значення мали 
Digesta в 90 книгах. Його учнем – Афріканом – були видані потім Quaestiones. 

3) Sextus Pomponias, якого вже неодноразово цитували, відомий як автор, 
що дав зведення з історії римського права, особливо з історії римської 
юриспруденції. Про його життя нічого невідомо. Можливо, Помпоній стояв 
осторонь державної кар’єри і присвятив себе виключно викладанню та 
літературі. Кількість його творів величезна; заслуговують на згадку коментар 
ad edictum, що обіймав близько 150 книг, коментар ad Sabinum, variae lections 
i liber singularis enchyridii, уривок з якого в Юстиніанівському зведенні містить 
ті історичні відомості, що про них зазначено вище. Як юрист він постає не 
стільки оригінальним мислителем, творцем нових ідей, скільки ґрунтовним, 
добросовісним компілятором.   

Проаналізувавши вищенаведене можна зробити висновок про те, що 
право та його знання завжди були важливою складовою життя суспільства, 
котре не може існувати без юристів. В кожній сфері існують конфлікти та 
проблеми, вирішити які можуть лише професіонали, котрі віддано, 
справедливо без симпатій та антипатій виконують, покладені на них, 
обов’язки. Нам залишається лише зрозуміти важливість права, як основного 
регулятора суспільних відносин та віддавати належне усім правникам усіх 
часів.  
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УКРАЇНА 

 
За всі роки існування права було висунуто дуже багато різних теорій та 

концепцій його виникнення. Це зумовлено тим, що кожен народ, нація мала 
своє бачення про те як воно було створене та як розвивалось, тому що право 
як і держава є продуктом суспільних відносин. Кожне з існуючих вчень 
пояснює причини виникнення держави і права з різних сторін, бо на це 
впливали всілякі фактори, такі як: час, ідеологія, характер економічних та 
політичних відносин, релігія. Плюралізм поглядів дає можливість широко 
ознайомитись та дослідити суть цього питання, задля запобігання проблем та 
помилок зараз і у майбутньому.  

Дуже цікавою є саме психологічна концепція. ЇЇ поява була пов’язана з 
процесом становлення психології як самостійної галузі знань. До 
представників цієї концепції можна віднести: – Г. Тарда, Ф. Гіддінга, 
Л. Петражицького, котрі вбачали саме в психіці людей джерела і основи 
права. Г. Тард, проводячи психоаналіз суспільних відносин, вбачав 
головними соціальними процесами конфлікти, пристосування та поразки, за 
допомогою яких індивід засвоював норми, цінності та нововведення [1]. 
Завдяки їм первісні відкриття систематизувалися і складалися в систему 
законів і уряд. Ф. Гіддінг, вважав саме свідомість раси причиною виникнення 
суспільства, права і держави, тобто пошук людьми подібних собі. 

Оригінальну психологічну теорію права висунув Лев Йосипович 
Петражицький (1867 – 1931 р.) – професор юридичного факультету 
Петербурзького університету. Його погляди найбільше повно викладені в 
книзі “Теорія права і держави в зв'язку з теорією моральності” (1907 р.) [2]. 
Він розрізняв два види реальності - фізичну (матеріальну) і психічну. Оскільки 
неможливість віднесення права до фізичної реальності (наприклад, до 
часточок друкарської фарби, якими на папір нанесено текст закону) досить 
очевидна, то не залишається нічого іншого, як визнати право особливою 
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психічною реальністю. Право для Л. Петражицького - не законодавчі норми, 
не правові відносини, які об'єктивно складаються в суспільстві, тим більше не 
якась «ідея» в платонівському сенсі, а виключно індивідуальне психічне 
явище - психічне переживання, котре має особливі ознаки [3]. 

Психологічний напрям відкидає обумовленість права матеріальними 
умовами життя суспільства і визначає головними факторами суспільного 
розвитку психологічні властивості характеру, інстинкти людей, їх почуття та 
переживання. Психологічні вчення вбачають джерело права у психіці людей. 
Всі правові явища – продукт свідомості людини, існують не об’єктивно, а 
лише тією мірою, якою людина їх усвідомлює для себе [4]. 

Багато різних дослідників, таких як В.Д. Титов, В .В. Дудченко, 
Л. О. Корчевна, Г. Д. Гурвіч підтримують актуальність наукового доробку 
Л. Й. Петражицького для сучасної юриспруденції. 

До головних ідей цієї концепції можна віднести те, що всі правові 
відносини поділяються на два види права: позитивні, які походять від 
держави, та інтуїтивні, до яких належать особисті права. Вони можуть бути 
пов’язані між собою. Поняття та суть права походить не від діяльності 
законодавця, а від психологічних закономірностей – правових емоцій людей, 
які носять імперативно – атрибутний характер.  

До переваг цієї концепції можна віднести те, що звертається увага на 
психологічні моменти та їх роль в процесі функціонування права на рівні з 
економічними, політичними, а також те, що акцентується увага на ролі 
правосвідомості в правовому регулюванні та правовій системі суспільства.  

Варто сказати, що психологічна теорія дуже сильно вплинула на наступні 
правові дослідження, в тому числі й сучасну американську теорію права, тому 
не слід її недооцінювати.  
                                                      

Список використаних джерел: 
1. Радько, Т. Н. (2012). Теория государства и права. Москва: Проспект. 
2. Петражицкий, Л. И. (1909). Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности (Т. 1). СПб.  
4. Атоян, О. М. (2010). Ідея інтуїтивного права в концепції Л. Петражицького. 

Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, (2), 9-11. 
5. Баран, А. В. (2015). Праворозуміння: гносеологічний аналіз. Вісник 

Національного університету «Львівська Політехніка». Юридичні науки, 
(827), 120-127 

  



20 septembre 2019  Genève, Suisse  83 
. 

DOI 10.36074/20.09.2019.v2.07 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ 
(ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА НОРМОТВОРЧІ 

ПРОБЛЕМИ) 

Кравчук Світлана Миколаївна 

здобувач наукового ступеня кафедри історії держави, права 
та політико-правових учень 

Львівський національний університет ім. І. Франка 

ст. викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук 
Українська академія друкарства 

присяжна суддя Шевченківського районного суду м. Львова 

УКРАЇНА 

Проблеми теорії інтелектуальних прав людини впродовж багатьох віків 
хвилюють розум людства. 

Ця проблематика багатогранна та має міждисциплінарний характер. Нею 
у різний час займались від філософа, економіста, юриста до окремого 
митця.  Базові принципи були закладені такими філософами як Вольтер, 
Дідро, Гольбах, Гельвецій, Руссо. Вони покладались на так звану теорію 
природного права. 

У другій половині XX ст. інтелектуальні права людини стали набувати 
особливо витребуваних тим часом рис – ціноутворення та комерційної 
реалізації. Це зумовило можливість формування міжнародного обміну 
науково-технічними досягненнями. Почала відбуватись міжнародна торгівля 
ліцензіями. 

В XXI ст. наука стала безпосередньою виробничою силою й у світі 
«дозрів» новий технологічний лад. Інтелектуальні права людини набули 
стратегічно виключну важливість, а їх продукти стали особливою цінністю, 
особливим товаром. 

В умовах сьогодення роль інформації дедалі більше зростає. 
Відбувається становлення економічної системи нового типу. Інтелектуальні 
права набувають глибокої суті та змісту. Вони дедалі більше стають 
важливим об’єктом аналізу науки та особливим феноменом сучасної 
цивілізації. 

Людина, за Локком, як виробник певних ресурсів, має природне право на 
плоди своїх зусиль [1]. Інтелектуальна праця є вкладом у саму цінність 
кінцевого інтелектуального продукту. 

Обов’язком законодавця є вибір та втілення такого нормативного 
інструментарію, який би стимулював людину до творення суспільних благ та 
сприяв задоволенню потреб творців, не зводив до знецінення витраченого 
життєвого часу на створення інтелектуального продукту. 

Інтелектуальні продукти легко тиражуються, але важко створюються. 
Активність споживання часто не співрозмірна з витратами на творчу та 
розумову  (інтелектуальну)  діяльність.  Сьогодні  існує  проблема  конкуренції 
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автора та імітатора. Витрати на репродукцію значно легші. А споживач віддає 
перевагу дешевшому продукту, на шкоду автору. У цей момент, людина яка 
була творцем інтелектуального блага, виключається із суспільних відносин. 
Натомість постають нововиниклі суспільні відношення, які за змістом мають 
недобросовісний або й іноді правопорушний характер. 
На сьогодні існує слабкий, непевний або неозначений захист багатьох 
інтелектуальних продуктів людини. 

В державах часто відсутні механізми економічного стимулювання 
реалізації багатьох видів інтелектуальних прав. І часто останні, в силу 
специфіки своєї природи, стають суспільним благом, а їх творці так і 
залишаються неперсоніфікованими, невизнаними й обезціненими економічно 
й особистісно. Економічна недооцінка авторства призводить до порушень 
економічних прав людини та фактичного «інтелектуального рабства», 
експлуатації розумово-творчого потенціалу особистості. Особа віддає його за 
безцінь суспільству впродовж всього свого життя, всупереч теорії 
природничої справедливості висунутої Локком. 

Характеристика часу – претензії особи на результати інтелектуальної 
праці інших без жодного особистісного інтелектуального вкладу в загальну 
скарбницю благ, які перебувають у її постійному використанні. Епоха 
характеризується збільшенням, з точки зору питомої ваги, осіб, які мають 
споживацький інтерес, а не суспільно творчий. Спостерігається 
розбалансування теоретично взаємокореспондуючої зв’язки (констукції): 
«право-обов’язок». Обов’язок законодавця – правотворення, яке призведе до 
співрозмірності у певних суспільних середовищах щодо відповідних 
інтелектуальних продуктів. А це, в свою чергу, передбачає обов’язок 
наукового виокремлення останніх, створення чітких витребуваних часом, 
нових перфектних класифікацій. Так, скажімо, спостерігається відставання 
українського правотворення щодо об’єктивації твору дизайну, як 
інтелектуального продукту. ЦК України наводить лише приблизний перелік 
осіб, які створюють той чи інший об’єкт інтелектуальної власності. А отже, він 
не є вичерпним. Для розвитку об’єктивного права це важливий постулат. Але, 
сьогодні «правове поле» дещо відстає від реальних суспільних потреб у 
означенні нововиниклих об’єктів інтелектуальної власності, якими сучасне 
суспільство вже давно реально користується. 

Невиправдано багатьма сьогодні вважається, що механізмом творчості 
людини є «гола» інтуїція, – знання, умови отримання яких не 
усвідомлюються. Але, для творчості особливе значення має комбінування 
вже наявних в особи знань, відомих способів і дій, а це ні що інше, як 
особистісний розвиток того чи іншого індивіда, його життєва праця над 
собою, певні прагнення, ідеали, духовна сутність у широкому сенсі. 

Джерело уяви – це людський особистісний досвід, здатність свідомості до 
несподіваних для інших поєднань та зв’язків. Це заслужена конкретною 
людиною спонтанність, гуманітарне відкриття на основі її власного 
інтелектуального і життєвого досвіду, яке має бути належно оцінене. 
Результат інтелектуальної творчості не виводиться з початкових умов. Лише 
автор, творець може отримати саме такий, а не інший, унікальний результат. 
Цей результат не є повторюваним при штучному створенні початкових умов 
навіть для самого автора, оскільки саме таке створення умов, з точки зору 
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природи, суті людської свідомості теж є неможливим. Людина постійно 
отримує новий інтелектуальний, емоційний та інший досвід. За відомою 
натурфілософією Геракліта: «Все тече, і ніщо не стає», «В одну і ту ж річку не 
можна ввійти двічі», «У світі немає нічого нерухомого».  

Отже, часто результати творчої праці, будь-який інтелектуальний продукт 
є співрозмірним за природою з індивідуальним особистісним «відкриттям», 
інсайтом. Постає питання лише у його суспільній значущості, яку не завжди 
можна правильно оцінити, через пересічну вузькоглядність звичайної  
людини у історично-часовому аспекті її буття. Так чи інакше інтелектуальні 
продукти є певним відбитком окремих аспектів самої особистості, людини, 
набутої нею, уже як певний життєвий досвід, суспільної природи, у сутності 
всіх її індивідуальних складних взаємозв’язків з соціумом та реальністю. 
Держава через творення правового поля може забезпечити гідні умови для 
розвитку талантів людини, а людиномірне, гуманне, позитивно і мирно 
налаштоване суспільство (суспільне середовище) є одним із важливих 
факторів для творчого натхнення. Людина за своєю природою прагне 
суспільної оцінки, визнання, в силу того, що творення інтелектуальних 
продуктів, реалізація інтелектуальних суб’єктивних прав – це процес її праці. 
Результат фізичної та інтелектуальної праці – незмінні підсумки діяльності 
людини, які можуть бути духовно й економічно оцінені іншими членами 
суспільства. 

Стимулювання творчої активності в різних сферах життя зміцнить основи 
громадянського суспільства. А на державу покладається організаційна 
функція – підтримка реалізації інтелектуальних прав та звільнення особи від 
матеріальних залежностей. Особливо важливою є розробка зазначених 
правових та економічних інститутів у час розвитку новітніх технологій, 
штучного інтелекту, роботизації. Адже, сьогодні вже наче афоризм звучить 
вислів відомого фізика-теоретика Фрімана Дайсона: «Технологія – це 
подарунок від Бога. Після подарунку життя, це, можливо, найкращий із його 
подарунків. Це початок цивілізації, мистецтва і наук.» [2]. Отже, новітні 
технології закономірно вивільняють фізичний потенціал людини як такої, 
саме задля витребуваного часом, висхідного процесу її інтелектуального 
творення, для мирного і розумного її співіснування та розвитку у кращому 
середовищі, яке поступово набуватиме нових техногенних рис для всього 
людства загалом, як єдиного носія земної цивілізації на планеті. Класично, 
мир це перший природний закон людини, який випливає з людської природи 
й був означений стародавнім мислителем Монтеск’є [3]. Людина повинна 
повернутись до своєї первинної мирної природи через процес розумової 
творчості. 

Технологічний прогрес – чудовий шлях, який надає нам можливість уявити 
новий тип суспільства, у якому переважатимуть дослідники, творці, 
винахідники та раціоналізатори, новатори. Взаємодіючи вони 
породжуватимуть суспільні відносини пов’язані з взаємостимулюванням.  Це 
потребує завбачливого і відповідального правотворення уже сьогодні. Гряде 
надзвичайно велика кількість нововведень, додаткових можливостей для 
суспільства, у якому створення речей буде настільки ж простим як видрук 
паперового документа. 
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Об’єктивне право завжди повинно крокувати по шляху істини, правди, 
справедливості, свободи та їх високого призначення – добра в житті кожного 
індивіда та його максимального інтелектуального-творчого розкриття й 
реалізації. Це підґрунтя цивілізаційних аспектів розвитку особистості. 
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УКРАЇНА 

 
Вогнепальна зброя належить до поширених об'єктів криміналістичного 

дослідження. Аналіз криміналістичної літератури, судової, слідчої та 
експертної практики говорить про те, що використання даних про зброю або її 
окремих частин може допомогти у встановленні ряду обставин, важливих в 
розкритті та розслідуванні злочинів. Певна інформація про вогнепальну 
зброю міститься в маркуванні, розташованому на її основних частинах (рамці, 
затворі, барабані, магазині тощо). Інформація, закладена в маркуванні зброї, 
містить важливі дані, необхідні для контролю над обігом вогнепальної зброї, 
здійснення, в разі необхідності, оперативно-розшукових заходів, дозволяє 
найбільш ефективно вирішувати діагностичні та ідентифікаційні завдання в 
ході криміналістичного дослідження вогнепальної зброї. 

На теперішній час в процесі промислового виготовлення вогнепальної 
зброї кожен її екземпляр маркується. Маркування зброї здійснюється 
відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів 
цифровим або буквено-цифровим кодом і містить інформацію про 
підприємство виробника зброї, порядковий номер екземпляру, рік випуску, а 
також деякі технічні характеристики зразка. Буквене і цифрове кодове 
позначення, що використовується для інформаційного маркування зброї, 
зазвичай містить в собі наступну інформацію: 

 - кодове позначення держави, на території якої було вироблено 
вогнепальну зброю; 

 - кодове позначення виробника зброї; 
 - кодове позначення партії і дата виготовлення вогнепальної зброї. 
Єдина система інформаційного маркування вибухових речовин, 

боєприпасів і вогнепальної зброї призначена для виконання наступних 
завдань: 

https://ideanomics.ru/lectures/14535
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 - здійснення узгодженої діяльності, сприяння розвитку і зміцненню 
співробітництва між державами в боротьбі з тероризмом, організованою 
злочинністю та незаконним обігом вибухових речовин, боєприпасів і 
вогнепальної зброї; 

 - надання допомоги компетентним органам в розслідуванні актів 
тероризму, діяльності організованої злочинності та незаконного обігу 
вибухових речовин, боєприпасів і вогнепальної зброї; 

 - забезпечення можливості ідентифікації вибухових речовин, боєприпасів, 
вогнепальної зброї і контроль над їх обігом; 

 - забезпечення можливості складання, реєстрації та ведення 
уніфікованих облікових і звітних документів, супроводжуючих обіг вибухових 
речовин, боєприпасів і вогнепальної зброї. 

Крім обов'язкового промислового маркування вогнепальної зброї може 
використовуватися і криміналістичне кодування в цілях індивідуалізації 
групових ознак на основних слідоутворюючих деталях. Індивідуалізація ознак 
є основною вимогою до моделей зброї, що надаються на сертифікацію до 
відповідних уповноважених органів держави. Існує кілька шляхів вирішення 
цього питання, один з яких – маркувати (поставити марку, клеймо на якомусь 
товар, виріб) або кодувати (перетворити в код яку-небудь інформацію для 
передачі, зберігання і т.д.) деталі, що залишають сліди на кулях і гільзах 
після пострілу. Стосовного цього питання неодноразово приділялась увага як 
з боку вчених-криміналістів, так і з боку держави з метою вдосконалення 
контролю за обігом зброї. 

Під криміналістичним кодуванням вогнепальної зброї слід розуміти 
інформаційне формування і нанесення маркувальних позначень у вигляді 
рельєфного цифрового, штрихового чи іншого коду на поверхні елементів 
вогнепальної зброї, дотичних до зовнішніх частин патрона, з метою 
отримання відбитків (слідів) у процесі пострілу. Основним призначенням 
криміналістичного кодування вогнепальної зброї є збереження основних 
відомостей про вогнепальну зброю і її ідентифікація. 

Криміналістичне кодування вогнепальної зброї повинне здійснюватися з 
дотриманням таких основних умов: 

– неповторність кодувальних позначень; 
– стійкість відображень, чіткість і читаємість кодувальних позначень; 
– обов'язковість слідоутворення кодувальних позначень на вогнепальній 

зброї і стріляних з нього гільзах при кожному пострілі; 
– обов'язкова фіксація та облік нанесених кодувальних позначень. 
Мета криміналістичного кодування виражається у створенні умов 

визначення одиниці зброї за слідами на стріляній кулі або гільзі при 
відсутності самої зброї і стріляних з неї куль та гільз в колекціях 
кулегільзотек. 

Маркування зброї проводиться шляхом гравіювання, штампування, 
електрохімічним способом тощо. Маркування забезпечує можливість 
ідентифікації кожної виробленої партії зброї та одиниці вогнепальної зброї. 
Воно наноситься на стволи, ствольні коробки, рамки, барабани, затвори 
тощо. 

Існують і інші способи маркування вогнепальної зброї, які найбільше 
індивідуалізують групові ознаки на основних слідоутворюючих деталях. 
Наприклад: 
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1. На Тульському збройовому заводі введено механічне маркування 
гвинтівок Мосіна зразка 1891/1930 рр. і карабінів зразка 1944 р., що 
надходять у продаж як мисливські карабіни (КО-44-01 і КО-44). На патронний 
упор затвора наносяться поглиблення, розташовані поблизу отвору під 
ударник, які залишають на капсулях стріляної гільзи добре помітні сліди. 
Маркування каналу ствола вказаних карабінів здійснюється шляхом введення 
штифта через спеціальний отвір поблизу дульного зрізу. Після пострілу на 
ведучій частині кулі залишається чітка характерна траса шириною 0,5–1мм 
[1, с. 234]. 

2. На Іжевському механічному заводі введене приховане закодоване 
маркування на основних деталях (рамці, затворі) газових пістолетів ІЖ-78-8, 
ІЖ-79-8, ІЖ-79-9Т і ІЖ-78-9Т. Кожен знак кодованого маркування складається 
з комбінації точок, нанесених лазером на глибину не менше 0,05мм. Кожному 
числу, що входить в обліковий номер виробу, відповідає один знак 
кодованого маркування [2]. 

3. У патенті на винахід №2148769, опублікованому 10 травня 2000 року, 
пропонується наносити в ствол спеціальне покриття, яке переноситься на 
бічну поверхню кулі під час її проходження по каналу ствола при пострілі. 
Комбінація хімічних речовин у складі покриття може бути поставлена в 
сувору відповідність індивідуальному реєстраційному номеру зброї і 
визначена методами якісного хімічного аналізу як на поверхні кулі, так і на 
поверхнях, з якими куля стикається після пострілу [3]. 

4. У патенті на винахід №2212609, опублікованому 20 вересня 2003 року, 
пропонується в якості індивідуалізуючого елемента використовувати ширину 
одного з полів нарізів. Його ширина повинна відрізнятися від ширини інших 
полів нарізів. Цей спосіб може бути реалізований тільки при виготовленні 
малої партії зброї [4]. 

5. У Саратовському юридичному інституті МВС Росії запропонований і 
реалізований метод лазерного маркування частин вогнепальної зброї. З 
допомогою лазерного різання на бойок ударника наноситься маркувальне 
позначення у вигляді цифрового коду. Даний код стійкий і відображається 
стабільно і повністю. Для виявлення відображеного коду достатньо 
застосування звичайного мікроскопа [5]. 

6. Горячовою Н.Ю. запропоновано маркувати внутрішню частину 
патронника (камори барабана револьвера) вогнепальної зброї своєрідним 
штриховим кодом у вигляді смужок (борозенок) різної ширини і довжини, який 
є джерелом інформації про зброю і використовується для вирішення 
діагностичних завдань експертного дослідження. Для вирішення 
ідентифікаційних завдань запропоновано наносити додаткову лінію за 
допомогою лазера, при нанесенні якої на металі утворюються бризки, як при 
зварюванні металу, сукупність яких індивідуалізує об'єкт [6]. 

Таким чином, маркування і криміналістичне кодування вогнепальної зброї 
є необхідною і найважливішою умовою для здійснення контролю над обігом 
вогнепальної зброї, її криміналістичного дослідження, здійснення оперативно-
розшукових заходів. Однак скористатися ним можна в більшості випадків 
тільки при наявності зброї і стріляних з неї гільз та куль. У сучасній 
обстановці, особливо із зростанням професіоналізму злочинців, зростанням 
кількості злочинів, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї, зазначена 
умова не завжди виконується. В умовах сьогодення виникає необхідність у 
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створенні такого способу маркування зброї, при якому було б можливим без 
наявності зброї, а лише по наявним міткам на стріляних гільзах і кулях, 
знайденим на місці злочину, встановити не лише модель використаної зброї, 
а й конкретний екземпляр, встановити її власника та визначити коло пошуку 
злочинців. 
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УКРАЇНА 

  
Формування та розвиток економічного рівня займає одне із провідних 

напрямів в діяльності будь-якої країни. Однак в Україні одним із векторів 
такого впливу на економічний стан  є Митна служба України,  ефективність 
діяльності якої, за останні декілька років істотно погіршилась, що небияк 
негативно вплинуло на всі сфери  життєдіяльності суспільства. 

Актуальність теми. Проблема забезпечення митної безпеки, пониження  

рівня  розвитку економіки України, послаблення виконавської дисципліни 
серед працівників митної служби – усе це, є нагальними проблемами, які 
потребують невідкладного вирішення. Адже дані тенденції лише негативно 
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впливають на фінансово економічний стан нашої держави внаслідок чого, 
зубожіє український народ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення 

підвищення ефективності діяльності Митної служби України, її сучасний стан 
та шляхи вдосконалення вже неодноразово привертало увагу таких відомих 
науковців як: Бей І.М., Самбірська О.Р., Блискун О.З., Городня В.А., Мидлик 
Ю.І., Пазак М.Р., Юркевич Г.І. 

Метою цієї праці є дослідити діяльність Митної служби України її 

сучасний стан та реалії, а також запропонувати шляхи вдосконалення 
компетенції даної державної структури. 

Виклад основного матеріалу.  З метою забезпечення організаційної 
структури митної системи України, 23.03.1998 року було прийнято Закон 
України «Про державну митну службу України» основне завдання якої, 
полягає у захисті зовнішньоекономічних інтересів держави та проведенні 
суворого контролю за дотриманням митного національного законодавства. 
Так, згідно даного нормативного акту Митна служба України – це 
центральний орган виконавчої влади в реалізації державної митної політики, 
основною функцією якого, є вжиття заходів для безумовного забезпечення 
виконання надходження платежів до бюджету, запобігання та виявлення 
митних правопорушень. Крім того, основним напрямом її роботи є 
забезпечення прав і законних інтересів суб'єктів ЗЕД та громадян, 
стимулювання суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до прозорого 
ведення операцій та дотримання законодавства, запобігання і протидії 
корупції. Здійснюючи та забезпечуючи контроль в різних регіонах української 
держави, працівники митниці, повинні неухильно дотримуватися 
законодавства України та слідкувати за порядком переміщення товарів 
через кордон, транспортних засобів, валютних цінностей та різних видів 
доставок. Для ефективної боротьби з контрабандою, митники проводять 
оперативно – розшукову діяльність та вживають заходів для запобігання 
виникненню сприятливих причин та умов процвітанню даного виду злочинів. 
При цьому головною місією митної служби України завжди залишається:  
забезпечення достатніх умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, 
гарантування безпеки  зовнішньої   торгівлі  та  безпеки суспільства,  захист  
митних  інтересів України.  

 Крім того, Митна служба України має широкий спектр, як покладених на 
неї завдань, так і прав та обов’язків, добросовісне виконання яких, на 
сьогодні має досить низький рівень. 

Забезпечення митного контролю товарів, застосування митно – 
тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, здійснення 
співпраці з іноземними організаціями, підприємствами та залучення 
зовнішніх ресурсів для уникнення та запобіганню виникненню будь – яким 
проявам корупції, хабарництва, службових зловживань – усе це, та інше, є 
переліком з основних завдань,  які на сьогодні виконують українські  митниці 
[2].  

Однак часто трапляється що працівники даної структури вчиняють 
кримінальне правопорушення під час здійснення своїх службових обов’язків. 
Так, українське  ЗМІ вже неодноразово звертало увагу на  недобросовісність 
виконання митниками  своїх функцій та повноважень, про що неодмінно 
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свідчить ряд кримінальних проступків та злочинів, які були вчинені на 
митницях. На даний час службові злочини даного органу розслідують: 
Національне антикорупційне бюро розслідувань, Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань та Генеральна 
прокуратура України [3]. Згідно з статистичними даними Державного бюро 
розслідувань лише за останні 2018-2019 рр.  було відкрито понад 25 
кримінальних проваджень за фактом отримання неправомірної вигоди, 
зловживання службовим становищем на митницях України.  

На мою думку, для того щоб, Митна служба України могла успішно та 
сумлінно надалі виконувати покладені на неї функції та повноваження 
потрібно провести ряд змін в законодавстві, зокрема, підвищити 
відповідальність за вчинення будь – яких протиправних посягань з боку 
працівників даної структури. Також необхідно  здійснити кадрове оновлення 
та перезавантаження  органу в цілому, що допоможе неодмінно підвищити 
якість надання митних  послуг та покращити економічне становище нашої 
держави. До митних справ потрібно залучити лише кваліфікованих 
спеціалістів, які успішно б склали переатестацію, та є освіченими, чесними, і 
справедливими як у власних переконаннях так і при виконанні службових 
обов’язків. Таким чином, система митниць, що існує на сьогодні, є 
застарілою та потребує нагальних змін, реформувань і  вдосконалень.  

Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, 
що ситуація яка панує на українських митницях сьогодні, потребує 
проведення нагальних перетворень, та покращення рівня діяльності даної 
установи. Приведення митної сфери до міжнародних стандартів, та 
неухильного дотримання усіх норм законодавства є першочерговим 
завданням нового українського уряду. Перш за все, здійснення таких  
реформ допоможе  запобігти, та уникнути багатьом негативним явищам, які 
процвітають вже протягом декількох десятків років  в Держмитслужбі, 
внаслідок чого, зміниться й її кадрове забезпечення. Лише так, ми зможемо 
забезпечити новий правопорядок та створити безпечне середовище для 
людей на кордонах нашої держави. Крім того, варто здійснити ряд заходів 
очищення митниць від недобросовісних працівників та вдосконалити 
контроль за здійсненням діяльності даної структури. В результаті цього, ми 
досягнемо значних змін в розвитку діяльності Митної служби України та  
підвищимо рівень керованості митною службою. Сумлінне виконання 
повноважень допоможе не лише покращити стан економіки України, але й 
підняти  її авторитет й на міжнародній арені. Так, ми зробимо значний вклад 
в розвиток українських митниць основою діяльності яких, повинна бути 
чесна, неупереджена, справедлива, правова, надійна й професійна служба 
народу України. 
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УКРАЇНА 

 
Реформування законодавства в галузі регулювання трудових відносин в 

Україні наразі стоїть дуже гостро. Обговорення проектів нового кодексу 
законів про працю є основною темою багатьох наукових конференцій, круглих 
столів тощо. Наразі немає сумнівів у тому, що потрібно вносити суттєві зміни 
в трудове законодавство, адже багато чинних нормативних актів в галузі 
регулювання трудових відносин діють ще з радянських часів. 

Вивчення історичного досвіду при розробці нових нормативних актів, і, 
зокрема, нового кодексу законів про працю може бути корисним, як з боку 
запозичення позитивного досвіду, так і не припущення помилок, що мали 
місце у зазначений період.  

Радянські часи в історії України є дуже суперечливим періодом: з одного 
боку, це становлення та затвердження тоталітарно-репресивного режиму, 
повна централізація влади, боротьба з інакомисленням та ін., а з іншого, це 
період, коли була проведена перша та друга кодифікації законодавства, 
будівництво і введення до експлуатації великих заводів та фабрик, неабиякі 
досягнення трудящих у виробництві та ін. На нашу думку, історія України за 
радянських часів потребує ретельного вивчення та аналізу, переосмислення 
та висвітлення по-новому найбільш позитивних та раціональних явищ. 

Введення нової економічної політики в Україні (надалі – неп), як і загалом 
у СРСР, було обумовлено кризою, спричиненою більшовицькою політикою 
«воєнного комунізму». Реальний перехід до непу розпочався після прийняття 
Х з’їздом РКП(б) у березні 1921 р. рішення «Про заміну продовольчої 
розверстки натуральним податком». Наступні зміни у суспільстві та 
законодавстві були обумовлені відродженням ринкових відносин, 
проведенням грошової реформи, дозволом на створення приватних 
підприємств (з певними обмеженнями), запровадженням свободи вільної 
торгівлі та ринку праці. Усі ці зміни потребували нормативного регулювання. 
Тому саме у період непу була проведена перша кодифікація радянського 
законодавства, результатом якої стало прийняття багатьох кодексів, у тому 
числі і Кодексу законів про працю (надалі – КЗпП) УСРР. 

З введенням нової економічної політики потрібні перед законодавцем 
виникли нові завдання: перш за все, скасування загальної трудової 
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повинності, боротьба із безробіттям, скасування «зрівнялівки» у заробітній 
платі шляхом введення нової системи заробітної плати, яка створювала б 
матеріальну зацікавленість робітників у результатах своєї праці та 
підвищення її продуктивності [1]. 

Першим нормативним актом, який вніс суттєві зміни в галузі регулювання 
трудових відносин з початком нової економічної політики стала постанова 
Раднаркому УСРР від 19 квітня 1921 р. «Про полегшений перехід робітників і 
службовців з одного підприємства в інше» [2]. На підставі цієї постанови 
робітникам та службовцям дозволялось самостійно та вільно змінювати своє 
місце роботи. Слід зазначити, що в період «воєнного комунізму», який 
передував новій економічній політиці основною формою залучення громадян 
до трудових відносин була загальна трудова повинність, і можливості вільно 
змінювати місце роботи робітники та службовці не мали. Розподілом робочої 
сили та примусовим її направленням займались комітети загальної трудової 
повинності. 

З введенням нової економічної політики трудова повинність поступово 
скасовувалась, і залишалась допустимою лише у виключних випадках 

У зв’язку із запровадженням вільного ринку праці, зросла кількість 
безробітних. Тому були відновлені біржі праці, до функцій яких належало: 
облік безробітних, пошук роботи для них, направлення на роботу, виплата 
допомоги по безробіттю, створення трудових колективів безробітних, 
організація громадських робіт, соціальний захист безробітних та ін. 

У 1921 р. був прийнятий та набув чинності КЗпП малолітніх та підлітків [3], 
у якому досить детально регламентувалися умови прийому на роботу, умови 
праці, час відпочинку, охорона праці та соціальне страхування зазначеної 
категорії працюючих [4]. 

І все ж таки, основним документом, що регулював трудові правовідносини 
у зазначений період став КЗпП УСРР, який набув чинності 15 листопада 1922 
р. Кодекс складався із 17 розділів та 192 статей та майже повністю 
повторював Кодекс законів про працю РСФРР. У ст. 1 зазначалось, що 
постанови КЗпП розповсюджують свою дію на усіх осіб, що працюють за 
наймом, у тому числі на дому (квартирників) та є обов’язковими для усіх 
підприємств, установ та господарств (державних, не виключаючи й 
військових, громадських та приватних, у тому числі і тих, хто роздає роботу 
на дім), а також для усіх осіб, які застосовують найману працю за винагороду. 

Головними принципами КЗпП УСРР 1922 р. стали: скасування трудової 
повинності, добровільний найм робочої сили, укладення трудових договорів 
(як колективних, так і індивідуальних), скасування «зрівнялівки» і оплаті праці, 
підвищення ролі профспілок у захисті інтересів трудящих, їх соціальний 
захист. 

Отже, КЗпП УСРР 1922 р. став прогресивним документом свого часу в 
сфері регулювання трудових відносин. Кодекс фіксував лише мінімальні 
трудові гарантії трудівників, але не забороняв збільшення гарантій та прав, 
які могли бути записані в процесі укладення колективного та трудового 
договору [6]. 

З утворенням Союзу РСР та прийняттям Конституції СРСР 1924 р. 
більшого поширення набувають загальносоюзні нормативні акти. До 
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загальносоюзної компетенції було віднесено встановлення основних законів 
про працю (ст. 1 Конституції СРСР 1924 р.). У зв’язку з цим були видані 
загальносоюзні кодифіковані акти: «Про Основи дисциплінарного 
законодавства Союзу РСР та союзних республік», «Про компенсації та 
гарантії при переведенні, прийомі та направленні на роботу до іншої 
місцевості», «Правила про примирливо-третейський та судовий розгляд 
трудових конфліктів» та низка інших нормативних актів, що регулювали 
трудові відносини. До компетенції республік належало лише впровадження 
законодавства про працю. 

 У процесі застосування КЗпП УСРР 1922 р. виявилось, що його норми 
підходять не для усіх категорій працюючих. Тому протягом середини 20-х – 
першої половини 30-х років ХХ ст. була прийнята низка законодавчих актів як 
доповнення чи поправки до КЗпП. Такі нормативні акти регулювали 
особливості умов праці у різних галузях промисловості. 

15 жовтня 1927 р. РНК СРСР прийняв Маніфест «Про семигодинний 
робочий день». Перехід на семигодинний робочий день здійснювався 
поступово до 1 жовтня 1933 р. [7]. 

Протягом 1927-1928 рр. була проведена тарифна реформа, завдяки якій 
були підвищені заробітні плати у кам’яновугільній, металургійній та 
машинобудівельній промисловості, був скасований принцип «зрівнялівки» в 
оплаті праці, відрядна оплата праці стала переважати над погодинною, а 
відтак  з’явилась матеріальна зацікавленість працюючого у результатах своєї 
праці. 

  Наступні зміни у трудовому законодавстві пов’язані із заходами щодо 
зміцнення трудової дисципліни, посиленням дисциплінарної та матеріальної 
відповідальності працюючих, а також вирішення трудових конфліктів.  

 Постановою ЦВК та РНК СРСР від 13 жовтня 1929 р. були затверджені 
«Основи дисциплінарного законодавства Союзу РСР та союзних республік» 
[8]. 

Робітники та службовці притягувались до матеріальної відповідальності 
за шкоду, заподіяну наймачу під час виконання службових обов’язків у розмірі 
дійсної шкоди, але не більше 1/3 своєї тарифної ставки. 

Висновки. Нова економічна політика та її заходи призвели до суттєвих 

змін у трудовому законодавстві. Поява вільного ринку праці неминуче 
призводила до зростання безробіття, тому заходи керівництва держави були 
спрямовані на подолання цього негативного явища та соціальний захист 
безробітних. 
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УКРАЇНА 

 
Насильницькі дії з боку членів власної родини завдають серйознішої 

психологічної та фізичної шкоди, ніж аналогічні вчинки від сторонніх осіб. 
Вони порушують основний принцип життєдіяльності родини – безпечне та 
комфортне існування будь-якого її члена. Аналіз статистичних даних дає 
підстави стверджувати, що приблизно у 70-80% випадках домашнього 
насильства кривдниками є чоловіки, а постраждалими – жінки та діти. Також 
діти, які виростають в сім’ях, де чиниться домашнє насильство, у 
майбутньому можуть переносити цей негативний досвід у власне життя. 

На жаль, не існує об’єктивної та достовірної інформації про масштаби 
цього соціального явища, оскільки в більшості випадків воно залишається 
латентним. Офіційна статистика не відбиває реального стану домашнього 
насильства через те, що більшість постраждалих не звертаються за 
допомогою до підрозділів Національної поліції України. 

Тому актуальність вивчення кримінологічної характеристики особи, яка 
постраждала від домашнього насильства є дуже нагальною, оскільки 
дозволить визначити заходи щодо запобігання цьому злочину. 

2. Законом України від 06.12.2017 №2227-VIII «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів з метою реалізації 
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» КК України було 
доповнено статтею 126-1 «Домашнє насильство» (набула чинності 11 січня 
2019 р.). Стаття передбачає кримінальну відповідальність за умисне 
систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного 

http://www.pap.in.ua/
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насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що 
призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, 
втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя 
потерпілої особи 

3. Законом України від 07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» визначається, що особою, яка 
постраждала від домашнього насильства (далі – постраждала особа), – 
особа, яка зазнала домашнього насильства у будь-якій формі [1].  

Формами домашнього насильства, відповідно до вищезазначеного 
Закону, є: психологічне, сексуальне, фізичне та економічне насильство. 
Зокрема, під економічним насильством слід розуміти форму домашнього 
насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, 
коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без 
догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з 
лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, 
заборону навчатися та інші правопорушення економічного характер. 
Психологічне насильство – форма домашнього насильства, що включає 
словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, 
переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або 
бездіяльність викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку 
чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність 
захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи. Сексуальне 
насильство – форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння 
сексуального характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або 
стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а також 
інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості 
особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності. Фізичне 
насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, 
штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення 
волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного 
ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка 
перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення 
інших правопорушень насильницького характеру [1]. 

4. Після набуття чинності ст. 126-1 КК України, за 7 місяців поточного року 
було обліковано 467 кримінальних правопорушень за домашнє насильство, 
серед яких у 267 (57%) особам вручено повідомлення про підозру. Питома 
вага злочину, передбаченого ст. 126-1 КК України, складає 1,55% від 
загальної кількості вчинених злочинів проти життя та здоров’я особи. 

Можна констатувати, що у січні (після криміналізації домашнього 
насильства), лютому та березні 2019 року не було обліковано жодного 
кримінального правопорушення. Разом з тим вже у квітні обліковано 
163 кримінальні правопорушення, у травні – 90 (з початку року – 253), у 
червні – 95 (з початку року – 348), у липні – 119 (з початку року – 467). 
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В Єдиному реєстрі судових рішень станом на 09.09.2019 оприлюднено 
58 вироків щодо обвинувачених у домашньому насильстві. 

5. Аналіз вироків суду, а також статистичної інформації даних показав, що 
найчастіше потерпілими від домашнього насильства виявляються дружина 
(колишня дружина, співмешканка) – 50%, а також близькі особи (мати, 
сестра, опікун, невістка, дід) – 50% винного. Якщо більш детально розглянути 
близьких осіб, які постраждали від домашнього насильства, то серед них 
мати (34,5%), сестра (5,8%), а також інші родичі (опікун, теща, дід, батько) – 
(5,8%). Лише у 2 випадках було вчинено домашнє насильство у присутності 
дітей і постраждалими від домашнього насильства дітей за аналізуємий 
період не визнано. Отже, підвищений ступінь віктимності мають члени сім’ї 
жіночої статі, питома вага яких серед усіх вивчених постраждалих осіб 
складає 94,82%. 

Постраждалими від домашнього насильства, яке вчиняють чоловіки-
кривдники, у більшості випадків (98,27%) є члени сім’ї жіночої статі (дружини, 
співмешканки, колишні дружини, сестри, матері, опікуни), оскільки значна 
перевага у фізичній силі дозволяє кривдникам без особливого страху за свою 
безпеку стверджувати свою перевагу над членами сім’ї шляхом застосування 
фізичного насильства щодо слабких членів сім’ї – жінок, які не можуть чинити 
опір. Що ж стосується жінок-злочинців, то їхня агресія у 43% випадків 
спрямована проти більш фізично сильних членів сім’ї – чоловіків. 

Домашнє насильство переважно вчиняється щодо осіб у віці 25-52 роки, 
питома вага яких серед постраждалих від цього злочину складає 
близько 75%. При цьому найбільш віктимною є вікова група 34-47 років, 
представники якої є постраждалими від домашнього насильства є майже 
45%. Підвищену віктимність також мають вікові групи 30-35 років і 45-52 роки, 
питома вага яких у структурі всіх постраждалих від домашнього насильство 
відповідно 12% і 12,7%. 

Таким чином, виходячи із аналізу деяких аспектів кримінологічної 
характеристики особи, яка постраждала від домашнього насильства, можна 
відзначити, що проблема протидії домашньому насильству є однією з 
найактуальніших. Специфічний характер цієї проблеми зумовлює 
необхідність детальної регламентації діяльності органів, які наділені 
повноваженнями у боротьбі з цим соціальним явищем. Однак, щоб зробити 
законодавство стосовно протидії домашньому насильству більш ефективним, 
слід його чіткіше зорієнтувати, зробити вичерпним і систематизованим. 
Вважаємо за доцільне проводити подальше дослідження домашнього 
насильства за такими напрямами досліджень як детермінація та протидія 
домашньому насильству. 
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Les périphéries orientales et méridionales de l’UE élargie à 25 membres sont 

en effet des zones de grande instabilité avérée ou potentielle. Citons à titre 
d’exemple les Balkans occidentaux, l’Algérie et la Transnistrie. Demain, 
Kaliningrad pourrait devenir à son tour source de tensions avec le grand voisin 
russe. La «Politique Etrangère et de Sécurité Commune» introduite par le Traité 
de Maastricht (Titre V) vise à donner à l’UE une meilleure visibilité sur une scène 
internationale. Cette PESC repose sur l’établissement progressif d’une meilleure 
coordination entre les politiques nationales des Etats membres. Elle se distingue 
nettement des politiques de l’Union dans lesquelles les États délèguent à l’UE une 
partie ou la totalité de certaines de leurs compétences. La plupart des décisions 
concernant la PESC sont prises à l’unanimité. Romano Prodi, a ainsi développé 
une «philosophie du voisinage amical» [1]. 

La PESC consiste avant tout à coordonner les politiques étrangères des États 
membres: elle prévoit des échanges d’information et des consultations mutuelles 
entre chancelleries, l’harmonisation des points de vue et des actions 
diplomatiques concertées. Elle a pour objectif de susciter l’émergence de 
principes communs avec, éventuellement, des dispositions opérationnelles pour 
leur mise en œuvre. 

L’architecture générale de sécurité européenne ressemble fort peu à un 
temple antique. Dans ce réseau entrelacé d’organisations internationales (OTAN, 
UE, OSCE, UEO, voire également le Conseil de l’Europe) il est parfois difficile de 
cerner le rôle de chacun et les doublons sont inévitables. Soulignons cependant 
dès à présent que, parmi ces organisations, l’Union Européenne est la seule qui 
puisse revendiquer une nature «duale», puissance civile ayant à sa disposition 
des moyens militaires. Pourtant, au sein même des Etats membres de l’UE, le 
constat de dispersion et de confusion est encore renforcé. Sur les questions de 
défense, les Etats membres ont longtemps privilégié les accords bilatéraux ou 
multilatéraux de sorte qu’on recense à ce jour au moins 16 forces binationales ou 
multinationales (EUROCORPS, EUROFOR, EUROMARFOR, «Amiral Benelux», 
Groupement aérien francobritannique etc.) qu’il s’agit désormais d’intégrer au 
«rubik’s cube» institutionnel patiemment mis en place [2]. 

La politique étrangère doit s’appuyer sur une capacité de défense qui fait 
défaut à l’UE. Les forces armées de la plupart de ses membres sont intégrées 
dans l’OTAN. Mais certains États sont neutres et souhaitent le rester (Autriche, 
Finlande, Irlande, Malte, Suède). Voilà, еn juin 1999, le Conseil Européen de 
Cologne avait annoncé le lancement de la Politique Etrangère de Sécurité et de 
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Défense de l’UE. Six mois plus tard, le Sommet d’Helsinki (décembre 1999) avait 
amorcé la «démarche capacitaire», tant sur le plan des forces armées que sur le 
plan de la gestion non militaire des crises (domaine qui est assurément une 
nouveauté et qui témoigne de la volonté de prendre en compte l’évolution des 
opérations de maintien de la paix). L’UE s’était alors donnée un objectif ambitieux 
(Objectif global ou Headline goal): être en mesure de déployer d’ici 2003, dans un 
délai de 60 jours, une force militaire interarmées et multinationale pouvant 
atteindre jusqu’à 60 000 hommes pendant une période d’un an150. En juin 2000, 
le Conseil Européen réuni à Feira, avait défini quatre domaines prioritaires en 
matière de gestion civile des crises: la police; le renforcement de l’Etat de droit; 
l’administration civile (Civil Affairs dans le langage onusien); la protection civile [2]. 

Il était alors décidé de compléter le dispositif militaire précité par des moyens 
civils des Etats membres mis à la disposition de l’UE ou d’une organisation 
partenaire: 5000 policiers, 200 juges et spécialistes de la justice, forces de 
protection civile etc. Suite au Conseil européen de Feira, le Conseil de l’UE créait 
par ailleurs en mai 2000 «le Comité chargé des aspects civils de la gestion des 
crises (CIVCOM). Enfin, en décembre 2000, le Traité de Nice institutionnalisa une 
chaîne politico-militaire avec des organes permanents de sorte que la PESD sera 
déclarée officiellement opérationnelle fin 2001 lors du Conseil Européen de 
Laeken. Concernant la gestion civile des crises, le Conseil de Laeken avait en 
outre décidé de donner la priorité à la composante «police». Concrètement, à 
Nice, il a été convenu que l’UE serait autonome dans la phase pré-décisionnelle. 
Le Haut Représentant pour la PESC, Javier Solana, est assisté d’un Centre de 
prévention et d’un «Special Adviser» qui représente les services de 
renseignement mis à disposition par les Etats. La décision d’engager des moyens 
militaires appartient ensuite au Conseil Européen mais la mise en œuvre est 
confiée à trois organes politicomilitaires créés de toutes pièces: le COPS, le 
CMUE et l’EMUE [3]. Une telle structure permettrait de diriger effectivement les 
opérations à partir de Bruxelles.  

Ansi, la PESC rencontre des difficultés pour s’affirmer comme une politique 
visible à l’intérieur par les citoyens européens et à l’extérieur par les autres pays. 
La potentialité pour l’Europe de faire entendre sa voix dans le monde réside sans 
doute aujourd’hui dans son approche multilatérale des relations internationales et 
dans sa volonté de faire respecter le droit international. 
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У державному освітньому проєкті «Нова українська школа» серед 

компетентностей, затверджених як пріоритетні для учня, у навчальному 
процесі одне з провідних місць належить формуванню саме життєвих. Попри 
те, що громадянське суспільство України переживає інформаційний період 
свого розвитку, значення географічних знань та умінь у повсякденному житті 
людини не скільки не применшилося, більш того, воно продовжує залишатись 
актуальним. Відтак, навряд чи в соціумі викличе подив той факт, що 
безпосередньо життєві компетентності сформовані на уроках географії 
перебувають у категорії традиційних, і, що вони є детермінантом 
особистісного зростання сучасної людини.  

Мета наукової розвідки: дослідити вплив життєвих компетентностей 

отриманих учнем на уроках географії на формування його особистості.  
Об’єкт дослідження: ключові та предметні географічні компетентності.  
Предмет вивчення: практичне застосування учнями та випускниками 

шкіл отриманої географічної навчальної інформації. 
Історіографія проблеми. Відповідне питання неодноразово привертало 

до себе увагу вітчизняних дослідників, серед яких Н. Галалюк [1], 
Т. Гільберг [2] та інші науковців. Проте, не всі його аспекти знайшли достатнє 
обґрунтування в науковій літературі, тому необхідність у подальшому 
поглибленому вивченні даного питання продовжує залишатись актуальним 
завданням на сьогодні. 

Якими знаннями, вміннями та навичками з географії має володіти 
середньостатистичний випускник старшої школи? Насамперед, опанування 
ним предметними універсальними навчальними діями, а саме: за допомогою 
тексту й зображень, а також на основі власних спостережень розрізняти 
явища живої та неживої природи, об'єкти природи й вироби, створені 
людиною; вміти описувати досліджувані природні об'єкти та явища, 
порівнювати їх, виявляючи схожі й відмінні особливості, виділяти суттєві та 
несуттєві властивості [2]. 

Переходячи до конкретики, необхідно наголосити, що для значної частини 
сучасної молоді, яка здобула базову середню освіту в Україні, не є складним 
й незрозумілим завдання пов’язане з визначенням: материка, приміром, 
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Євразії, або основних форм рельєфу, для прикладу, України, видів водойм, 
як от Дніпро. Ця все стосується її вміння працювати з фізичною картою, 
скажімо за допомогою умовних знаків і кольору розрізняти родовища 
корисних копалин та правильно визначати гори, рівнини, океани, моря, озера 
тощо [1]. 

Наслідком практичної направленості знань на уроках географії є набуття 
учнем вміння та навичок проведення у своєму повсякденному житті 
нескладних за характером фенологічних досліджень. Тобто, спостережень за 
погодою та сезонними змінами у природі, коли останній без докладання 
значних зусиль може визначити температуру повітря, напрямок вітру, 
властивості води, вид ґрунту й т. п. [2]. Більш того, самостійно знаходити 
приклади екологічного забруднення навколишнього середовища, надавати 
власну оцінку впливу господарської діяльності людини на природу та брати 
участь у волонтерській діяльності з природоохоронних заходів як в Україні, 
так і закордоном [1].  

Ще однією, не менш важливою особливістю процесу формування 
життєвих компетентностей в учня на уроках географії є набуття останнім 
політичної обізнаності. Це, перш за все, коли молода людина володіє 
знаннями про держави світу, їх столиці та розташування останніх на 
політичній карті. Стосовно ж України, то у свідомість учня повинні 
вкоренитися чіткі уявлення про те, на якому континенті розташована його 
Батьківщина, він має вміти знаходити її на карті світу, показувати державні 
кордони України, знати її столицю, правильно вказувати держави-сусідки, 
кількість і назви областей (слідкувати за адміністративно-територіальними 
перетвореннями), а також їх адміністративні центри [2].  

Розвиток інтегрованої здатності особистості на уроках географії, 
направленої на спрощення та комфортизацію її повсякденного життя, не 
обмежується лише вищезазначеними блоками, адже вимагає від учня 
освоєння ще й суспільствознавчих знань. Поясненням цього є твердження 
про те, що географія – це єдиний предмет світоглядного характеру, який 
формує у молоді системне та соціально орієнтоване уявлення про нашу 
планету. Тож на момент закінчення школи у випускника має з’явитися цілісне 
сприйняття навколишнього світу як глобального комплексу, що єднає 
природу, людину та суспільство, народи, культури та релігії [1].  

Стан формування життєвих компетентностей набутий учнем на уроках 
географії напряму залежить від якості засвоєння ним базового матеріалу з 
предмета. У зв'язку з цим вчителям географії необхідно, перш за все, 
особливо ретельно відпрацьовувати вміння спостерігати, фіксувати, 
описувати та характеризувати особливості природних явищ, вчити молодь 
працювати з моделями досліджуваних об'єктів навколишнього світу та 
здійснювати ґрунтовний інформаційний пошук для виконання практичних 
завдань [2].  

Висновки. Досліджуючи проблему щодо впливу практичної 

направленості шкільної географії на повсякдення людини, авторка наукової 
розвідки дійшла висновків, що завдяки своїй унікальності (перебувають на 
стику природничих і суспільних наук) географічним знанням належить 
провідна роль у формуванні світогляду особистості. Недооцінка ролі шкільної 
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географії в індивідуальному розвитку молоді може спричинити зниження 
рівня культури в суспільстві. Саме тому необхідно, щоб географічні знання 
засвоювалися системно та послідовно.  
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Today, in the design of built environment the frequency of using luminous 

materials and coatings is increasing. When viewed in the dark the surface of an 
object with such a coating looks glowing under certain conditions. The most 
common luminous coatings are different types of paints. The luminosity inherent in 
such paints is based on the phenomenon of luminescence. Luminescence is 
traditionally understood as “the emission of light by bodies (excessive over thermal 
emission) which is brought to life by various factors and has a greater duration 
than the light wave period,” and substances that give fluorescent glow are 
commonly called luminophors [1]. According to the classification by type of 
causative agents, luminous paints exist due to the phenomenon of 
photoluminescence and they, respectively, contain photoluminophores 
(substances that are caused to glow by ultraviolet or visible radiation [2]). 

According to the classification by temporal characteristics (duration of 
luminescence) such types of luminescence as fluorescence (rapidly attenuating 
luminescence) and phosphorescence (continuous luminescence) are 
distinguished [3]. In the first case, constant irradiation is required to reveal the 
luminous properties of the material over a long period of time. Most often 
fluorescent luminous paints are used in conjunction with sources of ultraviolet 
radiation in environments that require either complete absence of light or minimal 
lighting, such as in nightclubs or in the stage space of Black Light theaters (Black 
Light Theatre Image [4]). To reveal the luminous properties of phosphorescence 
paints, their long-term preliminary irradiation with natural or artificial sources of 
visible range radiation is required. Therefore, this type of coatings is most 
commonly used for decor or light pointers and indicators in residential and public 
interiors; they are being irradiated during the day with normal light and then 
produce fluorescent glow in the dark without any additional irradiation. 

Unlike the first artistic experiments with luminous painting of the mid-twentieth 
century [5], contemporary artists do not attempt to convey an accurate reflection of 
the surrounding reality with luminous paints, but rather by using their enormous 
potential for visual illusions, create a sense of a different reality. Both planar and 
three-dimensional examples of contemporary visual art using fluorescent materials 
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and paints were shown at a specialized exhibition held in Lviv at the Lviv Lumines 
Festival 2011 [6]. 

The luminous luminophor-based coating gives almost equal brightness to all 
the elements of a composition, the color of its radiation depends on the nature and 
composition of the luminophor. Due to the phenomenon of luminescence, the 
effects of aerial perspective are leveled by the perception of tone and color, 
however, the clarity of perception of perspective contractions is increased during 
the actual distancing of objects, or imitation of distancing by modeling the 
dimensional relationships between different elements of the composition. 
Accordingly, the colors of the radiation retain high saturation, and the outlines of 
the composition elements keep increased contrast being perceived as silhouettes. 

Thus, during the research the following compositional features of using 
luminous paints in art and design were established: 

- increased contrast and color saturation; 
- silhouette character of compositional elements; 
- visual leveling of smooth tone transitions; 
- absence of influence of air perspective on color perception; 
- visual perception of perspective due to the physical distancing of objects or 

due to the dimensional correlation of compositional elements. 
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УКРАЇНА 

 
На території сучасної Іспанії розташовано чимало архітектурних 

історичних пам’яток, які відомі у всьому світі. Деякі з них занесені до списку 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Так на початку XXI століття, Королівський 
монетний двір Мадриду запровадив власну серію пам’ятних монет, яка 
працює з 2005 р. Номінал монети складає 2 євро. Кожна версія пам’ятної 
монети має тираж 8 млн. шт. З 2010 р. Королівський монетний двір Мадриду 
запровадив найбільшу свою серію монет «Архітектурна спадщина Іспанії» [4].  

 

 
 

Рис. 1. Пам’ятна монета «Історичний центр кордова» (Іспанія, 2 євро, 
2010 рік). Аверс і реверс. 

 
На першій пам’ятній монеті цієї серії було зображено історичний центр м. 

Кордова. На аверсі монеті можна побачити соборну мечеть Мескіта – це 
найпрекрасніший собор, який спочатку був побудований і виконував функції, 
як мечеть. Перша будівля собору була побудована у VIII столітті, але 
декілька разів вона була перебудована і з кожним століттям її площа 
зростала. Мескіта славиться своїми такими архітектурними деталями, які 
виконані в мавританському стилі: арками, оскільки вони мають незвичайні 
форми та розміри та рекордною кількістю колон, оскільки їх налічує понад 
1000. 

Опис Мескіти можна прочитати у поезії «Альманзор», яку написав Генріх 
Гейне. У 2016 р. м. Кордова була кандидатом на звання «Столиця 
європейської культури» [3; 4].  
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Рис. 2. Пам’ятна монета «Альгамбра, Хенераліфе та Альбасін у 
Гранаді» (Іспанія, 2 євро, 2011 рік). Аверс і реверс. 

 
2011 р. став виходом нової іспанської пам’ятної монети «Альгамбра, 

Хенераліфе та Альбасін у Гранаді». На аверсі монети зображений Левиний 
двір, який розташований в резиденції Альгамбра. Гранада – столиця 
величних родючих земель Іспанії. Батьківщина багатьох історичних народів: 
іберійців, фінікійців, римлян, візантійців, вестготів, маврів, берберів та 
іспанців. Місто славиться своїми історичними архітектурними ансамблями та 
шедеврами паркового мистецтва. Також Гранада славиться прекрасним 
палацом династії Насридів – резиденцією Альгамбра [2; 4]. 

Дивлячись в арабсько-український словник слово «Alhambra» означає 
червоний. Невдовзі резиденція отримала «народну» назву – «Червоний 
замок». Історія походження назви «Левиний двір» дуже зацікавила мене, 
оскільки назва пішла від самого символа двору – левиного фонтану. Цей 
фонтан оздоблений дванадцятьма скульптурами левів з напівдорогоцінного 
каміння [1; 2]. 

 
 

Рис. 3. Пам’ятна монета «Кафедральний собор в місті Бургос» 
(Іспанія, 2 євро, 2012 рік). Аверс і реверс. 

 
У 2012 р. колекція пам’ятних монет Іспанії поповнилась однією монетою. 

Монетний двір Іспанії випустив нову монету, яка присвячена кафедральному 
собору у м. Бургос. Колись м. Бургос було столицею Кастилії, але на 
сьогоднішній день – це індустріальний та історико-культурний центр, який 
займає 37-місце у Іспанії. Місто Бургос дуже славиться своїм Кафедральним 
собором Богоматері [4].  
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Найвирішальнішим у історії собору став 1919 р., бо саме у цьому році на 
території собору поховали іспанського національного героя Сіда Кампеадора 
(1040-1099 рр.) та його дружину Донью Хімену. З 2007 р. у Кафедральному 
соборі знаходиться меч Сіда Кампеадора – Тісон. Сьогодні, Кафедральний 
собор відноситься до архієпархії Бургоса [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Пам’ятна монета «Монастир Ескоріал» (Іспанія, 2 євро, 2013 
рік). Аверс і реверс. 

 
У 2013 р. для нумізматів вийшла нова пам’ятна монета, присвячена 

Монастирю Ескоріал – це архітектурний комплекс, до якого входили монастир 
Сан Лоренсо, бібліотеку, шпиталь та резиденцію короля Філіпа ІІ та його 
спадкоємців [3;4].  

Іспанці називають Ескоріал восьмим чудом світу, оскільки палац має свої 
рекорди: кількість вікон та дверей настільки велика, що навіть вона збивала з 
пантелику архітекторів, коли вони рахували. Але, у офіційних джерелах 
вказано, що кількість вікон складає 2500, а дверей – 1250, але деякі вчені 
вважають, що це не точні результати. У галереї Ескоріала зберігаються 
полотна видатних живописців, як Веласкес, Тінторетто, Іеронім Босх, Єль 
Греко та інших [3]. 

 

 
 

Рис. 5. Пам’ятна монета «Парк Гуеля» (Іспанія, 2 євро, 2014 рік). Аверс 
і реверс. 

 
2014 рік став роком випуску пам’ятної монети на якій було зображено парк 

Гуеля, що розташований у Барселоні – місто мрії та столиця Каталонії. Місто 
відрізняється своїми живописними пейзажами та своєрідною культурою. 
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Барселона є «магнітом» для видатних творчих особистостей. Та наділена 
незвичайними архітектурними деталями, завдяки архітектору Антоніо Гауді. 
Доречі він і є творцем парку Гуеля. На початку XX століття, каталонський 
меценат Еусембі Гуель вирішив створити дивовижний парк та екологічну 
житлову зону в стилі модної англійскої архітектурної концепції. Для реалізації 
своєї мрії Гуелю довелося викупити 15 гектарів землі і закласти фундамент 
для 62-х маєтків. Але його старання принесло йому невдачу [2;4]. 

Еусемблі Гуель не здався і почав розроблювати нові деталі дизайну 
ландшафту верхньої частини Барселони. До співпраці розробки житлових 
масивів було запрошено двох архітекторів: Жулі Бальєвеля та Франсеска 
Беренгера [2].  

На сьогоднішній день, резиденція Гуеля перетворилася на муніципальну 
школу, маєток Гауді став меморіальним музеєм видатного архітектора, а у 
будинку М.Тріасу-і-Доменеку живуть його спадкоємці. У 1962 р. архітектурний 
ансамбль парку Гуеля отримав статус «Художній пам’ятник Барселони» [2].  

Тому, можна зробити такий висновок, завдяки сучасній нумізматиці, 
можна вивчити історію історико-архітектурних пам’яток Іспанії, які занесені до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також приділити увагу їх 
збереження і захисту, як суб’єктів історико-культурної сфери.  
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Збереження архітектурної спадщини — одне із завдань, що знаходиться 

постійно в центрі уваги, як теоретиків, так і практиків архітектури. Відтворення 
середовища, в якому проходили ті чи інші події, дає можливість доторкнутися 
до історії, увійти до «культурного шару» попередніх поколінь, відчути 
спадкоємність. Зусилля подібного роду локалізуються навколо об’єктів, які 
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представляють не тільки художній інтерес, але й відображають вподобання 
та прагнення значної частини населення. До таких, без сумніву, належать 
будівлі робочих клубів, будинків-комун, фабрик-кухонь, які з’явилися в певних 
історичних умовах й акумулювали в собі як нові соціальні ідеї, так і 
прогресивні архітектурно-художні рішення. Крім того, як правило, їх авторами 
є видатні архітектори, результат творчості яких заслуговує дбайливого 
ставлення.  

Сучасний комплекс проблем щодо збереження архітектурного 
середовища об’єктів раннього модернізму пов’язаний, перш за все, з тим, що 
архітектурна оболонка часто «відривається» від свого внутрішнього змісту — 
простори інтер’єру легко змінюються та перебудовуються під функції, які не 
відповідають первісним призначенням будівлі. З ще більшою легкістю 
знищуються предмети облаштування, елементи декору, оскільки нові функції 
вимагають і нового оформлення. Таким чином, ці будівлі, більшість з яких є 
пам’ятками архітектури, втрачають свою автентичність і право називатися 
такими. Разом з незначними, на перший погляд, але масовими переробками 
безповоротно йде головне — унікальність архітектурного середовища, що 
вимагає збереження.  

Можливим рішенням цієї проблеми могло б стати обігравання історичного 
середовища як артефакту, перетворення можливості стикнутися з 
унікальними речами, духом давно минулих років, в окреме емоційне 
переживання. Реалізації подібного дизайн-проекту сприяла б можливість 
реального використання всіх предметів інтер’єру, а не їх музеєфікація та 
охорона. Такий підхід вимагає, звичайно, відповідного ставлення й 
відвідувачів й працівників цих будівель, як до інтер’єру, так і до екстер’єру 
архітектурної пам’ятки. Грамотна робота зі стилістикою і характером 
розміщення інформації дозволила б створити єдність інтер’єру та екстер’єру, 
сформувати повноцінне архітектурне середовище, яке, будучи носієм 
характерних рис свого часу, повністю задовольняло б запитам сьогодення. 
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УКРАЇНА 

 
Почесне місце у когорті діячів української культури, які у другій половині 

ХІХ століття – на початку ХХ століття присвятили себе етнографічному 
вивченню Галичини, доклали багато зусиль для становлення і розвитку 
національної музейної справи, зокрема виявлення та збереження цінних 
пам’яток народного мистецтва Гуцульщини займає Володимир Осипович 
Шухевич (1849-1915).  Значним був діапазон його громадської діяльності.  Це 
видатний український етнограф, педагог і культурно-освітній діяч, дійсний 
член Наукового Товариства імені Шевченка. У своїй багатогранній діяльності 
В.Шухевич найбільше уваги приділяв етнографічним дослідженням, 
влаштуванню виставок та створенню музеїв у Галичині. Він активно збирав 
експонати для різноманітних виставок та музейних фондів. 

Володимир Шухевич понад тридцять років досліджував матеріальну і 
духовну культуру гуцулів. Найбільшим внеском вченого є видана ним на 
основі зібраних матеріалів п’ятитомна монографія "Гуцульщина" (1899-1908). 
Володимир Шухевич у передмові до своєї праці писав: "Гуцульщина, се 
вислідок моєї більше як 20-ти літньої праці; в ній подаю усе те, що я сам 
бачив, чув, зібрав або списав; проте є вона самостійною працею..." [1].  

Від 1873 року В.Шухевич почав вивчати Гуцульщину, щоліта приїжджаючи 
в гуцульські села, а найбільше – до Космача, Яворова, Річки.  Найбільше 
матеріалів про народні промисли, відомих різьбярів Шкрібляків, весільні та 
інші звичаї В.Шухевич зібрав у Яворові у 1887 і 1889 роках.  

Варто згадати, що на етнографічній виставці у музеї Дідушицьких у Львові 
1885 року експонувалися одяг та жіночі прикраси з Гуцульщини і Покуття, що 
їх зібрали Євгенія Озаркевич і Герміна Шухевич (дружина В.Шухевича). 

Перший том "Гуцульщини" В.Шухевича був опублікований 1899 року, а 
другий –1901 року під назвою "Матеріали до українсько-руської етнології", як 
видання Етнографічної комісії Наукового Товариства імені Шевченка у Львові. 
Чи не найповніше у другому томі описано розділ "Домашній промисел", що 
займає одне з головних місць у заняттях гуцулів. Для цього В. Шухевич 
використовує відомості, подані у виданнях Промислового музею у Львові, 
колекції зібрані для музею ім. Дідушицького, власноруч зібрані матеріали, а 
також ті, що надіслали йому з Гуцульщини священики о. О.Волянський, 
о.І.Попель, учителі Л.Гарматій, Т.Киселевський, лікар Я.Окуневський.  

Священик Олекса Волянський з Криворівні допоміг В. Шухевичеві, 
надіславши йому дані про народні промисли, про різьбярів з Криворівні, 
Жабйого, Річки, Ясенова. У Криворівні у нього часто бували І.Франко, 
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М.Грушевський, В.Гнатюк, Г.Хоткевич, І.Труш та багато інших діячів 
української культури.  За сприяння науковцям у вивченні Гуцульщини 
о.О.Волянський був прийнятий членом етнографічної секції Наукового 
Товариства імені Шевченка у Львові. 

Криворівня – село Косівського повіту (тепер Верховинського району). 
Наприкінці ХІХ – початку ХХ століття Криворівня була одним із осередків 
культурно-мистецького життя краю. Володимир Гнатюк з гордістю називав 
Криворівню "українськими Афінами". До Криворівні приїжджали Михайло 
Грушевський, Гнат Хоткевич, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, 
Олександр Олесь, Іван Труш, Федір Вовк, Іван Крип’якевич, Ольга 
Кобилянська, Фотій Красицький.   

Рівно тридцять років, з 1893 по 1923 рік, парохом Криворівні був о. Олекса 
Волянський. Саме на ці роки припадає найбільш плідна праця священика на 
ниві культури. Отець О.Волянський належав до горстки українських 
священиків-патріотів.  

З епістолярної спадщини довідуємося як 1901 року о. О.Волянський писав 
В.Шухевичу, що найславнішим різьбярем у Криворівні був Андрій Дереюк, 
який для більшості церков робив свічники, трійці, хрести, патериці. Згадує і 
про інших майстрів з Криворівні. Василь Якіб’юк виготовляє топірці, келефи, 
палиці, пістолети, а також займається різьбою. Майстер Василь Харук робить 
пістолети, а Лукин – перстені [2]. 

Володимир Шухевич у розділі "Домашній промисел" у своїй праці 
"Гуцульщина" широко висвітлює гончарство, мосяжництво та різьбярство, а 
менше – кушнірство, ткацтво, бондарство та вироби зі шкіри. У підрозділі 
"Гончарство" В.Шухевич аналізує процес підготовки матеріалу і виготовлення 
виробів, знаряддя праці гончарів, а також народні назви всіх предметів та 
техніки виготовлення. Тут вміщені ілюстрації виробів О.Бахматюка та 
П.Кошака. 

Даючи загальну характеристику мосяжництва, автор зазначає, що техніка 
виготовлення виробів з кольорових металів чи оздоблення металом інших 
речей є однією з найдавніших. Якщо про вироби зі шкіри В.Шухевич лише 
коротко згадав, то про різьбярство описав докладніше. Треба зауважити, що 
етнограф вперше подав українською мовою широкі біографічні відомості про 
гуцульських різьбярів Юрія Шкрібляка та його синів – Василя, Миколу та 
Федора, а також Марка Мегединюка. 

Велика заслуга Володимира Шухевича полягає у збиранні виробів 
гуцульських народних майстрів для музеїв, а також популяризації їх на 
різноманітних виставках. Наприклад, у 1887 році В. Шухевич бере участь в 
організації у Львові й Тернополі українських виставок, на яких експонувалися 
вироби домашнього промислу. Там же гуцули демонстрували свій одяг і 
фрагменти весілля. Завдяки старанням В. Шухевича гуцульський відділ 
виставки у Тернополі виявився найкращим і користувався найбільшим 
успіхом. 

Відомо, що на промислову виставку у Відні 1890 року В.Шухевич з 
допомогою М.Колцуняка та І. Герасимовича надіслав понад 300 виробів 
гуцульських майстрів – топірці, палиці, зброя, люльки, писанки, вишивки та 
різьблені вироби. Ці експонати користувалися великою популярністю, а в 
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каталозі вміщено обширну статтю про народні промисли українців Галичини.    
В.Шухевич як керівник українського етнографічного відділу, "отримавши певні 
державні асигнування", закупив експонати через учителів і священиків 
В.Чернявського – у Пістині, Л.Ковблянського – у Розтоках, В.Когута – у 
Березові, І.Окуневського – у Яворові [3]. 

Заслуги В.Шухевича в організації виставки 1894 року у Львові відзначала 
тогочасна українська преса, зокрема І.Франко. Для створення гуцульського 
відділу на виставці В. Шухевич запросив народних майстрів з Яворова. Петро 
Копчук побудував гуцульську церкву, хату з усіма господарськими 
прибудовами. Петро Кошак поставив у хаті кахельну піч. В одній з кімнат 
свою майстерність демонстрували різьбярі Василь і Микола Шкрібляки, а 
також ткаля Василина Столащук. В експозиції виставки були представлені 
вироби учнів гончарної школи з Коломиї, вироби П.Кошака, І.Баранюка, 
різьблені вироби Ю. Шкрібляка та його синів з Яворова, М.Мегединюка з 
Річки, В. Якібюка з Криворівні, а також гуцульський одяг, писанки, музичні 
інструменти. До представлених експонатів В. Шухевич додав детальні 
пояснення та ряд фотографій. По закінченні виставки значна частина 
експонатів була розкуплена, зокрема В.Дідушицьким, В.Шухевичем, 
О.Барвінським. 

Володимир Шухевич брав участь в організації багатьох музеїв Галичини й 
активно співпрацював з ними. Впродовж десяти років (1880-1890) В.Шухевич 
був членом ради Промислового музею у Львові, який відкритий 1874 року з 
метою сприяння розвиткові художніх промислів на галицьких землях. Перші 
експонати закуплені на Віденській всесвітній виставці 1873 року. Музей 
займався збиранням зразків декоративно-ужиткового мистецтва, організацією 
виставок, лекцій. Видання музеєм серії альбомів "Зразки домашнього 
промислу селян на Русі"(1882-1885), збірників "Художній промисел" (1896) та 
"Публікацій з музейних збірок" (1911-1914) сприяло популяризації кращих 
зразків мистецьких виробів з дерева, металу, тканин тощо. 

Музей збирав вироби місцевих промислів, а також колекціонував твори 
західноєвропейського мистецтва. Багато зразків українського народного 
мистецтва (килимів, вишивки, кераміки, виробів з дерева, металу) надійшли 
до музею з львівських крайових виставок 1875 та 1894 років. 

Велика заслуга В.Шухевича у створенні і розбудові музею Наукового 
Товариства ім. Шевченка у Львові. Для цього музею багато цікавих речей 
придбали І.Франко, В.Гнатюк, Ф.Вовк, Ф.Колесса, Б.Заклинський, Л.Гарматій. 
Завдяки наполегливій, цілеспрямованій праці багатьох провідних учених та 
ентузіазму широких кіл інтелігенції при Науковому Товаристві імені Шевченка 
створено музей, етнографічна збірка якого зумовила народознавчий профіль 
цього закладу. Музейна колекція спонукала до глибшого вивчення традицій 
народного мистецтва і популяризації його багатьма дослідниками.  

Опрацювавши архівні матеріали, зокрема листування Ф.Ржегоржа і 
В.Шухевича, дослідник Петро Арсенич у статті "Взаємини Ф.Ржегоржа з 
українськими етнографами Галичини в кінці ХІХ століття" подає інформацію 
про те, як вчені обмінювалися науковою літературою, повідомляли один 
другого про різні події з культурного життя. У листах вони обговорювали, 
найчастіше, плани етнографічного вивчення українців Карпат. Ф.Ржегорж 
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просив В.Шухевича присилати йому етнографічні відомості та ілюстрації до 
статей про Галичину, заохочував до збору експонатів та грунтовного 
вивчення народних промислів гуцулів [4]. 

Відомо, що влітку 1889 року етнографи побували на Гуцульщині, де             
Ф. Ржегорж збирав експонати для празького музею. У результаті подорожей 
по Галичині і Буковині Ф.Ржегорж при допомозі І.Гарасимовича, М.Павлика, 
О.Кобилянської, Є. Ярошинської та інших, зібрав велику кількість 
етнографічних експонатів і створив окремий український відділ у Празькому 
промисловому музеї. Моделі житла, знаряддя праці, які використовувалися у 
землеробстві, ткацтві, бджільництві, теслярстві, бондарстві, різноманітні 
вироби з соломи, дерева, шкіри, глини, скла експонувалися у музеї. В колекції 
були широко представлені гончарні вироби Олекси Бахматюка і Петра 
Кошака, різьблені вироби Шкрібляків та інших майстрів, твори гуцульських 
мосяжників, ткачів, килимарів, одяг, вишивки, писанки, зброя, музичні 
інструменти та дитячі іграшки. Збірку вдало доповнювали кількасот 
фотографій, виготовлених Ф.Ржегоржем і В. Шухевичем, що відображали 
життя і побут українців.  У музеї Ф.Ржегорж помістив також фотографію 
Володимира Шухевича, як активного збирача експонатів з Гуцульщини [4].  

Важливо пригадати про участь В.Шухевича в організації виставки 
домашнього промислу в Коломиї 1912 року, де був окремий розділ збірки 
професора і представлені його праці про Гуцульщину, що надало виставці 
класичного характеру. 

З рецензій галицької преси бачимо, що виставка домашнього промислу в 
Коломиї 1912 року сподобалася саме багатством видів і різнорідністю 
представлених творів народних майстрів, старанним добором показаних 
експонатів. І в цьому, безперечно, значною є участь Володимира Шухевича. 

29 червня 2019 року в селі Тишківцях Городенківського району Івано-
Франківської області відбулося урочисте відкриття Музею-резиденції 
Шухевичів.  Перетворення старої сільської плебанії у сучасний музей 
вдалося зреалізувати під керівництвом генерального директора 
Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені 
Йосафата Кобринського у Коломиї, заслуженого працівника культури України 
Ярослави Ткачук [5]. Експозиція музею складається з двох тематичних блоків 
інформації. Перший з них – це село Тишківці, історія появи та діяльності 
родини Шухевичів – від Осипа Шухевича (середина ХІХ століття) і до 
генерала УПА Романа Шухевича (середина ХХ століття). Другий блок – 
історико-меморіальний, що відтворює атмосферу, в якій жили Шухевичі. Тут 
відображено не лише атмосферу і стиль, а й дух того часу і тих людей, які 
бували в Шухевичів. 

Етнограф Володимир Шухевич, 170-річчя від дня народження якого 
відзначали у травні цього року, своєю багатотомною монографією здійснив 
справді науковий прорив у вивченні українців Карпат. 
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УКРАИНА 

 
В Украине идет процесс формирования новых спортивных и 

физкультурно-оздоровительных комплексов и реконструкция уже 
существующих спортивных сооружений. Мощным стимулом развития 
спортивной инфраструктуры Украины является участие в крупных 
международных спортивных событиях.  

Требования к футбольным стадионам постоянно совершенствуются. 
Основным руководством к формированию выдвигаемых новых требований к 
спортивным комплексам стали удобство и безопасность для зрителей, новые 
технологии и эффективная коммерческая эксплуатация. Возрастающая 
сложность планировочной структуры спортивного стадиона все больше 
оказывает влияние на функцию и эксплуатацию стадиона. Нормативы и 
директивы по безопасности часто оказывают решающее влияние на 
геометрию трибун и структуру размещения болельщиков. Кроме того, 
современный спортивный стадион должен иметь резервы для размещения и 
приспособления дополнительного оборудования для проведения 
масштабных событий. Проблеме проектирования, строительства и 
реконструкции стадионов посвящены труды следующих исследователей - 
Е. Н. Барнабишвили, В. В. Куйбышева, Х. А. Бенаи, Е. В. Горохова, 
О. О. Сизинова, Ю. И. Серегина, И. Н. Лебедича, И. Д. Козявкина, 
Д. Ф. Гончаренко, С. М. Евеля, Г. Г. Зубко, О. В. Старковой и др. 

В 2008-м году Стефаном Никсдорфом (Stefan Nixdorf), специалистом в 
области подготовки стадионов к проведению футбольных игр мирового 
уровня была подготовлена книга, в которой автор собрал материал по 
стадионам Германии, проводившей Чемпионат мира по футболу в 2006-м 
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году. В результате анализа состояния стадионов и принятых проектных 
решений по их реконструкции автором было выявлено, что основным 
руководством к формированию и проектированию спортивных комплексов 
стали удобство, безопасность для зрителей и эффективная коммерческая 
эксплуатация [1]. 

Анализ проектных решений четырех стадионов – Маракано в Рио-дe 
Жанейро (Maracana-Stadium), Минейро (Stadium Mineira), Маннауса (Stadium 
Manaus) и стадиона Гарринча (Stadium Mane Garrincha) для чемпионата мира 
по футболу 2014 года в Бразилии исследователями: K. Güppert, 
K. Stockhusen, S. Dziewas, T. Moschner, T. Schober выявил новшества в 
области конструктивных и технологических решений крыш стадионов. 
Исследователям удалось установить, что, из рассматриваемых стадионов - 
не все вновь проектируемые. Некоторые стадионы были построены в начале 
ХХ столетия и имеют свою историю. В исследовании делается акцент на 
том, насколько бережно и точно осуществлялся процесс реконструкции 
существующих и, как хорошо организован процесс строительства новых 
стадионов [2]. 

К моменту начала подготовки стадионов Украины и Польши к проведению 
игр EURO-2012 была опубликована 5-я редакция сборника требований по 
безопасности спортивных сооружений «Guide to Safety at Sports Grounds» так 
называемая «Зеленая книга» («Green Guide») [3]. 

Статус сборника является консультативным, однако, его требования 
являются обязательными при получении стадионом сертификата на 
проведение международных соревнований экспертами UEFA и FIFA, его 
положения становятся в этих случаях обязательными. В данном сборнике 
рекомендовано при проектировании новых стадионов и реконструкции 
существующих, учитывать систему факторов, определяющих планировочную 
структуру спортивного комплекса, выбор конструктивной схемы и 
материалов и, в конечном итоге, формирующих архитектурно-образное 
решение стадиона. Совокупность факторов, которые необходимо учитывать 
и включать в выполнение проектного решения, составляет систему 
формирующую проект, или скорее задание на выполнение проекта. На 
самом деле количество факторов может быть значительно большее в 
зависимости от поставленной цели и особенностей конкретного объекта. 
Определенное количество факторов позволяет описывать систему с 
определенными взаимоотношениями внутри ее. 

Согласно Guide to Safety at Sports Grounds решающими факторами 
проектирования спортивного комплекса являются: 

- доступность к стадиону, сегрегация категорий зрителей и участников 
мероприятия, свободное попадание на свое место и распределение потоков 
зрителей; 

- безопасная эвакуация (в том числе экстренная) зрителей; 
- учет изменений в демографии зрителей; 
- изменения в привлекательности спортивных и неспортивных событий 

происходящих на стадионе; 
- изменение требований к комфорту зрителя и видам сервисов; 
- уменьшение общественного финансирования и увеличение доли 

коммерческой самостоятельности в обеспечении стадионов; 
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- учет бизнес планирования комплекса и стратегии маркетинга; 
- планировочные и технические решения, связанные с ростом влияния 

СМИ благодаря их коммерческим возможностям через глобальные средства 
телекоммуникации [3]. 

Описанные факторы являются наиболее общими и обязательными. В 
каждом конкретном случае возможно появление других важных для этого 
конкретного объекта факторов. 

В отношении реконструкции, а, особенно в случае, принятия решения 
сохранения исторического наследия комплекса – необходимы научно-
исследовательские изыскания, которые в свою очередь выявят факторы, 
влияющие на процесс проектирования. В случае реконструкции имеет 
значение решение возможного объема изменений, позволяющих получить 
объект с наилучшими возможными характеристиками с учетом 
запланированного сохранения архитектурных и конструктивных решений 
прошлых лет. 

Стадион «Металлист» в городе Харькове на момент подготовки к ЕВРО-
2012 являлся одним из старейших стадионов в Украине. Его строительство 
началось в 1925 году. Он пережил несколько реконструкций, целью которых 
было увеличение количества посадочных мест, развитие и приумножение 
функций, улучшение комфорта зрителей. Каждая реконструкция стадиона 
повышала его уровень в соответствии с требованиями по проведению 
международных соревнований. 

Исходя из поставленных целей, в работе над реконструкцией стадиона 
«Металлист» в городе Харькове к ЕВРО 2012 был выделен ряд факторов, 
который соответствовал международным рекомендациям. Он был применен 
в проекте реконструкции стадиона и позволил получить объект с 
оптимальными относительно заявленных целей характеристиками. 

Во время подготовки стадиона «Металлист» в Харькове к ЕВРО-2012, 
был выбран вариант модернизации существующего стадиона по следующим 
параметрам: 

- удачная градостроительная ситуация в центре развивающегося района 
(в рамках полицентричной структуры развития города), что в комплексе с 
другими предполагавшимися объектами и близостью к общегородскому 
центру, удобные транспортные коммуникации могли стать предпосылкой 
развития района;  

- удачное расположение существующего стадиона на пересечении как 
наземных, так и подземных (метрополитен) транспортных магистралей; 

- модернизация существующего стадиона должна была принести 
ощутимую экономию, как бюджетных средств, так и средств генерального 
инвестора по сравнению со строительством нового стадиона. Сравнение 
результатов реализации проектов строительства всех принимающих EURO 
2012 стадионов подтвердило предварительные расчеты. Сравнение 
стоимости строительства нового стадиона во Львове такой же вместимости с 
реконструкцией стадиона в Харькове явилось в пользу для последнего даже 
без учета инженерной инфраструктуры (стоимость полностью новой 
инженерной инфраструктуры во Львове еще больше увеличивает этот 
разрыв); 
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- использование бренда существующего стадиона «Металлист» 
пользовавшегося большой популярностью, как в городе, так и в Украине и за 
рубежом. 

В концепцию модернизации (реконструкции) спортивного комплекса 
«Металлист» легли следующие принципы: 

- проектирование на территории стадиона многофункционального 
спортивного комплекса включающего в себя собственно стадион для 
проведения футбольных игр с сохранением легкоатлетического комплекса, 
комплект тренировочных футбольных полей с искусственным покрытием, 
детско-юношеской академии; 

- размещение на специально выделенных прилегающих участках 
медиацентра, площадки передающих мобильных TV станций, обширной 
зоны гостеприимства (временные тентовые сооружения), комплекса 
автостоянок, необходимых инженерных сооружений; 

- создание ступенчатой системы зон безопасности с необходимыми 
ограждениями, пунктами пропуска и другими объектами. 

С целью создания объекта с максимально возможной безопасностью и 
комфортностью для зрителей, экономически состоятельного, 
коммуникативно-эффективного, в работе над созданием проекта 
реконструкции стадиона «Металлист» в городе Харькове, генпроектировщик 
ООО «Институт Харьковпроект» применял выше перечисленные факторы, 
опираясь на рекомендации европейских справочников и нормативов. 
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Le thème de la guerre hybride revêt une importance particulière en matière de 

politique internationale, de sécurité nationale, de développement de la société 
nationale et de l'État. 

Les conflits armés de nature et d'intensité différentes sont les premiers 
compagnons de l'humanité. Leur forme la plus ambitieuse et extrême – la guerre –  
continue de menacer l’existence des peuples, des États et de l’humanité tout 
entière. Les formes, les méthodes et les moyens de la guerre évoluent au gré des 
progrès scientifiques et technologiques. Pendant les guerres de la première 
génération, on utilisait des mousquets et des tactiques linéaires. Les guerres des 
deuxième et troisième générations ont été menées principalement par de grandes 
unités militaires. Alors dans les guerres de la quatrième génération les 
technologies de l'information modernes et les armes de haute précision étaient 
largement utilisées. La quatrième génération se caractérise par l’utilisation de 
petites unités équipées d’un matériel technologique. Comme le résultat, les 
conflits de la quatrième génération dépendent plus de la supériorité technologique 
que de la taille des armées et de la quantité d'équipements militaires[2]. 

Au XXI-ème siècle la forme de la guerre s’est également changée. Face à la 
guerre classique, où les armes et le matériel de combat sont des éléments clés, la 
guerre hybride se concentre sur l’utilisation de facteurs économiques, politiques et 
d’information simultanément. 

Les principales caractéristiques des conflits hybrides sont: 
- L’activité subversive dissimulée dans tous les domaines critiques de victime 

de l’agression. Cela permet de créer une situation critique dans la société, qui 
peut se transformer dans une confrontation ouverte contre les autorités ou, en tant 
que composante d’information, pour préparer la base du passage à la phase 
suivante; 

- Le nationalisme et l'auto-identification ethnique sont les motifs principaux de 
la guerre hybride. L'essentiel est d'identifier un groupe des «mécontents» (ici le 
rôle se détermine par un indicateur quantitatif, plus le groupe soit grand, mieux 
soit le résultat) et de commencer à «bouleverser» la situation avec une nouvelle 
escalade; 
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- Le conflit à multiples facettes, utilisant des moyens et des forces militaires et 
non traditionnels pour étendre le conflit le plus largement possible; 

- L’utilisation des "révolutions de couleurs" pour affaiblir le pouvoir de l'État et 
renforcer le sentiment de chaos dans la société ; 

- Le caractère prolongé de l'épuisement de l'objet d'agression aux niveaux 
économique et idéologique; 

- la priorité n'est pas donnée à la destruction physique de l'ennemi, mais à son 
asservissement et à sa reconfiguration au niveau déterminé lors de la planification 
de l'opération [1]. 

L’hybridité des conflits armés d’aujourd’hui permet au pays agresseur de 
redistribuer rapidement ses forces et ses ressources afin de mieux gérer la 
situation, en ciblant les zones de fonctionnement les plus critiques du pays 
victime, le détruisant ainsi en interne. La situation est encore compliquée par le 
fait que les règles du droit international, à ce jour, ne peuvent pas qualifier une 
guerre hybride d '"agression", car elles ne relèvent pas de la définition classique 
de ce concept. 

On peut faire la conclusion que pour lutter efficacement contre les menaces 
hybrides, il est nécessaire de développer tout un ensemble de mesures, 
notamment: 

- l'identification des foyers potentiels d'instabilité et des lacunes dans la 
protection des objets d'infrastructure économique en vue de leur isolation et 
élimination ultérieure; 

- l’organisation d’une formation idéologique au niveau de l'État et la maintenir 
au niveau approprié; 

- la réformation des forces de sécurité au niveau technique en fonction des 
nouvelles réalités. 
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La quête civilisationnelle de l’humanité découle du désir naturel de 

l’exploration du monde, de l’extension des territoires, des changements de 
peuplement qui se manifeste dans les processus migratoires, qui s’accompagne 
toujours d’un besoin dialectique d’avoir le pilier, souvent incarné dans la nécessité 
de préserver l’identité et qui se réalise dans la création des segments 
diasporiques. 

Si l'on compare l'évolution des processus sociopolitiques et construction de 
pays au cours des dernières années, on peut percevoir qu'ils un certain 
ralentissement par rapport aux décennies précédentes. La carte géographique 
mondiale ne subit pas des changements aussi rapides et spectaculaires. 

Cependant, dans le monde moderne, le phénomène de la mondialisation qui 
conditionne le développement futur de l’humanité tout entière a amené les 
processus migratoires au nouveau niveau quantitatif et qualitatif. 

Dans ces conditions, les diasporas créées par les processus de migration 
commencent à jouer un rôle particulier. La migration, en tant que la manifestation 
du moteur de mondialisation de l’humanité moderne, entraîne le changement du 
paysage ethnopolitique du monde, l’émergence de nouveaux centres d’influence, 
le changement du paradigme culturel et de la valeur des pays nationaux.  

Une grande attention a été accordée à l’étude du phénomène de la diaspora 
au cours des dernières décennies. La base de l’étude était la soi-disant "diaspora 
classique", telle que la juive ou l’arménienne. Des chercheurs tels que W.Safran 
[3] et G.Scheffer [4] ont élaboré des modèles classiques diaporique, déterminé 
leurs définitions, leurs caractéristiques et leurs conditions d'existence. Au cours 
des décennies suivantes, l’intérêt croissant à l’étude des diasporas a conduit à la 
dissémunation ou même à la négation du concept original de "diapora", comme l’a 
déclaré R. Brubaker dans son articles "The ‘diaspora’ diaspora" [1]. 

Cependant, le temps a mis à jour la pertinence du concept du "diaspora". Les 
idées phénoménologiques traditionnelles de la migration et la diaspora doivent 
également être révisées. Cela ne signifie pas qu'ils devraient être mis de côté. Les 
approches classiques sont largement utilisées avec succès dans les études des 
diasporas, comme des communautés spécifiques dans le contexte historique. Ce 
dernier nécessite de nouvelles recherches, car l'expérience historique moderne 
engendre des nouvelles réalités. 
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Le croissement des vagues migratoires, la création des sociétés mixtes, la 
formation de toute la diversité diasporique, ethnique et financière, culturelle et 
théologique, éxigent l’évaluation de leur hétérogénéité, l’examen des critères de 
leur impact sur la société d'accueil et de leur intégration pour le développement 
créatif de la société durable. 

Cela concerne le développement des critères qui déterminent avant tout 
l'appartenance à des états existants, définissant les bases de l'homogénéisation 
de la société, le ratio "l’identité – l’intégration – l’assimilation". 

Par conséquent, s’appuyant sur les recherché précédents, il est nécessaire de 
réinterpreter le rôle de la diaspora et d’explorer l’influence mutuelle de la diaspora 
et de la société d’accueil. 
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On pourrait dire que les innovations sont à l’origine des progrès de la vie 

sociale.  Aujourd’hui, on peut souligner que l’innovation est devenue une fonction 
essentielle de l'existence d'une société politique. Associer les termes “innovation” 
et “créativité” à la vie politique n’est pas une tâche évidente. Avant d’esquisser 
leurs rôles et leurs utilisations par le personnel et les institutions politiques, il faut 
clarifier les sens qui leur sont communément attribués. Les milieux politiques et 
aussi économiques se sont approprié la notion d’innovation et on utilise plus 
souvent la notion de créativité dans les milieux artistiques, scientifiques voire 
éducatifs. 

Il n’existe pas de définition consensuelle de l’innovation. Le terme est utilisé de 
nos jours comme un concept “économique”, vu en général comme un processus, 
une démarche (donc descriptible et quantifiable) et, par certains, comme un 
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résultat. Le plus important c’est le fait qu’une «entreprise» soumise à une pression 
concurrentielle innove pour se maintenir pour conquérir un marché. La société 
politique innove pour se maintenir à l'arène internationale. 

Alors, l’innovation c’est la «capacité à créer de la valeur en apportant quelque 
chose de nouveau dans le domaine considéré tout en s’assurant que 
l’appropriation de cette nouveauté se fasse de manière optimale» [1]. 

Depuis quelques décennies, nombreux sont les pays qui organisent de plus en 
plus des référendums, des forums citoyens, des jurys citoyens, des modalités de 
gouvernance collaborative, de budgétisation participative et d’autres modèles 
dans lesquels les citoyens peuvent intervenir de manière plus directe. La plupart 
des gens considèrent cela comme une évolution positive. La participation 
citoyenne est généralement considérée comme un élément important de la 
citoyenneté démocratique et du processus décisionnel démocratique. De même, 
les spécialistes de la théorie démocratique soutiennent que le renforcement de 
l’influence des citoyens est essentiel à la démocratie. Plus particulièrement, les 
théories sur la démocratie participative, la démocratie délibérative et le capital 
social avancent un certain nombre d’idées : la participation permet aux citoyens 
de s’exprimer de manière plus directe, elle permet aux différents citoyens et aux 
minorités de se faire entendre, elle favorise les compétences civiques et les vertus 
civiques, elle conduit à des décisions rationnelles basées sur un raisonnement 
public et elle renforce l’adhésion à l’issue et au processus. 

L’innovation politique en Ukraine est que les réalisations novatrices de la 
société civile ukrainienne unissent leurs forces pour défendre le développement 
de la démocratie en Ukraine. 

Plus important encore, la société ukrainienne prend de plus en plus 
conscience que la société civile ne devrait pas être construite d'en haut. Ce 
processus ne peut pas être «inséré» dans le cadre institutionnel. Cela nécessite 
des individus, la nation. 

Et troisièmement, les ONG et les militants ukrainiens introduisent de plus en 
plus de projets visant à consolider le concept et l’expérience des valeurs civiques 
(droits et libertés, démocratie locale, conflits ethno-politiques, nécessité de tolérer 
la diversité, etc.) en tant que le fondement du système social et étatique. 

La participation citoyenne liée aux politiques en dehors du processus électoral 
peut prendre différentes formes. On peut les présenter au moyen de deux 
distinctions essentielles. La première concerne la question de savoir si les 
citoyens sont abordés et interrogés sur leurs opinions individuelles en tant 
qu’individus ou s’ils le sont de manière collective, en tant que groupe. La seconde 
concerne l’objet de la participation citoyenne. Certains types d’innovations 
démocratiques privilégient les résultats et garantissent que les décisions vont être 
prises au sérieux, tandis que d’autres privilégient le processus proprement dit. 
Dans ce second type de participation, la formation des opinions est plus 
importante; rien ne garantit que les décisions vont être prises au sérieux. Si l’on 
combine ces deux distinctions, on distingue quatre types d’innovations 
démocratiques : les référendums, la formulation participative des politiques, les 
enquêtes délibératives et les forums délibératifs [2]. 

De nombreux théoriciens soutiennent que la participation citoyenne a une 
influence positive sur la qualité de la démocratie. En conséquence, la participation 



20 septembre 2019  Genève, Suisse  123 
. 

 

citoyenne a un certain nombre d’incidences positives pour ceux qui participent. 
Elle encourage les compétences et les vertus civiques, renforce la légitimité des 
décisions, et elle encourage la délibération ou permet aux citoyens d’influer sur la 
politique. Cependant, tant que de vastes groupes seront écartés de la 
participation, des doutes subsisteront quant à ses avantages pour la démocratie 
dans son ensemble. 
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Захист польської мови для Польщі, як і захист французької мови для 

Франції, як зрештою, захист і російської для Росії має абсолютно глобальне 
державницько-ідеологічно бачення. Розглядаючи це питання в умовах нашої 
держави, виникає чимало недолугих розбіжностей та суперечностей. 

За 28 років держава Україна так і не спромоглася одностайно визначити 
власну візію щодо розбудови і розвитку української мови у суспільному житті 
України. Маючи таку візію, (певну стратегію) щодо мови як до способу 
ідентифікації нації, мовне питання вже б давно було зняте з суспільно-
політичного порядку денного, і мова не зробилася б політичним товаром [1]. 
Однак цього не сталося, і ми маємо те, що маємо. На сьогодні Верховною 
Радою вже ухвалено «Закон про мову», і маючи достатньо великий 
перехідний період, закон поступово набуває чинності. Але чи зможе він 
вирішити усі проблемні точки? Навряд чи.  

Перш ніж розглядати мову як світоглядний символ держави, а так 
безперечно, можна розглядати, необхідно дослідити мову з мікрорівня, тобто 
рівня міжлюдських відносин. До прикладу: учень, який провчився 11 років в 
сільській школі чи у школі невеликого містечка, закінчив її, і планує вступати 
до вишу. За ці 11 років, він вивчав українську мову та отримував освіту 
здебільшого українською мовою, за цей немалий термін в цього учня 
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закарбувалося ставлення до вчителя як до людини близької, людини, що 
говорить народною або літературною українською мовою. І ось цей учень 
перетворюється на студента певного ВНЗ певного, можливо, промислового 
великого міста. І куди він потрапляє? А потрапляє він в абсолютно чуже 
середовище як з боку викладача, так і з боку студента-одногрупника. Адже 
той «близький український світ родом з дитинства» стрімко руйнується. В 
основному, у більшості випадків україномовні не йдуть на протистояння з 
російськомовною більшістю за різних причин, зокрема й через власну боязнь. 
І ймовірно вже за рік-другий цей студент, оточений нав’язаною 
меншовартістю, пасивним психологічним тиском, мовчазною зверхністю, 
зросійщюється та втрачає той самий мовний генетичний код. А держава 
Україна, зрештою, втрачає один націєтворчий паросток, який забезпечує 
безперервний рух національної ідеї. Тож повертаючись до мовного закону, 
треба чітко сказати, що він в першу чергу покликаний захистити мовні права 
українців. Бо де українець, як україномовний громадянин, може мати право 
на українську мову? У Польщі? У Росії? Напевно, Україна має забезпечити 
таке право [2]. 

Держави-сусідки України розуміють важливість власної мовної програми 
та ідеології. Угорщина, як приклад, за допомогою жорсткої асиміляції, змогла 
«розчинити» тамтешні українські громади, поділивши їх на русинів та 
українців, які зрештою були позбавлені державної фінансової підтримки. Так 
як ні одні, ні інші не мали достатньої для фінансування кількості. Зате 
вкладаються величезні кошти в Україні. Але не в Україну, а тільки в угорську 
громаду Закарпаття. Схоже діяла та продовжує діяти і влада російська, 
культивуючи російську мову в Україні. Бо якщо раніше вивчали російську і 
бачили у цій мові провідника певної культури, то тепер вона, на превеликий 
жаль, перетворена на засіб агресії, чого не має бути ніде й ніколи [1]. Нам 
може не подобатися таке, але з точки зору їх стратегій: іредентистських – 
угорської або польської чи імперіалістичної – російської, – все виконано в 
стилістиці їхніх власних інтересів.  

А державі Україна, щоб відповідати сучасним викликам, треба бути 
конкурентоздатною. По-перше, урядовцям і науковцям необхідно сісти разом 
і вислухати одне одного, не роблячи імітацій, не створюючи додаткової 
бюрократії. По-друге, зрозуміти, що ефективна гуманітарна та інформаційна 
політика держави, просування іміджу держави в світі потребує відповідного 
фінансування, адже це не менш важливо, ніж політика безпекова. Почасти і 
мова є елементом національної безпеки. Втішає те, що серед українців 
завжди були і є інтелігентні культурні люди, на яких тримається країна. Й 
завдання педагогів і батьків – виховати нові покоління європейського 
кшталту, які будуть дотримуватися будь-яких правил: чи мовних, чи 
дорожнього руху, чи якихось інших. 
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Вибори – передбачена конституцією та законами форма прямого 

народовладдя, за якою шляхом голосування формуються представницькі 
органи державної влади та місцевого управління [1].  

Політична сфера суспільства, без сумніву, потребує значно більше 
спеціальних засобів інформаційного обміну, встановлення та підтримки 
постійних зв’язків між суб’єктами політики. 

Скажімо, економічна сфера суспільства також потребує інформаційних 
обмінів щодо цін, технологій, патентів, проте ці обміни не мають таких 
комунікативних масштабів, бо основа функціонування економічної сфери – 
ринкове саморегулювання. 

В демократичному, правовому суспільстві влада поділяється на 
законодавчу, виконавчу й судову. Це, безумовно, правильно. Однак 
глобальна інформатизація суспільства, широке впровадження нових 
інформаційних технологій (телебачення, комп'ютерних мереж, аудіо- та відео 
систем) зробили актуальними розмови про інформаційну владу. 

Під інформаційною владою розумітимемо здатність власників інформації 
шляхом отримання, селекції, тлумачення, компонування та розповсюдження 
інформації впливати на формування суспільної свідомості, спонукати 
суб'єктів політики та економіки до дій у заданому напрямку. 

Інформаційна влада може реалізовуватися через спеціалізовані засоби 
передавання інформації, які забезпечують єдність волі, цілісність і 
цілеспрямованість дій великої кількості людей. 

Ці засоби називають мас-медіа, засобами масової комунікації (ЗМК). 
ЗМК є спеціалізованими установами для відкритого, публічного 

передавання будь-якої інформації, будь-яким особам за допомогою 
спеціального технічного інструментарію. До ЗМК належать друкована, 

https://web.archive.org/web/20190912062729/https:/www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://web.archive.org/web/20190912062729/https:/www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://web.archive.org/web/20190912062729/https:/www.ukrinform.ua/rubric-culture/2777238-oleksandr-avramenko-movoznavec-avtor-pidrucnikiv-televeducij.html
https://doi.org/10.36074/20.09.2019.v2.12
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аудіовізуальна, електронна преса, масові довідники, кіно-, відео-, аудіо носії 
інформації, супутникові, кабельні, комп’ютерні мережі – усе, що може 
нагромаджувати й передавати важливу для суспільного життя (відносин) 
інформацію [2]. 

Оскільки йдеться про владний потенціал мас-медіа, неможливо обійтися 
без такого конститутивного поняття, як свобода преси. 

З появою перших газет виникла проблема свободи преси, яка задала 
ритм суспільній полеміці, яка мала особливе загострення у XVIII ст., в роки 
Французької буржуазної революції. У ці ж часи була сформована 
демократична концепція свободи преси, яка ґрунтувалася на трьох основних 
засадах: 

  відокремлення новин від коментарів; 

  відкритість урядової інформації; 

  відсутність цензури. 
Свободу преси в сучасних умовах доцільно розглядати як свободу 

діяльності ЗМК, оскільки поняття преси у XX ст. радикально змінилося. 
Отже, свобода ЗМК це не лише спосіб реалізації життєво необхідної волі 

людини щодо її думок і прагнень, а й спосіб вільної реалізації громадянського 
суспільства, одна з конституційних засад та гарантія демократичного 
суспільного поступу.  

У світі існують дві основні теоретичні доктрини свободи ЗМК: 
західноєвропейська (підґрунтям якої є французька Декларації прав людини і 
громадянина) та північноамериканська (підґрунтям якої є американський 
"Білль про права"). Звичайно, ці доктрини набули новації, пройшовши 
тривалий у часі шлях від ліберального максималізму до соціальної 
відповідальності. Однак, цей оновний процес триває по сьогодні. Свідченням 
цього є проблеми «папараці» та «оралгейт», що активно дискутувалися 
громадськістю після загибелі Уельської принцеси Діани та скандального 
процесу Б. Клінтон – М. Левінскі. 

Щоправда, існує ще доктрина "свободи преси" – авторитарна, коли мас-
медіа можуть говорити про те, що дозволяє влада (комунізм, націонал-
соціалізм, радикал-конфесіоналізм). Проте, це звичайно, зовсім не 
поєднується з іманентним змістом правового терміну «свобода». 

Мас-медіа – невіддільна складова механізму функціонування демократії, 
її ціннісних і сутнісних засад. Саме ЗМК можуть допомогти індивіду вийти за 
межі його безпосереднього власного життєвого досвіду і включитися в 
політичну діяльність, в процес побудови громадянського суспільства загалом. 

Для того щоб гарантувати можливість вільного отримання інформації, 
необхідне «розумне» обмеження впливу влади на ЗМК, її контроль 
громадянським суспільством. А держава у свою чергу повинна гарантувати 
своїм громадянам кібербезпеку та вільну реалізацію ними своїх прав, 
здійснювати охорону та захист їх конституційних та інших прав від різного 
роду порушень.  

Цього можна досягти лише за умови належного усвідомлення функцій 
ЗМК: 

  інформування громадян про найважливіші для них і влади події; 
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 освіта (діяльність спеціальних навчальних закладів – шкіл, коледжів, 
університетів, академій тощо); 

  критика та контроль (реалізація здійснюється через громадську думку 
та закон); 

  артикуляція та інтеграція, які сприяють об’єднанню та згуртованості 
суспільних інтересів, є умовою для формування впливової опозиції; 

  соціальна ідейна «мобілізація», що спонукає людей до певних 
політичних дій або бездіяльності; 

  інновації, що знаходять свій прояв в ініціюванні юридико-державних та 
інших суспільних змін через пропозиції вирішення життєвих (вітальних) 
проблем громадянського суспільства; 

  формування громадської думки з засадничих питань суспільного життя; 

  оперативна і така, що полягає в обслуговуванні ЗМК політики певних 
партій, громадських об’єднань, рухів, реалізації інтересів інших соціальних 
груп. 

Основні етапи інформаційного процесу: добір, отримання, тлумачення, 
коментування та розповсюдження інформації. 

Одним із найважливіших засобів політичного впливу ЗМК є добір 
інформації. 

Звичайно, не виключено, що тут можуть впливати такі соціальні важелі, як 
політичні симпатії власників і керівників ЗМК, а також ринкові критерії 
інформаційної політики мас-медіа. 

Теми публікацій і передач добираються за певними принципами. 
Наведемо декотрі з них: 

1. Важливість (справжня чи уявна) для людини – загроза миру, тероризм, 
екологічна безпека, катастрофи чи ін. 

2. Неординарність – екстремальні події (війна, голод, злочини), часто 
домінують над явищами буденного життя. Звідси й схильність ЗМІ до 
негативізму та сенсацій. 

3. Новизна фактів – повідомлення про найновіші факти (космічні проекти, 
наукові досягнення, нові політичні партії).  

4. Успішність розвитку країни – мова про успішність держави загалом чи 
окремих партій, лідерів, результатів виборів, рейтинг популярності лідера у 
політиці, спорті, культурі ін. 

5. Рівень суспільного статусу особи – чим вищий статус особи, яка є 
джерелом інформації, тим більше в неї шансів прозвучати в ефірі, бути 
надрукованою на сторінках газети та ін. Відповідно, люди що є «елітою» 
(особливо матеріально панівною) мають куди більші можливості доступу до 
інформації та методів її продукування. Як результат – нав’язування 
інформації, інші маніпуляції з людською свідомістю та короткий шлях до 
порушення прав людини. 

Мас-медіа можуть перетворитися з засобу інформування населення в 
засіб легких масових маніпуляцій. Як показує досвід, задля цього не тільки 
підтасовуються факти, замовчується інформація, поширюється обман, а й 
застосовуються способи напівправди, фрагментації в потрібному контексті 
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інформації, навішуються ярлики, використовуються інші негативні 
психологічні способи та методики. 

В історії державності не раз траплялися парадокси. Скажімо, комуністична 
пропаганда в СРСР називала Центральну Раду Української Народної 
Республіки «буржуазною», хоча більшість у ній мали соціал-демократи. 

За основу у таких підходах використовується методи соціальної міфології, 
яка активно впроваджується в суспільну свідомість, насамперед через мас-
медіа. Наприклад, базовими міфами комуністичної системи були такі: 
приватна власність як головне джерело соціального зла; неминучість краху 
капіталізму та перемоги комунізму; керівна роль пролетаріату та його 
комуністичної партії. 

Базові міфи США (за версією Г. Шиллера): індивідуальна свобода й 
особистий вибір громадян; нейтралітет найважливіших політичних інститутів 
– президента, конгресу, суду, ЗМК; незмінно егоїстична природа людини, її 
агресія та споживацтво; відсутність соціальних чи етнічних конфліктів; 
плюралізм ЗМК та ін. [3]. 

Загалом мас-медіа можуть бути приватними, громадянськими чи 
державними. 

Співвідношення структури ЗМІ, в цьому контексті, в кожній країні може 
бути відмінною. Важливим є досягнення балансу, рівності прав, відсутність 
монополізації інформаційного простору. Лише за досягнення останнього, ми 
зможемо говорити про гідне місце інформаційної влади, серед інших віток: 
законодавчої, виконавчої, судової.  
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