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КОСМІЧНА ФІЛОСОФІЯ СТАНІСЛАВА ЛЕМА 

 
Ще з давніх-давен людей цікавило майбутнє. Саме тому існували оракули 

та провидці, які його передбачали. У двадцятому столітті люди відмовились від 

містифікацій, а тих, хто говорить про майбутнє стали називати фантастами. 

Вони створили новий жанр літератури, відштовхнувши «приземленість» образу 

та світу героя. Автори описали світи, які людство могло б збудувати, даючи 

нам ціль, до якої варто прагнути.  

Немалий вклад у цей процес зробив польський письменник-фантаст 

Станіслав Лем. Лікар за професією, він почав писати короткі розповіді для 

додаткового заробітку, а закінчив як найпопулярніший польський письменник 

за кількістю перекладів на інші мови. Найвідомішим є його роман «Соляріс», та 

несправедливо не згадати один із найкращих циклів його робіт – «Розповіді про 

Пілота Піркса».  

Більшість «Розповідей» написана від третьої особи, але це ніскільки не 

заважає нам зрозуміти та проникнутись світом головного героя. Образ Пілота 

Піркса не є визначним, він не рятує планет та, по суті, є звичайною людиною, 

тільки у фантастичному вимірі цієї фрази. Перше враження про головного героя 

– це те, що він є «невиправним мрійником», що яскраво проявляється на 

початку першої розповіді. Автор не зважає на те, що герой живе у суспільстві, 

яке давно підкорило космічні глибини, він показує персонажа з різних сторін, 

тим самим підкреслюючи його «людяність». Дійсно, Піркс часто демонструє 

холодність та відчуження, залишається зовнішньо спокійним у ситуаціях, коли 

подумки помітно нервує. Також характерною є приземленість героя як такого. 

На відміну від типізованих фантастичних героїв, Пілот Піркс постає перед 

читачем у вигляді зовсім не «обраного», скоріше просто трохи невдачливого 

хлопця, якого не те, що до порятунку світу, а й до керування ракетою 

допустити навряд чи можна.  

«Я хочу сказати, що ти не єдиний на Землі, від кого все залежить… 

Людство не чекає, що ти його врятуєш. Поки ще не чекає» [1, с. 45] 

Цікавою рисою даних розповідей є еволюція головного героя. При цьому 

він не лише зростає фізично, дорослішає та змінюється його внутрішній світ. У 

перших роботах ми бачимо головного героя ще зовсім юним, мрійливим та 

боязким, а наприкінці, в останній розповіді автор демонструє нам командора 

Піркса, зрілого чоловіка та особистість. Холодного, задумливого та 



флегматичного. На очах читача герой, фактично, проживає своє життя – від 

молодості до зрілості та скорої загибелі.  

Дуже часто Пілот Піркс порівнюється з не менш відомим героєм 

Станіслава Лема – Йоном Тихим, який є головним героєм двох збірок 

розповідей та трьох романів фантаста. Сам Йон – пілот та космічний 

мандрівник, що робить його близьким до головного героя «Розповідей». 

Станіслав Лем описує Йона веселим та легким на підйом, товариським та 

надзвичайно відчайдушним. Порівнюючи цих двох героїв, критики вважають, 

що образ Піркса був порівняно погано виконаний автором, хоч його 

особистість є повністю психічно правдивою, чого не можна сказати про Йона. 

На мою думку, порівняння цих двох персонажів взагалі недопустиме, так як 

кожен із них є настільки унікальним, що герої зовсім не мають схожих рис. 

Піркс – спокійний и тихий, коли Йон – галасливий та психічно нестабільний. 

До того ж, твори про Тихого несуть іронію, сарказм, сатиру та приховану 

антирадянщину, у той час як роботи, пов’язані з Пірксом, мають глибокий 

психологізм.  

«Розповіді про Пілота Піркса» наповнені глибоким філософським 

підтекстом одного із найважливіших питань майбутнього – вибору між 

людиною та машиною. Ця проблема неодноразово порушується майже у всіх 

розповідях з циклу. У героїв неодноразово трапляються неполадки з 

обладнанням, системи дають збій. Особливо гостро це питання висвітлено в 

розповіді «Дізнання Пілота Піркса», де автор розглядає можливість наділення 

робота людською свідомістю, що завершується грандіозним провалом, ледве не 

загибеллю всього екіпажу космічного корабля.  

Особливістю творів Лема є їх цілковитий матеріалізм – автор 

відхрещується від містифікацій та демонструє чисто практичний підхід до 

вирішення будь-якого роду проблем.  

Пілот Піркс є одним із героїв останнього роману Лема – «Фіаско». 

Особистість головного героя є дуже суперечливою, так як незрозуміло, чи був 

це повернутий до життя Піркс, чи його колега Пілот Парвіс (єдиний вцілівший 

документ являє собою надірваний аркуш паперу, де можна розібрати лише 

першу літеру прізвища – «П»), проте «дух» зображення навколишнього світу у 

цьому романі є характерним для «Розповідей». Недарма цей твір вважають 

«вінцем» творіння фантаста. Окрім проблем моралі письменник ставить нові 

питання щодо теології та можливості контакту з інопланетянами. У останньому 

питанні спостерігається деяка категоричність автора, Станіслав Лем наполягає 

на неможливості контакту, а тим паче – співіснування. Це яскраво 

спостерігається наприкінці роману.  

Серед творів Станіслава Лема «Розповіді про Пілота Піркса» ніколи не 

займали помітного та важливого місця. Набагато більше уваги приділялось 

іншим його творам, що несправедливо залишало цю серію розповідей у тіні. 

Тим не менше ця збірка є чудовим прикладом літератури, яку можна читати, не 

зважаючи на вік та погоду, – думки, подані автором, залишаться актуальними 

назавжди.  
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КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ ВИМІРІ ЮРІЯ ІЗДРИКА 

 
Революція Гідності 2013-2014 рр. забрала сотні життів, проте дала нашій 

країні те, чого вона, напевне, потребувала – віри в своє майбутнє. Як кажуть, 

без темряви немає світла. А в найважчі часи люди звертаються до тих, чиїми 

слова говорять їхні серця. Поезія стала невід’ємною частиною Євромайдану від 

самого початку. Саме тому, аналізуючи поезії цього переламного часу 

української історії, можна знову побачити і відчути все те, що пережив наш 

народ тієї зими. А поезія Юрія Іздрика є одним з найкращих виявів голосу 

народу, голосу Революції.  

Юрко Іздрик − відомий як один із креаторів станіславського феномену − 

своєрідного мистецького угрупування літераторів Івано-Франківщини, творці 

якого найповніше втілили український варіант постмодернізму у своїй 

творчості. За нетривіальним визначенням самого письменника, «франківському 

феномену» притаманне прагнення ввібрати в себе всю культуру останніх ста 

років, двері до якої, ще недавно зачинені (хоч і не щільно), раптом широко 

відчинилися [2].  

І. Бондар-Терещенко, наприклад, називає Ю. Іздрика генієм, «причому 

без іронічних постмодерністських лапок, оскільки вміє продукувати тексти, що 

позбавлені іманентних інтонацій, патоса і стилістики» [1, c. 98]. Геніальність і 

самобутність Іздрикового мовомислення полягає у вивільненні Слова як такого, 

перетворення мовотворчості на справжню лінгвоцентричну систему: «Іздрик, 

відкидаючи весь цей стагнаційно-інтелектуальний мотлох, відчуває вірне, не 

спотворене паліятивом радянської культури слово. Воно у нього виривається з 

нормативної лексикології й синтакси на первородну свободу...» [1, c. 98]. Про 

себе ж Іздрик найчастіше говорить так: «Я людина твердих, майже незламних 

принципів, котрі постійно порушую» [3].  

Варто зазначити, що Ю. Іздрик ніколи не був активним учасником 

громадських акцій, проте його ставлення до політичної ситуації в Україні 

завжди виявлялося в творчості. Від самого початку Євромайдану автор 

висловлював свої думки, як і належить поетові, у віршах, публікуючи їх у 

«Мертвому щоденнику» − власному веб-порталі. Один з перших віршів, що їх 

можна віднести до періоду Революції Гідності, був написаний 8 грудня 2013 р.: 

«Ці гранітні грудневі груди / ці гарячі грудневі нерви / це не хвилі – / це просто 

люди…», в якому вже висловлено ставлення письменника до подій, що 

відбуваються словами «хай не змерзнуть / хай не звернуть / хай сміються / хай 

не плачуть». 



Версифікація творів Ю. Іздрика складна, адже в них зазвичай діють не 

правила рим, тропів, строф, а саме емоційна насиченість. Для поетики цього 

часового відрізку характерні іронія, сатира, іноді навіть жорстокий сарказм. 

Саме висміювання актуальних проблем є тим засобом донесення істини, що ще 

може подіяти на зацькованого інформаційною бійнею громадянина. «Насправді 

ця газетна інформація, як і інформація з телевізора про якісь драматичні події, 

катастрофи, злочини, не діє. Чи то в силу специфіки засобів масової інформації, 

чи в силу того, що у людях виробився певний бар’єр до такого типу інформації. 

Я особисто не можу переживати це так, як би то варто було переживати, коли 

розповідаються трагічні речі. Натомість, читаючи якусь художню літературу, 

можеш пустити сльозу над вигаданою історією. Чимось, породженим невідомо 

якою фантазією», − каже сам поет [4]. 

Для нього, як і для багатьох громадян, інформаційна війна стала явищем 

щоденним, звичним, тобто не діючим на свідомість, дозволяючи нарешті 

побачити речі такими, як вони є: «інтоксикація найсвіжішими новинами / і 

війна як п'яний сусід поверхом вище / в панорамі вікна – краєвид із шинами / в 

панорамі майбутнього – вітер тривогою свище», «правди не хоче знати ніхто / 

правди ніхто не може знати / бо різних правд є десь зо сто / а може й більше 

набагато», «чорні діри ворон в тілі неба як рани прострільні – / громадянська 

війна громадянам невидима бо / громадяни втикають в екрани мобільних 

могильників / де в кущах есемесів ховається видимий бог». Поет часто 

звинувачує самих людей в проблемах, від яких вони страждають: «Йдеться не 

про залежність від алкоголю чи інших психотропів,  залежність у нас всіх одна 

– фатальна звичка до сліпоти, що її не позбавить жоден офтальмолог» [5]. 

Поезія Юрія  Іздрика насичена тими засобами мовлення, за допомогою 

яких можна якнайточніше донести думку автора, це анафори: «ці гранітні 

грудневі груди / ці гарячі грудневі нерви», «хай не змерзнуть / хай не звернуть / 

хай сміються / хай не плачуть», «це не хвилі –це просто люди / це не хвилі – це 

просто нерви», та епіфори: «гоп-гей-гоп, гоп-гей-гоп», «говори зі мною / говори 

зі мною», тобто повторювання на початку чи кінці строфи однакових рядків, 

акцентується увага на найважливішому елементі в вірші, його основній думці.  

Центром поезії, зазвичай, виступає людина. Саме постійні акценти на 

особистість є підтвердженням того, що людина є рушієм Революції. Проте 

образ «майданівця» в поезії Ю. Іздрика формується на іронії та сатирі: «я – 

жидобандерівець мамо / я ріжу москальських малят», «я не гопник і не звір я / 

а простий вкраїнський хлоп / я іду на Межигір’я / гоп-гей-гоп».  

Одним з найяскравіших стилістичних прийомів є використання русизмів 

та суржику, що особливо актуально для тодішньої політичної ситуації: «і гімн 

постоянно пою / і для укрєплєнія неньки  / доучую мову свою», «і в каждого 

собствєнний дом / і кльовиє тьолкі кругом». Таким чином підкреслюється 

суспільна думка про те, що українці не знають власної мови, що навіть в 

лінгвістичному контексті ми не є єдиною нацією. Крім того, Юрій Іздрик не 

боїться вводити у свою поезію просторіччя, сленг: «карочє двіжуха по-повній», 

«задовбав», «кончєний». Персоніфікації «а кривда завжди ходить одна / хоч 

імена міняє радо – / а то Чума а то Війна / а то Образа або Зрада» та 



метафори: «біла війна / чорна війна», «Небо – як попіл / земля – як скло» 

доповнюють і без того емоційну стилістику цих поезій.  

Вірші Ю. Іздрика неможливо аналізувати за прийнятими канонами або 

вириваючи окремі стилістичні фігури з загального контексту. Тож «скільки б не 

розтинати на шматочки і не продивлятися крізь світло вірші Іздрика, все ж таки 

вони про людину, з усіма її гріхами, огріхами, радостями і короткочасними 

щастями» [8]. Адже саме людина є творцем свого нинішнього і майбутнього, 

адже революція – це спільне бажання кожного змінити світ на краще.  

Таким чином, проаналізувавши поетичний доробок Юрія Іздрика періоду 

Революції Гідності, приходимо до висновку, що людина у його віршах постає 

жертвою політичної системи, влади, суспільних цінностей. Як каже сам поет: 

«Політика завжди була шоу: і за радянських часів – з тими монументальними 

партійними з'їздами, і під час перебудови – з її мегахітовими засіданнями 

Верховної Ради першого скликання, і зараз – із цим перманентним кухонним 

смородом. Наші політики переважно грають у міру власного таланту, тому ціле 

це політичне шоу має всі ознаки самодіяльного муздрамтеатру: слабкий 

сценарій, невиразні голоси, погана дикція, картонні декорації, і неповторна 

українська мова» [6].  

Таким чином, під тиском всіх цих факторів людина і сама стає «сірою 

масою», адже легше бути таким як всі, не виділятися, міняти свої приорітети в 

залежності від ситуації. Проте, не зважаючи на все, революції завжди 

закінчуються і як каже Юрій Андрухович «Кращі часи самі собою не настають 

− їх слід викликати і накликати, причому не тільки інакомисленням, але й 

інакомовленням. Іноді − інакокричанням» [7]. А поезія Ю. Іздрика і є тим 

самим інакомовленням, голосом народу, за допомогою якого можна 

аналізувати психологічний стан учасників Революції Гідності в Україні.  
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СТАНОВЛЕННЯ СТАРОДАВНЬОГО ПИСЬМА ЄГИПТЯН 

 

Письмо – це своєрідна графічна система закріплення мови  на будь-якому 

матеріалі (камені, папірусі, пергаменті, папері та ін.) за допомогою умовних 

знаків, з метою зображення та передачі змісту мови в просторі та в часі. Мова і 

письмо завжди були обмежені в просторі та часі, і дозволяли звернутися до 

відсутнього, передати інформацію на будь-яку відстань і зберегти її на досить 

тривалий час, донести досвід одного покоління іншим. Стародавні єгиптяни 

розмовляли особливою мовою, що входила до афразійської (семіто-хамітської) 

групи мов її, лексичний фонд становив понад 20 тисяч слів. Найдавніше письмо 

з’явилося в Єгипті наприкінці IV тис. до н. е. Воно мало малюнкову 

форму [2, с. 88]. Питання становлення стародавнього письма єгиптян на 

сьогодні ще не достатньо досліджене, попри окремі розвідки таких авторів, як 

О. П. Крижанівський, В. І. Авдієв, І. М. Дьяконов, В. Д. Неронова та ін. 

Метою публікації є дослідження стародавнього письма єгиптян, його 

виникнення та зовнішніх особливостей. 

Письмо стародавніх єгиптян пройшло у своєму розвитку три послідовні 

стадії: піктограму (малюнкове письмо), ідеограму (передача абстрактних 

понять) та фонограму (передача звуків). В ідеограмі зображуване поняття вже 

не обов’язково збігалося з образом-малюнком [1]. 

Староєгипетське письмо – поєднання піктограм, ідеограм і фонограм. 

Єгиптяни впритул підійшли до створення алфавіту, проте на цьому не 

зупинилися. Щоб читати письмо стародавніх єгиптян, доводилось вивчити 

щонайменше 700 ієрогліфів, загалом же їх існувало кілька тисяч. Читати й 

розуміти текст допомагали детермінативи, яких нараховувалося понад 100. У 

Стародавньому Єгипті поступово склалися три стилі письма: ієрогліфіка, 

ієратика й демотика [2, с. 91]. 

Писали стародавні єгиптяни здебільшого горизонтальними рядками 

справа наліво чи вертикальними – згори донизу, при цьому стовпчики 

найчастіше розташовувалися справа наліво. Писали загостреною очеретяною 

щіточкою, яку вмочували в чорне або червоне чорнило. Основним матеріалом 

для письма був папірус, виготовлений з однойменної рослини, зарості якої в 

давнину простягалися від нільських порогів до Дельти [2, с. 89]. 

Єгипетські ієрогліфи (від грец. ἱερογλύφος – священні різьблення) – 

система письма, яка використовувалася в Стародавньому Єгипті для запису 

текстів релігійного характеру. На вигляд кожен із єгипетських ієрогліфів 

розпізнається до певного ступеню як стилізоване зображення предмета або 

істоти [5, с. 28]. Однак, у залежності від контексту, усі вони можуть мати різне 

значення: відображати фонетичний звук, бути логограмою або ідеограмою. 

Деякі з ієрогліфів у певному контексті не читаються, а виконують функції 

додаткових знаків, які допомагають розумінню значення інших ієрогліфів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0


Ієрогліфи, що містять зображення людей або тварин, повернуті обличчям 

до початку слова, що допомагає визначити, як їх читати. Пробілів та інших 

знаків пунктуації, якими розділялися б на письмі окремі слова, в ієрогліфічному 

письмі не було, хоча для деяких ієрогліфів властиве місце в кінці 

слова [4, с. 98]. 

В ієрогліфічному письмі часто зустрічається надлишкова інформація. 

Такі ієрогліфи, які супроводжували двозвукові та тризвукові знаки, 

називаються фонетичними додатками. Вони можуть стояти як перед знаком 

(зрідка), так і після нього (здебільшого), або навіть спереду і позаду. 

Детермінативи або семаграми поміщаються в кінець слова. Вони не читаються, 

а лише допомагають відрізнити один омонім або омограф від іншого [5, с. 29]. 

Єгипетська мова виявилася дуже розвиненою і гнучкою мовою, 

придатною для вираження складних понять. Досить сказати, що складений 

вченими словник староєгипетської мови займає п’ять великих томів, що 

включають 3000 сторінок [2, с. 91]. 

Староєгипетське письмо було також основою для створення семітських 

абеток, передусім фінікійської [3]. 

Отже, староєгипетське письмо має велике історичне значення, яке 

полягає в тому, що воно стало родоначальником найдавнішого алфавіту в 

Африці та основою для створення фінікійської абетки, з якої починається 

біографія сучасного алфавітного письма. 
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ В МАЛІЙ ПРОЗІ В. ВИННИЧЕНКА 
 

В. Винниченко, живучи в перехідну добу кардинальних змін світоглядних 

позицій, спираючись на внутрішні проблеми особистості, прагнучи осмислити 

загальні тенденції духовного буття, особливої уваги приділяв самоцінності 

людини та мистецтва. Дослідження Г. Костюка, Л. Мороз, Г. Сиваченко дають 

змогу визначити та прокоментувати те культурне тло, на якому сформувалися 

естетичні світоглядні принципи В. Винниченка. Запропонована розвідка є 
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спробою доповнити існуючі в сучасній літературознавчій науці уявлення про 

письменника-модерніста. Адже відомо, що кінець ХІХ − поч. ХХ ст. – один із 

цікавих, проте суперечливих періодів в історії української літератури, що 

передусім зумовлено, безперечно, «соціокультурними причинами формування 

нового мистецького простору, зміною загальнолюдських ціннісних 

орієнтирів» [1]. 

Цілісне і системне дослідження художніх особливостей малої прози 

В. Винниченка в аспекті визначення художнього напряму  здійснювалось і 

раніше, але в більшості випадків досліджено було інший напрям − неореалізм. 

У науковій роботі на рівні мікроаналізу прокоментовано оновлення художнього 

слова і образної системи та особливості екзистенційної стилістики в малій прозі 

В.Винниченка. Репрезентується нова концепція людини у новелістиці на межі 

ХІХ-ХХ ст. 

Екзистенціалізм − філософський напрям, який сформувався у 

французькій філософії та літературі в першій половині XX ст. Його 

основоположником є датський філософ Серена К’єркегор (кінець XVIII ст.), 

який уважав, що наука недостатньо звертає увагу на конкретну людину, її 

переживання та страждання, емо¬ції та думки.  

В українській літературі на початку ХХ ст. екзистенційна проблематика 

була в центрі уваги багатьох письменників. Художні твори В. Винниченка є 

яскравим прикладом так званого психологічно-соціального екзистенціалізму, 

сконцентрованого на проблемах буття маргінального героя, його стосунків і 

віри в тих соціальних перешкодах, які не дозволяють йому існувати у гармонії 

із самим собою [4]. 

Про що б не писав Винниченко: чи про гіркі поневіряння робітчан («На 

пристані»), чи про жахливі картини у будинку божевільних («Хвостаті»), чи 

про відкинутих на дно суспільства зайвих людей («Краса і сила»), чи про долю 

наймиті – «попечених» людей із пекельних «чорних кухонь України» (повість 

«Голота»), чи про тюремне існування політичних діячів і в’язнів («Щось більше 

за нас»), чи про здеморалізованих солдафонів («Німий господін»), чи про 

тяжкий шлях художника (повість «Олаф Стефензон»), чи про злиденне життя 

емігрантів («Тайна»), − на всьому лежить печать глибокого, «жорстокого» (як 

влучно підмітив С. Єфремов) реалізму, тонкої психологізації, високої, справді 

класичної художності. 

На прикладі новели «Момент» можна вказати ще одну характерну рису 

психологізму Винниченка: письменник створює скоріше не цільну психологію 

героя, а його психологічний стан на якийсь короткий період часу, показує 

людську душу в її мінливості [2]. 

Оповідь у новелі йде через екзистенційні міркування тюремного героя. 

Протягом усього твору герой розмірковує на вічні теми — навіщо створюється 

життя, навіщо існує смерть. З якою метою люди живуть на землі, якщо вони не 

можуть дати ради своєму життю, не здатні визначити якийсь чіткий, простий 

закон гармонійного співіснування. Читач спостерігає за тим, як з плином часу 

та з наближенням небезпеки змінюються думки героя щодо можливої смерті: 

спочатку йому навіть трохи смішно, він уявляє собі смерть абстрактну, 



символічну. Але що ближче до лісу-кордону, то яскравіший контраст щасливих 

моментів подорожі та конкретна смертельна небезпека. З’являється нова 

екзистенційна опозиція − теми любові та смерті 

 «Я, пам’ятаю, мені раптом стало страшенно смішно: я − мертвий», він 

уявляє собі смерть абстрактну «я – будучий мертвяк. Лежу десь, в якому-

небудь яру дикому… І лице моє теж зеленкувате, тверде…», символічну. Але 

що ближче до лісу-кордону тим більш помітно,як поглиблюються переживання 

героя. Йому раптово стає «тісно, нудно, неспокійно», «холодно в грудях і 

завмерло серце». Сам герой себе уявляє «трупом, який везуть уже від кордону».  

Яскравим моментом є зустріч з панночкою, яка його чарує своєю вродою: 

«Сама настояща, городська панна, в гарненьких черевиках, що визирали з-під 

сукні, з солом’яним бриликом на колінах, із здивовано направленими на мене 

очима.» . На цьому і з’являється нова екзистенційна позиція – теми любові та 

смерті.  

В. Винниченко прагнув усвідомити мету людського буття – щастя. 

Наповнював зміст творів гармонізацією хаосу, спираючись на архетипну 

опозицію – добра і зла, земного і небесного [3]. 

Звертаючись до Винниченкового оповідання «Раб краси», помічаємо, як 

ідея реалізації щастя конкретним персонажем натикається на соціально-

економічну нерівність, проте автор ніби заперечує: людина не може бути 

щасливою, утримувати гармонію і рівновагу між різними сферами людського 

існування, доводиться робити вибір [5]. 

Самотній і самозаглиблений, схильний до рефлексії інтелектуал, що 

вирішує екзистенційні та моральні проблеми, яким є Винниченковий герой, 

споріднений з європейською літературою, з героями Кафки, Сартра, Камю. В 

українській літературі це стає новаторським кроком, знаменує початок нового 

етапу розвитку української екзситенціалістики. Новація В.Винниченка через 

історичні умови не набула розвитку в українській літературі радянських часів, 

але неореалістична концепція людини, запропонована письменником, знайшла 

своє продовження у літературі українського постмодернізму. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ІНСТИТУТУ 
 

«We are linked by blood, and blood is memory without language» 

(«Ми пов’язані кровною спорідненістю і це пам’ять без слів») 

Joyce Carol Oates 

В кожного з нас є сім’я. Сім’я належить до найважливіших суспільних 

цінностей. Для дитини сім’я - це середовище, в якому складаються умови його 

фізичного, психічного, емоційного та інтелектуального розвитку. 

Для дорослої людини сім’я є джерелом задоволення ряду його потреб і 

малим колективом, що пред’являє до нього різноманітні і досить складні 

вимоги. На стадіях життєвого циклу людини послідовно змінюються її функції 

та статус в сім’ї. 

Дослідженням даної теми в усі часи приділяли багато уваги науковці, а 

саме: Ширшеневич Габріель Феліксович, що був досить відомим московським 

юристом; А.Г. Харчев, який звертає увагу на зв’язок сім’ї з потребами 

суспільства; безпосередньо особистим правам та обов’язкам членів сім’ї в 

сімейному праві було присвячено дисертаційне дослідження Кіоко Футагамі, 

яке було здійснене у 1972 р. 

В початковий період історії людського суспільства існував повний 

проміскуїтет. У подальшому, з забороною на статевий зв’язок батьків і дітей, а 

також інших заборон, виникли певні форми сімейного життя. Виходячи з 

результатів численних досліджень, перш за все досліджень Моргана (видатного 

англійського соціолога), більшість учених і сьогодні дотримуються точки зору, 

що сім'я у своєму розвитку пройшла через такі фази: проміскуїтет, 

кровноспоріднена сім’я, пуналуальная сім’я, сіндіасмічна сім’я і моногамна 

сім’я. Загальною характеристикою цього розвитку є звуження кола статевих 

партнерів і зміцнення зв’язків, що поєднують членів сім’ї. 

Проміскуїтет характерний на нижчому щаблі дикості. Це така форма 

спільного життя, в якій сімейне життя була ідентичне суспільному. На основі 

етнологічних даних і знань про низький рівень розвитку примітивної людини 

на цьому етапі історики вважають, що існували необмежені статеві стосунки 

між усіма членами суспільства. Однак, згідно Моргану, дуже скоро 

відбувається обмеження статевого спілкування, і починають виділятися окремі 

групи, між якими таке спілкування дозволено. Цей процес, безсумнівно, тривав 

досить довго і привів до виникнення особливої форми сім’ї – 

кровноспорідненої. 
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Кровноспоріднена сім’я характеризується груповим шлюбом, статеве 

спілкування в ній дозволено лише між тими, хто належить до одного покоління. 

Всі, хто належить до одного покоління, тобто брати і сестри, незалежно від 

ступеня їх спорідненості утворюють одну сім'ю. У сучасному суспільстві цей 

тип сім’ї не існує. Звуження кола статевих партнерів в рамках сім'ї подібного 

типу відбулося під впливом розвитку суспільства і призвело до виникнення 

більш розвинутої форми сім’ї – пуналуальної. Проте головною причиною було, 

беззаперечно, те, що статеві відносини між близькими родичами призводили до 

підвищення рівня патологій у новонароджених. 

У пуналуальной сім'ї із статевого спілкування виключаються найближчі 

кровні родичі по жіночій лінії, а пізніше ця заборона поширюється і на інших, 

більш далеких родичів цього ж покоління. Цьому типу родини все ще 

притаманний груповий шлюб. Пуналуальна сім’я, таким чином, являє собою 

таку форму шлюбних відносин, коли шлюбними партнерами є група сестер з 

одного роду і група братів з іншого роду. У рамках такого типу сімейного 

життя все більш частими виявляються стійкі і позитивні зв’язки між одним 

чоловіком і однією жінкою. Це – перший крок до появи парного шлюбу. 

Перехідним історичним типом виступає сіндіасмічна сім’я, яка 

з’являється на рубежі дикості і варварства, в ній один чоловік живе з однією 

жінкою, а полігамія залишається винятковим правом чоловіки. Шлюбні узи 

легко розриваються, і тоді діти залишаються з матір’ю. 

Моногамна сім’я відрізняється тісним зв’язком між чоловіком і жінкою, 

причому цей зв'язок може бути розірваним тільки з волі чоловіка. 

Безпосередньою причиною виникнення моногамної сім’ї була поява приватної 

власності і прагнення її захистити, тобто забезпечити безперечність батьківства 

і права потомства на володіння сімейним майном. Сімейні відносини, чільне 

місце в яких належить чоловікові, отримали назву патріархату. Патріархальна 

сім’я була стійким і достатньо великим виробничим об’єднанням. За часів 

краху рабовласництва вона продемонструвала свою живучість і в різних 

модифікаціях збереглася в багатьох народів і протягом наступної епохи, епохи 

феодалізму. Тільки під впливом капіталістичного способу виробництва 

патріархальна сім’я, нарешті, впала. [3, с. 47-59]  

Відділення праці від сім’ї, індустріалізація виробництва призвели до 

утворення нуклеарної сім’ї (від лат. «Нуклеус» − ядро). Така сім’я складається з 

самих необхідних для утворення сім’ї членів – чоловіка та дружини. У неї може 

входити скільки завгодно дітей, але стало фактом зменшення їх кількості [4, 

с. 223-225]/ 

Участь обох членів подружжя у виробництві, їх відносно рівний внесок у 

спільне господарство і юридична рівність членів сім’ї з розвитком  

демократичних засад сприяє становленню в сім’ї егалітарних відносин. Сучасна 

нуклеарна сім’я стає егалітарною (від лат. «егалітаре» – зрівняльний), тобто 

сім’єю з рівною часткою прав і відповідальності всіх її дорослих членів з 

досить незалежним становищем дітей. 

Завершуючи дослідження, автор може констатувати, що світ швидко 

змінюється, перед ним постають нові завдання, але незмінним залишається 
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основа будь-якого суспільства – сім’я. Так, за результатами міжнародного 

порівняльного соціологічного дослідження у 24 європейських країнах 2005 р., 

українці на другому місці (середній бал 4,48) стосовно твердження, що «сім’я 

має бути головним пріоритетом у житті як чоловіка, так і жінки». Серед 

мешканців Європи вище цінують сімейне життя лише угорці (середній бал 

4,62). 

Проте сучасне суспільство перебуває на етапі, коли одні цінності вже 

втрачено, а інших ще не вироблено. Так, наприклад, стосовно ролі жінки в 

житті сім’ї : сучасна жінка вже отримала рівні права з чоловіком, за що так 

довго і наполегливо боролась. Тепер жінки мають доступ до будь-якого роду 

занять. Але ж дуже часто жінка, матір своєї дитини, забуває про те,що від 

природи вона є істотою більш слабкою як фізично, так і морально. Так ми 

приходимо до дисфункціонального розвитку сім’ї, ознаками якого є: тенденція 

до домінування, боротьба за владу обох партнерів, негнучкість встановлених 

норм, маніпуляція партнером або дітьми, ігнорування потреб і почуттів членів 

сім’ї. І наслідком цього є велика кількість розлучень зі складними 

психологічними наслідками як для дитини, так і для колишніх дружини та 

чоловіка [2, с. 20-24]. 

Не зменшуючи значення позитивних здобутків, які вдалося досягти 

протягом останніх 10 років, слід відзначити недосконалість системності та 

послідовності дій органів влади усіх рівнів щодо вирішення проблемних питань 

в сфері функціонування сім’ї. Також нерегулярним є здійснення переважної 

більшості заходів, зокрема через недостатній рівень фінансування, 

нерозвиненість та нерівномірність розвитку мережі відповідних соціальних 

служб залежно від регіону та типу населеного пункту, що також спричиняє 

нерівність доступу різних категорій сімей до соціальних послуг. Лише за 

умови, коли в країні буде діяти цілісна сімейна політика, ми матимемо 

можливість створити передумови для зміцнення інституту сім’ї та прискорити 

вихід з затяжної демографічної кризи. 
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ЗАСОБИ ВПЛИВУ НА ПРАВОВУ СВІДОМІСТЬ 

 

Правосвідомість за своєю сутністю являє собою складне та 

багатокомпонентне явище, яке по мірі розвитку і набуття усталених форм під 

впливом соціально-культурних та історико-політичних процесів, визначало 

основні риси державності. Існуюче в науці теоретичне підґрунтя надає таке 

трактування визначення: правова свідомість – різновид суспільної свідомості, 

сукупність певних знань про правові норми, закони, які існують у суспільстві і 

суспільних відносинах, та сукупність певних почуттів, емоцій, що виникають з 

приводу цих норм, законів, відносин [4, с. 17].  

Правосвідомість утворена складною структурою, що складається з 

правової психології та правової ідеології. При чому, ефективність даної 

системи зумовлена тісним взаємозв’язком двох елементів, з передбачуваним 

наслідками дії засобів впливу на правову свідомість. Існує безліч проблем, які 

пов’язані з визначенням функцій правосвідомості та місця цього явища в 

суспільстві. Основна з них полягає у обмеженні дослідження явища 

теоретичним описом, адже науковці не ставлять перед собою завдання 

визначити основу функціонування та механізму максимального 

функціонування правосвідомості, дослілдити найпоширеніші засоби впливу на 

неї. За таких умов правова свідомість подається в якості теоретичного поняття, 

яке універсально підходить лише для наукового її вивчення.  

Мета дослідження полягає в поданні процесів формування 

правосвідомості на практичному рівні, через зображення основного принципу 

дії засобів впливу на свідомість на конкретних прикладах. Актуальність роботи 

полягає в тому, що розглядаючи питання крізь призму динаміки історичних 

процесів ми визначимо основні тенденції змін у праворозумінні, основний 

принцип дії на правосвідомість дезінформації, що дасть можливість розібратися 

в гострих питаннях сьогодення, зокрема в сутності і вигляді патріотизму, що 

постає на стику політичних зіткнень в якості прояву правосвідомості. 

Предметом дослідження є дезінформація, як основний засіб впливу на правову 

свідомість. Об’єктом дослідження стали роботи відомих вчених, таких як: 

Л. Колісник, М. Присяжнюк, О. Параніч, В. Шлапаченко та ін.  

Отже, ми визначили структуру явища правосвідомості. Особливість його 

полягає в зовнішніх формах прояву, що пов’язано з намаганням суспільства 

захистити своє розуміння права, держави, волі від негативних факторів 

історико-політичних реалій. Однією з захисних реакцій є патріотизм, що 

виступає стрижнем усталеної правової свідомості. Роберт Льюіс Стівенсон 

стверджував: «Патріотизм – це не вибух емоцій, а спокійна і міцна відданість, 

яка триває протягом всього життя людини» [2, с. 762]. Однак важливою 

складовою патріотичного підходу до існування в межах держави є потреба 

цього явища в постійному джерелі живлення. Цим джерелом виступає 



інформація, яка надається суспільству в якості статистичних даних щодо 

результатів основних соціальних, економічних та інших процесів, в вигляді 

інформаційних хвиль ЗМІ.  

Суть інформації, її позитивне чи негативне забарвлення залежатиме від 

того, який результат прагне отримати владна верхівка, адже ЗМІ наразі являють 

собою монополію держави. Такі способи маніпулювання народною свідомістю 

отримали назву дезінформації – завідомо неправдивої, помилкової інформації, 

яка протягом всього періоду існування людини виступає потужним важелем 

впливу на правосвідомість [3]. На думку автора основними принципами 

насадження даного типу інформації є: принцип багаторазового повторювання; 

внесення змін до інформації, яка надходить до об’єкта впливу, для формування 

в нього хибного уявлення про певні події, факти, явища та, як наслідок, 

спонукання його до прийняття певних рішень (учинення певних дій або 

бездіяльності), необхідних суб’єкту впливу. Для чіткішого розуміння сутності 

соціальної дезінформації наведемо конкретні приклади з історичного досвіду.  

На початку Першої Світової війни уряди воюючих країн, знайшли 

необхідним створити спеціальний систематизований апарат для ведення 

пропаганди серед військ і населення противника й впливу на громадську думку 

на територіях нейтральних країн. В умовах існуючих матеріально-технічних 

засобів пропагандистський вплив здійснювали за допомогою друкарської 

продукції. Найпершими серед джерел дезінформації були листи німецьких 

військовополонених англійських таборів. Мета полягала в ретельному відборі 

тих листів, в яких йшлося про зразкове ставлення до полонених з боку 

англійських військових, фільтрації змісту та видаленні непотрібної інформації 

шляхом ретельного копіювання листів, що стало можливим завдяки  

винайденню в Англії офсетного друку.  

В змісті листів часів Другої світової війни інколи зазначалося про 

покладення всієї відповідальності за розв’язання війни на Гітлера, що 

безумовно значно впливало на правову свідомість німців, занурену в «надра» 

ідеології – фундаменту війни. Правосвідомість, розуміння держави, репутацію 

кайзера руйнувала і література, заборонена цензурою в Німеччині, яку давали 

читати полоненим (соціалістичні газети з Німеччини, листи К. Лібкнехта). В 

результаті, як зазначає Генерал Людендорф про ефективність англійської 

пропаганди на німців: «Ми були так майстерно і в такому обсязі піддані 

ворожій пропаганді, що незабаром багато хто був не в змозі розрізняти, що є 

пропагандою противника, а що – його власним сприйняттям... Ми не билися 

більше до останньої краплі крові. Багато німців не хотіли більше вмирати за 

Вітчизну». Дезінформація, в її майстерному використанні, стає стрижнем 

пропаганди, ядже «найкраща пропаганда та, за якої об’єкт впливу не відчуває, 

що на нього впливають» [2].  

Важливим є розуміння того факту, що мова йде не лише про глобальні 

війни. Часто через неможливість розв’язати маштабну війну, країни створюють 

причини до війн локального характеру. Суть полягає в тому, що зброя війни – 

вороже ставлення народу до категорії «ворога», мета – створити всі необхідні 

умови для виникнення «ворога» та надати війні справедливого змісту. Такі дії 



зумовлені психологічними складовими правосвідомості, яка в свою чергу існує 

неподільно з природнім правом і людською мораллю. Однак світом володіє 

позитивізм, отже прагнення довести своє право на державу і волю – 

зпрогнозована сукупність явищ, формування яких відбулося завдяки майстерно 

врегульованому потоку дезінформації.  

Варто зазначити, що на правосвідомість найпотужніше впливає факт 

порушення природних прав. Дезінформація створила так званий «культ» 

тероризму, невиправдана боротьба з яким існує вже протягом сторіччя. 

Актуальною ця боротьба залишається і наразі, в структурі складних економіко-

політичних україно-російських відносин. Тактика ЗМІ в даному випадку 

полягає в технології забезпечення інформаційного тиску, за рахунок 

інформаційного перенавантаження, фільтрація якої для об’єкта дезінформації 

залишається недосяжною. Яскравим прикладом є практичне порівняння новин 

українських та російських телеканалів. Абсурд сягає свого апогею – зомбоване 

дезінформацією суспільство по всьому світу формує уявлення про події, 

базуючись на необ’єктивних фактах. Результат – правосвідомість набуває 

зовнішніх проявів, характер яких давно спланований володарями ключової 

правдивої інформації.  

Отже наведений взаємообумовлений зв’язок правосвідомості, її 

зовнішнього прояву – патріотизму, дезінформаціїї як джерела живлення 

патріотизму дає можливість дійти висновку. Війни, що мають озброєний 

характер – періодичне явище в історії, яке знаходиться в постійній динаміці і 

пошуку сфери реалізації; інформаційні війни – явище постійне, і на погляд 

автора, більш небезпечне. Матеріально-технічне оснащення змінюється в 

залежності від епохи, в той час як сутність пропаганди характеризується 

консерватизмом. Головна зброя проти тиску інформаційного потоку – процес 

ґрунтовного аналізу, порівняння і фільтрації джерел. Правосвідомість – 

феномен, що виступає гарантом захищеності індивіда і суспільства в цілому від 

неправомірних узаконених дій владної верхівки.  
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДІТЕЙ,  

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 

В усіх країнах світу існує така категорія населення, яка потребує 

особливої уваги, − це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. 

В нашій країні складне соціально-економічне становище значної кількості 

населення, послаблення виховної функції сім’ї загострили проблеми дитячої 

бездоглядності й безпритульності. 

Окремі питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, досліджують у своїх наукових працях такі вчені і 

фахівці, як В. Андріїв, Н. Болотіна, В. Бурак, Л. Волинець та ін. 

Метою робити є визначення основних шляхів усунення проблем 

правового захисту дітей, які потребують батьківського піклування. 

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в переший же 

рік своєї незалежності [1]. В нашій країні не існує спеціального законодавства 

для неповнолітніх, а їх права виділені статтями Сімейного, Цивільного, 

Кримінального та Кримінально-Процесуального  кодексів України.  

На даний час розробляється програма реформ «Стратегія 2020». В цій 

програмі  також посіло значне місце вирішення питання стосовно 

урегулювання і забезпечення правового захисту дітей позбавлених батьківських 

прав на рівні Європейських країн. Якщо означені  реформи будуть реалізовані,  

це має  позитивно вплинути на соціальне становище таких дітей, так як 

Європейські країни мають більш розвинену систему регулювання подібних 

відносин [5]. 

Наприклад, країна Великобританія, в якій дуже часто зустрічається таке 

явище як «фостерна сімя». Фостерна сімя – це така тимчасова  прийомна сімя, 

яка відрізняється від опікунської тим, що вона складається з ряду спеціалістів: 

психологів, педагогів, соціальних працівників, в якій дитина зможе перебувати 

до того моменту коли визначиться її подальша судьба. Ця дитина не позбавлена 

батьківської опіки, а лише на певний термін має призупинений характер впливу 

біологічних батьків [4].  

На сьогоднішній день виховання окремих категорій дітей забезпечується, 

в тому числі, школами-інтернатами. Однак задекларовані засади виховання 

неповнолітніх осіб не тільки не реалізовується на практиці, а в окремих 

випадках цілком свідомо порушується, що має наслідком ускладнену адаптацію 

до дорослого життя в соціумі випускників шкіл-інтернатів. Найбільш 



значущими проблемами вихованців у самостійному житті – є матеріальні 

труднощі і житлове питання. Однією з причин їх виникнення є порушення 

права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист їх  

власності. Не всі, але деяка частина вихованців  інтернатів має власне майно 

(спадщина, закріплене житло, пенсійні книжки, тощо), яке на період виховання 

дитини в інтернаті знаходиться під наглядом опікунів і держави. Так, Закон 

України «Про охорону дитинства», ст. 25 гарантує вихованцям збереження 

житлового приміщення, де вони проживали, протягом усього перебування в 

інтернаті, а в описі майна, що додається до документів дитини вказується 

відомості про особу, яка відповідає за його збереження [3]. Зрозуміло, що 

наявність у дитини майна, а особливо житла, суттєво допомагає її адаптації до 

самостійного життя і значно підвищує її життєві шанси, сприяє дотриманню 

інших прав дитини-сироти, наприклад, права на освіту. 

Але в наслідок несвоєчасного оформлення документів, наявних інколи 

помилок, дій опікунів не на користь інтересів дітей, недбалого ставлення 

відповідальних осіб за збереженням майна дітей, відсутності процедури 

відповідальності, недосконалості нормативно правових актів механізмів 

державного контролю за дотриманням прав власності дітей сиріт, значна 

кількість вихованців інтернатів втрачає підстави права власності на майно або 

ж саме майно. 

Досить вагомою проблемою дітей-сиріт  в Україні – є народження дітей 

за гратами. Начебто дитина і має свою сім’ю – матір, але якщо жінка-засуджена 

має строк ув’язнення більше двох років, то дитинка, виповнившись їй 2 рочки, 

автоматично потрапляє в дитячий будинок. Також проблема виникає в тому, що 

особливості місць позбавлення волі де відбувають покарання жінки, на 

прикладі Менської жіночої колонії, яка дислокується в Чернігівській області, 

можна прозоро спостерігати повноту невиконання нашою державою 

Конституції України та Конвенції  про захист прав людини [2]. Ця проблема 

впливає на дитину як з точки зору соціального аспекту так і психологічного, а 

саме: 

1. Соціологічний аспект – обмеженість спілкування у процесі зростання 

дитини з іншими дітьми у зв’язку з режимом місць позбавлення волі. 

Враховуючи елементи режиму, який розповсюджується на всіх осіб, які 

перебувають у місцях позбавлення волі, та неспроможність дітей у 

малолітньому віці особисто  об’єктивно сприймати навколишнє середовище 

місць позбавлення волі у їх характері та темпераменті накладаються відбитком 

той негатив, який має місце в місцях позбавлення волі. 

2. Психологічний аспект – створена на території місць позбавлення волі 

субкультура не дає можливості адекватному психологічному зростанню 

дитини. Так, в місцях позбавлення волі проходить процес де соціалізації та 

прилаштування до кримінальної субкультури. Жінки, які потрапили в місця 

позбавлення волі шляхом ігнорування та нівеляції загальноприйнятих 

соціально-психологічних канонів, приймають кримінальну субкультуру, яка 

значно відрізняється від повноцінного психологічного, фізичного виховання 

дитини. У процесі зростання дитини у місцях позбавлення волі разом зі своєю 



матір’ю, дитина вважає за нормальну поведінку та стандарти життя, які є у 

місцях позбавлення волі, та у подальшому під час реалізації  своїх навичок у 

соціумі  стає заручником конфлікту між власною підсвідомістю та стандартами 

поведінки більшості соціальної спільноти 

Державна система захисту прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування потребує ще значного реформування. 

На думку автора необхідно: 1) створити державний орган контролю стану 

житла, закріпленого за вихованцями шкіл-інтернатів; 2) забезпечити повне 

внесення і своєчасне поновлення інформації в Єдиному електронному банку 

даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і громадян, які 

бажають взяти їх на виховання, що дозволить реалізувати за умови належного 

фінансування заходи соціального захисту, передбачені законодавством; 

3) заснувати в Україні інститут Уповноваженого з прав дитини і покласти на 

останнього функції із координації роботи органів соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 4) забезпечити 

проведення психологічних тестувань засуджених жінок і дітей народжених за 

гратами, з метою встановлення та усунення негативних факторів, які 

породжують проблему у дітей в соціальному та психологічному аспектах. 

Завершуючи комплексний аналіз автор дійшов наступних висновків: 

глибокі суспільні перетворення сьогодення є важливим чинником, який 

породжує низку проблем у сучасній українській сім’ї. Поширення сирітства – 

це наслідок того, що значна частина родин не змогла адаптуватися до нових 

соціально-економічних умов.  У зв’язку з проблемами в цій сфері потрібно 

реформувати систему захисту дітей дотримуючись сформульованих  

пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення правового забезпечення 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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«МАТЕМАТИЗАЦІЯ» У СУЧАСНІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ 

 
Розвиток технологій та наукових знань у сучасному суспільстві, що 

набуває рис інформаційного, безумовно, має великий вплив на розвиток 

криміналістичної теорії й практики. Відкриваються нові горизонти та 

можливості для їх удосконалення. Одним з найперспективніших напрямів у 

такому контексті є широке залучення розробок математичних дисциплін.  

Попри те, що «математизація» криміналістики стала помітним явищем ще 

в 1960-х роках, однак її досягнення та недоліки не проаналізовані та не мають 

серйозного узагальнення. Темою пропонованої доповіді є підбити підсумок під 

основними дослідженнями цього процесу, виокремити його перспективи та 

існуючі прогалини. 

Одним з перших класифікувати математичні методи в криміналістичній 

діяльності намагався професор М. Селіванов (1923-2012 рр.). Він випустив 

окреме видання, присвячене застосуванню математики у різних видах 

актуальних у 1970-х роках експертиз. Найбільш перспективними у цьому плані, 

на його думку, були фіксація доказів, дослідження матеріально-фіксованих 

слідів (трасологія), аналіз руху та дії куль та снарядів (балістика), портретна 

ідентифікація, вивчення документів. Окремо він виділив як досить близьку 

галузь статистичну обробку криміналістичної інформації [4].  

Вагомий внесок у розкриття математизації криміналістичної науки 

здійснив виходець з України професор Р. Бєлкін (1922-2001 рр.). Йому 

належить класичний тритомний курс криміналістики. У ньому було розкрито 

три головні напрямки поширення математичних здобутків у цій сфері. Перший 

– загальна теорія, у рамках якої відбувається обґрунтування залучення методів 

«цариці наук» у різних сферах збирання доказів, їх аналізу та доведення 

провини/невинуватості у суді. Другим напрямком стало їх залучення до 

процесу криміналістичної експертизи. Найбільш затребуваними вони є при 

аналізі почерку (графологія), експертизі матеріалів, речовин та виробів 

(КЕМРВ), судово-експертних оцінках тощо. Очікувано, що вага математичних 

методик виявляється, у першу чергу, тоді, коли мова заходить про кількісні 

величини. Третій напрямок, за Р. Бєлкіним, – це застосування математики при 

вирішенні питань криміналістичної тактики та методики. Досягнення у цій 

царині є значно скромнішими, порівняно з попередніми. Причинами складності 

є велика варіативність практики вивчення доказів та неможливість перевести у 

числовий формат якісні характеристики [1]. Відтак говорити про можливість 

створення строгої математичної моделі організації криміналістичної роботи 

поки що зарано.  

Загалом, велика заслуга Р. Бєлкіна полягає в узагальненні досвіду 

залучення математичних методів до криміналістики. Але він не зміг дати 

глибокий аналіз специфіці та перспективам математико-комп’ютерним 

підходам, які дуже швидко змінюють обличчя науки про вивчення доказів 



сьогодні. Зважаючи на час написання дослідження – кінець 1990-х рр., коли 

комп’ютеризація лише робила перші кроки – це є цілком зрозумілим. 

Серед західних дослідників, що популяризують та розвивають вживання 

математики у сфері вивчення злочинності є доктор Андреа Бертоцці. Їй 

належить цілий курс лекцій та розробок, що започаткували принципово нову 

сферу криміналістики – прогнозування правопорушень на основі узагальнення 

наявного досвіду. За допомогою моделювання їй вдалося створити картину 

«слабких місць» у суспільстві, де є ризик скоєння злочинів [5]. Це знання 

дозволяє не просто реагувати на вже здійснені негативні вчинки, а завчасно їй 

попереджувати. Що дає надзвичайно позитивний ефект для правоохоронної 

галузі. Діяльність доктора А. Бертоцці добре ілюструє відмінність західного 

підходу до залучення математичних знань у криміналістику. Якщо радянські та 

сучасні вітчизняні розробки торкаються лише теорії, то європейські та 

американські концентруються на глибокому зв’язку з практикою.  

Українська криміналістика також не залишається осторонь математизації. 

Посилення уваги до використання знань та методів «цариці наук» у власній 

практиці спостерігається серед вітчизняних фахівців з початку 2000-х рр. 

Головною причиною, скоріше за все, є стрімкий розвиток інформаційних 

технологій та їх поширення у юридичній сфері. Математика ж дає можливість 

сформулювати моделі інтеграції останніх у практичну роботу.  

Серед українських юристів одним з «піонерів» вивчення потенціалу 

залучення математичної науки став Р. Гурак [3]. Цілком виправдано він 

розглядав її разом з поширенням комп’ютерних технологій у правознавчій 

практиці. Недоліком його підходу можна назвати велику увагу теоретичним 

аспектам цього процесу і відірваність від аналізу конкретних проблем та 

прикладів. Схожі «філософствування» характерні не лише для українських 

дослідників, але й для представників науки зарубіжних країн. Також вивчає 

математизацію криміналістики доцент О. Булулуков. Йому належить огляд 

наявних досягнень у цій сфері [2]. У своїй статті автор підняв проблему 

«послаблення», тобто спрощення, математичних алгоритмів при спробах їх 

адаптувати до реалій роботи експерта. Він зробив висновок, що така 

приблизність є неминучою в умовах, коли майже кожна експертиза та дізнання 

є особливою. Водночас на користь своїх думок він не навів жодного 

конкретного прикладу й не показав, на основі якої інформації збудував своє 

узагальнення. Тож однозначно погодитися з його думками навряд чи можна.  

Таким чином, математизація криміналістики є одним з найбільш 

помітних та перспективних напрямків розвитку криміналістичної експертизи. Її 

бурхливий розвиток безпосередньо пов’язаний з розповсюдженням 

інформаційних технологій у правознавстві. За думкою більшості експертів, 

найбільш важливими напрямками поширення математичних здобутків у цій 

сфері є 1) розробка загальної теорії, 2) проведенням криміналістичних 

експертиз та 3) створення нових методик і тактик збирання фактів.  
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«And now that, that is all over 

All we’ve got is the silence 

In the deathcar, we’re alive 

In the deathcar, we’re alive» 

Goran Bregovic 

Автомобільний транспорт, як джерело забруднення повітряного 

середовища великих міст має ряд особливостей: чисельність автомобілів з 

роками зростає, умови руху транспортних потоків постійно ускладнюються, 

розподіл викликаного автотранспортом забруднення вкрай не рівномірний та 

значно коливається в залежності від часу та місцевості. Посиленню важливості 

цього питання сприяють як процеси урбанізації суспільства, так і подальша 

інтенсифікація росту рівня автомобілізації. Вказані особливості значно 

ускладнюють можливості прогнозу ситуації та зменшують можливості 

контролю проблеми, що може мати далекосяжні соціальні, економічні та 

екологічні наслідки. 

Метою нашого дослідження було проаналізувати зростаючі масштаби. 

забруднення викидами автотранспорту атмосферного повітря різних районів 

міста і дати екологічну оцінку активності транспортного руху у місті 

Запоріжжя. З точки зору ступеня споживання природних ресурсів, впливу на всі 

соціальні процеси в суспільстві, впливу на навколишнє середовище істотним є 

не окремий автомобіль, а транспортний потік, як уся сукупність транспортних 

засобів. 



В процесі проведення дослідження було проаналізовано ступінь 

інтенсивності транспортного потоку в різних районах міста Запоріжжя вранці 

(7 година), вдень (15 година) та ввечері (20 годна) у робочий та вихідний дні 

(понеділок та неділя, відповідно). Розраховувався відносний порівняльний 

індекс навантаження, для чого до кількості легкових автомобілів додавали 

сумарну кількість вантажівок та автобусів помножену на 3 і сумарну кількість 

мотоциклів помножену на 0,5. Спостереження проводилися одночасно у 

кожному з досліджуваних районів міста на дорогах різного значення, після чого 

результати по кожному з районів узагальнювалися і зводилися у порівняльну 

таблицю. 

Нами було встановлено, що відносне навантаження транспортного потоку 

впродовж дня найбільше у вечірні години. Загальною тенденцією є збільшення 

інтенсивності руху транспорту в робочі дні тижня. В середньому, як і 

очікувалося більше транспорту на вихідних фіксується у вечірні години, що 

узгоджується з інтенсивністю руху транспортних потоків. Спальні райони міста 

демонструють значне збільшення інтенсивності руху у робочі дні, в той час як у 

центральних районах ситуація більш збалансована, що можна пояснити 

великою часткою громадського транспорту. 

Неможливість ізоляції пересувних джерел забруднення і перш за все 

автомобільного транспорту від населених районів міста становить особливу 

небезпеку. Викиди шкідливих речовин здійснюється на дуже невеликій висоті 

(менше 1 м) в приземному шарі повітря, на рівні дихання людини. Токсичні 

речовини, що викидаються з відпрацьованими газами автомобілів, складають 

більше 92% всіх шкідливих викидів в навколишнє середовище міста і, в тій чи 

іншій мірі, впливають на організм людини. 

Необхідність постійного пошуку можливостей оптимізації екологічних 

параметрів при функціонуванні автотранспортної системи міста може бути 

обґрунтована дією двох факторів. Ми маємо справу з зростаючими темпами 

урбанізації, що призводять до збільшення концентрації антропогенних джерел 

негативного впливу на навколишнє середовище на досить обмежених 

територіях. Також значну проблему може становити тимчасове локальне 

збільшення чисельності автотранспорту, що здатне на короткий строк значно 

збільшити небезпеку знаходження людини на певній території. 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ  

У ЖИТЛОВИХ ПОМЕШКАННЯХ 

 

ХХІ ст. ставить перед людством потребу в раціональному використанні 

та збереженні енергетичних ресурсів у житлових помешканнях. 

Для вирішення проблеми збереження та економії енергетичних ресурсів 

пропонується впровадження нових альтернативних технологій та засобів. 

Раціональне використання енергії базується на принципах енергозбереження та 

енергоефективності, яка, своєю чергою, означає зменшення споживання енергії 

без зменшення використання техніки і обладнання.  

В епоху тотального подорожчання комунальних послуг, зокрема 

електроенергії, актуальним стає питання економії в житлових помешканнях. На 

даному етапі існує маса найпростіших методів з приводу заощадження 

електричної енергії та тепла у квартирі. Основним завданням мешканців 

квартир є утеплення помешкання спеціальними теплоізоляційними матеріалами 

з середини та зовні, бо близько 40% тепла виходить через стіни. Утеплення стін 

у квартирі можна зробити за допомогою пробкової конструкції, пенофолу, 

пінополіуретану, пінобетону, а також за допомогою природного матеріалу – 

тирси. Іншим важливим аспектом є теплі двері та вікна. 

Встановлення нових пластикових або дерев’яних вікон з 

багатокамерними склопакетами та шибками з тепловідбивною плівкою 

забезпечить стабільну температуру в приміщенні та підвищить її на 2-

5 градусів. Інший, не менш ефективний спосіб − це замащування щілин у 

віконних рамах і дверних отворах за допомогою монтажної піни, 

саморозширюючих герметизуючих стрічок, силіконових та акрилових 

герметиків. Встановлення подвійних дверей на вході до квартири забезпечить 

повну теплоізоляцію. Заміна чугунних радіаторів на алюмінієві підвищить 

тепловіддачу на 40-50%. Встановлення тепловідбиваючого екрана або 

алюмінієвої фольги на стіну за радіатором опалення підвищить температуру 

кімнати на 3 градуси. Заскління балкону якісними металопластиковими вікнами 

з двокамерними склопакетами дозволить позбутися протягів, а монтаж 

віконного блоку між кімнатою та балконом створить тепловий буфер з 

проміжковою температурою в 10 градусів. Утеплення підлоги та стелі запобігає 

тепловтраті у приміщенні. Перед утепленням поверхня підлоги вирівнюється за 

допомогою цементно-піщаних сумішей, а далі покривається шаром 

гідроізоляції з шаром пінопласту, при цьому щілини заливаються монтажною 

піною, зверху якої покладається останній теплоізоляційний шар. А вже після 

утеплення на підлогу викладається плитка, дошка або лінолеум. Утеплення 

стелі в квартирі виконується за тим же принципом, що і утеплення стін. 

Заощадження електроенергії також можливе простими та доступними 

методами. Наприклад, заміна ламп розжарювання та люмінесцентних ламп на 

світлодіодні зменшує використання електроенергії у 10 разів завдяки тепловій 



віддачі світлодіодних ламп. Точкове освітлення є набагато економнішим, ніж 

освітлення всього приміщення з однієї точки. Застосування техніки не нижче 

класу «А» є більш енергоефективним порівняно з застарілою технікою, а тому 

економія складає 50%. На разі економія електроенергії найбільше залежить від 

правильного використання домашньої техніки. Використовуючи нічний та 

денний тариф, можна нагріти бойлер, включити теплу підлогу чи пральну 

машину – вночі, коли за електрику можна платити на 30% менше. Саме така 

різниця існує між нічним (з 23:00 до 7:00) і денним (в інший час 

доби) тарифами при наявності двотарифного лічильника. 

Економити електроенергію можна також за рахунок кольору стін. 

Наприклад, біла стіна відбиває 80%, спрямованого на неї світла, темно-зелена – 

лише 15%, а чорна – 9%. Ще одна важлива річ – це справна електропроводка, 

адже несправність електропроводки відкриває канал для витоку електроенергії. 

Використання стабілізатора напруги зменшить витрату електрики, 

а обладнання квартири світлорегуляторами дозволить змінювати ступінь 

освітленості приміщення залежно від потреби. 

На даний момент, економити на електроенергії допомагають сучасні 

електротехнічні пристрої. Існують прилади, що автоматично відключають 

електроустаткування, коли воно не використовується. Наприклад, в під’їздах 

або в квартирах допоможе вимикач із затримкою часу. Одночасно з 

включенням світла включається тимчасове реле, яке самостійно гасить світло 

через заданий проміжок часу (від 10 с. до 10 хв.). Таким чином можна 

економити 14-20% електроенергії. Для цих же цілей використовується 

інфрачервоний датчик руху, який спрацьовує при русі об’єкту та 

світлорегулятори (дімери) – пристрої, які монтуються замість звичайного 

вимикача і регулюють яскравість світла ламп. Також, існують дімери з 

можливістю управління з декількох точок або дистанційно за допомогою 

пульта. А за допомогою імпульсних реле здійснюється управління освітленням 

з декількох місць. Середня кількість сумарної сонячної радіації, що поступає на 

1м2 території України знаходиться у межах: від 1070 кВт год/м2 в північній 

частині України до 1400 кВт год/м2 [1, с. 99]. 

Встановлення сонячних батарей або фотоелектричних модулів – 

пристроїв, які використовуються в якості фотоелектричної системи для 

генерації та поставки електроенергії до житлових приміщень. Вони 

встановлюються на опорні конструкції на даху багатоповерхових житлових 

будинків. Перетворення сонячної енергії в електричну енергію, в умовах 

України, орієнтується на використання фотоелектричних пристроїв. Сонячна 

електростанція дає можливість постачати електроенергію при аварійних 

ситуаціях, забезпечує стабільне за характеристиками енергопостачання, 

скорочує витрати на електроенергію, забезпечує будинок електрикою. Існують 

батареї двох типів – малі, які здатні дати енергію, якої вистачить на 

обслуговування телевізора, бойлера, ноутбука та освітлення будинку. 

Альтернативою до звичайних бойлерів можуть стати сонячні колектори 

гарячого водопостачання, які у моменти підвищеного споживання гарячої води 

чи довготривалих періодів хмарної погоди, коли продуктивність знижується на 



50-60%, за допомогою вбудованого баку-накопичувача (електронагрівача) 

забезпечують безкоштовно гарячою водою. А великі фотоелектричні системи 

здатні забезпечити електроенергією та опаленням будинок середніх розмірів. 

Тому, сонячна електростанція – це інвестиції в майбутнє, які на довгі роки 

забезпечать комфорт. 

Отже, розумне використання електроприладів та впровадження 

альтернативних технологій зменшить платежі за електроенергію приблизно на 

40%. Наявність значних запасів сировини, промислової та науково-технічної 

бази для виготовлення фотоелектричних пристроїв може забезпечити сповна не 

тільки потреби вітчизняного споживача, але й представляти для експортних 

поставок більше двох третин виробленої продукції [1, с. 99]. 

Слід зазначити, що при встановленні сонячних батарей зменшується саме 

енергозалежність будинку, а система окупиться за 5 років. Нераціональне і 

необачне використання природних енергоресурсів призводить до різкого 

скорочення невідновлюваних природних ресурсів, що рано чи пізно може 

призвести до загальносвітової енергетичної кризи. 
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СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТА 

ЕКОЛОГІЧНО НЕШКІДЛИВИХ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА 

 

Крилатий вислів «економіка має бути економною» є вкрай актуальним на 

сьогодні. Ми заробляємо мало, а витрачаємо невиправдано багато. Це 

стосується країни, міста, підприємства, сім’ї, врешті – решт, окремо взятої 

людини. Тому економити необхідно починати із себе як окремо взятої 

особистості. 

Останніми роками для багатьох країн пріоритетним напрямом став 

розвиток енергозберігаючих технологій. Однією з найбільших перешкод на 

шляху до енергозбереження є постійно зростаюче споживання електроенергії. 

Зростання виробничих потужностей, а також постійний розвиток міст 

змушують шукати шляхи для зменшення споживання електрики. В Україні 

зростання споживання електрики значно випереджає введення нових 

потужностей в електроенергетиці, адже електростанції, що побудовані в 

основному в радянські роки, сьогодні працюють на межі своїх можливостей. І 

вже незабаром мова може зайти про серйозні енергетичні проблеми. Одним з 

найважливіших напрямків щодо зменшення вживання електроенергії, за яким 

пішли багато високорозвинених країн, є використання світлодіодних 



технологій для освітлення. Збереження енергії обходиться економіці значно 

дешевше, ніж збільшення її виробництва. Звідси і підвищена увага вчених до 

дослідження світлодіодів як найбільш енергоефективних джерел світла на 

сьогоднішній день. Розвиток світлодіодних технологій вже сьогодні дозволив 

багатьом виробникам з успіхом застосовувати нові джерела світла в 

світлосигнальних пристроях, засобах відображення інформації, у 

декоративному освітленні, включаючи архітектурне і ландшафтне, у світловій 

рекламі, а також для освітлення вулиць і доріг. Цього року Нобелівська премія з 

фізики дісталась за винахід, який якщо і не врятував увесь світ, проте зробив 

його значно ефективнішим. Мова йде про сині світлодіоди, які дали поштовх 

технічній революції в гаджетах, на виробництві та в побуті. Вони освітлюють 

вулиці, дозволяють дивитися фільми та зберігати дані. 

Американські фахівці підрахували, якщо виключити прихід на ринок 

освітлення світлодіодних джерел світла, то світова потреба в електроенергії 

зросла б на 16,5%, від 490 млрд кВт/год. в 1995 р. до 571 млрд кВт/год у 

2025 р. [3]. А задоволення зростаючих потреб в електриці для освітлення без 

вживання світлодіодів, змусить збільшити виробничі потужності приблизно на 

58,7 ГВ, і щорічне вироблення енергоносіїв на 97 млн. тон (вугілля). Саме тому 

за кордоном в розробку енергозаощаджуючої тематики задіяно великі фінансові 

ресурси. Отже, метою даного дослідження є аналіз новітніх тенденцій в області 

енергозберігаючих технологій. 

За результатами одного з останніх аналітичних досліджень до 2016 року 

частка світлодіодних приладів на світовому ринку в грошовому вираженні 

складе 21%, а після 2020 р. існують передумови для серйозного домінування 

даного обладнання на рівні більш ніж в 70% від загальносвітових продажів (без 

систем комплексного управління та електроживлення − 17% − 2016 р., 27% − 

2020 рр.). Лампи розжарювання при ідентичній інтенсивності світлового потоку 

споживають в десять разів більше електроенергії. Світло люмінесцентних і 

ртутних ламп обійдеться в два рази дорожче. Натрієві лампи витрачають в 

півтора рази більше електроенергії, ніж світлодіодні світильники з 

аналогічними показниками лм/Вт. 

При цьому термін служби світлодіодного обладнання може складати до 

100 000 годин (130 лм/Вт), в той час як максимальний ресурс близьких з 

енергоефективності та терміну служби люмінесцентних ламп не перевищує 

28000 годин (100 лм/Вт), а металогалогенних − 20000 годин (80 лм/Вт). 

Яскравість світлодіодів за останнє десятиріччя збільшилась від сотень 

мілікандел, які видавали світлодіоди високої яскравості, до десятків кандел 

світлодіодів ультрависокої яскравості.  

Україна не стоїть осторонь шляху розвитку світлодіодної техніки. 

Свідченням цього є Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і 

впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та 

освітлювальних систем на їх основі», виконання якої заплановано на період до 

2013 р. [4]. Зокрема, для створення надпотужних випромінювальних елементів 

Національна академія наук розробляє і готує до впровадження нові 

напівпровідникові матеріали, елементи і технології, що підвищують 



ефективність світлодіодів, принципи формування світлових потоків із заданою 

спрямованістю, методи електронного керування світлодіодними лампами, 

термостабілізації випромінювальних елементів.  

Об’єктами дослідження в даній роботі є лампи розжарювання, 

люмінесцентні лампи та світлодіодні лампи. У роботі розглянуто будову  та 

принцип дії світлодіодів, проаналізувано економічну ефективність 

використання, з’ясовано їх переваги і недоліки. Під час проведення 

експерименту було обґрунтовано, що світлодіодна лампа наразі є 

найперспективнішим освітлювальним приладим, через її високі значення ККД в 

порівнянні зі старими лампами розжарення та екологічну безпечність в 

порівнянні з компактними люмінесцентними лампами. 
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ГОСТЬОВИЙ ШЛЮБ ЯК СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН 
 

В останній час у людей змінилися погляди на сім’ю. Трансформувалась 

система поглядів у жінок «школа − інститут − заміжжя». В переважній 

більшості жінки нині соціально активні, вони в змозі самостійно забезпечити 

себе, не беручи до уваги стереотипи і не менше чоловіків цінують свою 

незалежність та самодостатність, вони самі вирішують коли їм створювати 

сім’ю. В той же час чоловіки втратили незаперечні права бути єдиними 

http://www.sofit.com.ua/articles/lamps-on-led-to-street/
http://www.eloled.com.ua/ru/info/articles/leds/
http://sofit.com.ua/
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годувальниками в родині та організаторами життя в домашньому господарстві. 

Економічна рівність чоловіків та жінок обумовило їх соціальну рівність у 

відносинах. В силу таких обставин сформувався в суспільстві феномен як 

«гостьовий шлюб», який на практиці означає, що кожен з подружжя свідомо чи 

підсвідомо «полює» довкола у пошуках більш кращих відносин. 

Спочатку все-таки під гостьовим шлюбом прийнято було розуміти шлюб, 

оформлений у відповідних органах державної влади, який припускає, що 

чоловік і жінка фактично не живуть разом, не ведуть спільного господарства та 

не ростять спільних дітей. Ідеологічна концепція гостьового шлюбу зводиться 

до того, що на першому місці повинні бути не взаємні почуття, і вже тим 

більше не взаємні зобов'язання, а особистий комфорт кожного з подружжя. 

Іноді гостьовий шлюб і зовсім випливає з цивільного, тобто, по суті, мова йде 

навіть не про подружжя в повному сенсі цього слова, а про періодичне 

зустрічання один з одним людей. Його називають у Західній Європі та у США 

екстериторіальним, адже партнери живуть під різними дахами. Інколи такі 

«космополітичні партнери» можуть мешкати навіть в різних містах чи країнах, 

але в будь-якому випадку кожен з них мешкає на своїй території. Тобто має 

свій власний «кут». І коли кожному з цих космополітних партнерів забажається 

поспілкуватися з особою іншої статі, то про всяк випадок існує «постійний 

гостьовий партнер» [1]. 

Окреме проживання подружжя дозволяє ізолювати себе від частих 

сварок, ніхто не переживає, якщо інший затримується на роботі. Мінімізуються 

щоденні побутові проблеми, для такого подружжя в їх відносин завжди 

зберігається певна «новизна». Але може здатися враження, що такий шлюб – 

певні «ліки» від рутинного сімейного життя, але на практиці для нього 

характерне те, що немало подружжя розлучаються, бо гостьовий шлюб «гарний 

у радості, багатстві, здоров’ї, але от у прикрощах, бідності і хворобах» 

розпадається. Для такого шлюбу характерні часті зради, що супроводжують 

зміну своїх партнерів.  

Найчастіше виховання дітей повністю лягає на плечі матері, батько 

приймає в житті дітей посередню участь – такий собі «тато вихідного дня». Але 

така доля матері може у майбутньому обернутися для неї у не найкращий бік: 

стати матір’ю-одиначкою. Існує ймовірність, що дитина, яка росте у такому 

соціальному середовищі, у подальшому житті, беручи приклад з батьків, буде 

вдаватися до таких же самих дій та до їх помилок, не намагаючись створити 

повну та нормальну родину.  

За даними статистики в Західній Європі на сьогоднішній день близько 

40% пар проживають в гостьовому шлюбі або так званому «шлюбі вихідного 

дня». Але в деяких країнах цей показник набагато вищий. У нашій країні  

такого роду відносини з’явилися не дуже давно, однак за прогнозами соціологів 

такий шлюб незабаром може замінити традиційну форму сімейних відносин. 
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ВИКОРИСТАННЯ «МУЗИКОТЕРАПІЇ» У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 
Однією з характерних рис XXI ст. є бурхливий науково-технічний 

прогрес. На жаль його наслідком є техногенне забруднення навколишнього 

середовища який чинять негативний вплив на здоров’я людини. Виникає 

необхідність по-новому розглянути ключові питання організації медичної 

допомоги, практичної охорони здоров’я та масового оздоровлення 

працездатного населення і суспільства в цілому. У зв’язку з цим особливої 

актуальності набувають заходи щодо вдосконалення існуючих та створенню 

нових ефективних засобів, методів реабілітації та профілактики, що 

підвищують резервні можливості організму людини. Особливий інтерес 

викликає використання в медицині музичного мистецтва, що отримало назву 

музикотерапії. 

Лікувальне застосування музики має багатовікову історію. У 

найдавніших свідченнях і документах, що дійшли до нас музика фігурує як 

лікувальний засіб. У ХIХ ст. французький психіатр Еськироль почав 

використовувати музичну терапію в психіатричних закладах. Подальше 

поширення музикотерапія отримала після першої світової війни. У 1930-х рр. 

досвід військових лікарів використовували німецькі терапевти при лікуванні 

виразки шлунка, швейцарські − при лікуванні легких форм туберкульозу. 

Австрійські акушери за допомогою музики знеболювали пологи. Використання 

музики і звуку як анестезуючого засобу стало застосовуватися і в 

стоматологічній і хірургічній практиці. 

У другій половині XX ст. технічні можливості в дослідженні 

фізіологічних реакцій, що виникають в організмі в процесі музичного 

сприйняття, значно зросли. Було показано, що музика активно впливає на 

функції всіх життєво важливих фізіологічних систем, інтенсивність різних 

фізіологічних процесів, дихання і серцево-судинну систему, кровообіг, 

призводить навіть до певних гормональних і біохімічних змін. 

Музикотерапія – це психотерапевтичний метод, що використовує музику 

як лікувальний засіб. Існує багато визначень поняття «музикотерапія». Значна 

частина вчених вважають музикотерапію допоміжним засобом психотерапії, 

засобом специфічної підготовки пацієнтів до використання складних 

терапевтичних методів. 
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Розрізняють три основні форми музикотерапії: рецептивну, активну, 

інтегративну. 

Рецептивна музикотерапія (пасивна) відрізняється тим, що пацієнт в 

процесі музикотерапевтичного сеансу не приймає в ньому активної участі, 

займаючи позицію простого слухача. Йому пропонують прослухати різні 

музичні композиції або вслухатися в різні звучання, які відповідають стану 

його психічного здоров’я та етапу лікування. 

Активні методи музичної терапії засновані на активній роботі з музичним 

матеріалом: інструментальна гра, спів. 

Інтегративна музикотерапія поряд з музикою задіює можливості інших 

видів мистецтва: малювання під музику, музично-рухливі ігри, пантоміма, 

пластична драматизація під музику, створення віршів, малюнків, оповідань 

після прослуховування музики та ін. Творчі форми. 

Різні стилі музики здатні надавати різний вплив на емоційне і фізичне 

здоров’я людини. Фахівці стверджують, що має значення не тільки стиль 

музики, ритм і тональність, а й те, на якому музичному інструменті було 

виконано витвір. Звучання кожного музичного інструменту робить вплив на 

певну систему організму людини. 

Так, гра на фортепіано допомагає гармонізувати психіку, нормалізує 

роботу нирок і сечового міхура, очищає щитовидну залозу. Звуки органу 

стимулюють мозкову діяльність, сприяють нормалізації енергетичних потоків в 

хребті. Струнні інструменти: гітара, арфа, скрипка, віолончель – нормалізують 

роботу серцево-судинної системи. Крім того, звучання цієї групи інструментів 

викликають у людини співчуття, готовність до самопожертви. Духові 

інструменти сприяють роботі дихальної системи, очищають легені і бронхи. 

Благотворно впливають на кровообіг. Ударні інструменти, в свою чергу, 

допомагають відновити ритм серця, лікують печінку і кровоносну систему. 

Роблячи висновок хочу додати, що при прослуховуванні, улюбленої 

музики до певних нервових закінченнях надходить більша кількість крові. Це 

стимулює вироблення допаміну − особливої речовини, що створює відчуття 

щастя, радості, насолоди. Він впливає на деякі зони мозку, що відповідають за 

почуття і мотивацію до дій. Іншими словами, допамін − такий собі індикатор 

щастя. Дуже часто прослуховування улюблених композицій допомагає 

відновити душевну рівновагу, відпочити від повсякденної суєти. Так що музика 

- це найкоротший і найдоступніший шлях до щастя і радості. 
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ВПЛИВ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї  

НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 
 

У сучасному суспільстві інститут сім’ї, порівняно з минулими часами, 

зазнав значних змін. Все рідше можна зустріти багатодітні сім’ї, натомість 

стрімко зростає кількість розлучень та чисельність дітей, позбавлених 

батьківської опіки. Оскільки на сьогоднішній день є доведеним факт майже 

безроздільного впливу сім’ї на формування особистості дитини, то треба 

зауважити, що негативні зміни в сім’ї, як виховному інституті, не найкращим 

чином впливають на розвиток особистості. В даній роботі розглянуто аспекти 

сімейного життя, що впливають на соціалізацію дитини та визначені проблеми 

дітей, які виховуються в неповних сім’ях. 

Сім’я − одна з найдавніших форм спільності людей. Вона виникла 

раніше, ніж нації, держави, ще за часів первісного суспільства. Виховна 

функція сім'ї полягає у задоволенні індивідуальних потреб дорослих членів у 

батьківстві та материнстві, взаєминах з дітьми, їхньому вихованні, 

самореалізації у дітях. Завдяки реалізації цієї функції сім’я забезпечує 

соціалізацію молодих поколінь, їхню підготовку до майбутнього життя. 

У сім'ї виховуються і дорослі, і діти. Тому у виховній функції виділяють 

три основні аспекти: 

Перший − формування особистості дитини, розвиток її здібностей та 

інтересів, передача від дорослих дітям накопиченого суспільством соціального 

досвіду, вироблення в них морально-етичних знань та способів поведінки, 

забезпечення розумового, фізичного та естетичного розвитку дітей. 

Другий аспект − систематичний виховний вплив сімейного колективу на 

кожного його члена протягом усього життя. 

Третій аспект − постійний вплив дітей на батьків. 

До характеристик, що визначають особливості розвитку дитини, 

відносять:  



– соціально-демографічну структуру сім’ї (соціальне становище членів сім'ї, 

професійний статус батьків, стать, вік, кількість членів сім’ї, наявність різних 

поколінь); 

– переважний психологічний клімат сім’ї, емоційну налаштованість сім’ї;  

– загальну та психолого-педагогічну культуру батьків;  

– зв’язок родини з іншими спільнотами;  

– матеріально-побутові умови; 

– особливий вплив на дитину має стиль її стосунків з батьками. 

Як відомо, існує кілька автономних психологічних механізмів 

соціалізації, за допомогою яких батьки впливають на своїх дітей. Це 

насамперед ідентифікація і наслідування, у процесі яких діти засвоюють 

соціальні норми поведінки, ціннісні орієнтації, беручи приклад з батьків, 

прагнучи стати такими, як вони. При цьому наслідування супроводжується 

певними очевидними діями, тоді як ідентифікація передбачає ототожнення 

дитини з батьками на основі сильного емоційного зв’язку з ними. 

Важливою умовою дії механізмів впливу є авторитет батьків. Авторитет 

батьків залежить від частоти і якості контактів з дитиною; інформованості про 

справи дитини; ступеня розуміння і рівня вирішення питань, що турбують 

дитину; активності в самовдосконаленні і вдосконаленні оточення. 

Сучасна українська сім’я часто не має змоги повною мірою реалізувати 

свій виховний потенціал. Це спричинюється як особливостями суспільного 

виховання, так і негативними змінами всередині сім’ї: зниженням її 

стабільності, малодітністю, послабленням традиційної ролі батька, трудовою 

зайнятістю жінки та ін. 

Терміном «неповні» позначають категорії сімей, в яких дитина до 

16 років проживає з одним із батьків, який несе за неї повну відповідальність.  

Процес виховання дитини в неповній сім’ї значно відрізняється від 

виховання в повній. Діти з неповних сімей відчувають гостру потребу в 

певному соціальному статусі, хочуть мати обох батьків. При розриві відносин, 

батьки часто займають протилежні позиції у справі виховання, що, 

безсумнівно, позначається на дітях. Виховні позиції батьків можуть істотно 

розходитися, що викликає у дитини почуття розгубленості і неповноцінності, 

оскільки обидва батьки є для нього значущими іншими. Зазвичай такі діти 

гірше адаптуються в соціальному середовищі. 

Крім того у дитини розвиваються комплекси різного характеру, 

відсутність внутрішньої гармонії, що врешті-решт призводять до психологічних 

зрушень тощо. 

Іншою проблемою неповних сімей є поєднання професійної і батьківської 

ролей, що при режимі повної зайнятості, істотно знижує час, який міг би бути 

використаний для спільного проведення часу з дитиною. 

Переважну більшість неповних сімей можна віднести до бідних. 

Неповнота сім’ї збільшує ризик того, що діти, які виросли в такій сім’ї, не 

зможуть створити своєї повноцінної. 



Також педіатри, досліджуючи загальний стан здоров’я дітей, пришли до 

висновку: діти з неповних сімей значно частіше схильні до гострих та 

хронічних захворювань. 

Підводячи підсумки слід зауважити, для того щоб дитина, яка 

виховується в неповній сім'ї, гармонійно розвивався матері (батьку) необхідно 

звернути увагу на власні слова і вчинки, на побут сім'ї, знати і враховувати 

вікові та індивідуальні особливості дитини, і на основі цього будувати свою 

систему виховання. Велику увагу слід приділяти формуванню особистісних 

якостей дитини, дозволяти дитині спілкуватися з батьком (матір'ю), що відіграє 

значну роль у формуванні та розвитку дитини. За умови, що батько (мати) не є 

асоціальним елементом суспільства і сам (сама) бажає брати участь у вихованні 

дитини.  
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ВАЖКОВИХОВУВАНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ  

ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 
 

У наш час однією з актуальних проблем є важковиховуваність серед 

неповнолітніх. Поняття важковиховуваності часто заміняють синонімами, 

такими як «важкий підліток», «педагогічно занедбана дитина», «соціально 

занедбана» та багато іншими. Багато психологів, дослідників, філософів та 

науковців по-своєму трактують значення цих слів. Проблема 

важковиховуваності особистості розглядалася у дослідженнях вітчизняних та 

зарубіжних учених: Р. Оуена, Н. Волкової, А. Острогорського, 

Н. Михайловського. Вивченням поведінки з відхиленнями у підлітків, а також 

їх моральних і психічних особливостей займалися такі дослідники, як: 

О. Белічева, Р. Мертон, С. Коен, І. Кон, А. Лічко, М. Гернет, Д. Кантер, 



І. Невський. На сучасному етапі питання девіацій в Україні досліджують 

А. Швець, Г. Карелова, Л. Мостова. 

Причинами важковиховуваності неповнолітніх може стати все, що 

заважає нормальному функціонуванню дитини в суспільстві, її інтеграції та 

соціалізації в ньому. Та, на мою думку, найпершим чинником, який може 

спричинити важковиховуваність серед дітей, − це саме становище країни, в якій 

живуть та розвиваються діти. 

Докорінні зміни, що відбуваються в соціально-політичному житті 

України, в економічній сфері, справляють великий вплив на формування 

молодого покоління, його соціалізацію. Проблеми, з якими стикається молодь 

та підлітки на сучасному етапі розвитку суспільства – матеріальна 

забезпеченість, невизначеність, – усе це позначається на соціальній поведінці 

підлітків, яка в результаті соціально-економічних перетворень у суспільстві, 

стала однією з найменш захищених верств населення [1, c. 3]. 

У зв’язку з цим, на мою думку, саме сім’я має стати найголовнішим 

фактором, що зможе допомогти попередити або зупинити важковиховуваність 

своїх дітей. Не менш важливими також є загальноосвітні навчальні заклади, що 

закладають основи знань, умінь та навичок дітей, прокладають їх шлях у 

майбутнє. 

Ситуація, яка склалась в Україні, пов'язана із драматичними змінами у 

сім'ї як соціальному інституті, гостро ставиться питання щодо допомоги сім’ї. 

Послаблення шлюбних стосунків, зниження народжуваності – усі ці прояви 

мають соціально-педагогічний аспект [1, c. 3]. 

Важковиховуваність неповнолітніх давно стала соціально-педагогічною 

та соціальною проблемою, яку намагаються вирішити протягом багатьох років 

педагоги та соціальні працівники. Моя майбутня професія соціального 

працівника буде прямо пов’язана із суспільством, найменш захищеними 

верствами населення, такими як: неповнолітні, діти з обмеженими 

функціональними можливостями, людьми похилого віку та інвалідами. 

Досліджуючи сучасний стан України, можна зробити висновок, що 

важкий економічний стан, руйнація попереднього світогляду і несформованість 

нового, відсутність належних знань і вмінь жити та працювати в умовах 

конкуренції призвели наше суспільство до серйозних внутрішніх конфліктів. 

Особливо важко в цей період виявилось підростаючому поколінню. Серед 

молоді поширилась демонстративна та зухвала по відношенню до дорослих 

поведінка, досить часто стали проявлятися жорстокість і агресивність. Різко 

збільшилась злочинність серед підлітків, яка на сьогоднішній день набирає 

великих обертів. В результаті знижується рівень культури серед підлітків, 

виникає стан невихованості, педагогічної занедбаності. Якщо взаємостосунки у 

системі «вихователь-вихованці» не відновлюються – педагогічна занедбаність 

може перерости в соціальну. Підліток, що не піддається або важко піддається 

вихованню, стає важким у виховному відношенні, важковиховуваним [2, 

c. 213]. 

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що в Україні, 

незважаючи на досвід минулих поколінь, підлітки залишаються найменш 



захищеним прошарком суспільства. Я вважаю, що саме через недостатній 

догляд за підростаючим поколінням з боку батьків та вчителів діти засвоюють 

негативні форми поведінки, які самі змогли віднайти у нашому суспільстві. 

Якщо за дитиною не здійснювати належний догляд, то вона може віддалитися 

від сім’ї, забути про навчання і саме тоді вже нічого не можна буде змінити. 

Адже формування особистості дитини відбувається ще в ранньому дитинстві, а 

тому неправильне виховання може стати поштовхом до важковиховуваності у 

майбутньому. Так, видатний український педагог В. Сухомлинський 

наголошував на тому, що важкою дитина стає саме в підлітковому віці – від 10-

11 до 14-15років [3, с. 515]. Підлітковий вік – це один із найважливіших етапів 

життя людини. В ньому багато джерел і починань всього подальшого 

становлення особистості. Цей вік нестабільний, вразливий, важкий, і 

виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя, залежить від реальностей 

оточуючого середовища. 

На мою думку, однією з головних причин появи важковиховуваності 

дітей, стає нереалізація їх життєвих потреб, яка відбувається через швидкі 

зміни економіці, політиці, соціальному становищі України. Тобто, діти мають 

величезну кількість бажань та потреб, які так чи інакше повинні 

реалізовуватися, але в наш час спостерігається розбіжність між високим рівнем 

освіти та культури і матеріальним становищем суспільства.  

Питання щодо причин важковиховуваності підлітків багатоаспектне і 

дуже проблематичне. Е. Погребняк визначив такі причини важковиховуваності, 

як бездоглядність і неправильне виховання у сім’ї. 

Російський науковець А. Кочетов обґрунтовує такі групи факторів 

виникнення важковиховуваності:  

− бездоглядність; 

− педагогічні помилки, допущені у сімейному і шкільному вихованні; 

− другорічництво [4, с. 215]. 

Найголовнішою причиною серед комплексу всіх перерахованих є і 

залишається недосконалість стосунків у сім’ї. Через відсутність виховання 

підлітки не засвоюють моральні засади суспільства, відстають у своєму 

інтелектуальному та моральному розвитку. 

Отже, можна виділити ряд причин, через які неповнолітні мають статус 

важковиховуваних: низька самооцінка дитини; неблагополучна сім’я; 

недосконала робота педагогів та батьків з дітьми; небажання відставати від 

своїх однолітків, а як наслідок схильність до вживання алкоголю, тютюнових 

виробів та наркотичних речовин; відношення суспільства до підлітків тощо. 

Все це є негативними чинниками, які прямо чи опосередковано діють на 

дитину. Та я хочу наголосити на тому, що всі економічні, політичні та соціальні 

процеси, що відбуваються саме всередині України, є неодмінно пов’язаними з 

соціумом, тому найголовнішим завданням соціальних працівників є допомога 

всім верствам населення, а особливо молоді – віднайти себе та не загубитися у 

суспільстві. Тобто не перейняти негативний вплив вулиці та оточення, що 

згодом призведуть до деградації особистості людини. 



Тому соціальні працівники повинні якомога більшу увагу приділяти 

неповнолітнім, а саме здійснювати свої професіональні функції:  

1. діагностичну – вивчення та оцінка особливостей діяльності і розвитку 

дітей; дослідження спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім'ї 

та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та 

джерела негативного впливу на дітей та підлітків; 

2. прогностичну – прогнозування на основі спостережень та досліджень 

посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на 

розвиток особистості неповнолітніх; 

3. консультативну – надання порад дітям, батькам, вчителям та іншим особам 

з питань соціального виховання; надання необхідної консультативної 

соціально-педагогічної допомоги дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, 

підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних життєвих 

обставинах; 

4. профілактичну – переконання учнів в доцільності соціально значимих норм 

та правил поведінки, ведення здорового способу життя; 

5. соціально-перетворювальну – надання соціальних послуг, спрямованих на 

задоволення соціальних потреб дітей; соціальний супровід навчально-

виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж незахищених категорій 

дітей;  

6. організаційну – координація діяльності та взаємодії усіх суб’єктів 

соціального виховання; сприяння соціально корисній діяльності дітей і 

підлітків; формування демократичної системи взаємостосунків в підлітковому 

середовищі, а також серед дітей і дорослих. 

Саме вищеперераховані функції соціальних працівників та педагогів, що 

мають працювати з дітьми, допоможуть передбачити, попередити або запобігти 

формуванню важковиховуваності в дітей та підлітків. 
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МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ВИВЧЕННІ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ 

 
Пошук нових горизонтів у вивченні соціальних явищ примушує 

звертатися за допомогою до інших дисциплін, зокрема математики. Залучення 

математичних принципів та методів дозволяє дослідникам соціальної роботи 

досягти вагомих результатів. По-перше, необхідно чітко формулювати власні 

представлення про суспільні явища, що сприяє їхній логічній довершеності. По-

друге, математичні методи дозволяють з уже наявного масиву даних отримати 

нові знання. Це дозволяє уникнути пошуку необхідних фактів, спостереження, 

очікування результатів нових експериментів. По-третє, застосування 

математичних методів при вивченні соціальної реальності полегшує, а ряді 

випадків є обов’язковою умовою для залучення новітніх комп’ютерних 

технологій. Це є особливо важливим в умовах сучасного інформаційного 

суспільства.  

Спробуємо проілюструвати це за допомогою прикладу вивчення такої 

соціальної проблеми, як навіювання та психологічний тиск.  

 

Таблиця 1. Схильність до навіювань 

№ Вік(х1) Рівень 

чоловіки (у1) жінки (у2) 

1 20 82 89 

2 35 63 87 

3 50 62 90 

4 65 50 72 

 

Оскільки немає інформації про зв’язок між віком і механізмом 

навіювання, то побудуємо апроксимативну модель у вигляді лінійної функції: 

 

Для обчислення оцінків параметрів а0 і а1 маємо 6 наборів даних і 

відповідно 6 наборів коефіцієнтів моделі. Значення параметрів обчислюємо за 

формулами: 

,   

На основі отриманих оцінок параметрів моделі заповнюємо таблицю 2. 

Модель має вигляд: 

 – для чоловіків 

та 

 – для жінок. 

Вихідні дані та результати моделювання рівня схильності чоловіків та 

жінок показано на Рис. 1 та Рис. 2. 

 

Таблиця 2. Значення оцінок коефіцієнтів . 



№ чоловіки жінки 

а0 а1 а0 а1 

1 107,3 -1,27 95,6 -0,13 

2 65,3 -0,67 80 0,2 

3 102 -0,8 110 -1,2 

4 95,3 -0,67 88,3 0,03 

5 96,2 -0,7 96 -0,38 

6 82,5 -0,43 104,5 -0,5 

Середні 

оцінки 

91,4 -0,75 95,7 -0,33 

 

Росунок 1. Рівень навіювання чоловіків 

 
 

Росунок 2. Рівень навіювання жінок 

 
Наведені малюнки свідчать про здатність математичної моделі 

встановити зв’язок між віковими характеристиками та механізмами 

навіювання.  

Таким чином, застосування математики у вивченні соціальних явищ є 

перспективним напрямком розвитку суспільних наук. Наведений приклад щодо 

рівнів навіювання у чоловіків та жінок добре демонструє, що залучення 

математичних методів дозволяє отримати нові дані з уже існуючого масиву 

інформації і, відповідно, економить час та зусилля дослідника. Крім того, вони 



значно полегшують інтеграцію дослідження та обробку його результатів за 

допомогою інформаційних технологій. 
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ЯЗИЧНИЦЬКА СИМВОЛІКА У ПРАВОСЛАВНИХ ІКОНАХ 
 

Віра із самого зародження людського життя керувала розумом людини, 

починаючи від найдавніших часів і до сьогодення. В українській культурі ми 

маємо синтез різних вірувань. З одного боку, під видимим зовнішнім 

християнським виглядом зберігалися залишки язичництва, а з іншого боку, 

нове вірування переінакшувалося й засвоювалося під впливом давньої 

міфології. Дослідження тісного переплетення та впливу язичницьких символів 

в українському іконописі і стало предметом нашої роботи. 

Ознайомившись з працями, монографіями відомих науковців, 

фольклористів та етнографів з даної теми, ми з’ясували, що: 

1) знак хреста існує з дохристиянських часів. У сер. XIX ст. група англійських 

археологів, проводячи розкопки одного з найбільших і найбагатших міст 

ассирійської держави Кальху, натрапила на кам’яний стовп з висіченим на 

ньому рельєфним зображенням ассирійського царя Цамші-Адада. Груди його 

прикрашав хрест на довгому ланцюгу. Цар-язичник носив точнісінько такий 

хрест, як віруючі християни. Але жив він задовго до християнства [2, с. 46-47]. 

2) Є три причини появи перших оберегів: 



аби захиститися від страху (коли Каїн убив Авеля, він зі страху за скоєне почав 

будувати місто, в якому б міг почуватися у безпеці); 

із потреби урівноважити сили людини і природи (потенціал зовнішніх і 

внутрішніх сил); 

із потреби тлумачити знаки «Неба». 

3) Ще з давніх часів відбуваються міфи і язичницькі релігії про тріади «богів», 

сьогодні це так само найпоширеніше вчення церков [1, с. 12]. 

У Новому Завіті немає ні самого слова «Трійця», ні ясно вираженого 

догмату про неї ... Вчення про Трійцю − помилкове, спочатку виходить із 

язичництва, сформульоване відступниками і насильно затверджене язичником. 

Тому всі зображення на іконах Святої трійці є першим кроком до відповіді – це 

символи язичництва. Для того, щоб на конкретних прикладах побачити ці 

доводи, пропонуємо ознайомитися з іконами, які чітко показують символіку. 

Тож першим буде Святий Христофор − йому приписується переказом 

незвичайної особливістю. Вважалося, що, будучи тілом як людина, він мав 

голову собаки. Христофор мав псячу голову від народження, так як відбувався з 

країни кінокефали − людей з собачими головами. Святий Христофор. Ікона. 

Перша половина XVII ст. Державний музей-заповідник «Ростовський Кремль» 

Це другий крок до відповіді про язичество в християнських іконах [4, c. 126]. 

Наступний Святий, хоч і має людську подобу, проте його образ створено 

на основі язичницького бога. 

Власій − християнський святий, великомученик єпископ Севастійскій. 

Уявлення про св. Власія як покровителя тварин відбилися в його іконографії. 

На іконах його часто зображували в оточенні корів, овець і коней, а на деяких − 

у вигляді вершника. Традиційні уявлення про св. Власов генетично походять 

від способу язичницького Худоба бога Волоса (Велеса). З’єднанню образів 

язичницького божества і християнського святого. Але це можна також віднести 

також лише до другого кроку у наближенні до відповіді [3, c. 6, 10]. 

Ікона Іверської Богородиці. Цікаво, що в центрі головного убору 

Богородиці зображена восьмикінцева ведична зірка, яка одночасно була і 

восьмикінцевим  хрестом, символом Сонця. Такого ж роду застібка поміщена і 

на правому плечі Богородиці. Таким чином, до ведичних написів тут додається 

і ведична символіка [7, c. 22]. 

Близько зірки на головному уборі читаються слова ЯРУ міма, тобто, 

жриця бога Яру. Однак, зрозуміло, що лик бога Яру як чоловіки вона мати не 

може. Тоді лик який ведичної богині вона успадкувала? На це питання 

відповідає напис на фрагменті поблизу долоні її правої руки. Там ми читаємо 

слово МАРА. Отже, Богородиця − це жінка з ликом Мари. 

Синіми літерами на окантовці головного убору написані слова РУСЬ 

ЯРУ. Такий держави не існує вже близько тисячі років, проте традиція, яка 

склалася саме в Русі Яру, наказує вставляти в ікони це словосполучення. 

Правіше на тій же окантовці можна прочитати слова МІМ І міма ЯРУ, які 

означають, що мімом (вищим жерцем) храму Яру був Ісус Христос, тоді як діва 

Марія, його мати, була в тому ж храмі вищої жрицею. А чорними шматочками 

мозаїки трохи вище накреслено: МАРИ РУНА. Взагалі-то шрифт, яким все 



написано, називається РУНА РОДА. Однак, все, що пов’язано з похоронним 

обрядом, мабуть, вважалося написаним рунами Мари [5]. 

Проте це були докази різноманітних дослідників існування язичницьких 

символів в іконах. Далі я пропоную ознайомитися зі своїм власним 

дослідженням. 

«Устюжское Благовіщення», початок XII ст. Державна Третьяковська 

галерея. В небесах − зображення Старого Денмі. 

У горі по середині  картині зображено дивний малюнок. Перегорнутий 

напівмісяць, у якому зображено маленького янгола. Якщо брати до уваги той 

факт, що ікону намальовано за часів Русі, то від язичництва релігія ще не дуже 

відійшла. Тому цей символ дуже схожий на символ слов’янської богині Мари. 

Її доречність у цьому полотні полягає в тому, що вона символізує, як смерть так 

і початок нового життя, а в цьому власне і сенс даної ікони. Друге припущення 

– це такий же таємничий корабель, з дивною істотою на борті, що 

зображувалося у попередніх іконах. Це також може нести певну язичницьку 

символіку.  

Янгол Золотий Влас − найдавніша ікона із зібрання Державного 

Російського музею в Санкт-Петербурзі. Датується другою половиною XII ст. 

Більшість фахівців відносять її до новгородської школі іконопису. На лобі, 

серед волосся ми бачимо дивний знак, який нагадує око. Звісно це діадема, 

оскільки її малюють усім янголам, щоб показати святість. В цьому ж випадку 

це символ замаскований під звичайну річ. У символіці очі завжди пов'язаний зі 

світлом і «духовної здатністю споглядати», одночасно, за старими поглядам, не 

тільки сприймає орган, а й сам, посилаючи «силові промені», є символом 

спіритуалістичної виразності. Це звісно відноситься до теми релігії, проте, цей 

символ потім почне означати назване вище значення. А у часи язичництва 

символ ока позначав бога сонця, який слідкує за всіма. 

Спас Нерукотворний (Новгородська ікона XII ст.). Дивне в цій іконі те, 

що обличчя Ісуса на явному фоні язичницького символу. Зараз цей хрест став 

символом кельтського християнства, хоча має більш давні, язичницькі корені. 

Рівнолучевий хрест у колі або з виступаючими за коло променями називають 

кельтським. Хоча така графіка хреста була властива не тільки кельтів, а й 

багатьом іншим народам.  

Отже, беззаперечним є факт існування в українській культурі впливів 

язичницьких вірувань. Це простежується і в обрядових звичаях (наприклад, 

Різдво, Великдень, Івана Купала), і в фольклорних текстах календарно-

обрядової поезії, в символіці української вишивки. Наше дослідження доводить 

використання язичницьких символів в українських іконах. 

Зображення Святої трійці – це не є християнський мотив. Далі, ми бачимо 

на іконах, де Святі зображені з обличчям тварин, це нагадує навіть Древній 

Єгипет. На деяких давніх мозаїках є приховані тексти, що також говорять про 

поклоніння головним язичницьким божествам. А зображення так званих НЛО 

на давніх іконах, говорить про те, що це є символіка язичництва та прояви не 

християнської віри та мотивів. Тож на сьогодні християнська віра є сумішшю 

язичницьких вірувань і християнських мотивів. 



Язичницька символіка в християнських іконах була присутня і за часів 

Київської Русі і в подальші епохи, а сучасні переписувачі ікон продовжують 

писати полотна з давньою символікою язичників. Українська ікона – це явище 

самобутнє, яке відображає вічні ідеї духовності й традиції народу. 

І наостанок хочеться зазначити: Не фанатійте від зображень ікон – це 

культура, це спосіб вираження віри, це прикраса і просто уявлення художника. 

Тому моліться перш за все серцем! 
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«ТАРАС БУЛЬБА» М. ГОГОЛЯ ЯК КОНФЛІКТ УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА РОСІЙСЬКОГО 

ПАНШОВІНІЗМУ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНЦЕПТ 

 

В умовах неприхованої зовнішньої військової агресії проти України 

неабиякого значення для громадськості набула ідея національно-патріотичного 

єднання, що в узагальненому вигляді набула рис загальнонаціональної 

концепції. При цьому конфлікт української національної ідентичності з 

російським паншовінізмом сприяє подальшому поглибленню самоідентифікації 

української громадськості себе саме як українства, української нації. В таких 

умовах неабиякого значення набуває пошук єдиного історико-філосфського 

концепту української нації − українськості. 

Останнім часом проблема виокремлення меж українського національно-

патріотичного самовизначення знову набуває неабиякого значення для всіх 



громадян нашої країни, особливо в умовах наростання суспільно-політичної 

кризи та зовнішньої агресії.  

Такого роду проблеми поставали перед українством й раніше. Так, ще в 

сер. ХІХ ст., видатний письменник Російської імперії Микола Васильович 

Гоголь, у своєму творі «Тарас Бульба» яскраво й досить художньо-

завуальовано показав внутрішньоособистісний конфлікт між своїм власним 

українським національно-патріотичним підсвідомим началом та російською 

«паншовіністичною надбудовою». 

Більшість науковців погоджується з тим, що термін «ідентичність» у 

науковий дискурс увів Е. Еріксон. Пізніше Е. Сміт запропонував такі параметри 

(історична територія, або рідний край; спільні міфи та історична пам’ять; 

спільна масова громадська культура; єдині юридичні права та обов’язки для 

всіх членів суспільства; спільна економіка, можливість вільно пересуватись у 

межах національної території), присутність яких у суспільній свідомості 

свідчить про наявність національної ідентичності [6]. 

В Україні проблема національної ідентичності має свої особливості, 

зумовлені передусім тривалим періодом бездержавності. Але, незважаючи на 

довгі роки національно-визвольних змагань, Україна має свою багату культуру. 

Кожний витвір мистецтва, створений українцем, вирізняється національним 

колоритом, відображає національний характер народу.  

При цьому творчість Миколи Гоголя посідає особливе місце в історії 

російської та української літератур. М. Гоголь – центральна постать українсько-

російського культурного діалогу. Він почав творити на поч. ХІХ ст., саме тоді 

почали відроджуватися визвольні рухи в Україні.  

Вивчаючи творчість М. Гоголя, можемо встановити, що його ідеї дуже 

близькі до ідей українського філософа, просвітителя та письменника 

Г. Сковороди. У центрі світогляду Григорія Савича перебуває людина, її щастя 

та духовний світ. Сковорода вважав, що Бог і природа – єдине ціле. Провідне 

місце у його творчості займає душа, яку Г. Сковорода називає «серцем».[6, с. 4] 

М. Гоголь теж вважав душу глибоким джерелом пізнання.  

Також можемо прослідкувати зв’язок гоголівської творчості з творчістю 

Т. Шевченка. Відомо, що два цих українських генії жили та творили приблизно 

в один і той же час. На превеликий жаль, їм все ж таки не судилося зустрітися. 

Незважаючи на це, Т. Шевченко читав М. Гоголя. Відома і його думка щодо 

творчості Миколи Васильовича. Кобзар вважав гоголівську творчість дуже 

близькою до своєї. У своїх листах і щоденнику він навіть називав М. Гоголя 

«великим другом» та «братом».  

Аналізуючи творчість М. В. Гоголя, ми бачимо, що досить багато його 

творів присвячено Україні [2; 3]. Один з таких творів є історична повість 

«Тарас Бульба», що побачила світ у 1835 р. у складі збірки «Миргород». Але 

Микола Васильович вирішив переробити повість, і в 1842 р. вийшла друга 

редакція повісті. Треба зауважити, що 2-га редакція зазнала істотних змін. Це 

був сміливий новаторський твір, який розповідав про героїзм, силу й завзяття 

запорозьких козаків. Слід зазначити, що 1-ша редакція повісті була коротшою 

за 2-гу, а події, описані в ній, відбувалися дещо інакше, особливо відрізнявся 



фінал − у першій версії повісті Тараса не спалили, а лише взяли у полон. 

Американський літературознавець Е. Бояновська ранішу та пізнішу версії 

«Тараса Бульби» називає проукраїнською та проімперською відповідно [1]. 

Українську душу М. Гоголя ненавиділи, але водночас визнавали, що він 

був і є генієм свого народу. Наприклад, В. Розанов – російський 

літературознавець, письменник та філософ – писав: «Я все життя боровся і 

ненавидів Гоголя і в 62 роки думаю: «Ти переміг, жахливий хохол».  

На наше переконання, прототипом Тараса Бульби був саме Богдан 

Хмельницький, на що вказує декілька вагомих та логічно-пов’язаних факторів. 

Так, по-перше, події в повісті розгортаються у ХVІІ ст., хоча Микола 

Васильович датує повість ХV ст. Насправді ж, події в повісті розгортаються не 

раніше, ніж у ХVІІ ст., оскільки за сюжетом Т. Бульба був заядлим курцем, але 

ж тютюн європейці почали імпортувати з Америки лише наприкінці ХV ст., а 

поширився він на теренах Східної Європи тільки у ХVІІ ст. Саме це прямо 

вказує на роки життя Богдана Хмельницького.  

По-друге, Б. Хмельницький був антисемітом, [4, с. 233-235], а твір 

М. Гоголя «Тарас Бульба» повністю просякнутий духом антисемітизму [3]. 

По-третє, знаменним фактом гоголівського калькування у «Тарасі Бульбі» 

є паралельне зображення ще двох головних героїв твору − синів Т. Бульби, 

прототипами котрих, без сумніву, були сини гетьмана Б. Хмельницького. 

Остаточний варіант чітко закріпив фігури двох синів Бульби: старшого – 

Остапа – хороброго патріота (це, напевно, Тимофій Хмельницький, котрий 

життя віддав у боротьбі за Україну); молодшого – Андрія – зрадника (це, 

напевно, Юрій Хмельницький − один з винуватців Руїни). 

По-четверте, хронотопний контекст «Тараса Бульби» криє у собі постійно 

повторюваний зв’язок із віршем «Чигрине, Чигрине» Т. Шевченка. 

З вищезазначеного твору ми можемо зрозуміти, що Кобзар приховано 

акцентує увагу громадськості на тому, що проблема зросійщення України 

криється у Руїні, яка, на його думку, була спричинена непродуманою 

політикою Б. Хмельницького та його сина − Юрка. 

Завдяки контент-аналізу, ми також змогли побачити, що М. Гоголь підчас 

написання «Тараса Бульби» широко використовував українізми. Таке широке 

застосування українізмів вказує на україномовнсть письменника і на те, що він 

хотів найкраще передати народний колорит та описати життя запорізьких 

козаків, котрі були українцями. 

Таким чином, М. В. Гоголя можна з впевненістю вважати геніальним 

самородком українського народу, українцем душею й за походженням, котрий 

провів усе своє життя на чужині, але не забув свого коріння й постійно славив 

свою Батьківщину. Творчість Гоголя має схожість із творчістю інших видатних 

українців. М. Гоголь бачив проблему в зросійщенні України й коріння 

паншовіністичного російського «зла» спробував відобразити у постаті свого 

літературного героя − Тараса Бульби, реальним прототипом якого український 

письменник та філософ вважав Б. Хмельницького, сини котрого за 

індивідуально-особистісними характеристиками тотожні літературним синам 

Т. Бульби.  
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МАТРИЧНО-КЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ  

ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ ХХ-ХХІ СТ. 

 
Довгострокові циклічні коливання в економіці вчені-економісти виявили 

ще в другій половині XIX ст. Одним з перших їх дослідників був англійський 

економіст У. Джевонс. Окремі аспекти довгих циклів, або довгих хвиль 

економічної активності, досліджуються вже понад століття багатьма вченими. 

Особлива роль у розробці теорії довгих хвиль належить радянському 

економісту М. Кондратьєву. Він ще у 20-х роках XX ст. опублікував ряд 

аналітичних праць, в яких здійснив багатофакторний аналіз економічного 

розвитку Великобританії, Франції та США за період 100-150 років. Теорія 

довгих хвиль Кондрат’єва мала істотний вплив на подальший розвиток даного 

напряму науково-пошукової діяльності [1, c. 226]. 

Загалом же пошуками закономірностей економічних циклічних криз 

займалися такі вчені-економісти: Дж. Кейнс, К. Маркс, П. Самуельсон, 

М. Туган-Барановський, Р. Хоутрі, Й. Шумпетер та ін. На жаль, у сучасних 

умовах ще не сформована єдина концепція розуміння та методологічного 

дослідження кризових явищ. Крім того, не існує окремої науки чи хоча б 

спеціалізованої економічної дисципліни, об‘єктом якої виступали б кризові 

явища в економіці [8]. 



Аналізуючи об’єктивні основи великих циклів кон’юнктури, 

М. Кондратьєв бачив їхні причини в процесі відтворення, в періодичному 

оновлені основних фондів в результаті технологічних переворотів, в освоєнні 

значних технічних винаходів і відкриттів. Також він відзначав напрямок та 

інтенсивність науково-технічних відкриттів і винаходів, які є функцією запитів 

практичної дійсності і попереднього розвитку науки і техніки [2, с. 718]. 

Виходячи з цього та зважаючи на те, що вся сучасна історія цивілізації є 

ланкою почергових циклічних змін піків (підйомів) та спадів (криз) економічної 

активності, метою сьогоднішньої економічної науки повинно бути 

прогнозування всієї сукупності можливих ризиків економічного майбутнього 

людства. Саме зараз неабияким чином зарекомендувала себе як ефективний 

метод пізнання математично-статистичних масивів інформації саме 

кліометрика. Даний метод дозволяє здійснювати розрахунки за допомогою 

використанням історико-економічної матриці, під якою потрібно розуміти 

збірну таблицю цифрових статистично-макроекономічних показників.  

Праці Р. Фогеля і Д. Норта перевернули традиційне уявлення про 

американську історію і помітно вплинули на напрями дослідження економічної 

історії. Вони зуміли показати, як можна використати сучасні методи 

статистичного аналізу і математичного моделювання для оцінки (а нерідко і 

переоцінки) історичних подій та їх значення для майбутнього. 

Кліометрична школа розширила проблематику економічної теорії. Її 

представники запропонували низку важливих положень, започаткували 

економічну соціологію, показали значення організації, норм права і моралі, а 

також активізували статистичні дослідження. Проведена Р. Фогелем і 

Д. Нортом дослідницька робота стала основою наукового пояснення природи 

економічного зростання та спаду. Деякі спеціалісти навіть вважають, що вона 

здатна вплинути на політичний клімат багатьох країн, оскільки 

прослідковується прямий зв’язок між політичною стабільністю і динамікою 

економічних процесів [9]. 

Виходячи з цього можна стверджувати, що під терміном «кліометрика» 

слід розуміти суміжну історико-економічну дисципліну, що вивчає економічну 

історію за допомогою теоретичного економічного інструментарію, кількісних 

методів аналізу, статистичного моделювання, використання гіпотетичного 

моделювання альтернативних версій розвитку економіки у минулому. Як 

науковий напрям, кліометрика склалася у післявоєнних працях західних 

економістів (У. Ростоу, Р. Голдсміта, С. Кузнеця, К. Ерроу, Д. Норта, 

Р. Фоуджела та ін.) на противагу традиційній описовій історії народного 

господарства [7]. 

Американські кліометристи активно займалися історичним 

моделюванням, воліючи і використовуючи альтернативні моделі історичних 

процесів: конструюючи штучні явища і ситуації, а потім вони ці моделі 

зіставляли з реальними історичними явищами і давали їм оцінку. Зокрема, 

Р. Фогель був одним з перших вчених, хто застосував методи математичного 

моделювання в історичному дослідженні [4, с. 67]. 



Виходячи з цього ми, спираючись на практичний наробок українського 

історика-кліометриста Ю. Святця [5], провели розрахунок матрично-

кліометричного прогнозування світових економічних криз виходячи з обсягів 

ресурсної бази деяких провідних країн світу (див. Табл. 1). 

 

Таблиця 1. Історико-економічна матриця світових криз Новітньої доби 
Роки Назва країни Скорочення 

промислового 

виробництва 

(%) 

Курс акцій 

промислових 

компаній 

(%) 

Основний 

капітал 

(%) 

ВВП 

(%) 

Золоті 

резерви 

(в тоннах) 

1929-

1933 

США 46,2 87 1,69 2,8 24,66 

Франція 30,9 60 1,21 1,1 23,56 

Велика 

Британія 

16,2 48 1,55 1,3 25,3 

Німеччина 40,2 64 1,06 1,3 28,2 

1957-

1958 

США 13 60 3,84 3,6 19301,5 

Франція 13 54 6,37 5 591,4 

Велика 

Британія 

10 42 5,7 3 1187,1 

Німеччина 22 59 7,71 5,9 2302,05 

1973-

1975 

США 13,7 33 2,59 2,7 8564 

Франція 16,3 33 3,69 2,3 3138,9 

Велика 

Британія 

9,9 56 2,25 2,0 1198,1 

Німеччина 12,3 10 2,68 2,1 3658,1 

2008-

2010 

США 67,5 60 2,71 30 8133,46 

Франція 6,32 49 2,91 25 2501,88 

Велика 

Британія 

6,35 48 3,39 50 310,3 

Німеччина 15,6 44 3,81 20 3412,07 

 

З метою якнайкращого прогнозування слід виконати певну послідовність 

логічно-математичних операцій. Умовою цього є дотримання простих 

середньоарифметичних значень. 

Так, x =
n

1



n

i

xi
1

, де n кількість даних обраних за країнам в період кризи 

(n=20).  




n

i

xi
1

– сума стовпця в кризі відносно n. 

Проводимо розрахунки по кризі 1929-1933 рр.: 




n

i

xi
1

=46,2+30,9+16,2+40,2+87,60+48+64+1,69+1,21+1,55+1,06+2,8+1,1+1,3

+ 1,3+24,66+23,56+25,3+28,2=446,83 x = 
20

83.446
=22,3415 

 



Для наступних криз проводимо такі ж розрахунки і все оформлюємо в 

Таблицю 2. 
1929-1933 1957-1958 1973-1975 2008-2010 

22,3415 1184,8085 838,1805 737,915 

Для оцінки значень коефіцієнтів варіації спочатку знайдемо величини 

стандартних відхилень від середніх значень для кожної кризи. При цьому  

 2
1

xxixi
n

i

 


 /n – стандартне або середньоквадратичне відхилення.  

Для цих розрахунків нам потрібно побудувати додаткову матрицю. З 

матриці ми беремо сумарні дані по кризі і їх додаємо. 

Проводимо розрахунки по кризі 1929-1933рр. 

 = 2735120,59+2335762,02+3174846,88+31711319,87+2841247,36= 

=14258296,72 


20

72,14258296
=712914,836 

Для наступних криз проводимо такі ж розрахунки і все оформлюємо в 

Таблицю 3. 
1929-1933 1957-1958 1973-1975 2008-2010 

712914,836 21723451,

025 

10483291,35 8122350,1

22 

Потрібно визначити, чи зросли відмінності у забезпеченні ресурсами 

країн під час всіх вищенаведених світових криз. Крім того, слід визначити, чи 

не вплинуло збільшення показника середньої чисельності криз та зростання 

величини у? 

Для того, щоб це визначити, обчислимо нормовані величини коефіцієнта 

варіації для кожної з криз: 

V=
x


*100% 

Проводимо розрахунки по кризі 1929-1933рр. 

V=
3415,22

836,712914
*100=3190989,12% 

Для наступних криз проводимо такі ж розрахунки і все оформлюємо в 

Таблицю 4. 
1929-1933 1957-1958 1973-1975 2008-2010 

3190989,12

% 

1833498,91

% 

1250720,02

% 

1100716,22

% 

 

З отриманих результатів ми можемо зробити висновок, що кількість 

ресурсів з настанням нової кризи в країні зменшується, що призводить до більш 

глибоких наслідків. Знайшовши середнє значення між періодичністю криз ми 

встановили, що вона складає 25 років, тому можна зробити припущення, що 

наступна світова криза буде в періоді від 2025 по 2035 роки. Також 

підрахувавши середнє значення по кількості ресурсів, яке становить 



1843981,067%, можна зробити висновок, що ця криза буде супроводжуватися 

збільшенням кількості ресурсів. 

Крім того, варто зробити припущення щодо пропорційного зменшення 

фази довгих хвиль, а саме щодо довжини близько 25 років (виходячи із 

розрахунку обсягів оновлення основних засобів 3-5% на рік). Відповідного 

скорочення можуть зазнати і менш тривалі цикли, вплив яких буде суттєво 

зменшуватися на тлі зростання впливу глобалізаційних процесів та ряду 

глобальних загроз, таких як міжнародний тероризм, міжетнічні конфлікти, 

зростаюче навантаження на ресурсний потенціал Землі [3, c. 115-117].  

Ще М. Кондратьєв після кризи 1920-1921 рр. зробив висновок, що світ 

вступив у спадаючу хвилю великого циклу, що супроводжується 

спостереженням тривалого депресивного стану світового господарства. За 

таких умов зростання показників кон’юнктури має нестійкий характер. Цей 

висновок підтверджується економічною динамікою 20-30-х рр. ХХ ст. Це не 

може наштовхувати на думку про те, що протягом 20-х рр. ХХІ ст. також слід 

очікувати початку спадаючої хвилі п’ятого «кондратьєвського циклу» [2, c. 719-

720]. 

Отже, всі без виключення економічні кризи сучасності носять глобальний 

характер і це жодним чином не суперечить ідеї суспільного прогресу і факт 

переходу людства до ери геоінформаційних систем і технологій, коли світогляд 

націй, свідомість людей зазнають кардинальних змін, змінюється сама 

філософія життя, з’являється відчуття усвідомлення величі природи і 

необхідності співпраці з нею людського суспільства відповідно до принципів 

взаємоповаги [6, c. 31-32]. 
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ДЕМОГРАФІЧНО-СТАТИСТИЧНІ КОЛИВАННЯ РІВНЯ 

НАРОДЖУВАНОСТІ ХЛОПЧИКІВ НАПЕРЕДОДНІ ВІЙСЬКОВИХ 

КОНФЛІКТІВ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 
У сьогоднішніх умовах війни на Донбасі для українців особливої 

актуальності набуло питання: «Чи буде «велика війна» з Росією, а отже, яких 

людських втрат зазнає Україна?». При цьому населення згадало про народні 

звичаї та прикмети. Так, вже у 2014 р. «заговорили» про таке повір’я: «якщо 

народилось у цьому році більше хлопчиків – це свідчить про те, що буде війна».  

Першими, хто підняв це питання, були жінки м. Олександрія 

Кіровоградської області. У мирне півріччя (квітень-вересень 2013 р.) в 

Олександрії народилось 224 дівчинки і 214 хлопчиків, що є звичайним явищем, 

але у півріччя перед війною (жовтень 2013 – березень 2014 рр.) дівчаток 

народилось лише 217, а хлопців – вже 282. Невелике зростання народжуваності 

хлопців спостерігалось і далі (квітень – вересень 2014 р.) – 232 дівчинки і 250 

хлопчиків. Таким чином, ми бачимо, що повір’я можливо з’явилося не на 

пустому місці [5]. 

Проте виявляється, вчені говорять про більшу кількість новонароджених 

хлопчиків не тільки перед, а також під час і після воєн. Такі дослідження 

проводилися давно і неодноразово. У 1946 р. була опублікована робота 

С. Новосельського «Вплив війни на статевий склад народжуваних». Автор взяв 

для дослідження дані по народжуваності в Англії, Франції (включаючи за 1920-

1923 рр. данні по Ельзасу та Лотарингії), Німеччини та окремих міст Росії в 

період за кілька років до Першої світової війни, роки самої Великої війни та 

кілька років після [2]. 

Більшість воєн в XIX ст. були короткотривалими, а для колишніх періодів 

тривалих воєн до XIX ст. та поч. XIX ст., як-то наполеонівські війни, ще не 

було досить точних і повних даних про статевий складі народжених.  

За даними, що стосуються, наприклад, Першої світової війни, для 

визначення реальності вищезазначеного народного повір’я, нами було 

побудовано Табл. 1, відносні числа розподілених по статі живонароджених 

хлопчиків по відношенню до 100 живонароджених дівчаток в Німеччині, 

Франції та Англії за довоєнні, воєнні та повоєнні роки (див. Табл. 1).  
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Як видно з даних таблиці, так звана статева пропорція народжених, тобто 

число народжених хлопчиків на 100 народжених дівчаток, змінювалася за 1908-

1023 рр. досить незначним чином (в межах природного приросту у 3-8 осіб), але 

суттєво, у статево-відсотковому вираженні, домінувала у вказаному у таблиці 

хронологічному проміжку. 

Проте у Англії, Франції, Німеччині відзначається явне збільшення 

відносних чисел хлопчиків, які народжуються в останній рік війни і особливо в 

перші повоєнні роки. У Німеччині та Англії найбільше підвищення статевої 

пропорції мало місце в 1919 р., а у Франції − в 1918 р. Перевірка шляхом 

обчислення середніх помилок процентних величин хлопчиків, що 

народжуються, і середніх помилок різниць цих величин за суміжні роки, 

показує, що відмічені відхилення не випадкові, а залежать від дійсної зміни 

ймовірності народжень дітей чоловічої статі в відмічені воєнні та повоєнні роки 

в зазначених трьох країнах [2]. 

Це питання розглядало багато науковців і, зі слів В. Геодокяна: «одні 

вважають, що під час війни одружуються більш молоді люди, а з пониженням 

середнього віку батьків пов’язано підвищення частки хлопчиків у потомстві. 

Інші ж пов’язують це з підвищенням кількості первістків, які також частіше 

народжують хлопчиків. Але жодна з цих гіпотез не зібрала достатньої кількості 

доказів» [3]. 

 

Таблиця 1. Порівняльно-історичний аналіз співвідношення 

живонароджених хлопчиків до сотні живонароджених дівчат (за даними по 

Німеччині, Франції та Англії) 

Рік 

Живо народжені хлопчики 

Німеччина Франція Англія та Південний Уельс 

1908 105,4 104,8 103,6 

1909 105,3 104,4 104,1 

1910 105,3 104,5 104,0 

1915 105,5 104,6 104,0 

1916 106,5 104,9 104,9 

1917 106,9 104,7 104,4 

1918 107,3 106,5 104,8 

1919 108 105,9 106,0 

1920 107,2 106,2 105,2 

1921 107,3 104,9 105,1 

1922 107 104,9 104,9 

1923 106,8 105,3 104,4 

 

Порівняно нещодавно була сформульована нова гіпотеза. Група 

дослідників припустила, що військовий зсув статевої пропорції може бути 



обумовлений «тотальними емоційними зрушеннями в суспільстві, хронічним 

станом невпевненості і страху, яке можна позначити як стан тривоги» [1]. 

Експериментатори довели, що дискомфортні самці дають більш високу 

вторинну статеву пропорцію. На практиці було підтверджено теоретичне 

положення, згідно з яким «ущербність» самців, що полягає в їхній 

непристосованості до середовища, обертається більш широким спектром 

якостей їх потомства (передовсім більшою кількістю нащадків чоловічої статі). 

Таким чином, не тільки сукупність молодих чоловіків, виробляючи 

більше хлопчиків, компенсує свою неякісність. Однак точно відомо, що 

внаслідок військових конфліктів, тим паче світових війн, природне відтворення 

людства втрачає саме «якісних» чоловіків, насамперед здорових фізично і 

психічно, які в найбільшій мірі задовольняють вимоги середовища.  

На наш погляд, доречним було б також вказати на необхідність 

підрахунку відсотку мобілізованих і загиблих в країнах, які зазнали 

найзначніших втрат. Не треба пояснювати, що в переважній масі гинули саме 

чоловіки. А скільки ще представників чоловічої статі, повернувшись каліками, 

так і не змогли реалізувати себе в статевому сенсі. На жаль, такої статистики не 

існує. Не будемо забувати, що для Росії, наприклад, військові випробування не 

завершилися 1918 р. [6]. 

Таким чином, спираючись на гендерну теорію, а також демографічну та 

військову статистику, легко «вирахувати», що надмірне народження хлопчиків 

у воєнні роки обумовлено в першу чергу зміщенням репродуктивної діяльності 

в неякісний сектор чоловічої субпопуляції. Адже в армію беруть здорових, 

«якісних» чоловіків. Вдома, з жінками залишаються «нездорові», 

«дискомфортні», в тій чи іншій мірі конфліктуючі з середовищем чоловіки. 

Компенсуючи свою фізіологічну «неповноцінність» вони більш ефективно, ніж 

їхні «якісні» колеги, блокують «Х-спермії», й тим самим виробляють більше 

хлопчиків, викидаючи разом з ними в майбутнє розширений асортимент 

характеристик, формують більш високу, у порівнянні з «спільночоловічою», 

статеву пропорцію [4]. 

Надалі, після завершення війни становище стабілізується (статева 

пропорція нормалізується) у міру того, як демобілізується армія і до 

відтворення підключаються чоловіки, що вступають у репродуктивний період. 

Проте слід зауважити, що перед війною і в самому її початку статева пропорція 

може бути піднята достроковим доведенням армії до її військових розмірів.  

Отже, за фактажем ми бачимо, що народне повір’я – це неабияка 

реальність. Саме таким чином, звертаючи увагу на демографічно-статистичні 

коливання рівня народжуваності хлопчиків, ми можемо передбачати військові 

конфлікти. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ НА РОЗДОРІЖЖІ:  

ПАРАЛАКС ІСТОРІЇ ЧИ ПАРАЛІЧ ІСТОРИКІВ? 

 

«Найголовніше те, чого очима не побачиш» 

А. Антуан де Сент-Екзюпері 

Сучасне глобальне суспільство, яке зараз розуміється під узагальнюючим 

поняттям «людство» або «цивілізація», безумовно потрібно вважати продуктом 

соціальної еволюції. Безперечно, сама еволюція соціуму, навіть у екзальтованій 

формі сприйняття, відбувалася у межах специфічного за своєю сутнісною 

природою гіпертрофованого субстративного історичного процесу.  

Проте, як би це не звучало дивно, сам історичний процес залишається 

абсолютно невисвітленим науковою думкою та невідомим науці. З одного боку, 

історію − минувщину людства, яка буквально і є історичним процесом, 

досліджує історична наука. Однак сама історична наука уявляє історію лише 

фрагментарно − членує історію людства на різні предметні сфери. При цьому 

такого роду предметно-історичні царини, що можуть мати багаторівневу та 

багатовимірну наповненість (так, наприклад, історики можуть «бачити» 

історію: за сферами (соціальна-побутова історія Франції доби Просвітництва; 

військова історія України доби національно-визвольних змагань; економічна 

історія Прусії; історія християнства; історія наукової думки Європи тощо), за 

проявами (Гетьманщина у історії України; світовий колоніалізм як феномен 

всесвітньої історії Нового часу; тоталітаризм як прояв Новітньої історії світу; 

історія пролетаріату (селянства/інтелігенції/дворянства), історія гендерних 

відносин; історія української культури тощо), за періодами (Стародавня історія; 

Давня історія; Середньовічна історія; історія Нового часу; Новітня історія), за 

соціально-економічними формаціями (первіснообщинне суспільство − 

рабовласницьке − східно-деспотичне (що є досить суперечливим − М.Н.) − 
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феодальне − капіталістичне − соціалістичне), за цивілізаціями (існує ціла низка 

підходів, серед яких провідними є М. Данилевського, О. Шпенглера, А. Тойнбі 

− М.Н.) за рівнями (мікроісторія, макроісторія, мегаісторія) тощо), уявляються 

історикам лише як умовні об’єкти науково-історичних досліджень.  

В той же час універсального об’єкту, як-то, наприклад, у філософії − 

буття (сутність всього сущого або Універсум), як у фізики − закони буття 

матеріального світу, історична наука фактично не має. Це пояснюється тим, що, 

з одного боку, істориків цілком влаштовує існуючий на даний момент часу 

«позитивістсько-методологічний баланс» (деякі історики просто не 

задумувалися над питанням про об’єкт історичної науки, автоматично 

розуміючи під ним всю сукупність проявів «життя людей в минулому» − М.Н.), 

який можна пояснити цілковитим акцентуванням уваги на пошуках фактів, які, 

зазвичай, дихотомічно і є історичними джерелами. З іншого ж боку, в межах 

тих часових проміжків, де історичного фактажу через брак джерельної бази не 

вистачає, історики й починають свою пошукову діяльність [5, с. 72-93].  

При цьому історія, яку можна і потрібно уявляти й сприймати як 

сукупність подій минулого, традиційними науково-історичними методиками 

пізнати просто не реально. Перетворити історію на дійсний (діючий, реальний) 

об’єкт науково-історичного пізнання можливо лише шляхом глибинного 

запровадження у дослідження низки міждисциплінарних методів та підходів 

(наприклад, шляхом застосування категоріального апарату синергетики [7; 11, 

с. 16]), які й дали нам можливість узагальнити всю сукупність проявів різних 

сфер життя суспільства у минулому. 

Проте історики «старої когорти», постійно акцентуючи увагу на 

методологічній кризі як вітчизняної, пострадянської, історичної науки, так і 

світової [2; 3; 6; 10; 11], всі «нетрадиційні» підходи до вирішення як 

традиційних, так і універсальних історичних проблем, називають спекуляціями 

або ж й узагалі псевдонауковими авторськими інсинуаціями. Та тоді виникає 

закономірне запитання: «як в умовах універсалізації наукових знань, коли 

зникають межі між гуманітарними та природничими науками, можна 

заперечувати необхідність розширення понятійно-методологічного апарату 

істориків?». Без цього ми так і не зможемо зрозуміти: «що таке історія і, 

взагалі, чи потрібно її вивчати та досліджувати?» А відтак закономірним чином 

може визріти й такого роду питання: «навіщо потрібна історична наука як 

така?». Невже тільки для того, щоб «прислуговувати» соціології, підкидаючи їй 

фактаж з минулого її ж об’єкту − соціуму?». 

Логіка підказує, що наука існує лише тоді, коли має свої власні 

конкретизовані об’єкт і предмет дослідження. Якщо ж намагатися розглядати 

певну розмаїту сукупність предметів історичної науки (на сьогодні вони 

досліджуються шляхом застосування сталих методик), але при цьому 

абстрагуватися від об’єкту своїх пошуків − самої історії, то парадоксальним 

чином порушиться логіка самого дослідження: «як можна досліджувати 

історію, не уявляючи при цьому, що ж таке сама історія?». Так в чому ж для 

сучасних істориків під час їхніх наукових пошуків полягає наукова 



кон’юктура? Чи потрібно рухатися вперед, ідучи у ногу із часом? Чи необхідно 

залишити все, як воно є зараз? 

Насправді ж сьогодні історикам потрібно абстрагуватися не від історії чи 

своєї суб’єктивності, а від ортодоксальних історичних студій. Справа у тому, 

що історик, пізнаючи певні віхи минулого, відчуває їх (принаймні, в ідеалі, 

повинен відчувати − М.Н.) і всією своєю суб’єктивною сутністю намагається 

чуттєво-мисленневим чином «перенестися» з доби сучасної йому у ту, що ним 

висвітлюється. І це у істориків виходить робити як ні у кого іншого краще. 

Справа у тому, що сучасне суспільство, частиною якого є кожен фаховий 

історик, є ідентичною часово-просторовою копією себе ж самого у будь-якому 

моменті свого історичного минулого, тому у ньому діють еквівалентні 

соціальній дійсності людства закони та закономірності. Завдяки цьому кожному 

історику просто судилося більш ефективно, практично «акторським чином», 

«перевтілюватися у часі». 

Але чому це можливо й наскільки це науково? Чи є історія наукою й 

якщо так, то наскільки вона точна у своїх судженнях? В основу назви статті 

покладено термін «паралакс», який активно використовується астрономами і 

означає він зміну координат небесного тіла на небосхилі щодо фокусу у 

залежності від положення спостерігача. При цьому, знаючи відстань між 

точками спостереження та кутом зміщення, є можливим точно визначити 

відстань до астрономічного об’єкту. 

Проте, до чого тут історія, історики і чому ними, можливо, оволодів 

«методологічний параліч»? Справа вся у тому, що на сьогодні, наприклад, 

залишаються не відомими точні хронологічні межі історичного процесу, а 

також відсутня єдина стала та узгоджена періодизація історії людства. Напевно 

історичну спільноту просто не цікавить питання: «Що таке історія і куди вона 

веде людство?».  

Так, фактично, цим питанням не цікавиться ніхто. Однак український 

філософ В. Бех, аналізуючи проблему еволюції соціального організму, вказав, 

що: «… було б корисно простежити в ході спеціального історичного 

дослідження (курсив автора − М.Н.), як відбувається видозмінення функцій 

компонентів соціального організму з тим, щоб уявити цілісну картину регресу 

соціального тіла … Але цей рух відбувається виключно в площині історичного 

простору і часу» [1, с. 100]. Проте сам же В. Бех зазначив, що «…соціальний 

організм водночас перебуває і в іншому, геологічному або космічному русі, 

природу якого …», є можливим «… розкрити …в площині космічного 

переміщення, …застосовуючи відому спіраль розвитку… неясно тільки, яку: ту, 

що розширюється, що запропонована класиками історичного матеріалізму, або 

ту, що звужується, запропоновану Р. Абдєєвим» [1, с. 100-101]. 

Паралельно з В. Бехом український історик Л. Зашкільняк, намагаючися 

знайти відповідь на питання: «чи є шанс віднайти достатньо загальну ідею, яка 

спроможна об’єднати людські діяння у єдиний процес? Чи сама людська історія 

містить у собі внутрішній сенс? Чи можливе наукове пізнання минулої 

дійсності?», зазначав: «Ці та інші питання залишаються відкритими, 

створюючи широке поле для праці майбутніх поколінь істориків. Принаймні, 



можливості обрання ними шляху вивчення минулого сьогодні представляються 

більш широкими і різноманітними» [4, с. 218]. 

Таким чином, історичний процес можна розуміти у якості просторово-

часової тяглості соціального буття, що яскраво підтверджують дотичні студії 

В. Беха. Слід зауважити, що на всю сукупність вищенаведених запитань у змозі 

відповісти виключно новий методологічний підхід, що має постнекласичний 

універсально-міждисциплінарний макроісторичних характер − історіософія, 

яку необхідно розуміти не як щось історицистичне фаталістично-богословське, 

а виключно як «мудрість історії» − нову методологію історії [8; 9]. 
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ЛОКАРНСЬКІ ТА БУДАПЕШТСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ ЯК 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ МИРУ В ЄВРОПІ ЧИ 

САМООБМАН СВІТОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ? 

ІСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

 

Дивлячись на сучасну ситуацію в Україні, в світі та на ситуацію, яка 

складалася 80−90 років тому у Європі, можна сказати, що ми стоїмо на порозі 

нової світової війни. Як тоді, так і зараз ми маємо «однобокі» й 

«мертвонароджені» міжнародно-правові гарантії миру і спокою, які, по суті, не 

мають чітких механізмів виконання та не враховували інтереси інших держав. 

Крім того, як тоді, так і зараз іде відкрита агресія проти однієї з країн, яким 

гарантували недоторканність. Постає питання: чому так сталося? Чому ми 

маємо таку ситуацію, коли, фактично, наслідки Локарнських домовленостей 

1925 р. продубльовуються Будапештським меморандумом 1994 р.?  

Хотілося б наголосити на тому, що жодне історичне, політологічне ба 

жодне інше науково-пошукове дослідження порівняльно-історичним шляхом 

не аналізувало міжнародно-дипломатичну дійсність сер. 20-х та сер. 90-х рр. 

ХХ ст., не торкалося. При цьому у деяких дослідженнях лише дотичним чином 

прослідковується аналіз історико-дипломатичної сутності передовсім 

Локарнського договору − «Рейнського гарантійного пакту».  

Це, в першу чергу стосується 3-го тому радянського трьохтомника 

сталінської доби «Історія дипломатії» за редакцією В. Потьомкіна [4, с. 311-

333]. В цій роботі чітко прописано передумови підписання, аналіз, висновок і 

роль локарнських домовленостей в історій СРСР та всього світу. 

Частково цю тему було розкрито у роботах: К. Малафєєва «Міжнародні 

відносини та дипломатія капіталістичних держав в Європі у 1924-1936 рр.» 

(висвітлює основоположні цілі міжнародної дипломатії часів занепаду 

Версальсько-Вашингтонської системи) [2], М. Станкова «Складний шлях до 

Локарно: дипломатія Е. Бекеша у 1925 р.» (очима видатного європейського 

політика міжвоєнної доби Е. Бекеша описано причини, передумови, сутнісний 

зміст та наслідки подій, що відбулися у швейцарському місті Локарно 1925 р.; 

зроблено спробу майже у наративній формі показати загальних морально-

психологічний стан на Локарнській міжнародній конференції та загальний стан 

недовіри «малих держав Європи» до «Рейнського гарантійного пакту») [5] та 

В. Трухановского «Новітня історія Англії» (розкриває цілу масу фактів 

дипломатичного життя Великобританії міжвоєнної доби на фоні 

парламентських дебатів, а також причини, що підштовхували Англію на 

укладання локарнських угод) [6]. 

У ході історико-ретроспективного аналізу двох вищенаведених договорів 

ми дізналися спільні їхні риси, а саме: ідентичність міжнародної ситуації 

(військово-дипломатична напруженість у Європі (як напередодні Другої 

світової війни, так і напередодні «східноукраїнської кризи»)), помилки, які були 

допущенні (відсутність механізму реалізацій, як локарнських, так і 

будапештських домовленостей) та результатом цих договорів − війни.  



Крім того, аналіз Локарнських договорів дозволяє стверджувати, що 

Західна Європа (передовсім Великобританія та Франція) спеціально віддала 

Польщу і Чехословаччину на відкуп Німеччини заради збереження «бажаного 

миру» у Європі [1]. До того ж, домовленості у Локарно засвідчили факт відмови 

Німеччини від Ельзасу і Лотарингії, а також від округів Ейпен і Мальмеді. 

Тобто виходить, що, по суті, «Рейнський гарантійний пакт» став вигідним 

обміном територіями між Францією та Німеччиною. На підтвердження цього 

факту свідчить відсутність жодних згадок про східні кордони у Локарнському 

договорі, що вказує на те, що Німеччина не відмовилась від зазіхань на Польщу 

і Чехословаччину. Так, насправді, видимість повної «допрацьованості» 

Версальсько-Вашингтонської системи створювалася за допомогою франко-

польського та франко-чехословацького договорів про гарантії збройного 

захисту у випадку війни з третьою стороною, проте у реальності вони так і не 

були реалізовані. Ними просто знехтували. 

Натомість дослідження Будапештського меморандуму вказало на ще один 

доволі цікавий факт: США, Росія та Великобританія просто позбулася у особі 

сучасної України зайвого і могутнього конкурента, що володів 1/3 ядерного 

потенціалу світу [3], оскільки наявність нової сильної ядерного держави у 

центрі Європи могло б порушити біполярний режим у світі. А це було не 

потрібно ні США, ні Росії. На момент укладання Будапештських 

домовленостей Україна була слабкою у міжнародних відносинах, а США та 

Росія погодилися допомогти їй як дипломатично, так і фінансово. Зважаючи на 

це та беручи до уваги досить коштовний характер утримання ядерної зброї, 

Україна довірилася гарантам «світового спокою». Але, на жаль, як і у 

Локарнському договорі, було знову не враховано механізм реалізацій 

Будапештського меморандуму, що стало причиною анексії Росією Криму та 

вторгнення в межі Донбасу. 

Таким чином, провівши значну роботу з обробки та аналізу «Рейнського 

гарантійного пакту» та «Будапештського меморандуму», можна прийти до 

висновку, що ці два документи були схожі за своїм історичним корінням, 

значенням та наслідками. Локарнські та Будапештські угоди, будучи 

продуктами своїх історичних епох Новітньої доби, повинні були виконувати 

роль гарантів миру і спокою не тільки у Європі, а й напевно, в усьому світі. І 

навіть непродуманість механізму виконання (а точніше відсутності цього 

механізму) були тотожно-ідентичними. І це вказує всьому цивілізованому світу 

на те, що на сьогодні слід врахувати гіркий досвід «локарнського формалізму» і 

терміново, можливо за допомогою ООН, розробити термінову заміну 

Будапештському меморандуму. 
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЧАСІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ 
 

Сьогодні у світових та вітчизняних засобах масової інформації ми часто 

зіштовхуємося з поняттям «злочин проти людяності». Однак кожна сучасна 

людина не має конкретизованого уявлення про це поняття, оскільки у 

свідомості людини поч. ХХІ ст. даний дефініціал є досить абстрактним. При 

цьому освічені люди доби глобалізації володіють інформацією про злочинний 

антигуманний характер гітлеризму та сталінізму часів Другої світової війни і на 

інтуїтивно-підсвідомому рівні можуть припустити той факт, що й за часів 

Першої світової війни злочини проти людяності мали місце бути.  

Але для цього необхідно в першу чергу з’ясувати етимологічну природу 

терміну «злочин проти людяності» та віднайти факти скоєння подібних 

злочинів за доби Великої війни. Зважаючи на те, що офіційна влада обох 

протиборчих таборів намагалася приховати навіть фрагментарні згадки про 

будь-які злочини, які міжнародна спільнота могла класифікувати як злочин 

проти людяності, намагалася приховати та засекретити, якнайкращим джерелом 

пошуку фактів подібного роду злочинних дій може слугувати досить розмаїта 

преса США (зважаючи передовсім на те, що США одними з останніх вступили 

у війну й при цьому слугували своєрідною «Меккою преси» для 

кореспондентської світової мережі). 

Юридично визнаним є те, що «злочини проти людяності» несуть загрозу 

не конкретній людині, а людській спільноті, людству в цілому, порушують 

правила людського співжиття. Караються подібного роду злочинні дії 

(пропаганда війни, планування та ведення війни, застосування зброї масового 

знищення, створення злочинної організації, бандитизм, тероризм, поневолення; 

депортація, вбивства цивільного населення та військовополонених, катування, 

заручництво) не тільки законами певної країни, а передовсім міжнародним 

законодавством [4]. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_158
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


Слід однак зазначити, що не всі злочини проти людяності є одночасно 

злочинами проти всього людства. Так, виникнення цього терміну припадає на 

1915 р., коли влітку турецькі війська увійшли до м. Ерзінджана й, наказавши 

місцевому вірменському населенню терміново збирати пожитки, за кілька 

кілометрів від міста вбили всіх цивільних вірменів. Загалом у межах 

Османської імперії протягом 1915-1918 рр. було знищенно близько 1 млн. 

200 тис. вірменів [8].  

Зі схожим явищем ми знайомились й під час геноциду греків.  Геноцид, 

що здійснювався молодотурками впродовж 1914-1923 років проти греків 

історичного Понту − понтійських греків. Число жертв геноциду за різними 

оцінками становить від 350 тис. до 1 млн. 700 тис. осіб [5]. 

Крім того, злочином проти людяності можна вважати німецьку 

необмежену «підводну війну», що заперечувала норми міжнародного права, 

якы діяли на просторах Світового океану. 

Так, у травні 1915, розкішний лайнер «Лузітанія», який використовувався 

для транспортування військових вантажів до Англії через Середземномор’я і 

міг перевозити 600 т. вибухових речовин, 6 млн. фунтів боєприпасів, а також 

кілька сотень пасажирів, був потоплений 07 травня 1915 р.. Так, як тільки 

«Лузітанія» наблизилася до узбережжя Ірландії, німецький підводний човен 

торпедував масивний лайнер, який після цього протягом 15 хвилин йшов під 

воду. Майже 1200 пасажирів загинули, у тому числі 128 американців [7]. 

Надалі масштаби торпедних атак тільки зростали. Вже у 1917 р. майже 

4 тис. торгових кораблів були знищені німецькими «мародерами» під час війни 

і приблизно 1400 з них належали до нейтральних країн. Так, одна тільки 

Норвегія втратила 831 кораблів. Загалом більше ніж 17 тис. моряків віддали 

свої життя у боротьбі з германським блоком (з них – 15 тис. осіб були 

британцями). Слід зазначити, що багато з них були убиті в той час, як вони 

були в рятувальних човнах або на плотах. Німецькі офіцери глумилися над 

стражданням своїх жертв [6]. 

Тобто виходить, що злочини проти людства до того ж можна вважати ще 

й фактами відвертого геноциду. Мільйони жертв часів Першої світової війни − 

першого глобального конфлікту загальноцивілізаційного масштабу, таким 

чином, напевно не можна вважати просто «побічним ефектом» цієї війни. 

Досить логічним було б припущення про те, що деяка питома частка людських 

прямих втрат, особливо серед мирного населення, стала результатом скоєння 

так званого «злочину проти людяності». 

Як свідчать досить незаангажовані джерела − статті у американській 

пресі, яка на зламі XIX-XX ст. і напередодні Першої світової війни, будучи 

вихідним продуктом промислового перевороту у Сполучених Штатах Америки, 

саме об’єктивна інформація стала вважатися рушієм суспільного прогресу. 

Активність засобів масової інформації напередодні війни та у перші повоєнні 

роки («прогресивне десятиліття») допомагала боротися з корупцією в 

політичній та економічній сферах [3, c. 125]. 

Отже, виходить, що корисність американської преси як джерела 

інформації щодо встановлення фактів скоєння у Європі на полях Великої війни 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/1914
http://uk.wikipedia.org/wiki/1923
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8


злочинів проти людяності, є безсумнівною, оскільки переважна більшість 

кореспондентів були прогресивістами, серед яких виділялися «макрекери», 

котрі активно викривали несправедливості цього світу. Хоча президент США 

Т. Рузвельт у своїй боротьбі проти монополій і спирався на нову агресивну 

журналістику, але він вважав, що в своїх виступах журналісти йдуть далі 

покладеного, «вигрібаючи» занадто багато бруду і гною [2; 3, c. 128].  

Загалом «макрекерство», за Г. Стейном, мало такі характеристики: 

− робило явною приховану ситуацію; 

− показувало перспективи розвитку ситуації; 

− контролювало ситуацію; 

− вказувало основний напрямок дій; 

− підбурювало відповідь аудиторії; 

− підтримувало незалежність автора [3, c. 130]. 

Коли розпочалася Перша світова війна США декларували політику 

нейтралітету, але саме завдяки ЗМІ президенту В. Вільсону вдалося переконати 

американську громадську думку у неминучості та необхідності якомога 

скорішому вступі країни у війну. При цьому уряд США здійснював прямий 

тиск на журналістику всередині країни [2; 3, c. 156].  

Після ж закінчення Першої світової війни розвиток журналістики в США 

не зазнав серйозних трансформаційних змін. Так, наприклад, події, що 

відбувались у світі, відображались на шпальтах газет «The New-York Times», 

«Herald» тощо − тих «титанів преси», що поважали себе і їм довіряв увесь світ, 

а, отже, вони не могли дозволити собі приховувати очевидні факти в тому числі 

загибелі тисяч мирних жителів, факти геноциду і злочинів проти людства та 

людяності. 
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УКРАЇНСКЬКЕ КОЗАЦТВО ЯК ФЕНОМЕН СВIТОВОГО ПIРАТСТВА 

 

В силу політичної кон’юнктури або звичайного піару періодично та чи 

інша посадова особа шокує українців заявою, що запорізькі козаки, – мовляв 

«звичайна зграя розбійників і піратів». 

Кілька років тому широкий резонанс викликали слова гендиректора 

компанії «Carlsberg Ukraine», уродженця російського Єкатеринбургу 

П. Чернишова, який порівняв запорожців з сомалійськими піратами. «Можливо, 

нам уже досить на всю силу битися за належність до того минулого, яке вчить 

жити нас без економіки та держави, вчить нас, що країна – так само, як і Січ – 

не може прожити самостійно, майже як паразит» – заявив П. Чернишов [3]. У 

відповідь націонал-патріотичні організації вимагали від «Carlsberg» звільнити 

менеджера і навіть закликали українців бойкотувати продукцію компанії. 

Підтекст обурення патріотів цілком зрозумілий – «руки геть від славних 

лицарів минулого». Та чи варто так запекло обіляти запорожців, заперечуючи 

їхній історико-піратський шлейф? 

Проте в першу чергу слід розуміти саме значення слів «козак» та «пірат», 

їхнє етимологічне значення. Так, термін «пірат» (з лат. «рirata» – «пробувати, 

випробовувати») буквально означає «шукач щастя», джентльмен удачі. Тож 

виходить, що такий дефініціал, як «пірат» є етимологічно досить близьким, 

фактично ідентичним терміну «козак», оскільки він означає вiльну, незалежну 

людину, шукача пригод, мандрівника, степового розбійника. 

На підтвердження вищенаведеної тези слід провести більш детальний 

історико-порівняльний аналіз між такими феноменами світової історії, як 

українське козацтво та піратство, що дозволяє у матрично-клiометричному 

(логічно-історичному) виглядi показати свiтове пiратство як 

загальноцивiлiзацiйний феномен, складовою частиною якого було українське 

козацтво (див. Табл. 1). При цьому, аналізуючи піратів інших держав, можна 

сказати, що Запорізька Січ, як така, не є чимось феноменально-одиничним (це, 

однак, не заперечує її історичної унікальності). 

Порівняльно-історичний аналіз, проведений за допомогою таблично-

матричного порівняння різновидів світового піратства з українським козацтвом 

показав, що соціально-економічне життя козацтва, адміністративно-

територіальний та правовий устрій Запорізьких Вольностей тощо є абсолютно 

ідентичними з подібними явищами у класичних різновидів піратства.  

Так, порівняння січовиків з «чорношкірими волелюбцями» Республіки 

Пальмарес («Пальмової республіки»), що існувала на просторах Бразилії 

протягом 1630-1697 рр. [5, с. 298], а також з піратським братством «Золотого 

століття» північноафриканської Республіки Сале, карибською Тортугою 

(узагальнюючий образ світового піратства, що уособлювалося магрибами, 

гьозами, тевкрами, долопiйцями, флібустьєрами, берберами, корсарами та 

хайдутами) [6, р. 96]. 



 

 

 

Таблиця 1. Українське козацтва як складова частина світового піратства 
Рiзновиди 

 

Критерiї 

Вiйсько Запорозьке 

Низове 

Республiка Сале Пальмарес 

(«Пальмова 

республіка») 

Пiрати 

Хронологічні 

межі 

1552-1775 1627-1668 1630-1697 1650-1730 

Причини 

утворення 

Постiйна загроза 

нападу кочовикiв, втеча 

селян-крiпакiв через 

панщину, зполячення 

та покатоличення 

Хвилi еміграції 

морискiв та мусульман, 

які стали католиками 

Втеча чорношкірих 

рабiв з 

португальських 

поселень у Бразилії 

Піратство –основне 

джерело заробітку 

місцевого 

населення 

Правовий та 

адміністративно

-територіальний 

устрій 

Звичаєве право, яке 

ґрунтувалося на усних 

усталених звичаях та 

нормах. 

Вищим органом влади 

у Січі булла Загальна 

(Генеральна) військова 

рада, право участі у 

якій мали всі козаки. 

Виконавча влада 

належала кошовому 

отаману і 

центральному органу 

управління Січі – 

Кошу. 

Кожен травень у 

республіці проходили 

вибори, на яких 

обиралася рада – 

Диван, Губернатор і 

Капітан-Генерал. 

Пальмарес був 

негритянською 

феодальною 

державою (з 

елементами 

родоплемінної 

організації і 

патріархального 

рабства) на чолі з 

вождем, котрого 

обирали довічно. 

Привілейований 

клас складався з 

наближених  до 

вождя (як правило, 

були його родичами) 

У них була керуюча 

комісія, яка 

вирішувала, на які 

кораблі варто 

нападати. Перед 

виходом на 

«справу» команда 

заздалегідь 

обговорювала 

правила поділу та 

систему дій. Кожен 

пірат мав дозвіл на 

вчинення грабунку. 

Адміністративн

ий центр 

Запорозька Сiч Мiсто Бу-Регрег Капітанство 

Пернамбуку 

Ліберталія, 

Тортуга, Ямайка, 

Провіденс, та iн. 

Захист 

релігійних 

переконань 

Призма протистояння 

християнського світу з 

покатоличенням та 

ісламізацією 

Погрожували не тільки 

іспанцям, але й 

англійцям, ірландцям 

та іншими «невірним» 

Релігійні уявлення 

жителів 

характеризувалися 

змішанням окремих 

елементів 

католицизму з 

фетишизмом 

Пiдтримували iдею 

революцiї та 

виступали прости 

Папи Римського. 

Вища посадова 

особа 

Гетьман 

(або кошовий отаман) 

Губернатор Ганга Зумба Капiтан 

Прізвисько Сіромахи 

(степові вовки) 

Моріски орначес Кіломбо Морські вовки 

Тип корабля Чайка Шебека Суда Веселий Роджер 

Символiка Клейноди Андалузька 

символiка 

Веве (символи вуду) Прапор (череп з 

перехрещеними 

кістками) 

 

Проте чи коректно буде оцінювати низових козаків як піратів з позицій 

дня сьогоднішнього? Аж ніяк не коректно. Піратством у ті часи промишляла і 

Європа, і Московія, і Туреччина. 

Період існування Запорізької Січі − XVI-XVIII ст., став епохою розквіту 

піратства. Якось забувається нині, що запорожці були сучасниками Френсіса 



Дрейка, Генрі Моргана, Роба Бразильця, Олів’є ван Ноорта та Стеньки Разіна. 

На Середземному морі існувала військова організація, дуже схожа за 

структурою на Запорізьку Січ – Мальтійський орден. При цьому не поспішають 

Франція, Голландія, Іспанія, Мальта та інші держави цуратися своїх піратів. Не 

збирається Британія заднім числом відміняти укази про присвоєння лицарських 

звань Френсісу Дрейку і Томасу Моргану через факти морського розбою, який 

чинили її кавалери. 

Перш ніж оцінювати, ким же були насправді запорізькі козаки – 

ненажерливими горлорізами чи романтичними рятівниками українських 

дівчат [1] з неволі, треба згадати: а проти кого власне було спрямоване козацьке 

піратство? Відповідь очевидна – проти Кримського ханства та Османської 

імперії. Вже після цих слів, сучасні українці на докори про піратську славу 

козаків можуть сміливо відповідати: «Заздріть! У вас таких піратів не було». 

При цьому можна собі тільки уявити, що козацька столиця − Запорізька Січ, 

була справжньою піратською базою-фортецею на кшталт порту Тортуга [2]. 

На всі запитання відповідь одна: «і так, і ні». «Ні» – тому що в наведених 

цитатах (з книжок А. Ексвемеліна, Х. Нойкірхена, Я. Маховського) йшлося не 

про запорозьких козаків, а про славетних карибських піратів – корсарів, 

буканьєрів, флібустьєрів. «Так» – тому що схожість історичних обставин, і 

перш за все, міжцивілізаційне «пограниччя», породили на протилежному кінці 

світу і, що цікаво, у той самий час, феноменальні суспільно-політичні явища, 

абсолютно схожі як ззовні, так і з точки зору ролі, яку вони відігравали у 

політичному житті відповідного регіону. Навіть очевидна відмінність – 

українське козацтво стало національною легендою і національним міфом, 

карибське ж піратство залишилось інтернаціональною романтикою 

пригодницьких романів — має свою паралель: аж надто велика відстань театру 

дій «джентльменів удачі» від історичної батьківщини, і як наслідок – 

відірваність від основної маси свого народу (згадаймо російське козацтво) 

завадила поширенню там ідеалів, цінностей та менталітету «громадян» 

флібустьєрських «республік». 
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ПОРУШЕННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ В ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАННЯХ 

 

Входження Інтернету в масовий ужиток розпочалося в першій половині 

90-х рр. XX ст., до чого особливо прислужилося широке запровадження 

технології WWW, починаючи з 1991 р. (звідси також − веб-журналістика). Це 

питання досліджували у своїх працях такі науковці як: К. Вейлер та Р. Маурер 

(«Мережеві ЗМІ – друга журналістика?»), К. Подурець  («Журналіст в 

Інтернеті»), С. Лебедєв («Навчальний посібник зі створення публікацій для 

Інтернету»), З. Вайшенберг («Новинна журналістика»), А. Калмикова та 

Л. Коханова (навчальний посібник «Інтернет-журналістика», О. Кузнецова 

(«Професійна етика журналіста»), В. Іванов, В. Сердюк («Журналістська 

етика») тощо [1]. 

В епоху розвитку Інтернету та відсутності контролю за поширенням 

інформації постала глобальна проблема дотримання етичних норм. Як 

засвідчив аналіз, останнім часом зросла активність вчених у дослідженні 

комп’ютерної етики журналістів та вивченні цієї проблеми у вищих навчальних 

закладах. На сьогодні питання журналістської етики в Інтернеті розкрито 

фрагментарно, жодна з названих праць не має системно розробленої теорії 

аналізованого питання, не розкриває її особливостей, недоліків, структуру, не 

містить методики складання кодексу мережевої етики журналістів.  

Метою роботи є визначити поняття «мережевої етики» та окреслити 

головні види порушень в інтернет-виданнях. 

Журналістська етика – набір правил і норм поведінки, яких мають 

дотримуватися всі, хто збирає, опрацьовує та поширює масову інформацію [4]. 

У добу комп’ютеризації з’явилися нові види ЗМІ – електронні (мережеві) 

видання. А разом з ними і нове поняття етики – мережева етика. 

Джеймс Мур, один із першодослідників комп’ютерної етики у статті «Що 

таке мережева етика?» писав: «ХХ століття – це епоха комп’ютерної революції, 

в якій можна розрізняти дві стадії. Перша стадія пов’язана зі створенням і 

вдосконаленням власне ЕОМ, друга полягає в тому, що інформаційно 

комп’ютерні технології швидко стають інтегрованою частиною ледь не для всіх 

суспільних інститутів»[2].   

Специфіка мережевої етики полягає в тому, що етичні вимоги для 

кожного інтернет-видання різні. Але є загальні вимоги, спільні для всіх 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=David+Cordingly&search-alias=books-uk&text=David+Cordingly&sort=relevancerank
http://uk.wikipedia.org/wiki/WWW


інтернет-видань: ціннісні засади, етичні норми, етикетні правила, 

відповідальність, регулювання як саморегулювання. 

Сучасні дослідники розрізняють такі види етики: 

− соціальна iнформаційна; 

− комп’ютерна; 

− кібернетичнa. 

Слід виділити основні етичні проблеми в інтернет-виданнях: 

− неетичні коментарі; 

− спам; 

− реклама з неактуальною інформацією; 

− «новинні інформери»; 

− опублікування інформації без перевірки істинності матеріалу; 

− оприлюднення секретної інформації; 

− оприлюднення імен, фотографій, особистих розмов без офіційного дозволу на 

це [3, c. 144; 5]. 

У своєму дослідженні ми спостерігали порушення цих норм  у більшості 

інтернет-видань («ForUM», «Кореспондент», «Обком», «Українська правда», 

«УНІАН», «Типове Запоріжжя» та «WikiLeaks») [5; 6; 7]. «Автор повинен так 

подати своє повідомлення, щоб воно завдавало якнайменшої шкоди» [3, c. 145]. 

Усі ці сайти в певній мірі порушили «золоте» правило. Зауважимо, етичні 

правила поведінки в інтернет-виданнях лише зараз виробляються, на сьогодні 

немає регулятивних документів, які би унормовували це питання. Але в Україні 

діють два етичних кодекси журналістів, які необхідно поширювати й на 

електронні видання: Кодекс честі українського журналіста, прийнятий на з'їзді 

Спілки журналістів України, і Етичний кодекс українського журналіста, 

добровільно прийнятий і відкритий для підписання. Перший кодекс фактично 

не має жодного впливу на журналістське співтовариство України, оскільки 10 

його норм мають суто декларативний характер. Другий привертає більше уваги, 

тому що при його розробці було враховано західні аналоги, а за його 

дотриманням стежить спеціальна Комісія з журналістської етики, обрана на 

щорічному з’їзді підписантів цього кодексу, яка складається з авторитетних 

українських журналістів. Комісія розглядає спірні з погляду дотримання 

журналістської етики випадки і виносить свої рішення. Якщо медіа, в якому 

було зафіксовано порушення етичних норм, відмовляється опублікувати 

рішення комісії, воно оприлюднюється через інші масмедіа України. Це 

стосується й інтернет-видань. 
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ФУНКЦІЇ КОЛЬОРУ В РЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛАХ 

 

Вивчення кольору в рекламі має актуальний характер, тому що колір 

може впливати на людину на фізіологічному і психологічному рівні. Колір 

може формувати ставлення до продукту або компанії. На сьогодні в 

українських ЗМІ активно використовується друкована реклама для просування 

товарів та послуг. Специфіка друкованої реклами полягає в сутності 

можливостей поліграфії і поліграфічної продукції, що дає змогу створювати 

велике розмаїття відображення об’єкта, просування в різних художніх 

формах [2].  

Друкована реклама синтетична за своєю природою і використовує все 

різноманіття мови графічного дизайну. Засобами графічного дизайну 

створюються візуальні повідомлення різної складності і призначення – від 

короткого оголошення до багатосторінкового друкованого видання. Для цього 

використовуються традиційні засоби друку, комп’ютерна техніка й інші сучасні 

електронні засоби відображення інформації [3, с. 11]. 

Грамотне використання кольору в рекламі може виконувати низку 

функцій: привертати увагу, покращувати запам'ятовування реклами, формувати 

позитивне ставлення до товарів чи послуг, підкреслювати окремі елементи 

реклами. Привертати увагу і викликати зацікавленість у глядача – перша і 

найважливіша функція друкованої реклами. Тому потрібно враховувати 

психологію цільової аудиторії, більш детально вивчити її потреби, вподобання. 

Чим професійніший рівень технічного й естетичного виконання рекламних 

звернень, тим сильніша їхня дія на споживача інформації. З великою увагою 

для підвищення ефективності друкованої реклами потрібно ставитися до її 

кольору. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній 

композиції твору [5].  

Кожен художник повинен знати та враховувати деякі спостереження з 

психології колірного сприйняття: червоний – найбільш гарячий колір, має 

найвищу здатність «виклику до дії»; помаранчевий найбільш «їстівний» колір, 

особливо у відтінках, близьких до брунатного, нагадує про осінь та смачні 

продукти; зелений символізує здоров’я, бадьорість та свіжість, як правило 

визначає овочі та фрукти; чорний використовують для передачі враження 

високої якості товарів та їх великої вартості; блакитний холодний та найбільш 

привабливий колір. Реклама завжди звертається до людини, впливає на її 

свідомість, на прийняття того або того рішення, тому без знання психології 

людини реклама не може бути ефективною [1].  

http://narodna.pravda.com.ua/discussions/4ae88f8630096/


На вибір кольорів у рекламі, крім його самостійного значення, впливають 

такі фактори: 1) образ, який необхідно створити; 2) особливості об'єкта 

реклами; 3) характер графічної та композиційної побудови. Так, наприклад, 

фінансова реклама повинна демонструвати стабільність і спокійну діловитість, 

чесність. Для цього найбільше підходять горизонтальна композиція, 

формальний баланс простих і зрозумілих зображальних елементів, золотий та 

сріблястий кольори у поєднанні зі стриманим синім або бордовим. Реклама 

нерухомості також серйозна, надійна, чесна. Це зображення комфортного 

житла, з яким асоціюються всі відтінки брунатного кольору – світлі і темні 

коричневі, світло-жовті. Емоційний характер має і реклама меблів, побутової 

техніки, «жіночих товарів», декоративних прикрас. Звичайно, кольорографічне 

оформлення повинно бути яскравим, контрастним, але при цьому і добре 

збалансованим, продуманим, щоб уникнути зайвої пістрявості, яка характерна 

для молодіжної реклами. У рекламі продуктів харчування необхідно 

враховувати природні кольори їжі, наприклад, оранжеві, червоні, жовті та 

коричневі кольори різноманітних відтінків вважаються найбільш вдалими для 

рекламування продуктів. 

У газеті «Комсомольская правда» зустрічається реклама ліків «Мезим», 

яка оформлена на зеленому фоні білими літерами. Вважається, що зелений 

колір заспокоює, знімає втому і біль. Він асоціюється з природністю, 

врівноваженістю. З цього випливає, що даний колір зазвичай вибирають 

врівноважені люди. Він краще підходить як фон, а також у медичній рекламі. 

Якщо написати червоним кольором «лікування без болю», це може викликати 

недовіру, оскільки в людини виникає підсвідома асоціація цього кольору з 

кров’ю. Якщо ж це буде написано зеленим кольором, то споживачі швидше 

повірять, що їх вилікують без болю. Вважається, що зелений здатний створити 

заспокійливу атмосферу. Цей колір у рекламі виконує функції привернення 

уваги читачів, бо він приємний на погляд, підвищує запам'ятовуваність реклами 

та сприяє розумінню суті товарів і послуг. 

Також у газеті розміщена фінансова реклама Імексбанку, оформлена на 

синьому фоні.  Ефективним вважається синій колір на білому, як саме в цій 

рекламі. Синій колір символізує спокій, умиротворення, ніжність. Синя деталь 

у рекламній продукції не приверне до себе відразу увагу (як червона), зате і не 

викличе негативних емоцій. Цей колір також виконує функції привернення 

уваги, бо він спокійний, викликає довіру читачів і підкреслює певні властивості 

товарів і послуг. 

У газеті «МИГ» розміщене рекламне оголошення про концерт, який має 

відбутися. Оформлене воно на жовтому фоні рожевими літерами. Рожевий – 

підсилює почуття, робить людей більш уважними і чуйними, а жовтий – 

якнайкраще привертає увагу, при цьому цей колір довше всіх зберігається в 

пам’яті. Також варто зазначити, що саме жовтий колір, як і оранжевий, 

характеризується імпульсивністю, життєрадісністю, завдяки чому є вибором в 

основному активних молодих людей. 

У журналі «Oops!»подана реклама парфумів на білому фоні, надпис 

оформлений світло-рожевими літерами. Рожевий колір у цьому випадку 



асоціюється з жіночністю, ніжністю, з дитячою наївністю, а іноді і з 

нерозумністю. Рожевий колір здатен викликати радісний стан, посмішку і 

розчулення. Саме в цьому журналі рожевий колір привертає увагу читачів, 

особливо жінок, сприяє розумінню суті товарів і послуг, формує позитивне 

ставлення до реклами та викликає бажання придбати цей рекламований 

продукт.  

Рекламні блоки, що в основному складаються з чорних і білих плям, 

досить погано прочитуються на білому тлі паперу і зливаються в суцільне 

мерехтіння [7]. 

Тобто, можна сказати, що оформлення реклами – це вид мистецтва, але 

роль кольору у візуальній рекламі не обмежується тільки його психологічним 

впливом, ще потрібно враховувати звички покупців [6]. Звичайно, 

рекомендується застосовувати з рекламною метою не більше двох різних 

кольорів, які, проте, можна урізноманітнити за рахунок схожих відтінків. 

Спеціальними дослідженнями встановлено, що кількість кольорів 

безпосередньо впливає на ефективність рекламного повідомлення [4]. 

Отже, реклама – явище соціально-психологічне. Вплив рекламної 

інформації виявляється в емоціях, думках, можливих рішеннях споживача. 

Таким чином, у рекламному процесі активну участь беруть відчуття, 

сприймання, увага, пам’ять тощо. Таким чином, колір у рекламі виконує низку 

функцій: привертає увагу читачів, сприяє розумінню суті товарів і послуг, 

підвищує запам’ятовуваність рекламованих товарів, виділяє певні компоненти 

рекламного оголошення, підкреслює окремі властивості товарів і послуг та 

формує позитивне ставлення до реклами. 

Література 

1. Бикова В. О. Графічне оформлення реклами як засіб впливу на споживача 

[Електронний ресурс] / В. О. Бикова. – Режим доступу : 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38368/1/Bykova.pdf 

2. Друкована реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1178 

3.  Курушин В. Д. Дизайн и реклама [текст] / В. Д. Курушин. – М. : ДМК Пресс, 

2006. – 272 с. 

4. Мокшанцев Р. И. Психология цвета в печатной рекламе [Електронний 

ресурс] / Р. И. Мошканцева. – Режим доступу : – 

http://www.advesti.ru/publish/psiholog/ 200405_color2 

5. Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія». Графічний дизайн друкованої 

реклами в українських ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://naub.oa.edu.ua/2013/hrafichnyj-dyzajn-drukovanoji-reklamy-v-ukrajinskyh-

zmi/ 

6. Прищенко С. В. Колір у графічному дизайні та рекламі [Електронний ресурс] 

/ С. В. Прищенко. – Режим доступу : http://koloristika.kiev.ua/t_vkd.php 

7. Стефанов С. Колір і кольоровідтворення в поліграфії [Електронний ресурс] / 

С. Стефанов. – Режим доступу : http://pulib.if.ua/referat/view/22646 

 

 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1178
http://naub.oa.edu.ua/2013/hrafichnyj-dyzajn-drukovanoji-reklamy-v-ukrajinskyh-zmi/
http://naub.oa.edu.ua/2013/hrafichnyj-dyzajn-drukovanoji-reklamy-v-ukrajinskyh-zmi/
http://koloristika.kiev.ua/t_vkd.php
http://pulib.if.ua/referat/view/22646


Подгорна Ганна 

студентка 3 курсу ЕПК ЗНУ 

наук. кер.: к.філол.н., доц. Романюк Н.В. 

 

ЯКІСТЬ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИКОНАННЯ КНИГИ  

ЕДГАРА АЛЛАНА ПО «ЗОЛОТИЙ ЖУК» (ВИДАВНИЦТВО «ДНІПРО») 

 

До основних видів мистецтва завжди відносили й більшість книжкових 

видань. Сьогодні ми починаємо про це забувати, адже книга стала доступна 

кожному, а її виробництво прагне бути максимально швидким і дешевим. 

Водночас, саме зараз розвиток технологій зумовило появу нових способів 

поліграфічного виконання та обробки різних книжкових елементів. 

Художня література – це семіотична система, спосіб комунікації, що 

відображає певну сферу художньої діяльності і словесну художню 

діяльність [2]. 

Питання поліграфічного оформлення видання в усі часи привертало 

увагу науковців і практиків, зокрема Ю. Адамова, С. Антонової, 

Н. Гончарової, Н. Дубіної, Е. Огар, З. Партика, В. Пахомова, М. Тимошика, 

С. Яреми та ін. Із розвитком науки й технологій змінюються технологічні 

процеси підготовки до друку видань, крім того, змінюються й потреби 

читачів, що впливає на оформлення видання відповідно до його 

призначення.  

Книжка «Золотий жук», автором якої є Едгар Аллан По, ще не була 

об’єктом наукового аналізу, чим і зумовлений вибір теми та актуальність 

роботи. Об’єктом наукового дослідження є книга, яка була надрукована 

видавництвом «Дніпро» у 2001 р., а предметом – особливості її 

поліграфічного виконання. Метою є виділення якостей поліграфічного 

виконання книги Е.А. По «Золотий жук». 

Одним з основних елементів поліграфічного виконання книжки є 

обкладинка, яка дозволяє художньо розкрити й доповнити зміст будь-якого 

видання. Художньо-технічне оформлення обкладинки є головним засобом 

реклами, адже вона привертає увагу покупців інколи частіше, ніж її зміст, 

дає читачеві початкову загальну інформацію про книжку, тому дуже 

важливо правильно підібрати відповідне зображення, яке не тільки буде 

відображати суть книги, а й залучати величезну кількість потенційних 

покупців.  

Обкладинка видання поділена на 4 кольорові частини. Верхня 

виконана в золотистому тоні, де в лівому верхньому куті розміщений 

логотип серії видань. Нижче червоною лінійкою відділена основна частина 

оправи. Тут на чорному фоні подана назва видання літерами жовтого 

кольору. Прізвище, що розташоване над назвою, має своєрідне оформлення: 

перші літери виділені червоним кольором, інші написані білим. Нижче 

розміщена ілюстрація, на якій зображена купа коштовностей, серед яких 

виділяється золотий жук. Усе це на фоні льоду, що тане. Кольорове 



вирішення оправи − барвисте з домінуванням чорного як активного 

простору.  

Шрифтова композиція пов’язана із зображенням. Використані шрифти 

− Miriam для назви та Caurier New для написання імені автора.  [5, с. 13-21]. 

У лівому нижньому кутку палітурки розміщений логотип видавництва 

«Дніпро». На нашу думку, естетичне оформлення обкладинки, виконане на 

належному рівні, відповідає змістовому наповненню видання (золотий жук – 

переважають відтінки жовтого). 

Це видання розраховане на довготривале користування, тому не дивно, 

що оправа – це цупкий картон, обтягнутий плівкою. Він захищає книжковий 

блок від механічних пошкоджень. Корінець звичайної форми, адже обсяг 

видання становить 400 сторінок. На ньому розміщено назву книги, прізвище 

автора та логотип видавництва, усе це виконано в тих же кольорах, що й 

обкладинка [3]. 

Формат видання – 84х108 1/32мм, тобто прямокутної форми, досить  

зручний у використанні. Діючі стандарти передбачають такий формат 

книжки як один з основних, бо видання не є масивним і не порушує 

санітарно-гігієнічних норм, що висуваються до такого виду літератури.  

Ще одним важливим з точки зору технічного виконання видання є 

такий елемент, як форзац. Форзац може виконувати естетичну (якщо на 

ньому зображено певний малюнок, графіку, що служить прикрасою) або 

інформативну роль (наприклад, коли на форзаці надруковано основні 

відомості з видання, які можуть бути зведені в таблицю) [4, с. 136]. В 

аналізованому виданні форзац виконує лише свою основну роль – з'єднує 

книжковий блок із палітуркою. На ньому нічого не зображено, це звичайний 

аркуш цупкого паперу світло-чорного кольору, однак він є доповненням, 

продовженням художнього оформлення оправи. 

Титул розворотний, містить ілюстрацію з чорно-білим портретом 

автора, що супроводжується його підписом. Шрифти використані ті ж, що й 

на обкладинці та корінці. 

До елементів художньо-технічного оформлення належить і шрифт 

тексту. ДСТУ 29.6-2002 «Видання для дітей. Поліграфічне виконання. 

Загальні вимоги» вказує на те, що текст видання повинен відтворюватися 

шрифтом, який відповідає вимогам санітарного законодавства України до 

зручності читання та зорового сприйняття залежно від вікової категорії. Так, 

гарнітура шрифту книжки «Золотий жук» − Times New Roman [1]. Видання 

не містить інформації про те, на яку вікову категорію воно призначене, але 

виходячи з того, що для основного тексту книги використано 10 кегль, а 

назви підрозділів виділені жирним шрифтом та набрані більшим кеглем, 

основна частина тексту не містить ілюстративного матеріалу, то можна 

зробити висновок, що книга розрахована на підлітків та читачів старшого 

віку. 

Папір для книжкового блоку взятий офісний, тому видання буде 

довговічним і зручним у користуванні, передній обріз паперу гладкий, без 

«сходинок». Фарба високої якості, не пробивається на зворотну сторінку 



видання та не залишає слідів на руках, отже, відповідає всім гігієнічним 

вимогам, що зазначені в документі «Державні санітарні правила і 

норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції  для дітей». 

Отже, до особливостей поліграфічного виконання аналізованого 

видання належать:  

− ілюстрація на обкладинці чітко відображає зміст; 

− основний текст не містить ілюстрацій; 

− шрифт підібраний відповідно до вікової категорії, на яку розраховане 

видання (він читабельний, основний текст набраний 10 кеглем, а назви 

підрозділів – 14). 

Наголосимо, що питання поліграфічного виконання художньої 

літератури буде актуальним до тих пір, поки буде існувати такий тип 

книжкових видань. Для майбутнього читача оформлення видання – це 

найважливіший критерій вибору книжки, тому ми переконалися, що при 

створенні художніх видань концепція поліграфічного виконання – 

найголовніше, на що потрібно звертати увагу.  

Отже, у результаті аналізу якості поліграфічного виконання книжки 

«Золотий жук» Е.А. По можна стверджувати, що вимоги до оформлення 

такого типу видання не порушені. 
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ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИРОБНИЦТВА 
 

Розвиток техніко-технологічної бази виробництва, який за належних умов 

господарювання має супроводжуватися систематичним її оновленням, потребує 

значних інвестиційних ресурсів, чим може виступити лызинг. 



Метою дослідження є з’ясування сутності лізингу, його значення для 

України на даному етапі розвитку країни. 

В Україні ринок лізингу перебуває на стадії, для якої характерний 

фінансовий лізинг – найперша лізингова послуга, відмінна від оренди, яка 

передбачає придбання предмета лізингу в кінці терміну [2]. 

Вітчизняні та іноземні автори по-різному підходять до виділення видів 

лізингу і розрізняють декілька класифікаційних ознак. Оперативним заведено 

називати лізинг із неповною окупністю орендованих основних фондів. Він 

здійснюється за договором лізингу, в результаті укладення якого 

лізингоодержувач одержує у платне користування від лізингодавця відповідне 

майно на строк, менший за період амортизації 90 відсотків вартості об’єкта 

лізингу. Найбільшого поширення набув так званий фінансовий лізинг, тобто 

лізинг з повною окупністю орендованих матеріальних елементів основних 

фондів.  

 

Таблиця 1. Класифікація лізингу за ознакою та видами [2] 
Класифікаційна ознака Вид лізингу 

1. Відповідно до ознак 

окупності (умов амортизації 

майна) 

Фінансовий (капітальний, прямий) 

лізинг 

Оперативний (сервісний лізинг) 

2. За типом фінансування Терміновий (одноразовий) лізинг 

Поновлювальний (сервісний) лізинг: 

генеральний, зворотній. 

3. Залежно від складу 

учасників 

Прямий лізинг 

Непрямий лізинг 

Роздільний (груповий, леверидж) лізинг 

4. Залежно від сектора 

ринку реалізації лізингу 

Внутрішній лізинг 

Зовнішній (міжнародний) лізинг 

5. За тривалістю дії 

лізингової угоди 

Довготерміновий лізинг 

Середньо терміновий лізинг (хайрінг) 

Короткотерміновий лізинг 

6. За обсягом сервісного 

обслуговування  

Чистий лізинг 

Частковий лізинг 

Повний («мокрий», комплексний) лізинг 

 

Методично кожний елемент платежів обчислюється в 

загальноприйнятому порядку, виходячи зі змісту і сформованої практики: 

1. Амортизаційні відрахування на використовуваний об'єкт нараховуються 

двома методами: звичайним і прискореним; 

2. Плату за кредитні ресурси; 

3. Розрахунок розміру виручки. 

У лізингових операціях беруть участь, як правило, п’ять суб’єктів: 1) 

виробник (постачальник, продавець); 2) лізингодавець; 3) лізингоодержувач; 4) 

банк; 5) страхова установа. 

Ринок лізингових послуг в Україні дещо пожвавився в останні роки, а 

саме збільшилась кількість лізингових компаній і значно розширився портфель 

лізингових угод,як показано у таблиці 2. 

http://ua-referat.com/Методичка
http://ua-referat.com/Амортизація


Однак, Україна має досить високий потенціал для розвитку лізингу. 

Український ринок лізингу в 2011 р. був невеликим, на відміну від даних 

2014 р. (кількість договорів фінансового лізингу за 1-й квартал 2014 р. 

зменшилася на 23,68% (-523 од.) у порівнянні минулим роком і склала 1686 од.; 

обсяг договорів, укладених за 1-й квартал 2014 р., зменшився у порівнянні з 1-м 

кварталом 2013 р. на 22,34% і склав 1339,8 млрд. грн.; у порівнянні з кінцем 

аналогічного періоду минулого року зростання вартості діючих договорів 

складає 61,26% або 25,3 млрд. грн.) [1]. 

 

Таблиця 2. Рейтинг лізингових компаній за результатами 2013 року 
№ 

П

№ 

Назва лізингової компанії Лізинговий 

портфель на 

31.12.2011 р.

(млн. грн.) 

Лізинговий 

портфель на 

31.12.2012 р.

(млн. грн.) 

Лізинговий 

портфель на 

31.12.2013 р.

(млн. грн.) 

1 ПП «ВТБ Лізинг Україна» 4869, 6 3632, 1 2875, 7 

2 ПАТ «Райффайзен Лізинг 

Аваль» 

1913, 9 2081, 7 2214, 4 

3 ТОВ «ОТП Лізинг» 756, 92 946, 19 1852, 8 

4 Український лізинговий фонд 621, 4 776, 0 1599, 2 

5 ТОВ «УніКредит Лізинг» 1459, 2 1593, 2 1322, 1 

 

Нині найреальнішими суб'єктами господарювання, які можуть надавати 

лізингові послуги, зважаючи на необхідний накопичений капітал, можуть 

виступати лише банківські установи.  

Головним стимулом для розвитку лізингового кредиту є існування в 

країні стабільного правового поля та сприятливого податкового середовища, які 

дозволяють мінімізувати ризики інвесторів. Лише за цих умов будь–яка країна 

може очікувати на стрімкий розвиток національного ринку лізингових послуг 

побудованого на засадах здорової конкуренції [3].  
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На успіх банківської діяльності впливають безліч чинників. Це і наявність 

фінансових, організаційних, інформаційних, матеріально-технологічних 

ресурсів, і особливості економіко-правового поля, в якому функціонують 

банки, і продуктовий ряд банків та вибір каналів збуту банківських продуктів і 

послуг, інтенсивне використання новітніх технологій тощо. Можна 

стверджувати, що рівень розвитку банківської установи значною мірою 

залежить від її персоналу, який є вирішальним чинником у конкурентній 

боротьбі.  

Банківська сфера потребує такого стилю роботи, в основі якого лежать 

постійний пошук нових можливостей, уміння залучати й використовувати для 

вирішення поставлених завдань ресурси з найрізноманітніших джерел, 

домагаючись підвищення ефективності й одержання максимально можливого 

результату за мінімальних витрат. 

В управлінні підприємства «мотивація» − це процес стимулювання 

працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення 

цілей підприємства. Мотивація необхідна для ефективного виконання 

прийнятих рішень і запланованих завдань. 

Персонал можна вважати одним з об’єктів контролінгу банку. Від його 

ефективної мотивації залежить результативність його роботи і діяльність 

установи в цілому. Практика свідчить, що людський ресурс є одним з факторів, 

який безпосередньо впливає на ефективність роботи банку. Сьогодні переваги 

мають ті банки, в яких налагоджено ефективний мотиваційний механізм 

працівників та забезпечено перехід до нових методів управління на основі 

контролінгу. Забезпечення ефективної роботи банків на належному рівні є 

неможливим без розуміння мотивів і потреб працівників з метою правильного 

використання стимулів до праці. 

Керівництву та спеціалістам відділу кадрів банку варто пам’ятати про 

вплив оцінки на широке коло психологічних аспектів поведінки, таких як 

мотивація, самоповага, самооцінка працівників, рівень відповідальності, 

задоволеність роботою, готовність працювати з повною віддачею сил тощо. 

На жаль, у працівників українських банків немає достатньої мотивації для 

ефективної роботи. Персонал банку не готовий брати на себе відповідальність у 

ході ухвалення рішень та їх виконання. Очевидно, більшість працівників не 

ідентифікує себе з банком у цілому, не усвідомлює бажаність і корисність 

узгодження своїх особистих інтересів з інтересами банку, їм не вистачає 

професіоналізму. Персонал банку є швидше групою фахівців, ніж єдиним 

організмом. В основному комунікації між відділами здійснюються через 

керівництво банку або ж непослідовно і випадково. Таким чином, співробітник 

банку, позбавлений постійної інтелектуальної та інформаційної підтримки 

колег з інших відділів, відчуває себе представником лише одного з підрозділів, 

а не компанії загалом. Тому його діяльність часто відображає не головні 

інтереси банку, а інтереси свого відділу. Все це породжує проблеми, які важко 

вирішити керівництву банку [2]. Керівники різних ланок усе частіше забувають 

те, що, окрім гідного рівня заробітної плати, працівники відчувають потребу у 

визнанні й авторитеті, у кар’єрному зростанні, пошані, саморозвитку та 



кваліфікаційному зростанні. Бажання працювати краще виникає під впливом 

таких факторів, як усні заохочення керівництва, рейтинги працівників, 

письмові подяки, про які буде знати весь колектив, особисті поздоровлення 

керівництва з пам’ятними датами та багато інших.  

Мотивація банківських працівників полягає в тому, щоб створювати в 

банку комфортні умови для ефективної роботи, упроваджувати передові форми 

і методи управління, надавати співробітникам інформацію про все, що 

відбувається в банку, з метою збільшення їх внеску в результати діяльності 

установи [6]. Функція мотивації полягає у спонуканні до виконання необхідних 

завдань і досягнення поставленої мети.  

Фактори впливу на мотивацію праці персоналу комерційного банку 

доцільно поділити на дві групи: фактори, які прямо впливають на мотивацію, та 

фактори непрямої дії.  

Перша група факторів витікає з особливостей функціонування 

банківської діяльності. Оскільки праця в банку носить колективний характер, 

тому мотивувати кожного працівника треба таким чином, щоб він усвідомив 

що його власне благополуччя та впевненість у завтрашньому дні залежить від 

фінансового стану банку, клієнтів та іміджу [3]. 

Системне бачення проблеми трудової мотивації потребує врахування 

факторів непрямої дії, а саме: індивідуальних характеристик працівників, 

особливостей роботи, характеристики виробничого середовища [1]. 

До індивідуальних факторів відносяться вікові показники працівників, 

рівень їх освіти, впевненість у собі та потреба у кар’єрному зростанні [5]. 

Найдієвішим напрямком мотивації праці працівників комерційних банків є 

матеріальне стимулювання, яке включає заробітну плату, участь у прибутках, 

участь в акціонерному капіталі, страхування життя, медичне страхування, 

отримання пільгових кредитів. 

Матеріальна мотивація включає в себе: посадові оклади, премії й 

матеріальна бонусна винагорода співробітників; соціальний пакет та ін [1]. 

Матеріальна бонусна винагорода може бути у вигляді результативної, 

персональної чи бюджетної надбавки, щоквартальної винагороди керівників, 

заступника директорів регіональних підрозділів та керівників відділень. 

Форми нематеріальної мотивації: корпоративно-системні, соціально-

психологічні, соціально-побутові. 

Отже, задля досягнення високого рівня мотивації працівників необхідно 

застосовувати різні форми мотивації та балансувати їх між собою, звертаючи 

увагу на потреби працівника, та на цілі організації.  

Мотивація праці банківських працівників є вагомим фактором 

підвищення ефективності функціонування банків і їх конкурентоспроможності. 

При цьому враховується специфіка банківської діяльності, яка пов’язана з 

колективним характером праці, ризиковим характером діяльності, динамізмом і 

складністю банківських процесів, високим ступенем відповідальності, 

ризиками при прийнятті рішень, інтелектуальною складовою і високим рівнем 

внутрішньобанківської спеціалізації.  

Література 



1. Богацька Н. М. Значення мотивації праці персоналу для досягнення цілей 

підприємства / Н. М. Богацька, І. О. Демчик // Регіональна економіка. – 2009. –

№ 6. – С. 11-17. 

2. Васюренко О. В. Персонал банку в умовах конкурентного середовища: 

мотивація та стимулювання: Зб. наук. праць / Васюренко О. В. // Вісник 

Університету банківської справи Національного банку України. – К., 2008. – 

Вип. 1. – С. 127–132. 

3. Данилевич Н. С. Особливості мотивації працівників банку / Данилевич Н. С., 

Желтова Н. П. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2013. – № 1 

(5). – С. 80-86. 

4. Галайко Н. Р. Форми і методи стимулювання персоналу для забезпечення 

ефективної діяльності банку / Галайко Н. Р. // Регіональна економіка. – 2006. – 

№ 2. – С. 156-162.  

5. Лук’янченко Н. Д. Мотивація персоналу : навч. посібник / Н. Д. Лук’янченко, 

Л. Л. Бунтовська. – Донецьк, 2004. – 302 с.  

6. Кебас М. Системность эффективной мотивации / Михаил Кебас // 

Управление персоналом: Украина. − 2010. − № 4. − С. 52-55. 

 

 

Чубіч Анна 

студентка 2 курсу ЕПК ЗНУ  

Наук. кер.: к.е.н., викл. Богдан Ю.М.  

 

ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Одним із способів нагромадження людського капіталу є інвестування в 

людину. В Україні інвестування в людський капітал може значно підвищити 

якість життя населення та забезпечення економічного зростання підприємств і 

держави у цілому. Практика зарубіжних країн свідчить про те, що накопичення 

людського капіталу є однією з умов, що забезпечують досягнення стійких 

темпів економічного розвитку країни. Зараз роль держави у цій галузі дуже 

важлива. Люди є головним багатством нашої країни і тому дослідження витрат, 

які сприяють підвищенню людської продуктивності є актуальною задачею.  

Питанням дослідження людського капіталу приділяли значну увагу як 

зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Серед останніх публікацій ґрунтовний аналіз 

теоретичних засад цієї проблеми міститься у роботах таких науковців, як: 

В. О. Андрєєв, Н. О. Перевозчикова, А. М. Харченко, Ю. В Кисіль, 

П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лазебник та ін.  

Дослідження доцільності та ефективності інвестування в людський 

капітал передбачає оцінку ризикованості цього процесу та визначення Період 

окупності такого інвестування. 

Метою статті є дослідження основних типів інвестицій у людський 

капітал та оцінка сучасних показників капіталовкладень в Україні для розвитку 

цієї галузі.  



Людський капітал необхідно розглядати як сукупність витрат, які 

інвестуються, накопичуються і відтворюються людиною та спрямовані на 

збереження її здоров’я, набуття вміння, кваліфікації, знань, ділової активності; 

зростання продуктивності та ефективності праці на основі мотивації з метою 

забезпечення її потреб в конкретному історичному періоді [5, с. 365]. 

Виділяють такі види інвестицій в людський капітал:  

– витрати на освіту, включаючи загальну і спеціальну, формальну і 

неформальну, підготовку за місцем роботи;  

– витрати на охорону здоров’я, що складаються з витрат на профілактику 

захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення 

житлових умов;  

– витрати на мобільність мігруючих робітників;  

– мотивація;  

– пошук інформації і міграція;  

– фундаментальні наукові розробки;  

– екологія і здоровий спосіб життя;  

– культура і дозвілля [1, с. 29]. 

На макрорівні основним джерелом фінансування людського розвитку є 

Державний бюджет України. Але на сьогодні видатки з нього на забезпечення 

зазначених питань є занадто низькими та недостатньо дієвими. Окрім нього 

джерелами такого фінансування можуть виступати місцеві бюджети, 

громадські фонди, приватні фонди, суб'єкти господарювання та 

домогосподарства [5, с. 365]. 

 

Таблиця 1. Капітальні інвестиції (млн. грн.) [2]. 

 

 

 

 

 

 

З усіх видів інвестицій в людський капітал найважливішими є вкладення 

в здоров'я і освіту. Якщо проаналізувати показники капітальних інвестицій у 

цих галузях за 2012 – початок 2014 рр. видно, що обсяги вкладень різко 

падають. На даний момент ці показники є занадто малими для задоволення 

найнеобхідніших потреб, адже інвестиції у освіту сприяють формуванню 

фахівців високої кваліфікації, праця яких робить найбільший вплив на темпи 

економічного зростання, а капіталовкладення в здоров’я призводить до 

скорочення захворювань і смертності, продовження працездатного життя 

людини, а отже, часу функціонування людського капіталу [1, с. 30].  

В наш час в країні спостерігається криза праці. Праця перестала бути, для 

багатьох людей, сенсом життя і перетворилася на засіб виживання. У таких 

умовах не може йти мови ні про високопродуктивну і ефективну працю, ні про 

зростання кваліфікації працівників та розвитку їх ініціативи, ні про формування 

Галузь 2012 2013 2014 

Охорона здоров’я та надання соціальноїдопомоги 2543,2 1894,3 469,2 

Освіта 1341,2 876,9 323,1 

Інформація та телекомунікації 8971,0 9785,1 5585,8 



сильної трудової мотивації. Головне завдання з точки зору мотиваційного 

процесу працівників – це зробити їх не стільки володарями засобів 

виробництва, скільки власниками своєї власної робочої сили. Сучасні підходи 

до мотивації формувалися під впливом основних теоретичних напрямів. 

Мотивація ґрунтується на двох категоріях: потреби – відчуття фізіологічної або 

психологічної нестачі чого-небудь і винагороди – те, що людина вважає цінним 

для себе. Мотиватори праці сучасного періоду: заробітна плата номінальна – 

оплата праці (основна, премії, надбавки); заробітна плата реальна – підвищення 

тарифних ставок, компенсаційні виплати; страхування життя; відрахування в 

пенсійний фонд; програми медичного обслуговування; мотивування вільним 

часом; програми навчання персоналу; організація харчування та інше [3].  

Для поліпшення якості та збільшення кількості людського капіталу 

необхідно:  

1) спрямовувати інвестиційні ресурси на перенавчання існуючого трудового 

потенціалу більш конкурентоспроможним професіям;  

2) перепрофілювання, підвищення кваліфікації, оскільки вкладання коштів у 

перепідготовку адаптованих до умов конкретного виробництва працівників 

забезпечить швидку віддачу;  

3) потрібно заохочувати та підтримувати бажання персоналу здобувати вищу 

освіту, створювати умови для підвищення його культурного рівня, охорони 

здоров’я [4, с. 122]. 

Для оцінки ефективності інвестиційних вкладень в людський капітал 

використовують цілий ряд критеріїв і показників. Період окупності – це 

відношення загальних витрат до постійного граничного доходу, обчислюється 

за заданий проміжок часу, місяць або рік. Цей показник зв’язує витрати і 

доходи, і з його допомогою різні програми інвестування можуть бути 

приблизно оцінені з погляду їх відносної ефективності [3]. Віддача від 

інвестицій у людський капітал залежить безпосередньо від терміну його 

використання, тобто визначається часом, що залишився до закінчення 

працездатного періоду життя людини. Чим раніше зроблено інвестиції в 

людину, тим довше вони даватимуть віддачу. Але слід враховувати, що 

якісніші та триваліші інвестиції приносять, як правило, більший і триваліший 

ефект [4, с. 120]. 

Таким чином, усвідомлення потреби інвестицій у людський капітал є 

дуже важливим. Зростання якості продуктивних сил, а, отже, і продуктивності 

праці, забезпечить задоволення потреб населення. Інвестування в людський 

капітал впливає не лише на розвиток людського потенціалу, а й на зростання 

ВВП України. Задоволеність життям є одним із показників підвищення якості 

життя населення держави. На жаль, зараз в Україні показники капітальних 

інвестицій критично малі і це негативно впливає на розвиток країни, адже 

інвестуючи в людський капітал держава не тільки забезпечує економічний 

розвиток суспільства, а й вирішує проблеми соціальної стабільності.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ  

НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 

Останнім часом в Україні та світі зростає усвідомлення важливості 

внутрішнього контролю як ключового елементу управління підприємством. 

Науковці та практики погоджуються в тому, що продумана та правильно 

організована система внутрішнього контролю сприяє безпеці активів 

підприємства та підвищенню ефективності виробництва.  

Контроль – це критично важлива і складна функція менеджменту. Одна з 

найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати насамперед, 

полягає в тому, що контроль повинен бути всеосяжним. 

Тож, неодмінною складовою ефективного менеджменту є контроль, який 

дає змогу суб’єкту управління регулярно отримувати інформацію про стан 

справ у керованій системі, на основі чого він приймає управлінські рішення, 

спрямовані або на закріплення досягнутого успіху, або на усунення причин, що 

перешкоджають його досягненню [1, с. 282]. Саме система контролю спонукає 

працівників дотримуватись правил розпорядку, виконувати свої обов’язки, 

відповідати стандартам. Контроль є невід’ємним елементом самої суті 

організації, тому що цілі, плани і структура організації визначають напрям 

діяльності, розподіляючи зусилля на виконання тих чи інших робіт. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F&ei=lr-WVJ_SDuqeywOZ64CYCw&usg=AFQjCNE8eAbX99mkHe9dcPWhUH2MsTsBWg&bvm=bv.82001339,d.bGQ&cad=rjt
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1961


Наразі в Україні контроль має проводитися більш ретельно на 

виробничих підприємствах. Не зважаючи на обов’язкову періодичну 

інвентаризацію, цей вид перевірки сьогодні уже нікого не влаштовує, оскільки 

вона досить часто носить не реальний, а формальний характер не відображаючи 

дійсного стану активів підприємства, що призводить до плутанини та протиріч, 

а також унеможливлює отримання єдиної, цілісної характеристики об’єкта. 

Тому сучасні виробничі підприємства звертаються до більш сучасних 

видів контролю, таких як: автоматизовані системи пропуску, встановлення 

відеокамер, створення окремих підрозділів, які мають постійно відстежувати 

виконання виробничих планів робітників та слідкують за суворим дотриманням 

внутрішніх правил підприємства. 

Такий постійний контроль має декілька форм: письмовий звіт та постійне 

усне звітування своєму лінійному керівнику. В обох формах наявний 

періодичний характер та вони мають виконуватися точно в строк. Такий підхід, 

на думку багатьох керівників, повинен гарантувати стовідсоткове виконання 

завдань, що стоять перед підприємством. Але персонал витрачає багато часу на 

належне звітування, яке  ще до того ж має демотивуючий фактор. Це 

призводить до неякісного виконання виробничого плану, чи до постійної 

психологічної напруженості працівника на робочому місці. Через це може 

збільшитися плинність кадрів. 

Зараз в Україні основним законом, що регулює письмову економічну 

звітність, є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні». Відповідно до нього організація внутрішньогосподарського контролю 

покладається на керівника підприємства. 

В залежності від оточення, в якому функціонують підприємства 

(звичність подій, темпи змін, передбачення майбутнього), в історії будь-якої 

країни можна виділити декілька стадій розвитку економіки, обумовлених 

наростанням нестабільності середовища. Зміна рівня нестабільності викликає 

переорієнтацію управлінських систем з простих на складні. Виділяють чотири 

етапи в розвитку управлінських систем: 

1. управління на основі контролю за виконанням (фіксація минулих подій); 

2. управління на основі екстраполяції (темпи змін наростають, але майбутнє 

можна передбачити методом екстраполяції минулого); 

3. управління на основі передбачення змін (виникнення неочікуваних явищ та 

прискорення темпів змін але не настільки, щоб вчасно не можна їх передбачити 

і визначити реакцію на них); 

4. управління на основі гнучких екстрених рішень (виникнення нових завдань 

настільки швидше, що їх неможливо вчасно передбачити) [2, с. 55-56]. 

Ми вважаємо, що для сучасної України характерний четвертий етап, 

котрий відображає нестабільність планової діяльності підприємства та 

призводить до посилення контролю. Констатуємо, що не завжди перевірка та 

прогнозування на її основі, що були здійснені учора, сьогодні залишаються 

актуальними. Така нестабільна ситуація призводить до зайвих витрат часу та 

фінансових коштів на виконання функції контролю. 



На нашу думку, для більш ефективного виконання цієї ланки 

менеджменту кожному підприємству слід мати невеликий, але окремий 

підрозділ, який буде займатися контролем. Цей відділ має забезпечувати 

обов’язкову звітність підприємства перед державними органами, а також 

створювати більш економічні та часозберігаючі види внутрішнього контролю. 

Таке зменшення обов’язків у лінійних керівників підрозділів та наявність 

служби контролю призведе до більш ретельного виконання свої роботи 

керівниками та до якіснішого планування діяльності підприємства. Адже цей 

підрозділ має виконувати контроль та планування виробничого процесу на 

основі отриманих даних. Як результат, функція планування буде виконуватися 

більш якісно, адже нею будуть займатися люди, в котрих є необхідна 

кваліфікація. Це зменшить вірогідність помилки у плануванні, яке раніше 

здійснювало керівництво. Персонал цього підрозділу буде слідкувати за 

звітністю на підприємстві та за тенденцією розвитку державного або світового 

ринку. 

Таким чином, можемо сказати, що зараз виконання функції контролю на 

підприємствах України за допомогою звітування лінійних менеджерів перед 

керівниками підприємств є неякісним. Необхідно змінити схему перевірки, 

створивши окремий підрозділ, який зменшить навантаження на лінійних 

менеджерів та буде виконувати функцію контролю ефективніше. На основі 

отриманих ним даних відділ буде планувати діяльність підприємства. Такий 

варіант виконання двох основних ланок діяльності менеджменту призведе до 

збільшення доходів підприємства. 
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ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Сучасний стан розвитку української державності характеризується 

складністю, неоднозначністю, а в ряді випадків і суперечливістю, що зумовлено 

низкою факторів суб’єктивного і об’єктивного характеру як внутрішніх, так і 

зовнішніх [4]. Успіх реформаційних процесів значною мірою залежить від 



наявності ефективного суспільного механізму регулювання. Відомо, що будь-

які соціальні проекти мають найбільший шанс на успіх за умови їх належного 

наукового забезпечення [3]. На даний момент з’являється безліч проблем, 

пов’язаних з тим, що українські підприємства не в змозі забезпечити 

громадянам соціально захищені продукти, котрі відповідають усім стандартам 

якості. Ситуація, що склалася, свідчить на користь необхідності наукового 

осмислення комплексу проблем соціальної відповідальності підприємств перед 

суспільством [4]. 

Метою нашого дослідження є визначення особливостей розвитку й 

підтримки соціально значущої та відповідальної місії компанії перед різними 

соціальними групами в Україні. 

Безліч змін, що відбулися останнім часом, потребують іншої практики 

менеджменту й ведення бізнесу в цілому [4]. На нашу думку, комплекс 

менеджменту компанії, котра піклується про благо суспільства, повинен дбати 

про належну якість товарів та послуг, організовуючи свою діяльність таким 

чином, щоб вони не тільки задовольняли потреби споживачів, але й 

відображали в собі певні економічні, політичні, релігійні, етичні та етнічні 

переконання певної соціальної групи у певній державі. На даний момент 

економіка України знаходиться у кризовому стані, і створення якісної продукції 

є проблемою для виробничих підприємств [1]. Бачення розвитку діяльності 

виробничих підприємств повинно бути змінене. З плином часу соціальний та 

економічний аспект починають взаємодіяти один з одним все тісніше. Це 

поступово призводить до того, що підприємства та установи повинні шукати 

новіші методи організації своєї діяльності. У них виникають нові соціальні 

завдання – гуманізація умов праці, постійна підготовка й перепідготовка 

управлінського персоналу, виробництво якісних та нешкідливих виробів чи 

послуг, захист навколишнього середовища тощо. Це покладається на 

корпоративну соціальну відповідальність (КСВ). 

У сучасній практиці є безліч трактувань корпоративної соціальної 

відповідальності, але центральним поняттям КСВ є соціально відповідальний 

бізнес, котрий потребує особливої уваги на даному етапі розвитку. Соціально 

відповідальний бізнес розглядається як добровільна стратегія компанії, що має 

на меті досягнення сталого розвитку та здійснюється з урахуванням потреб 

власного персоналу, місцевих громад і довкілля. 

Спроби сформувати універсальну концепцію КСВ знайшли відображення у 

стандарті ISO 26000, запропонованому Міжнародною організацією зі 

стандартизації. Стандарт виходить із засадничих принципів, які, водночас, 

визначаються як стратегічні цілі реалізації КСВ, зокрема такі: виробництво 

якісної продукції та послуг для споживачів; інвестиції у розвиток виробництва 

та людського потенціалу; неухильне виконання вимог законодавства 

(податкового, трудового, екологічного); побудова добросусідських і 

взаємовигідних відносин з усіма зацікавленими сторонами; концепція бізнесу, 

орієнтованого на підвищення національної конкурентоспроможності;  

врахування суспільних очікувань та загальноприйнятих етичних норм у діловій 



практиці; формування громадянського суспільства через партнерські програми 

та проекти суспільного розвитку. 

Ми вважаємо, що перехід з виробництва, котре панує у сьогоденні, на 

виробництво, в якому товари та послуги будуть відповідати соціальним нормам 

і цінностям, є дуже складним і трудомістким процесом, який на даний момент 

неможливо здійснити. Комплекс корпоративної соціальної відповідальності в 

Україні, наразі, не сформований. Соціальна відповідальність має цілісну 

структуру та зрозуміла для держави, але місцеві співтовариства, територіальні 

громади, регіони, постачальники, споживачі тощо практично вилучені з 

процесу соціальної інтеграції в суспільство [3]. На нашу думку, для здійснення 

цієї концепції потрібне створення додаткових відділів/ департаментів/ штабів, 

котрі будуть займатися різноплановою діяльністю, такою як: 

1) вивчення потреб споживачів на основі їх етичних, етнічних та релігійних 

переконань; 

2) підвищення продуктивності праці та рівня економічної активності 

українського населення; 

3) оптимізація інвестиційних можливостей та покращення інвестиційного 

клімату; 

4) залучення та мотивування співробітників компанії; 

5) оптимізація внутрішньої соціальної політики підприємств; 

6) організація діяльності підлеглих з урахуванням власне їх цінностей та 

переконань тощо.  

Як показують дослідження у сфері КСВ, одним із найбільш важливих 

чинників розвитку соціально відповідальних ініціатив у вітчизняному 

підприємницькому середовищі стала інтеграція українського бізнесу у 

міжнародний економічний простір, у якому стандарти соціальної 

відповідальності стали нормою та обов'язковою умовою міжнародного 

інвестування [1]. Зважаючи на це, важливою умовою поширення стандартів 

КСВ на міжнародному рівні також є важливим завданням для України. 

Отже, проблематика соціальної відповідальності підприємства є 

надзвичайно актуальною сьогодні у зв’язку з низкою чинників, зокрема 

євроінтеграційними процесами, що відбуваються в Україні, збільшенням 

прозорості українських кордонів для іноземних капіталів та виходом 

українського виробника на зовнішні ринки. 

Для забезпечення стійкого розвитку соціальна відповідальність 

підприємств має не менше значення, ніж розвинута економічна інфраструктура, 

політична стабільність або втілення в життя проектів інноваційного розвитку. 

Крім того, робимо висновок, що розвиток економічних та політичних 

інститутів неможливий без належної соціальної відповідальності. Ми вважаємо, 

що соціальна відповідальність є комплексом економічних, політичних, 

етнічних, релігійних, етичних, соціальних та інших норм і цінностей та є 

засобом покращення бізнес процесів, технологій, ділової та загально суспільної 

репутації підприємства, підвищення мотивації та продуктивності працівників, 

підвищення ефективності управління та конкурентної спроможності 

підприємства тощо. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВЕБ-КВЕСТ  

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
«Я знаю тільки те, що я нічого не знаю» − вислів, який належить 

відомому давньогрецькому вченому та мислителю Сократу, який жив понад дві 

тисячі років тому. Однак, незважаючи на плин часу, цей вислів і досі 

актуальний. Навіть зараз, у вік новітніх технологій та прогресу, залишається 

велика кількість «білих плям» у свідомості багатьох людей. У цьому, в першу 

чергу, винні й самі люди, адже вони не бажають дізнаватись щось нове, 

закрившись у своєму маленькому світі, який охоплює лише їх буденність: 

роботу та родинний побут. Що ж робити з цією проблемою?  

Саме тут на допомогу приходить класичне означення слова «квесту»: 

Квест (від англійської «quest» − пошук, шукати пригоди) − аматорське 

спортивно-інтелектуальне змагання, яке спрямоване на те щоб зацікавити 

людей окремим сюжетом/проблемою. Основою квесту є послідовне виконання 

заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями [1]. 

Однак, у темі нашої роботи йдеться про «веб-квести». Постає питання, до 

чого ж тут веб-квести і як саме вони зможуть вплинути на навчання? 

Справа в тому, що як вже попередньо згадувалось у роботі: ми живемо у 

вік технологій. І однією з найголовніших технологій, без якої людина не може 

прожити і дня, є Інтернет. Усі ми деякою мірою залежимо від нього, але не 

завжди вміємо користуватись Інтернетом у повній мірі його можливостей. Не 

завжди від знання цих можливостей залежить наше життя, однак іноді вони б 

могли значно полегшити нам його. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA,_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1


Саме для цього ще у 1995 р. професорами Берні Доджем та Томом 

Мартом, з університету Сан-Дієго, було створено перший веб-квест 

(WebQuest). Вже з перших днів, тисячі вчителів визначили веб-квест, як 

«чудову адаптацію системи освіти до потреб сьогодення». І згодом веб-квести 

поширилися у всьому світі [2]. 

Це і не дивно, адже кожний веб-квест ставить перед собою такі актуальні 

для XXI ст. завдання, як:  

− підвищити мотивацію до навчання; 

− розширити світогляд учнів; 

− розвинути творче і критичне мислення; 

− надати розвиток індивідуального досвіду; 

− сформувати навички пошукової та дослідницької діяльності; 

− навчити користуватися важливими Інтернет-ресурсами; 

− розвинути вміння знаходити кілька способів вирішень проблемної ситуації, 

визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір; 

− дати учням стимул до самоосвіти. 

Також однією з суттєвих переваг веб-квесту є можливість дистанційного 

навчання. У випадку веб-квесту учень або студент може проходити веб-квест у 

домашніх умовах і, не виходячи з дому, опановувати нові знання та вміння.  

Іншою перевагою є те, що учень/студент повинен сам приймати рішення: 

він не повинен слідувати за вказаною йому «єдиною вірною» точкою зору і 

критикувати її. Учаснику квесту надається можливість сформувати власну 

точку зору самостійно, завдяки чому учасник не тільки засвоює потрібну йому 

інформацію, а й навчається логічно мислити, вибирати «єдину вірну» точку 

зору самостійно та доводити її правильність [4]. 

Важливою є також модель проведення квесту, яка складається з таких 

частин [3]: 

1) вступ − короткий опис теми веб-квесту; 

2) завдання − формулювання проблемної задачі та опис форми подання 

кінцевого результату; 

3) порядок роботи і необхідні ресурси − опис послідовності дій і ресурсів, 

необхідних для виконання завдання (посилання на інтернет-ресурси і будь-які 

інші джерела інформації), а також допоміжні матеріали (приклади, шаблони, 

таблиці, бланки, інструкції тощо), які дозволяють більш ефективно 

організувати роботу над веб-квестом; 

4) оцінка − опис критеріїв і параметрів оцінки виконання веб-квесту, яке 

представляється у вигляді бланка оцінювання. Критерії оцінки залежать від 

типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті; 

5) висновок − короткий опис того, чому зможуть навчитися учні, виконавши 

даний веб-квест; 

6) використані матеріали − посилання на ресурси, що використовувалися для 

створення веб-квесту; 

7) коментарі для викладача − методичні рекомендації для викладачів, які 

будуть використовувати веб-квест; 



8) рефлексія − звернення уваги учня на зроблені ним помилки та неточності, їх 

переосмислення.  

Також веб-квести пропонують широкий вид завдань, кожне з яких несе у 

собі окрему ціль на способи його виконання.  

Види завдань, що вирішуються під час квесту подані у Таблиці 1 [5]. 

Для створення веб-квестів існує багато різних платформ, таких, як 

Blogger, WordPress, Jimdo, UСOZ, Гугл-сайт, Wix.com, Wiki, соціальні мережі, 

Moodle, а також існують спеціалізовані платформи.  

Таблиця 1. Види завдань 

Однак, незалежно яку платформу ви оберете, з початку потрібно 

зацікавити учасників. Для цього, по-перше: потрібно обрати найбільш цікаву, 

даній соціальній групі населення, тему. По-друге: потрібно зробити гарну 

рекламу свого квесту і розповісти учасникам, що це за квест і які переваги він 

принесе. 

Саме для цього було проведено опитування на сайті коледжу, у якому 

студентам було запропоновано відповісти на декілька питань стосовно веб-

квесту. 

Опитування показало, що більшість студентів знають, що таке веб-квест, 

однак ще не приймали у ньому участі. Однак, маже 66% опитаних 120 

студентів хотіли б спробувати себе у веб-квестах. 

З даних на вибір різноманітних 

дисциплін студенти обрали три найцікавіші 

їм, у веб-квесті з яких вони б хотіли б 

прийняти участь. А саме: музика, Інтернет 

та література (Таблиця №2). 

Також ми провели опитування серед 

викладачів, яке показало, що більшість 

викладачів були не знайомі з веб-квест 

технологію. Однак, після ознайомлення з нею, майже всі викладачі висловили 

бажання використовувати веб-квести для навчання студентів. 

Отже, як ми бачимо, веб-квест є не тільки «популярною новинкою» та 

«цікавою розробкою», а й «актуальним навчальним засобом», який допоможе 

викладачам зацікавити студентів у навчанні. А самим студентам – знайти щось 

цікаве у цьому тривалому навчальному процесі. 

Переказ Планування Самопізнання 

Демонстрація розуміння теми на 

основі матеріалів з різних джерел. 

Розробка плану на 

основі заданих умов. 

Будь-які аспекти дослідження 

особистості. 

Компіляція Творче завдання Аналітична задача 

Трансформація формату інформації, 

отриманої з різних джерел. 

Творча робота в 

певному жанрі. 

Пошук та систематизація 

інформації. 

Детектив/таємнича історія Досягнення консенсусу Оцінка 

Висновки на основі суперечливих 

фактів. 

Вироблення рішення по 

гострій проблемі. 

Обґрунтування певної точки 

зору. 

Журналістське розслідування Переконання Наукові дослідження 

Об'єктивний виклад інформації 

(поділ думок і фактів). 

Схиляння на свою 

сторону опонентів. 

Вивчення різних явищ на основі 

унікальних онлайн джерел. 

Таблиця 2. Відповіді студентів. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ТА ПРОГРАМИ ШИФРУВАННЯ 

ДАНИХ НА ОСНОВІ СХЕМИ ЕЛЬ-ГАМАЛЯ 

 

Схема Ель-Гамаля (ElGamal) – це криптосистема з відкритим ключем, 

заснована на складності обчислення дискретних логарифмів в кінцевому полі. 

Дана криптосистема може реалізовуватись у вигляді алгоритму шифрування і 

алгоритму цифрового підпису [2]. Схема Ель-Гамаля лежить в основі колишніх 

стандартів електронного цифрового підпису в США (DSA) і Росії (ГОСТ Р 

34.10-94) [3]. 

Схема була запропонова в 1985 році. Ель-Гамаль розробив один з 

варіантів алгоритму Діффі-Хеллмана. Він удосконалив систему Діффі-

Хеллмана і отримав два алгоритми, які використовувалися для шифрування і 

цифрового підпису. 

Генерація ключів: 

1. Генерується випадкове просте число p бітів. 

2. Вибирається випадковий примітивний елемент g поля  

3. Вибирається випадкове ціле число x таке, що . 

4. Обчислюється p. 

5. Відкритим ключем є трійка, закритим ключем — число x. 

Шифросистема Ель-Гамаля є фактично одним із способів вироблення 

відкритих ключів Діффі - Хеллмана. Шифрування за схемою Ель-Гамаля не 

слід плутати з алгоритмом цифрового підпису за схемою Ель-Гамаля.[4] 

http://ito.bitpro.ru/1999/
http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DSA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_34.10-94&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_34.10-94&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1984
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96_-_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D1%84%D1%84%D1%96_-_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1


Шифрування. 

Повідомлення M шифрується таким чином: 

1. Вибирається сесійний ключ – випадкове ціле k таке, що  

2. Обчислюються числа  i  

3. Пара чисел  є шифротекстом. 

Слід зазначити, що довжина шифротекста у схемі Ель-Гамаля довше 

вихідного повідомлення M вдвічі. 

Розшифрування. 

Знаючи закритий ключ x, вихідне повідомлення можна обчислити з 

шифротекста за формулою: 

  
При цьому неважко перевірити, що 

 
і тому 

 
Для практичних обчислень більше підходить наступна формула: 

 
Загальна схема шифрування\дешифрування наведена на рис. 1 

 

Рисунок 1. Загальна схема шифрування\дешифрування наведена 

 
 

Імовірнісний характер шифрування можна віднести до достоїнств 

системи Ель-Гамаля, так як схеми імовірнісного шифрування володіють, як 

правило, більшою стійкістю в порівнянні зі схемами з детермінованим 

процесом шифрування. Недоліком системи є подвоєння довжини відкритого 

тексту при шифруванні. 

У цій роботі було розроблено програмну реалізацію шифрування даних за 

допомогою алгоритму Ель-Гамаля на мові програмування С++.Також 

проведено низку обчислювальних експериментів з метою визначення 

залежності часу роботи даної реалізації алгоритму, від довжини ключів 

шифрування та зроблено відповідні висновки 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗФАРБУВАННЯ ГРАФІВ 
 

Різноманітні завдання, що виникають при плануванні виробництва, 

складанні графіків огляду, зберіганні і транспортуванні товарів і т.д., можуть 

бути представлені часто як задачі теорії графів, тісно пов'язані з так званою 

«задачею розфарбування» графів. 

Постановка задачі. Нехай  EVG ,  – довільний граф та  tcc ...,,1  – 

деяка множина, елементи якої будемо називати фарбами. t -розфарбуванням 

графу G  називається відображення   з V  в  tcc ...,,1  таке, що для будь-яких 

двох різних суміжних вершин iv  і jv  графу G  виконується    ji vv   . 

Будемо говорити, що колір  v  приписаний вершині Vv  або вершина v  має 

колір  v . Ми бачимо, що t -розфарбування графу G приписує кожній його 

вершині один з t  заданих кольорів таким чином, що будь-які дві різні суміжні 

вершини мають різний колір [1; 3]. 

Розфарбовування графу має дуже велике практичне застосування при 

розв’язування наступних задач [3]: 

 складання розкладів: широке застосування розфарбування знаходить у цій 

галузі для складання розкладу для освітніх закладів, розкладу в спорті тощо; 

 розподіл регістрів в мікропроцесорах: помітну роль у швидкодії програм на 

комп’ютері грає час звернення мікропроцесора до даних, що зберігаються в 

регістрах процесора, кеші, оперативній пам’яті, інших пристроях. 

 розподіл частот; 

 розпаралелювання чисельних методів, зокрема розклад Холецького для 

методу сполучених градієнтів, метод координатної релаксації; 

 обчислення похідних; 

 захист авторських прав на основі технології цифрових водяних знаків. 

http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/
http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac/about/chap11.pdf
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1157083&uri=book.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A6%D0%9D%D0%9C%D0%9E


Метод розв’язання. Алгоритм розфарбування графу дозволяє знаходити 

(точне або наближене) значення хроматичного числа довільного графу і 

відповідну цьому значенню розмальовку вершин. 

Граф G  називають r -хроматичним, якщо його вершини можуть бути 

розфарбовані з використанням r  кольорів так, що не знайдеться двох суміжних 

вершин одного кольору. Найменше число r , таке, що граф G  є r -хроматичним, 

називається хроматичним числом графу G . Задача знаходження хроматичного 

числа графу називається задачею про розфарбовування (або задачею 

розфарбування) графа. Відповідне цьому числу розфарбування вершин 

розбиває множину вершин графу на r  підмножин, кожна з яких містить 

вершини одного кольору. Ці множини є незалежними, оскільки в межах однієї 

множини немає двох суміжних вершин. [3]. 

Формальний опис алгоритму має наступний вигляд. 

1. Упорядкувати вершини за не зростанням степеню. 

2. Зафарбувати першу вершину в колір 1. 

3. Вибрати колір забарвлення 1. 

4. Поки не зафарбовані всі вершини, повторювати п. 4.1–4.2: 

4.1. Зафарбувати у вибраний колір всяку наступну вершину зі списку з п. 1, що 

не є суміжною з іншою, вже пофарбованою в цей колір. 

4.2. Вибрати наступний колір. 

Постановка задачі для складання навчального розкладу. Необхідно 

прочитати кілька лекцій кільком групам студентів. Деякі з лекцій не можуть 

читатися одночасно – наприклад, тому, що їх читає один і той же викладач, або 

їх треба читати однієї і тієї ж групи студентів, або вони повинні проходити в 

одному і тому ж комп'ютерному класі. Потрібно скласти розклад так, щоб 

читання всіх лекцій зайняло мінімально можливий час. 

В термінах теорії графів постановка задачі має такий вигляд. Будується 

граф G , в якому вершини відповідають лекціям і дві різні вершини суміжні 

тоді і тільки тоді, коли відповідні лекції не можуть читатися одночасно. 

Очевидно, що будь-яка правильне розфарбування графу G  визначає 

допустимий розклад і навпаки, будь-який допустимий розклад визначає 

правильне розфарбування графу G . Таким чином, складання оптимального 

розкладу зводиться до знаходження оптимальної розмальовки побудованого 

графу [2; 3]. 

Опис алгоритмів теорії графів добре формалізований, тому для 

розв’язування задач широко застосовується ЕОМ [4]. Зокрема, алгоритм 

розфарбування може бути застосований для автоматизації розв’язування задачі 

складання розкладу та інших задач цього класу. Для демонстрації роботи 

алгоритму було розроблено тестову програмну реалізацію, що дозволяє 

визначити мінімальну кількість фарб, в яку можна розфарбувати введений граф 

та скласти розклад. 

Отже, теорія графів стала дуже важливим математичним інструментом, 

що знаходить своє застосування в багатьох галузях людської діяльності. 



Зокрема, задача розфарбування графів має велике практичне значення для 

розв’язування багатьох важливих задач та його автоматизації. 
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Масаж – один з найдавніших лікувальних та оздоровчих засобів. Навіть 

на інстинктивному рівні проблемну зону (пошкоджене місце) починають 

погладжувати для усунення або зменшення інтенсивності больових відчуттів. 

Масаж – це сукупність прийомів механічного дозованого впливу у 

вигляді тертя, тиску, вібрації, проведених безпосередньо на поверхні тіла 

людини, як руками, так і спеціальними апаратами через повітряне, водне або 

інше середовище.  

Сьогодні масаж доступний, проте не вельми дешевий засіб. Існують певні 

негативні наслідки відвідування масажних салонів, такі як невпевненість у 

професіоналізмі спеціаліста, відсутність можливості знайти час для 

повноцінного курсу процедур тощо.  

Врятувати ситуацію здатний такий допоміжний засіб масажу, як 

самомасаж.  

Застосування самомасажу має давню історію. Про необхідність 

застосування самомасажу при різних недугах, писали ще Гіппократ, Герадікос, 

Авіценна та ін.  

Самомасаж застосовують з лікувальною, профілактичною, оздоровчою та 

відновлювальною метою. Безсумнівно, самомасаж має обмежені можливості 

при різних захворюваннях у зв’язку з відсутністю у хворих спеціальних знань і 

досвіду, а ще він і сам по собі є додатковим фізичним навантаженням, яке слід 
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брати до уваги, особливо при захворюваннях серцево-судинної системи, в 

літньому віці, в ослаблених хворих. Проте це не заважає цьому засобу стрімко 

набирати популярності, оскільки самомасаж має і суттєві переваги: 

доступність, простота, можливість проведення майже в будь-яких умовах. 

За думкою А. Гаврилової, С. Шаніної самомасаж є найбільш доступним 

та високоефективним засобом відновлення здоров’я та працездатності. Він  

сприятливо діє на організм, викликає позитивні емоції, покращує самопочуття, 

зменшує біль і скованість, викликає почуття приємного тепла [2].  

Метою нашої статті є ознайомлення з основними методиками самомасажу 

як відновлювального засобу після фізичного та психічного навантаження,  для 

зняття втоми і підвищення працездатності.  

Методика відновлювального самомасажу після фізичних навантажень 

залежить від поставленого завдання. Але, в будь-якому випадку метою є 

відновлення та поліпшення загальної працездатності людини після втоми. 

Конкретні завдання в кожному випадку можуть бути різними, і від них 

залежить зміст сеансу відновлювального масажу. Масаж може бути 

попереднім, мобілізуючим, профілактичним, тренувальним [1]. 

Протягом багатьох років досліджується питання про те, які частини тіла 

повинні масажуватися в сеансі відновлювального масажу – ті, які отримали 

основне навантаження, або ті, які не брали участі в роботі. І. Саркізов-Серазіні і 

М. Лейкін мали підставу вважати, що в боротьбі зі втомою окремих частин 

організму доцільно масажувати не ті м’язові групи, які брали участь у роботі, а 

пасивні в даному випадку м’язи. Л. Паскі дослідив, що підвищення 

працездатності стомлених м’язів спостерігається і при масажі м'язів, які не 

брали участі у фізичній роботі. Це пояснюється виникненням під впливом 

масажу в непрацюючих м’язах аферентних імпульсів, які, потрапляючи в 

центральну нервову систему, підвищують збудливість і функціональний стан 

нервової тканини [3; 4]. 

В період форсованих і значних навантажень слід проводити самомасаж 2-

3 рази на тиждень; в інші дні – частковий самомасаж, обмежуючись при цьому 

масажуванням ніг і сідниць або ж тільки тулуба і рук в залежності від виду 

спорту і характеру навантаження. 

У випадках, коли спостерігається ослаблення сил організму і необхідно 

протидіяти перевтомі, варто використовувати легкі прийоми погладжування і 

вичавлювання, валяння. Неприпустимо застосовувати в таких випадках ударні 

елементи масажу і всі методи і засоби, які мають сильну дію на організм і 

збуджують нервову систему. 

При помірному фізичному навантаженні, зниженій активності 

спортсмена, коли необхідно підняти його м’язовий тонус, слід застосовувати 

енергійні прийоми погладжування, вичавлювання, розминання, поплескування, 

поколочування, рубання. В результаті такого самомасажу посилюється приплив 

крові до ділянках, що масажуються, поліпшується живлення м’язів, швидше 

відновлюється вихідна працездатність організму. 

При засвоєнні складних технічних прийомів, коли різко зростає фізичне 

навантаження на зв’язковий апарат і на м’язи кінцівок і таку напругу опорно-



руховий апарат часто не витримує (відбуваються пошкодження зв’язок, 

розтягнення м’язів і сухожиль, розриви окремих волокон, підвивихи суглобів і 

т.д. ) рекомендовано використовувати різноманітні прийоми розтирання. Добре 

організований і своєчасно проведений самомасаж зміцнює організм і 

попереджує травматизм [3]. 

Методика відновлювального самомасажу після психічного 

перенапруження, втоми, стресу. У таких випадках рекомендується 

рефлекторний та точковий самомасаж, а також звичайний самомасаж голови, 

шиї та трапецієподібних м’язів.  

Починати самомасаж необхідно з задньої поверхні шиї. Напрямок 

масажних ліній ззаду і з боків зверху вниз, а спереду-знизу-вгору. Особлива 

увага приділяється самомасажу трапецієподібних м’язів і грудино-ключично-

сосцеподібних м’язів: погладжування, вижимання і розминання. Руку, що 

масажує, при цьому заносять далеко за шию, рекомендується підтримувати 

лікоть кистю іншої руки. Потім прикласти долоні до обличчя і потримати 

хвилину-дві. Дихати глибоко і повільно. Далі продовжувати масаж в 

послідовності: лоб – скроні – щелепи – підборіддя – волосиста частина голови. 

В кінці масажу рекомендоване вмивання обличчя теплою водою [4]. 

Таким чином, одним із засобів, які допомагають підвищити життєвий 

тонус і відновити сили є самомасаж. Прості прийоми, можливість змінювати 

дозування та інтенсивність його впливу в залежності від стану здоров'я роблять 

самомасаж для зняття втоми і напруги незамінним. Навіть для повністю 

здорової людини рекомендується зробити самомасаж щоденної звичною 

процедурою. 
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Людина, яка приділяє спорту кілька годин на тиждень, завжди бадьора, 

життєрадісна. Існує безліч різних видів спорту, питання у тому, як же обрати 

той, який підходить саме конкретній людині. Адже обираючи той чи інший вид 

спорту, потрібно враховувати різні фактори, спираючись на індивідуальні 

якості. В іншому випадку, заняття спортом не принесуть задоволення і 

очікуваних результатів.  

Відомо, що спорт впливає на формування характеру, однак і вибір виду 

спорту, виявляється, не є довільним, а залежить від типу вищої нервової 

діяльності.  

Різні типи вищої нервової діяльності – вроджена основа чотирьох 

темпераментів: сангвінічного, холеричного, флегматичного, меланхолійного. 

Трактування природи цього явища є темою наукових дискусій, разом з 

тим, вчені і практики визнають, що темперамент є біологічним фундаментом, 

на якому формується особистість як соціальна істота, а властивості особи, 

зумовлені темпераментом, є найбільш стійкими і довготривалими [1; 2]. При 

всьому різноманітті підходів до поняття темпераменту, найбільш визнаним і 

обґрунтованим є підхід, що враховує особливості нервової системи та психіки 

людини [2; 4]. 

Метою нашої статті є аналіз взаємозв’язку «темперамент – вид спорту», 

коротка характеристика видів темпераменту та відповідних видів спорту. 

Під темпераментом розуміється характеристика індивіда з боку 

динамічних особливостей його психічної діяльності та поведінки, тобто темпу, 

швидкості, ритму, інтенсивності психічних процесів і станів, ступеня емоційної 

збудливості і врівноваженості, особливості пристосування до навколишнього 

середовища [4]. 

Існує чотири типи темпераменту: сангвінічний, холеричний, 

флегматичний, меланхолійний. Кожному з них відповідає певний тип 

поведінки, швидкість реакції і фізичні можливості. Природно, що те, що буде 

ідеальним для меланхоліка, абсолютно не підійде холерику, і навпаки. 

Темперамент даний людині від природи, але він має властивість з часом 

змінюватися в ту або іншу сторону, десь посилюючись, десь ослаблюючись. В 

житті рідко зустрічаються люди з яскраво вираженими темпераментами. 

Зазвичай в людині на 60% переважає якийсь основний темперамент, а решта – 

як додаткова ланка [3; 4]. Тому для кожної людини вибір видів спорту слід 

обов'язково корелювати не тільки з побажаннями, але і з типом темпераменту й 

особливостями характеру. Спорт – це той фон, на якому темперамент людини 

здатний особливо яскраво проявлятися. Розглянемо всі чотири темпераменти 

щодо спорту. 

Холерики. Швидкі, непостійні, запальні. Вони подібні сірникам, 

загоряються миттєво, але так само швидко здатні розтратити усі свої сили, 

якщо неправильно їх витрачають. Спорт для холериків – це майже головний 

спосіб розрядки. Холерики не сприймають монотонні, одноманітні і тривалі 

заняття. Для них ідеально підходять такі види спорту, де потрібна швидкість, 

активність і швидка жорстка гра. Їм слід зайнятися хокеєм, бігом на короткі 

дистанції, плаванням оскільки ці види спорту здатні задовольнити їх потребу у 



викиді енергії. Гарні для них також екстремальні види спорту, наприклад, 

сноуборд, серфінг і мотогонки, картинг, кінний спорт. Слід врахувати і їх 

небайдужість до «агресивних» видів спорту – боксу і боротьби, в яких, 

безперечно, холерики стають безстрашними чемпіонами. Якщо холерик бере 

участь у командних змаганнях, він буде одним з найактивніших і швидких, 

захоче стати капітаном команди або лідером, але, в той же час, він може не 

рахуватися з іншими гравцями, проявляти такі якості, як лють, роздратованість 

і заздрість.  

Сангвініки. Добродушні, веселі, активні. Вони обожнюють рух і 

активність і здатні на тривалі і ефективні тренування. З сангвініків виходять 

найкращі капітани команд, оскільки вони поєднують в собі витривалість, 

великий потенціал і вміння володіти собою. Сангвінікам імпонують всі 

командні види спорту, де потрібні спілкування та підтримка: футбол, хокей, 

баскетбол, водне поло. Спортсмен-сангвінік цілеспрямований, наполегливий і 

азартний, тому спорт з подоланням перешкод – саме те, що потрібно: альпінізм, 

різні бойові мистецтва і карате, рафтинг, фехтування, десятиборства, гірські 

лижі. Сангвінік доброзичливий і спокійний, при цьому він швидко думає і 

здатний на прояв дуже швидкої реакції. А це якості, що незамінні в спорті. 

Дуже часто цей темперамент можна спостерігати у знаменитих чемпіонів.  

Меланхоліки. Вразливі, пасивні. Люди з цим типом темпераменту 

люблять спокій і комфорт, тому заняття спортом небагатьом з них доставляють 

задоволення. Проте є види спорту, які і меланхолікам припадають до душі. Все, 

де потрібно продумувати кожен свій крок і відчути партнера, ідеально 

підходить для меланхоліка. Для меланхоліків дуже важливо перебувати в 

гармонії з собою, відчувати внутрішню психологічну рівновагу. Саме тому 

спорт і темперамент в даному випадку ідеально поєднуються в таких видах, як 

йога, капоейра, пілатес. Яхтовий спорт, плавання, спортивна стрільба, шашки, 

шахи – також оптимальні види для меланхоліка.  

Флегматики. Спокійні, повільні, врівноважені. Місце флегматиків там, де 

потрібна витривалість і тривалі навантаження. Тут вони в своєму середовищі, 

оскільки просто обожнюють спорт, який вимагає тривалих роздумів і 

розрахунків. Їм підійдуть велосипедні марафони і біг на довгі дистанції, важка 

атлетика та гімнастика. Саме тому флегматики стають справжніми лідерами у 

цих видах. Для людей цього типу темпераменту добре підходять і логічні види 

спорту, що вимагають роздумів та роботи інтелекту, тобто такі, де треба 

розрахувати точність удару, прорахувати на кілька кроків вперед, побудувати 

багатоходову комбінацію: керлінг, шахи або більярд. Флегматиків можна 

побачити серед борців східних єдиноборств, де більше філософії, ніж, власне, 

спорту. З флегматиків виходять гарні тренери, оскільки у них є здібності до 

викладацької роботи і їм не набридає пояснювати одне і те ж багато разів. У той 

же час флегматик може проявляти упертість і надірватися там, де треба 

зупинитися.  

Безумовно, у всьому можуть бути свої винятки і холерик, що грає у шахи, 

десь живе і радіє життю, тому головне – це правильно і вчасно зрозуміти, чого 

саме хоче серце і до чого прагне душа. 



Таким чином, питання вибору спортивної спеціалізації досить 

індивідуальне і часто загадкове, проте безперечно залежить від типу вищої 

нервової діяльності. Найбільшого ефекту від тренувань і занять можна досягти 

тільки тоді, коли вони доставляють максимум задоволення і не викликають 

навіть найменшого неприйняття. Тренування потрібно вибирати виходячи з 

свого темпераменту, оскільки у флегматиків, холериків, сангвініків і 

меланхоліків не тільки різні характери і психічні властивості, а й суттєво різні 

спортивні уподобання. 

Якщо провести раціональну і безпомилкову паралель «спорт і 

темперамент», заняття обраним видом спорту будуть приносити тільки радість і 

задоволення, а спортивні досягнення не змусять себе чекати. 
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ОЗДОРОВЧІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 
Критична ситуація щодо стану здоров’я дітей загальноосвітніх шкіл, 

учнів, молоді взагалі говорить про те, що значущість оздоровчих систем 

зростає. Це особливо важливо, адже за даними опиту й огляду дітей,  лише 

невелика кількість дітей здорова, інші з відхиленнями або вже хронічними 

хворобами. Отже, якщо у дітей в школах рівень здоров’я дорівнює нулю, то і в 

майбутньому - в студентські роки всі процеси погіршаться.  

Майя Федорівна Гогулан − професійний журналіст. Тричі за своє життя 

вона опинялася перед обличчям невиліковної хвороби − раку. Повною мірою 

відчувши на собі безсилля медицини, ця мужня жінка вирішила боротися за 

своє життя самостійно. Вивчивши філософські напрямки східної медицини, 

методики сучасних вчених різних країн і досвід траволікування, накопичений 

російськими лікарями, Майя Гогулан почала дотримуватися їхніх рекомендацій 



і незабаром назавжди розпрощалася зі страшною недугою і знайшла секрет 

міцного здоров’я, який навчилася підтримувати. 

В арсеналі Майї Гогулан безліч книг, присвячених відновленню здоров’я 

а системою Кацудзо Ніши, лікуванню онкологічних та інших захворювань, і 

законам повноцінного харчування, яке є основою самовідновлення людського 

організму і здорового життя. 

Майя Гогулан слідувала правилам здоров’я Кацудзо Ніши.Завдяки його 

виконаній роботі, вона вивела формулу здоров’я. 

Здоров’я − це стан повного фізичного,духовного та соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад. Наше здоров’я 

залежить від таких основних чинників:спадковості − на 20%, рівня медицини − 

на 10%, екології − на 20%, способу життя − на 50%.Спосіб життя – це той 

чинник здоров’я, який майже цілком залежить від нашої поведінки. Так що 

половина здоров’я залежить від нас самих, тому наше здоров’я можна або 

поліпшувати, або погіршувати. Основні складові здорового способу життя – це: 

фізична культура, здорове харчування,особиста гігієна, правильний режим 

навчання і відпочинку та загартовування. 

Майя Гогулан була спадкоємицею 6 правил Кацудзо Ніши. 

Система здоров’я Ніши встановила «Шість правил здоров’я», які дуже 

ефективні і легко виконуються. Якщо людина буде виконувати ці правила двічі 

на день, це не тільки принесе їй здоров'я, але і допоможе зберегти це здоров’я 

протягом всього життя. 

Перше правило здоров’я − тверда рівна постіль. Ліжко, на якому ви 

спите, повинно бути настільки рівним і твердим, наскільки це для вас можливо. 

Друге правило здоров’я − тверда подушка. Замість м’яких великих 

подушок К. Ніші пропонує користуватися твердою подушкою-валиком. Він 

пише: «...вы лежите ровно и помещаете шею на подушке так, чтобы третий и 

четвертый шейные позвонки буквально покоились на ней. Нет необходимости 

говорить о том, что тот, кто не привык к такой подушке, будет испытывать 

боль. В таком случае можете положить на нее либо полотенце, либо кусочек 

мягкой ткани. Однако необходимо помнить: нужно время от времени убирать 

эту ткань и постепенно стараться привыкать к твердой подушке. Таким 

образом, через какое-то время вы привыкнете и будете спать удобно без какого-

либо смягчителя». 

Третє правило здоров’я − «золота рибка». При народженні людини 

крижово-куприкова частина хребта згинається вперед, а інша частина 

хребетного стовпа залишається майже прямою. Коли дитина починає сидіти, 

з'являються викривлення хребта вперед в області шиї, а коли віна вчиться 

ходити, виникають викривлення хребта вперед в області попереку. Так у хребті 

дорослої людини з’являється і потім закріплюється серія опукло-увігнутих 

викривлень, які взаємозалежні і мають пряме відношення до поставі і здоров'ю. 

Четверте правило − вправи для капілярів. Застосування такого 

капілярного лікування активізує − циркуляцію крові не тільки в кінцівках, але і 

у всьому тілі. Причина цього явища дуже проста: кровоносні судини в тілі 

утворюють єдину систему циркуляції крові, тому локальне поліпшення в 



одному місці веде до поліпшення у всьому організмі. Інша причина полягає в 

тому, що верхні і нижні кінцівки володіють величезною кількістю капілярів, і 

рух у судинах кінцівок стимулює активність судин всього тіла 

П’яте правило здоров’я − вправи змикання стоп і долонь. Виконуючи 

вправи «змикання стоп і долонь», ми допомагаємо діафрагмі краще очищати і 

живити наш організм.  

Шосте правило здоров’я − вправи для спини і живота. У шостому правилі 

здоров'я закладено багато секретів. Насамперед воно відновлює кислотно-

лужну рівновагу. Коли вправу присвячують головним чином хребту, загальний 

тиск рідин організму знижується. Щоб цього не сталося, К. Ніши одночасно 

вводить черевний подих, щоб рухи животом збільшили лужну реакцію 

організму. Коли вправи для хребта і живота виконують разом, це дозволяє 

створити кислотно-лужну рівновагу. І це слід завжди враховувати не тільки в 

звичайному житті, але і при спортивному тренуванні. 

Таким чином, у наш ча дійсно багато людей мають різні хвороби і 

відхилення.Це трапляється через невірний спосіб життя. На нашу думку, люди 

повинні приділяти більше уваги здоровому способу життя і оздоровчім 

системам.Це призведе до поліпшення самопочуття людей на усій планеті. 

Література 

1. Здоровье, состояние здоровья // Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Эфрона: В 86 т. Т. 82. − СПб., 1890-1907. 

2. Материалы для подготовки к квалификационной аттестации по 

специальности «Общественное здоровье и охорана здоровья»: Учеб. пособ. / 

Под ред. В. С. Лучкевича и В. В. Полякова. − СПб., 2005. 

3. Денисов Б. П. Оценка состояния здоровья населения России / Денисов Б. П. // 

Международный журнал медицинской практики. − 2005. − № 3. − С. 31-36. 

4. Яблоков А. В. Здоровье человека и окружающая среда / Яблоков А. В. − М. 

2007. − 186 с. 

5. Бреханов Й. Й. Валеология − наука о здоровье / Бреханов Й. Й. − М.: 

Физкультура и спорт, 1990. − 208 с. 

6. Каминский В. Б. Друг здравья: Система природного оздоровления / 

Каминский В. Б. − К: МП «Колаж», 1993. − 304 с. 

7. Лох Ман Чун Г. Е. Эта замечательная йога, или взгляд в себя / Лох Ман 

Чун Г. Е. − М.: Физкультура и спорт, 1992. 

8. Малахов Г. П. Целительные силы / Малахов Г. П. В 4-х т. Т. 4: Создание 

собственной системы оздоровления и лечения болезней. − С.Пб.: АО 

«Комплект», 1994. − 320 с. 

9. Орлин В. С. Система природного оздоровления («Детка» Порфирия Иванова) 

/ Орлин В. С. − М.: Советский спорт, 1991. − 48 с. 

10. Терников Л. И. Рациональная йога / Терников Л. И. − М.: Знание, 1992. − 

16 с. 

11. Товстуха Є. С. Українська народна медицина. 1000 унікальних авторських 

рецептів / Товстуха Є. С. − К.: «Рось», 1994. − 349 с. 

 

 



Сапун Тихон 

студент 1 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: викл. Смолянкова Т.М. 

 

МАТЕМАТИКА ДЛЯ СПОРТУ І СПОРТ ДЛЯ МАТЕМАТИКИ. 

ЗАДАЧА ПРО ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ ПЛАВЦІВ 

 

Ні для кого не є секретом загальноприйнятий міф, що спортсмени не 

розуміють і не орієнтуються в математиці. Мені особисто шкода, що сьогодні в 

ХХІ ст. і досі зустрічаються люди, які так думають. Сьогодні я би хотів 

розповісти Вам де і як математика застосовуються в спорті і самими 

спортсменами. Не будемо згадувати такі тривіальні випадки, як підсумовування 

кількості піднятих важкоатлетом кілограм, нарахування балів рефері, підбиття 

підсумків командного заліку, наприклад, з легкої атлетики. Поговоримо про 

інші більш складні речі. Наприклад, майже кожного спортсмена, якою б 

високою не була його кваліфікація, раніше чи пізніше, чекає участь тренера. І 

не обов’язково це станеться у 30 років, після закінчення його професійної 

кар’єри.  З цією ситуацією може стикатись і звичайний підліток, коли він після 

тренування з товаришем обговорює що і чому у нього не вийшло. Практично 

кожний спортсмен стикається з ситуацією, коли його питають поради щодо 

його техніки, як правильно розрахувати інтенсивність, щоб отримати 

максимальний результат, і т. ін. 

Отже, де звичайний спортсмен стикається з математикою? Трохи 

поміркувавши над ситуацією, можна класифікувати варіанти відповідей за 

єдиним критерієм – навіщо – на 6 категорій: 

1) прогноз результатів – по закінченню кожного змагання доступні 

результати кожного з учасників, порівнюючи результати різних учасників або 

результати одного і того ж учасника в різні періоди його спортивної кар’єри, 

можна зробити певні, «попередні» прогнози майбутніх результатів. 

2) режим навантаження і відпочинку – дозволяє визначити рівень 

необхідного навантаження для досягнення поставлених, «реальних» цілей, 

наприклад, розробку індивідуальних тренувань, адаптованих для 

індивідуальних фізіологічних здібностей. 

3) аналіз результатів –дає можливість на основі тієї ж статистики 

проаналізувати гру команди-переможців (переможця) і переможених і виявити 

можливі причини поразки. 

4) оцінка результатів – визначає ефективність енергетичних витрат 

спортсмена, рівень майстерності. 

5) визначення тактики; 

6) оптимізація результатів. 

Крім того, математичні методи використовуються для реєстрації 

спортивних досягнень, визначення перспективності спортсмена, умов, 

найбільш сприятливих для тренувань, їх ефективність, при відборі дітей до 

секції. 



Також просто необхідно зауважити про роль самого спорту в математиці. 

Відомо, що спорт закаляє людину фізично і духовно. Кожного дня потік 

інформації все збільшується і це призводить до підвищення психологічного 

навантаження на службові обов’язки, заняття в школі і коледжі стають більш 

напруженими і об’ємними. Саме в цьому питанні і може допоїти спорт. Як 

показують дослідження, діти, які отримали фізичне виховання у порівнянні з 

іншими, легше долають труднощі в житті, навчання, швидше долають хвороби. 

Сьогодні, у час інноваційних технологій, якщо ти хочеш іти в ногу із 

суспільством – заняття математикою або будь-яким іншим видом розумової 

діяльності йдуть невід’ємно від занять спортом, вдосконалення фізичної 

культури. І зазвичай, людина, що поєднує точні науки, розумову працю з 

фізичною активністю досягає кращих результатів, ніж особистість, яка 

займається лише одним із вказаних видів діяльності. Останнім часом спорт стає 

все більш інтелектуальним. 

А тепер поговоримо про те як саме можна застосовувати математику в 

спорті. Математичні методи дослідження операцій – статистичні методи оцінки 

ефективності результатів і визначення кількісних основ для прийняття 

найбільш вигідного рішення керівником операції (тренером). Тобто, вони 

дають можливість систематизувати отримані в ході змагання дані і провести їх 

аналіз.  

Аналіз таких видів спорту (теніс, баскетбол, ін.) дає можливість зробити 

наступні висновки: банки даних загальнодоступні і містять найновішу 

інформацію про результати, досягнення; дії повторюються, тому можна 

проводити неодноразове спостереження процесу приблизно в одних і тих же 

умовах; правила гри вже визначені, що виключає можливість «зміни гри» у 

самому її розпалі; керівництво прислуховується до технічних нововведень, 

оскільки тренери активно шукають способи забезпечити так звану «конкуренту 

перевагу». Розглянемо наступні моделі застосування методів дослідження 

операцій в області спорту:  

1. Оцінка стратегії в командних видах спорту. В межах такого аналізу 

можна розробити правила прийняття рішень, за якими команда визначатиме 

при яких обставинах прагнути до перемоги, а при яких – змиритися з поразкою. 

2. Оцінка стратегії в індивідуальних видах спорту. Дана модель дозволяє 

визначити оптимальну складність задачі, з якої спортсмену слід розпочати свій 

виступ, наприклад, визначити оптимальну висоту для стрибків з жердиною [2]. 

3. Організація тренувань і формування команд. Дана модель дослідження 

операцій дає можливість проаналізувати питання, пов’язані із оптимальною 

віковою структурою команди, її ієрархічною структурою.  

Також дана модель є ефективною при розробці програм тренування. А 

саме дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки між результатом, 

показаним в кожному із видів спорту і часом, витраченим на кожний вид 

тренувань: час для силових тренувань, об’єм тренувань з загальної фізичної 

підготовки і тренування по відпрацюванні техніки, об’єм тренування на 

швидкість і витривалість, їх співвідношення. 

Формування команди плавців. 



Розглянемо дану задачу більш детально. Розв’язання цієї задачі за 

допомогою дослідження операцій, а саме використання алгоритму задачі про 

призначення, вперше було запропоноване Робертом Макол [1, с. 569-580].  

Зокрема, тренеру з плавання при формуванні команди для змішаної 

естафети необхідно відібрати плавців, серед яких були б спортсмени, що 

володіють більш ніж одним стилем. В такій естафеті беруть участь четверо 

спортсменів, з яких кожний пропливає дистанцію тільки одним, визначеним 

раніше, стилем (брас, батерфляй, на спині, кроль) і в певній послідовності. 

Ускладнений варіант цієї задачі включав формування команди із 38 кандидатів.  

Р. Макол запропонував добре продуману, але досить складну методику 

визначення коефіцієнтів цільової функції. Спочатку тренер складає реєстр 

показників (фізіологічних, інтелектуальних, психологічних і ін.), якими має 

володіти претендент, щоб зайняти певне порядкове місце в естафеті 

(послідовність стилів вже відома). Іншими словами, тренер обирає деяку шкалу 

і ставить кожному з плавців бали. Далі, з реєстру обирається деяка кількість 

критеріїв (n), які максимально характеризують здібності кандидатів. Кожний 

критерій отримує свій бал, свою вагу, важливість. Наступним обчислюють 

такий ваговий показник усіх учасників. Далі, таблицею, записують у строчку i-

ий показник критерію, а під ним j-те місце, яке зайняв учасник у команді. 

В подальшому, головний тренер визначає важливість кожного (m-ого) 

місця в команді, використовуючи записані для нього бали, ваги. Далі, оцінюють 

кожного із плавців за вагами. І визначають важливість для команди яке місце 

який учасник зайняв. Таким чином, отримають вже відому задачу про 

призначення, яку можна розв’язати, наприклад, симплекс-методом за 

допомогою ЕОМ [2, c. 165-166]. 

На останок, хотілося б додати, що не можна не погодитися, що спорт є 

благодатним ґрунтом для застосування математичних методів обробки 

інформації. Адже, будь-яке спортивне змагання, за своєю природою є грою. І 

досить зручно і продуктивно було б проводити їх аналіз за допомогою теорії 

ігор. Проте, до сих пір ці методи не достатньо часто використовуються на 

практиці. Це не може не дивувати, враховуючи, що дана область володіє 

великою кількістю даних, а інколи і навіть «живою лабораторією» у вигляді 

колективу спортсменів на чолі з доброзичливим і зацікавленим тренером. 

На шляху до спорту дуже багато залежить від нас самих. Спорт додає 

впевненості у власних силах і успіху. В той же час, заняття спортом сприятливо 

впливають на розумову і психічну діяльність людини, зміцнюють його волю. 

Цей факт беззаперечний для багатьох вчених, що займаються плаванням, 

тенісом, бігом, лижами, альпінізмом. І можна впевнено стверджувати, що 

дивовижне творче довголіття багатьох видатних математиків і фізиків  

забезпечується їхньою дружбою зі спортом. 
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НЕЗВИЧАЙНІ ВИДИ СПОРТУ:  

ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ 

 

Про користь спорту написано і сказано чимало. Світ спорту 

різноманітний і розвивається швидкими темпами. 

Для занять спортом існує безліч мотивів як для дітей, так і для дорослих. 

Бажання займатися спортом може бути пов’язане з прагненням покращити 

фігуру, зміцнити здоров’я, з жагою самоствердження, привернення уваги з боку 

громадськості чи ровесників. Та є і такий мотив, як елементарне проведення 

часу із задоволенням, не виснажуючи себе фізично, але з отриманням 

максимально позитивних вражень та емоцій, адреналіну, а також здивованих 

поглядів та зацікавленості від інших. Обираючи для себе вид спортивної 

діяльності варто визначити мету занять фізичною активністю та врахувати 

особливості свого характеру та темпераменту [1; 2]. 

Сьогодні існує безліч видів спорту, згідно з даними енциклопедії спорту – 

близько 8000, більш точно сказати неможливо, оскільки дуже часто 

з’являються нові види або види, властиві лише певній країні.  

В нашій статті ми ставимо за мету ознайомлення з класифікацією деяких 

незвичайних, екстремальних, навіть дивних видах спорту.  

Незвичайні види спорту – це змагання, що не входять в перелік офіційних 

спортивних дисциплін. Є безліч людей, команд, клубів, співтовариств, які 

захоплено перетворюють буденне в незвичне, освоюють і створюють 

абсолютно унікальні види спорту. Такі види спорту вимагають специфічної 

підготовки від учасників і при цьому не ставлять перед ними завдання стати 

професіоналами. Це заняття заради самої гри. Частина незвичайних видів 

спорту виникла через бажання окремих людей урізноманітнити життя та звичну 

фізичну активність, частина – це звичні види спорту, що проводяться в 

незвичних умовах. Попри неофіційність в світовому плані, деякі види спорту 

вельми можуть бути офіційними в країні-винахідниці, мати свої Асоціації або 

Федерації, можуть проводитись змагання та турніри різного масштабу [3]. 

Вчені з'ясували, що регулярні цілеспрямовані заняття різноманітними 

незвичайними видами спорту дають можливість людині або зняти втому і 

напругу, або навпаки підзарядитися позитивною енергією і отримати потужний 

заряд адреналіну. На думку Олени Зігмунд незвичайні види спорту можуть 

складати конкуренцію традиційним, зважаючи на ефект новизни, що їм 

притаманний. Виступи спортсменів на таких змаганнях приносить їм 

неймовірне моральне задоволення [4]. 



Офіційної затвердженої класифікації незвичайних видів спорту не існує. 

Постійно з’являються нові види, а ряд видів можна віднести більш, ніж до 

однієї категорії, а, отже, поділ виходить вельми умовний [5]. 

Наведемо дві класифікації незвичайних видів спорту з різних джерел. За 

першою з них види спорту розділяються так: 

– командні (королівський футбол, підводне регбі, підводний хокей, босабол); 

– силові (перетягування вугілля, переноска жінок, перетягування палаючих 

бочок); 

– метання незвичайних предметів (метання мобільних телефонів, метання 

карликів, метання їжі); 

– екстремальні (екстремальне прасування, біг з биками, фрістайл на тачці, 

пурінг, змагання по сидінню в сауні); 

– гонки та змагання на швидкість (сирні гонки, гонки на газонокосарках, 

людина та кінь); 

– технічні (війни роботів, кубок поголеного кактуса); 

– екзотичні (змагання сумоїстів з плачу, швидкісні стаканчики, стрільба з 

рогатки, «Камінь-ножиці-бумага»); 

– болотні (болотний футбол, змагання по биттю комарів, плавання в болоті, їзда 

на велосипеді по болоту, триатлон в болоті). 

За іншою класифікацією:  

– індивідуальні ігрові (го, крокут, новус, ракетбол, реал-теніс, сквош); 

– командні ігрові (кінне поло, крікет, пейнтбол, регбол, хітбол, флорбол); 

– циклічні (велоспорт-ВМХ, грасс-скі, дайвінг, маунтінбайк, лижнороліковий 

спорт, ролер-спорт); 

– екстремальні (бейсджампінг, бодірафтінг, каньонінг, паркур, сплав по річці); 

– складнокоординаційні (сьорфінг, сендборд, вейкборд, віндсьорфінг, 

маунтінборд); 

– технічні (арбалетний спорт, водні лижі, картинг, ракето модельний спорт, 

стрітрейсінг); 

– прикладні (спортивне орієнтування, підводне орієнтування); 

– авіаційні (дельтапланерний спорт, парапланерний спорт, парашутний спорт, 

скайсерфінг, кайтинг); 

– інші (дартс, йо-йо, кіберспорт, петанк, сокс). 

Спортивна індустрія не стоїть на місці – з кожним днем з'являються нові 

види спорту, нові умови проведення вже відомих видів спорту, поєднання 

декількох видів в один тощо. Не дивно, якщо незабаром на Олімпіаді ми 

зможемо спостерігати чемпіонат із стусанів, метання рушників, перегони на  

ліжках і масу інших екстраординарних спортивних ігор і єдиноборств. 

З наведеного можемо зробити наступний висновок: при виборі виду 

спорту варто спиратися на те, що вам найбільше цікаво. Заняття спортом 

повинні приносити радість і задоволення. Не важливо, чи це біг, заняття на 

тренажерах, або незвичайні види спорту, головне щоб це розвивало фізичну 

активність і приносило задоволення. 

Література 
1. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Ильин Е. П. – СПб., 2006. – 512 с. 



2. Манукян С. П. О взаимоотношении понятий «стимул» и «мотив» / 

Манукян С. П. – М.: ОМЕГА-Л, 2004. – С. 37-48. 

3.Мироненко О. Экстремальный спорт и отдых./ Мироненко О. – М.: 

«Астрель»; «Мир энциклопедий Аванта +», 2010. – 181 с. 

4. Психология физического воспитания и спорта / Под ред. Т. Т. Джамгарова, 

А. Ц. Пуни. − М.: ИНФРА-М, 2004. – 264 с. 

5. Зигмунд Е. Самые необычные виды спорта завоевывают популярность 

[Электронный ресурс] / Зигмунд Елена. − Режим доступа: 

http://newsland.com/news/detail/id/334460/ 

 

 

СЕКЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ТУРИСТИЧНОЇ СПРАВИ» 
 

 

Конотоп Анна 

студентка 1 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: викл. Учуєва О.В. 

 

ПРИРОДНІ ПЕРЛИНИ ХОРТИЦІ 

 

Існують історичні місця, які протягом тисячоліть викликають у людини 

подив, страх, хвилювання і захоплення їх природною красою, неповторністю. 

Таким місцем є славне Запоріжжя, що зберігає найцікавіші, найяскравіші 

сторінки нашої історії. Наявність історичних пам’яток, архітектурно-

етнографічних споруд, пам’ятників природи, м’який клімат роблять місто 

Запоріжжя привабливим для туризму. Основу привабливості Запоріжжя в сфері 

туризму складають такі історичні пам’ятки, як історико-культурний центр 

«Запорізький Дуб», унікальна архітектура комплексу греблі Дніпрогесу, і 

звичайно, перлина України – острів Хортиця, який є Національним 

заповідником [2]. Поряд з назвою «острів Хортиця» звично стоять епітети 

«унікальний», «неповторний», кажуть, що він повний природних скарбів. В 

чому ж полягає ця унікальність? 

Острів з обох боків оповитий широким і могутнім Дніпром, обгорнутий 

високими скелями, піщаними берегами, вкритий зеленим лісом і прикрашений 

яскравими квітами. На острові знаходиться 24 озера, 26 балок і ярів, живе 135 

видів птахів і 30 видів тварин, росте близько тисячі видів рослин, зафіксовано 

200 пам’яток історії та археології. Хортиця має довжину 12,5 км, ширину у 

середньому 2,5 км и площу 3000 га [1]. 

Туристів дуже приваблює дивовижна мальовнича природа острова. На 

острові зберігся незайманий зелений ліс, який навесні і влітку розквітає 

яскравими фарбами польових квітів. 

Наслідком різноманітності природних комплексів стало надзвичайне 

видове багатство рослинного і тваринного світу острова. За кількістю видів 

флори і фауни, занесених до Червоної Книги України, заповідник не 

поступається провідним природним і біосферним заповідникам України. 

http://newsland.com/news/detail/id/334460/


На острові понад тисячі видів рослин. Умови існування на гранітних 

скелях під постійними поривами вітру дуже складні, тому кількість видів тут 

обмежена. На камінні видно різнокольорові плями лишайників та мохів, 

піонерів заселення таких місць.  

А там, де поміж каміння є хоч невеликий шар ґрунту, виборюють право 

на життя більш високоорганізовані види рослин. Серед них декілька видів 

папороті, сукуленти (ті рослини, які зберігають запаси води у своїх м’ясистих 

листях). На кам’янистих уступах навесні жовтіють тюльпан гранітний – 

рідкісний вид, занесений до Червоної книги України, аврінія скельна, 

надзвичайно гарна квітка.  

Більшу ж частину острова займає плато. Воно являє собою рівнину, 

розрізану чудовими балками, які спускаються до Дніпра. Великих балок 20, 

вони є найцікавішими і з природної точки зору. В багатьох збереглися байрачні 

ліси. Тут росте багато видів дерев, найбільш поширеними серед яких є дуб 

звичайний, груша звичайна та клен татарський. Під деревами ростуть 

чагарники – бузина чорна, різні види шипшини, барбарис звичайний, а також 

слива степова та колюча (терен). Ранньою весною цвітуть пшінка, різні види 

рясту, фіалки, конвалія звичайна, проліска дволиста та занесені до Червоної 

книги України тюльпан дібровний, рябчик руський. 

Найбільша за площею рівнина частина острова зазнала максимального 

втручання людини. Раніше вона майже повністю була вкрита степовою 

рослинністю. Зараз північна частина острова вкрита штучними листяними та 

хвойними насадженнями, центральна зайнята сільськогосподарськими 

угіддями. Лише 25% території острова займають природні біоценози. 

Степ зазнав найбільшого впливу людської діяльності. Нині справжній – 

різнотравно-типчаково-ковиловий степ можна побачити на Хортиці тільки по 

схилах балок та уздовж східного й західного узбережжя. Угруповання ковили 

волосистої, найкрасивішої, пірчастої та мигдалю низького занесені до Зеленої 

книги України (тобто книги рідкісних рослинних угруповань). Крім того, усі 

види ковили (а їх на Хортиці 5) занесено до Червоної книги України [2]. 

В заплавній частині острова буяє плавневий ліс. Тут ростуть осокір, 

верби, тополя біла, дуб звичайний. Вздовж узбережжя, в низовинах та в місцях 

зі знищеною деревною рослинністю, розташовані заплавні луки. Береги 

багатьох озер, проток і заток вкриті густими заростями очерету південного, 

комишу лісового. В глибших місцях поширена справжня водна рослинність із 

глечиків жовтих, латаття білого, водяного горіха дніпровського та інших. Слід 

відзначити, що сальвінія плаваюча – реліктовий вид, занесений до Червоної 

книги України, а рослинні угруповання сальвінії плаваючої, латаття білого, 

глечиків жовтих занесені до Зеленої книги України. 

Тваринний світ відрізняється досить високим видовим розмаїттям.З усієї 

цієї маси найбільший інтерес представляють види комах, занесених до Червоної 

книги України. На території заповідника зареєстровано 33 червонокнижних 

виду. Плавневий ліс, розташований в південній частині острова, став 

притулком найбільшого жука Європи − жука-оленя. Видова назва «олень» дано 

цьому жуку неспроста. У деяких самців верхні щелепи, за формою нагадують 



роги оленя, досягають величезних розмірів, в деяких випадках навіть 

перевищують довжину тіла. Жук-олень найчастіше зустрічається там, де є старі 

дубняки.. Період життя дорослого жука недовгий − не більше місяця. 

Крім вищевказаних видів, у заповіднику мешкають ще 4 види жуків, 

занесених до Червоної книги − це жужелиця угорська, красотел пахучий, вусач 

мускусний і вусань земляний хрестоносець. 

Трав’яні «джунглі» острова стали місцем життя великого хижого коника 

− дибки степової.  Її місцева назва − «сага-віщунка», дано їй за потайний спосіб 

життя і своєрідну зовнішність. Поведінка дибки нагадує спосіб життя ще 

одного хижого комахи − богомола. На острові мешкають 3 види богомолів, 

один з яких-ірис п’ятністокрилий, мешканець чагарникових степів − 

червонокнижний вид.  

Крім перерахованих вище видів хочеться зупинитися на загоні, 

представники якого своєю красою порівнянні тільки з природою, яка їх 

створила. Це загін  метеликів. У заповіднику з категорії червонокнижних 

зареєстровано 14 видів метеликів. З денних − це широко відомі махаон і 

подалірій, схожі як брати. Цих метеликів можна зустріти практично у всіх 

куточках заповідника.  

Один з степових ділянок острова став місцем життя невеликої метелики з 

сімейства голубянок − Томарес південного. Ця голубянка є дуже рідкісним 

видом не тільки на Україні, але і в Європі. І будь-які нерозумні дії 

колекціонерів можуть спричинити за собою зникнення цього виду. 

З хребетних тварин на острові зареєстровано 245 видів, що відносяться до 

4 класами: рептилії, земноводні, птахи, ссавці. 

Осілими на Хортиці є 74 види. У цю групу входять всі земноводні, 

плазуни, ссавці і 39 видів птахів. З хребетних Хортиці 2 види занесені до 

Червоної книги (сапсан, орлан-білохвіст), 4 види-до Європейського червоного 

списку (чорний лелека, скопа, орлан-долгохвоста, балобан). 

Серед скель швидко бігають, миттю ховаючись у розщілині при 

наближенні небезпеки, ящірки зелена та прудка, відпочивають на теплому 

камінні неотруйні змії − полози жовточереві (занесені до Червоної книги 

України) та вужі. Також тут можна зустріти куницю кам’яну − невеликого 

цінного хутрового звіра, Який веде нічний спосіб життя, а місцем мешкання 

обирає гнізда у дуплах, кам’янистих ярах [4].  

Фауна заплавного лісу є найбагатшою в заповіднику. В заплавній частині 

острова знаходять собі прихисток козулі й кабани. Іноді тут зустрічаються 

червонокнижні скопа, орлан-довгохвіст і рудий шуліка. 

В байрачних лісах знаходять собі притулок дикі тварини. У затишних 

місцях влаштовує свої нори лисиця, яка полює на зайця сірого, їжака 

звичайного, лісову мишу, звичайну полівку, малу білозубку та інших невеликих 

мешканців байраку. 

Саме у байраках можна зустріти хижих птахів–

яструбів,канюків,соколів,сову та совку. На Хортиці мешкає дуже красивий 

хижак − орлан-білохвіст, одна з найбільших хижих птахів у природі. Ця птиця 



занесена до Червоної книги України, і не поширена в наших регіонах, однак на 

Хортиці цей вид знайшов собі надійне місце проживання. 

Серед птахів мешканцями степу є жайворонки, перепел, сіра куріпка, та 

багато інших. У степу можна побачити й птахів, які занесені до Червоної книги 

України: чорноголова вівсянка, степовий та польовий луні, сапсан й 

білоголовий сип. 

Острів Хортиця і являє собою пам’ятку державного рівня. Цей острів 

унікальний ботанічний об'єкт України, біокомплекс з багатим рослинним 

світом,в якому присутня безліч рідкісних і унікальних видів рослин об’єкт.  

Хортиця одне з небагатьох місць,де живий світ представлений 

різноманітно на такій невеликій території. Природні умови острова і заповідний 

режим дозволяє зберегти на території Хортиці неповторний рослинний та 

тваринний світ,що стали перлиною запорізького краю!  

Література 
1. Супруненко В. Остров Хортица / Супруненко В. П. − Запорожье: 

Просвіта, 2006. − 48 с. 

2. Природно-заповідний фонд острова Хортиця [Електронний ресурс] // 

Національний заповідник «Хортиця»: офіційний сайт. − Режим доступу: 

http://www.ostrov-hortica.org.ua/ru/priroda.html 

3. Святилище «Триглав» [Електронний ресурс] // Національний заповідник 

«Хортиця»: офіційний сайт. − Режим доступу: http://hortica.zp.ua/nature/fauna-

flora/list 

4. Фото галерея «Остров Хортица: заповедние Запорожья» [Електронний 

ресурс] // Сайт «sites.google.com» − Режим доступу: 

https://sites.google.com/site/horticazapovednikzaporoza/redkie-vidy-zivotnyh-i-

rastenij 

 

 

Копійкина Дар’я 

студентка 1 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: викл. Штейнле О.М. 

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ У ПЛАНУВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ 

 

В Україні туризм за останні п’ять років розвивався інтенсивними 

темпами. Однак загальний обсяг туристичного потоку та окремі його складові 

за типами туризму (в’їзний, виїзний, внутрішній) змінювався неоднаковими 

темпами, що вплинуло на показники туристичного балансу. У Законі України 

«Про внесення змін до Закону України «Про туризм», останній визнано одним 

із пріоритетних напрямів розвитку економіки України. Це вимагає постійного 

моніторингу за змінами економічних показників на ринку надання туристичних 

послуг та їх аналітичної оцінки.  

Даному питанню присвячені публікації українських дослідників 

Я. І. Виклюка [1], В. В. Носкової [2], Т. О. Сумкіної [3]. Також його підіймала 

російська вчена А. М. Трамова [4]. 

http://www.ostrov-hortica.org.ua/ru/priroda.html
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Сучасний підхід до туристичної діяльності передбачає попередній 

розрахунок потенціалу сфери відпочинку країни та врахування численних 

факторів впливу на потік відвідувачів. Це, у свою чергу, вимагає складного та 

тривалого збору інформації про десятки і навіть сотні показників. Але є легший 

шлях. Його дають математичні дисципліни. За їх допомоги цілком можливим є 

побудувати числову модель туристичних процесів і на її основі прогнозувати 

розвиток галузі.  

Спробуємо показати це на наступному прикладі. Так, активізація 

підприємницької діяльності в період ринкових перетворень, розвиток різних 

сегментів туризму в Україні, зумовили зростання попиту на готельні послуги, 

який за існуючих соціально-економічних умов був реалізований за останні два 

роки. 

 

Таблиця 1. Показники середньої ціни готельних послуг 

 

Розробка програм розвитку туризму і готельного господарства (як його 

важливої складової) потребує оцінки інтенсивності змін обсягу попиту за 

досліджуваний період та врахування впливу факторів ринкового середовища. 

Зокрема, за прогнозами передбачається збільшення рівня цін на готельні 

послуги в середньому на 15%. 

За даними обсягу реалізованого попиту на готельні послуги в Україні 

визначимо середню ціну готельної послуги (табл. 1) 

Коефіцієнт еластичності реалізованого попиту на готельні послуги за 

ціною на готельні послуги: 
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де ОмОз,  – обсяг наданих готельних послуг за звітний та минулий роки 

відповідно, тис. людино-діб; 
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Обчислимо темп зміни прогнозного попиту на готельні послуги в разі 

підвищення ціни на 15%:  

Обсягу попиту споживачів на готельні послуги в плановому році в 

натуральних одиницях виміру:  

6629,47 1,12=7425,0064 людино-діб. 

Прогнозована ціна на готельні послуги (за людино-добу) становить: 

Показники Минулий рік Звітний рік 
Відхилення 

Абсолютне Відносне, % 

Доходи підприємств від основного 

виду діяльності, тис. грн. 
315213,6 422917,4 +107703,8 34,2 

Обсяг наданих готельних послуг, тис. 

людино-діб 
5816,35 6629,47 +813,12 13,9 



63,79 1,15= 73,36 грн. 

Значення потенційного попиту споживачів на послуги підприємств 

готельного господарства країни у вартісному виразі:  

7425,0064 73,36 = 544698 тис. грн. 

Таким чином, за допомогою залучення математичних методів було 

встановлено, що коефіцієнт еластичності попиту на готельні послуги за ціною 

становить 0,8 од. Звідси, попит споживачів на послуги готелів не є високо 

еластичним по відношенню до ціни.  

Реакція клієнтів готельного бізнесу в Україні на коливання цін на основні 

послуги є невеликою. Зокрема, у разі збільшення ціни на 1% попит змінюється 

на 0,8%; у разі підвищення ціни у плановому періоді на 15% попит на готельні 

послуги, на відміну від класичної залежності попиту, підвищиться за ціною на 

12%.  

Це зумовлено специфічними українськими факторами розвитку 

готельного бізнесу: значна частка нереалізованої пропозиції готелів (зокрема, 

низький рівень завантаження номерного фонду), збільшення розмірів ринку і 

невисока конкуренція на ньому, активізація розвитку туризму, доступні ціни 

для іноземних споживачів тощо. 

За підсумками реалізації готельних послуг у плановому періоді їх обсяг 

становитиме 7425 людино-діб, а доходи готельного бізнесу в цілому по країні – 

близько 544700 тис. грн. 
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ЕКСКЛЮЗИВНІ МУЗЕЇ СВІТУ 

 

На сьогодні відбувається постійне зростання інтересу до проблем 

інтерпретації специфічного музейного ставлення до дійсності, результатом 

http://tourlib.net/go.php?url=http://systech.miem.edu.ru/2010/tramova.htm


якого є створення музейних колекцій. При цьому неабиякий інтерес 

представляє дослідження рейтингу музеїв світу, які набувають популярності 

завдяки своїй незвичайності, що робить їх більш привабливими для  людей з 

усього світу. 

Розглянемо деякі найбільш популярні музеї світу. Всім тим, хто хоче 

побачити, що відбувається в людському тілі, пряма дорога в Нідерланди. Там в 

невеликому містечку є цікавий «музей-тіло». Це 35-метрова семиповерхова 

будівля у вигляді людини. Спочатку відвідувачі потрапляють у коліно гіганта, а 

звідти вже продовжується  шлях по всьому тілу, і закінчуєте екскурсію в мозку. 

Ця дія триває близько години. Музей створювався для того, щоб показати 

людям як працює організм людини. Протягом всієї екскурсії чутні звуки, які 

насправді відбуваються в нашому організмі. Можна сказати, що це своєрідний 

5-D кінотеатр. Це єдиний музей у світі подібного роду [7, с. 2]. 

Для любителів чогось незвичайного пропонують відвідати Музей 

поганого мистецтва. У 1993 р. антиквар С. Вілсон, прогулюючись по вулицях 

Бостона, помітив у сміттєвому контейнері картину. Вона була настільки погано 

намальована, що, на думку Скотта, повинна була висіти в музеї. Тільки не 

образотворчого і не сучасного мистецтва, а в Музеї поганого мистецтва. Але 

такого не існувало, тому він вирішив створити його сам. Так з’явився Музей 

поганого мистецтва, в якому спочатку був лише один експонат, а виставка 

проходила в будинку друга Скотта. Зараз музей має три виставкові зали, 

близько 600 експонатів [7, с. 3]. 

Для людей, які захоплюються  літературою, пригодами, детективом 

пропонуємо Музей Шерлока Холмса. Будинок Шерлока Холмса був 

побудований в 1815 році. Перший поверх музею Шерлока Холмса займають 

сувенірний магазин і маленька передня. На другому поверсі знаходяться 

вітальня і кімната Холмса, на третьому − кімнати Ватсона і місіс Хадсон. На 

четвертому поверсі, спочатку використовувався для господарських цілей, 

розміщені воскові фігури героїв різних творів про Шерлока Холмса. Інтер’єр 

будинку в точності відповідає описам, присутніх в творах Артура Конан-Дойля 

про Шерлока Холмса, і відрізняється доскональністю опрацювання. Тут можна 

придбати колекцію подарунків, кераміку, художні предмети, бюсти, книги, 

естампи, карти, футболки та багато іншого – тільки для відвідувачів музею [8, 

с. 12]. 

Наступні місця в рейтингу займає музей НЛО. Стамбул славиться 

безліччю музеїв. Туристів приваблюють такі незвичайні місця, як музей пера 

або музей іграшок, але самим відвідуваним і незвичайним є музей НЛО 

(відомий він своєю незвичністю не тільки в Туреччині, але і в усьому світі). В 

районі Таксим, по проспекту Істікляль і знаходиться музей інопланетної 

цивілізації. Всього у світі музеїв подібного роду налічується чотири: на 

Близькому Сході, Балканах, Середній і Східній Європі – цей єдиний музей, чим 

турки пишаються. Відкриття музею відбулося в 2002 р. Музей відразу ж 

отримав розташування преси і місцевого населення, які просто закидали пошту 

музею доказами про зустрічі з інопланетними об’єктами. Якщо комусь 



доводиться побачити щось дивне на свої очі у житті, то можна написати на 

електронну пошту, яка належить цьому музею [7, с. 4]. 

Любителям екстравагантних і таємничих місць на Землі слід відвідати 

Музей душ покійних (Рим, Італія), який знаходиться в ризниці церкви Дель 

Сакро Куореdel Suffragio, побувавши тут ви зможете побачити наочні докази 

того, що душі померлих іноді відвідують живих. Для всіх, хто бажає 

подивитися експозиції цього музею, для початку необхідно отримати дозвіл у 

католицького священика.  

Відвідування Музею Душ Покійних у Римі обійдеться зовсім 

безкоштовно. Також тут не заборонено фотографувати, але тільки кажуть, що 

фотографії тут виходять змазаними і на знімках майже нічого не можна 

розібрати. Музей виник у 1912 р. і бере свій початок лише з однієї штучки, якої 

торкалася рука привида. Цей цікавий артефакт, який був першою річчю в 

містичній експозиції − це нічний ковпак, на якому залишені закопчені сліди від 

пальців. Місцева легенда свідчить, що привид Луїзи леСенешель прийшов 

вночі до свого чоловіка, зірвавши з голови його нічний ковпак і ущипнувши 

кілька разів за ніс. А все це було в результаті того, що пан ЛеСеншель не став 

дотримуватися умови жалоби за померлою дружиною. Свідчення існування 

людей після смерті, які залишилися на побутових речах та зробили їх 

містичними артефактами, були зібрані не тільки з Риму, багато експонати 

збиралися по всій Італії, також безліч предметів було привезено в музей з 

Бельгії, Франції та Німеччини [8, с. 10]. 

Таким чином, протягом останніх десятиліть в європейських країнах 

змінився погляд на роль музеїв у суспільстві. Музеї розглядаються не лише як 

сховище артефактів, а й як заклади, які можуть надавати широкий спектр 

послуг, організовувати цікаве дозвілля і допомагати уряду реалізовувати 

культурні та соціальні програми. Для покращення роботи і залучення більшої 

кількості відвідувачів музеї широко використовують новітні технології, нові 

форми подачі експонатів, а також впроваджуються зміни у системі організації 

музейної справи (музейні асоціації). Поряд із соціальним, музеї роблять 

значний вклад в економіку своїх країн через культурний туризм та реалізацію 

різноманітних туристичних продуктів і послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ 
 

Активні види відпочинку завойовують усе більшу популярність серед 

простих туристів. Особливо популярним став дайвінг, один із найзахоплюючих 

і екстремальних видів. Парашутистам і гірськолижникам доводиться 

потіснитися − число дайверів в усім світі, стрімко зростає. Звертаючи увагу на 

цифри стає ясно: поширення дайвінга порівнянне тільки із епідемією. На 

сьогодня у світі майже 20 млн. сертифікованих дайверів-любителей, а 40 років 

тому їх було кілька сотень. Взагалі ж екстремальний туризм один із самих 

перспективних видів туризму, що залучає до себе усе більше людей [1]. 

З´являються нові місця для активного відпочинку, як штучні, наприклад 

гірськолижні курорти, так місця створені природою про які люди раніш і не 

знали, наприклад, печери. А те, що цей вид туризму активно розвивається 

видно хоча б з того, що з’являються всі нові його види.  

До активних видів зараховують різні пригодницькі тури, пригодницькі 

подорожі, відвідування екзотичних місць, вулканів, островів, водопадів тощо. 

Зазвичай це нестандартний тур в екзотичні та екологічно чисті природні 

резервації, пов’язаний з незвичайними подорожами, нетрадиційними засобами 

транспортувань. В окремих випадках такий тур пов´язаний з ризиком і 

серйозними фізичними навантаженнями, вимагає сміливості та умінь [2].  

Один із самий популярних видів екстремального туризму − дайвинг, 

найбільш поширений у Південно-Східній Азії. У таких країнах як Малайзія, 

Філіппіни, Індонезія майже на будь-якому курорті пропонується висококласний 

дайвинг. Також чудовий дайвинг на Кубі, Гаваях і в Єгипті. Такий курорт як 

Шарм-ель-Шейх дуже популярний в аматорів цього виду активного 

відпочинку. Підводна флора і фауна Червоного моря настільки багата, що під 

водою можна перебувати годинами, і увесь час знаходити щось нове і цікаве. 

Серфінг в цілому у різних властивих йому формах та видів поширений в 

переважно країнах, які мають вихід на океанські води, оскільки саме в океані 

найпотужніші хвилі [3]. В цілому вважається, що найкращий серфінг в 

Індонезії, оскільки саме тут ловляться одні з кращих хвиль у світі. Найкращий 

рафтинг у Північній Америці − на ріках Канади, Аляски і Колорадо. Але за 

такий рафт-тур доведеться викласти мінімум 2500-3500$. В Україні також 



поширений цей вид спорту. Зокрема карпатські гори, чудове місце не тільки 

для рафтинга але і для каякинга, де проводяться змагання з цих видів спорту.  

Найкращі гірськолижні курорти розташовані, звичайно, у Швейцарія. 

Саме у Швейцарії знаходяться найвідоміші альпійські вершини і льодовики [4]. 

Тут є курорти на будь-який смак і гаманець. До найдорожчих і престижніших 

відносяться Цермат, Сент-Моріц, Давос. Є курорти з більш низькими цінами − 

Кран-Монтана, Гриндельвальд, Саас Фе, Гштаад/Цвайзіммен, Шампери. 

Найбільш помірні ціни на гірськолижних курортах Енгельберг, Флімс і 

Андермат. Курорт Цермат один з найбільш престижних цілорічних курортів 

світу. Його символ − пік Маттерхорн (Кляйн Маттерхорн – найвища в Європі 

станція подйомника − 3883 м), відомий багатьом покоління альпіністів та 

гірськолижникам. Цермат – чудове місце відпочинку, там заборонений рух 

автотранспорта, з ціллю збереження чистоти, і єдин транспортом лище 

електромобілі та запряжені в сані коні. Курорт захищений від вітру, тому сніг 

тут лежить досить дового.  

Гірськолижними курортами славиться і Австрія. На самому заході країни 

розташовані провінції Арльберг і Форарльберг, що об’єднують кращі 

гірськолижні курорти цієї країни, такі як Лех, Оберлех і Ст. Антон. Одним із 

самих престижних курортів Франції вважається Куршевель, що щорічно збирає 

заможних туристів з усього світу. Як і швейцарський Церматт, Куршевель 

оточений хвойними лісами, що створюють мікроклімат, максимально корисний 

для здоров’я. Куршевель − це курорт для всіх сніжних видів спорту. Для 

сноубордистов у Куршевеле був побудований цілий стадіон з хаф-пайпом і 

трамплінами. Люди, що надають перевагу лижам, знайдуть тут спеціально 

прокладені траси на пересіченій місцевості, а для дітей передбачені школи, що 

навчають зимовим видам спорту. Італійський курорт Сестріер став відомий 

українським аматорам гірськолижного спорту відносно недавно, і в основному 

завдяки тому, що в цьому мальовничому місці щорічно проходять змагання з 

гірськолижного спорту.  

Екстремальний туризм постійно перебуває в розвитку, як в світі, так і в 

Україні. Увесь час з’являються його нові різновиди. Так відносно недавно 

з'явився космічний туризм, і цілком можливо, що через 10-15 років він буде 

більш доступнішим, ніж зараз [5]. А які види екстремального туризму 

з'являться через 20-30 років навіть складно уявити. У порівнянні з Україною 

екстремальний туризм в інших частинах світу − у Східній Азії, у Європі, у 

Північній Америці розвинутий достатньо добре. А безпосередньо серед жителів 

Європи й особливо Північної Америки екстремальний туризм найбільш 

популярний вид відпочинку. 

Література 

1. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособ. / Гуляев 

В. Г. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.  

2. Родионов Д. А. Энциклопедия спорта / Родионов Д. А. − М.: Эксмо-Пресс, 

2002. − 256 с. 

3. Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение: Учеб. пособ. / Романов 

А. А. − М.: Советский спорт, 2001. − 288 с. 



4. Ремизал М. П. Отдых на горных лыжах / Ремизал М. П. − М.: Профиздат, 

1999. − 105 с. 

5. Дмитриевский Ю. Д. Туристские районы мира: Учеб. пособ. / 

Дмитриевский Ю. Д. – Смоленск: СГУ, 2000. − 224 с. 

 

 

СЕКЦІЯ «МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ» 

 

 

Бадло Юлія, Петькова Єлизавета 
студентки 2 курсу ЕПК ЗНУ 

Наук. кер.: викл. Ходаковська А.В. 

 

ЦИЛІНДРИ ТА АРХІТЕКТУРА 
 

У сучасному світі в умовах пожвавлення темпів архітектурного 

будівництва великого значення набуває роль геометричного тіла «циліндр». 

При цьому тілом обертання називається тіло, що перетинається по кругах з 

центрами на деякій прямій площинами, перпендикулярними до цієї прямої. 

Найпростішими тілами обертання є циліндр, конус, куля. Циліндр – це тіло, яке 

складається з двох кругів, що лежать у різних площинах та суміщаються 

паралельним перенесенням, і всіх відрізків, що сполучають відповідні точки 

даних кругів. Основами циліндра є круги, твірними циліндра є відрізки, що 

сполучають відповідні точки кіл даних кругів. Радіусом циліндра є радіус його 

основи. Висотою циліндра є відстань між основами. Поверхня циліндра 

складається з основ і бічної поверхні. 

Початок XXI ст. характеризується багатством і різноманітністю стилів в 

міській архітектурі: від класицизму до авангарду. Сьогодні можна зустріти 

будівлі самої різної конструкції: циліндричні, що нагадують формою 

середньовічні замки, палаци і навіть кораблі. Споруда незвичайної, химерної 

архітектури потребує нестандартних конструкторських рішень. Особливої 

уваги заслуговує скління таких будинків [4]. 

Сучасні дослідники працюють над розвитком будівель циліндричної 

форми. Вони досліджують такі складні питання стосовно цих будівель як 

аеродинамічність інтерференції систем висотних будівель і споруд 

циліндричної форми, вони розробляють спосіб визначення оптимальної 

циліндричної форми енергоефективної будівлі з вертикальними стінами та 

оптимальний розподіл утеплювача по поверхні (двопараметрична оптимізація – 

форми та перерозподілу утеплювача) за критерієм мінімізації теплового 

балансу вертикальних огороджувальних конструкцій [3]. 

Пізанська вежа (Падаюча башта в Пізі). Дзвіниця (кампанила) собору в 

місті Піза (Італія), розташована на Соборній площі, яку часто називають 

«Площею чудес». Висота восьмиярусної дзвіниці – 58,36 м над фундаментом , 

діаметр основи – 15,54 м , відхилення на рівні основи перевищує 4 м. 

Центральний циліндр вежі викладений з цегли. Товщина зовнішніх стін 



зменшується від основи до вершини (біля основи – 4,9 м, на висоті галерей – 

2,48 м). Усередині циліндра дзвіниці йде гвинтові сходи з 294 ступенів, по яким 

можна потрапити на оглядовий майданчик [5]. 

«Кругла будівля». Пам’ятник архітектури, який створено на початку 19 

століття, знаходиться у селі Головчино Грайворонського району Білгородської 

області (Росія). Цегляна споруда складається із двох циліндрів – великого 

(діаметр 26 м) і малого (діаметр біля 10 м). Малий (3 поверхи) знаходиться 

всередині великого (2 поверхи), підіймається над ним і завершується куполом. 

Нині в даній будівлі знаходиться музей. 

Будинок Мельникова. Ідея створити будинок, який складається з п’яти 

циліндрів, виникла в архітектора К. С. Мельникова коли він проектував один з 

шести клубів, що побудовано ним у Москві. Слід враховувати, що будинок – 

фігура, яка складається із двох вертикально побудованих циліндрів різної 

висоти і одного діаметру, що перетинаються. Передня частина першого 

циліндра зрізана скляним вітражем, на стіну заднього циліндра накинута сітка з 

38-ма шестикутними ромбовидними вікнами, які створюють образ вулика.  

Останнім часом в усьому світі велику популярність набувають будинки, 

що мають форму циліндра або багатогранника. Перші подібні проекти 

реалізуються вже і в нашій країні. Безперечною перевагою круглих будинків є 

їх висока міцність. Наприклад, британською компанією Popularchitecture був 

нещодавно запропонований проект 500-поверхового хмарочоса New Town 

Tower висотою 1,5 кілометра. У випадку успішної реалізації цей проект 

дозволить забезпечити доступним житлом 100 тис. лондонців.  Будівництво 

циліндричних споруд – процес складний, має ряд особливостей і вимагає 

спеціального підходу. Поверхні другого порядку завжди мали широке 

прикладне застосування. Розглянемо застосування циліндрів в архітектурі [2]. 

Аптека «Placebo Pharmacy від Klab Architecture». Грецьке архітектурне 

агентство klab architecture закінчило роботу над проектом аптеки «Рlacebo 

Рharmacy», яка має форму циліндра. Внутрішня площа будівлі становить 

600 кв. м. Ця аптека розташована на одній із самих довгих і жвавих доріг в 

Афінах.  

Бетонні циліндри в Парижі. Архітектори паризького бюро 

«Vib architecture» спроектували SILOS 13 – цементний комбінат на околиці 

французької столиці. Візуалізуючи специфіку об’єкта, дизайнери виконали 

будівлю у вигляді декількох бетонних циліндрів різної товщини і 

розташування. При цьому у двох великих вертикальних вежах розташовані 

виробничі потужності, циліндр тонший вміщує офісні приміщення, 

горизонтальна труба – розподільний центр комбінату [1]. 

Циліндричні обсяги, включені в архітектурний ансамбль, це, звичайно ж, 

спадщина середньовічного фортифікаційного будівництва. Останнім часом в 

усьому світі велику популярність набувають будинки, що мають форму 

циліндра або багатогранника. Перші подібні проекти реалізуються вже і в 

Україні. Вони не просто вражають незвичайною конструкцією, але мають цілу 

низку очевидних переваг. Прагнення до нових, нестандартних рішень, відмова 

від усталених норм і правил живуть у кожній людині, нехай іноді тільки лише 



на підсвідомому рівні. Сучасні можливості будіндустрії дозволяють реалізувати 

при будівництві будинку практично будь-які фантазії. При цьому за своїми 

експлуатаційними властивостями споруди та конструкції незвичайної форми 

нічим не поступатимуться стандартним рішенням. 
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НЕМОЖЛИВІ ФІГУРИ 

 

Багато хто вважає, що неможливі фігури дійсно неможливі, і вони не 

можуть бути створені в реальному світі. Однак з курсу геометрії нам відомо, що 

креслення, зображене на аркуші паперу, є проекцією тривимірної фігури на 

площину. Отже, будь-яка фігура, намальована на аркуші паперу повинна 

існувати в тривимірному просторі. Причому тривимірних об'єктів, при 

проектуванні на площину яких, виходить задана плоска фігура нескінченна 

безліч. Це ж відноситься і до неможливих фігур. 

Неможливі фігури, вперше були «винайдені» в 50-х роках ХХ ст. 

Лайонелом і Роджером Пенроузами, а опис самого феномена «неможливої 

фігури» було приведено в Британському психологічному журналі за 1958 рік. 

Ці фігури, напевно, являють собою найбільш яскраве вираження всіх типів 

неоднозначних зображень. Дійсно, відмінна риса цих фігур не наявність 

неоднозначного трактування, а просто неможливість існування. Неможливі 

фігури – це зображення об’єктів, яких немає і не може бути [1]. 

Насправді всі неможливі фігури можуть існувати в реальному світі. Так 

всі об’єкти, намальовані на папері, є проекціями тривимірних об’єктів, отже, 

можна створити такий тривимірний об’єкт, який при проектуванні на площину 

буде виглядати неможливим. При погляді на такий об'єкт з певної точки він 



також буде виглядати неможливим, але при погляді з будь-якої іншої точки 

ефект неможливості буде втрачатися. 

Найбільш відомі неможливі фігури: неможливий трикутник, нескінченні 

сходи і неможливий тризуб. 

Сходи Пенроуза (нескінченні сходи, неможливі сходи) − одна з основних 

неможливих фігур, відкрита Оскаром Рутерсвардом. Її модель була розроблена 

Лайонелом і Роджером Пенроузом [2]. 

Сходи Пенроуза − це така конструкція сходів, при якій в разі руху по ній 

за годинниковою стрілкою людина буде безкінечно підійматися, а при русі 

проти годинникової − постійно спускатися. При цьому після завершення 

візуального маршруту людина опиниться в тій же точці, з якої почала своє 

пересування. Сходи сконструйовані таким чином, що їхнє існування в 

реальному світі здається неможливим. Проте, як і більшість неможливих фігур, 

її модель може бути відтворена в реальності. Модель нескінченних сходів 

уперше була опублікована Лайонелом і Роджер Пенроуз в журналі «British 

Journal of Psychology» в 1958 р. 

Трикутник Пенроуза − одна з основних неможливих фігур, відома також 

під назвами неможливий трикутник і трибар. Був відкритий в 1934 році 

шведським художником Оскаром Реутерсвардом, який зобразив його у вигляді 

набору кубиків.  

Широку популярність ця фігура набула після опублікування статті про 

неможливі фігури в Британському журналі психології англійським 

математиком Роджером Пенроузом. У цій статті неможливий трикутник був 

зображений в найзагальнішій формі − у вигляді трьох балок, з’єднаних одна з 

одною під прямими кутами.  

Трикутник з 12 кубів Ця фігура, яка складається з 12 кубів, була 

сконструйована на креслярській дошці за допомогою прямокутного трикутника 

з кутами в 30° і 60°. Креслярський трикутник використовували для того, щоб 

вписати кожен куб в загальну перспективу креслення. Ефект неможливості, для 

створення якого використана ця перспектива, досягається неправильним 

розташуванням на передньому і задньому плані рядів кубів. За цим же 

принципом будується і трибар. Іншими словами, малюнок заснований на 

неправильному з’єднанні правильних рядів кубів.[3] 

Крилатий трибар «Крилатий трибар» – ще одна розробка концепції 

трибара. Усічений трибар – це трибар, один кут якого відрізали, «відсікли». В 

результаті у фігури вийшло чотири сторони. 

Неможливий тризубець Цей неможливий об’єкт з трьома (або ж з двома) 

зубцями став популярний у інженерів і любителів головоломок в 1964 р. 

Вперше він з’явився у пресі як частина реклами California Technical Industries  

23 березня 1964 р. в номері журналу Aviation Week and Space Technology. 

Пізніше, в тому ж році, в грудневому номері American Journal of Psychology 

була надрукована стаття професора психології державного університету Айови 

в місті Еймсі д-ра Дональда X. Шустера. Це була перша публікація, присвячена 

незвичайній фігурі, яку автор назвав «скоба, що складається з трьох елементів». 



«Батьком» неможливих фігур є шведський художник Оскар Реутерсвард, 

який за роки своєї творчості намалював тисячі таких фігур.  

Справжню популярність неможливі фігури здобули, коли їх зобразив на 

своїх літографіях відомий голландський художник Мауріц Корнеліс Ешер, а 

саме: «Бельведер», «Водоспад», і «Сходження і Спуск». Крім цього до картин 

Ешера, що зображує неможливу реальність, можна віднести «Будинок сходів» і 

«Рисуючі руки». Найбільше Ешер відомий своїми мозаїчними зображеннями. 

Але художник, захоплений математикою, не міг пропустити такої унікальної 

ідеї зображення неможливою реальності [4]. 

13-метрова скульптура неможливого трикутника з алюмінію була 

споруджена в 1999 р. в місті Перт (Австралія) 

Напрям в образотворчому мистецтві, спрямований на зображення 

неможливих фігур, називається імп-арт. Найбільш відоме використання 

неможливих фігур в масовій культурі − логотип автоконцерну «Рено» [5]. 

Ідеї літографій Ешера дали поштовх до творчості багатьох і багатьох 

художників по всьому світу. Серед найбільш відомих варто згадати :  

− бельгійського художника Джоса де Мея; 

− швейцарського Сандро дель Пре (Sandro del Prete) − «Космічні колеса»; 

− угорського Іштвана Ороса (Istvan Orosz).  

Можна ще довго розповідати про художників та їх роботи, але краще 

один раз побачити, ніж сто раз почути. 
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ЧОМУ «Х»? СИМВОЛИ МАТЕМАТИКИ 

 
Постановка проблеми. З’ясувати основні етапи створення і формування 

сучасної математичної мови, зокрема виникнення найбільш розповсюджених 

математичних символів та позначень. 

Аналіз останніх публікацій показав, що на сьогоднішній день вже багато 

вчених і людей, що не мають спеціальної математичної освіти, все частіше 



задаються питанням як виникла унікальна математична мова, завдяки якій 

люди з різних континентів можуть зрозуміти один одного.  

Метою статті є дослідження основ виникнення і формування сучасної 

математичної мови, зокрема виникнення позначення невідомих через Х. 

Ще у XVIII ст. великий вчений К. Ф. Гаус сказав: «Математика – основа 

наук». І дійсно, математика є невід’ємною частиною життя кожної 

середньостатистичної людини. Останнім часом велика кількість людей, і 

зокрема, підлітки, задаються питанням: чи дійсно треба вивчати математику? 

Якщо чесно, іноді я й сама задаюсь цим питанням. Однак відповідь на це 

запитання знаходилася на поверхні. 

Математика – це фундаментальна наука, методи якої активно 

застосовуються в багатьох природних науках, таких як фізика, хімія і навіть 

біологія. В цілому, ця область знань оперує абстрактними відношеннями і 

взаємозв’язками, тобто такими сутностями, які самі по собі не є чимось 

матеріальним. Тим не менш, варто лише математиці вступити в область будь-

якої науки про світ, вона відразу втілюється в описі, моделюванні і 

передбачення досить точних і реальних природних процесів. Для людини, яка 

відповідально підходить до будь-якої справи, математика просто необхідна. 

Вона є каталізатором розвитку наступних інтелектуальних здібностей: 

1. Вміння узагальнювати. Розглядати певний випадок як прояв деякої загальної 

закономірності. 

2. Вміння виділяти головне. 

3. Здатність аналізувати складні життєві ситуації. 

4. Можливість приймати правильні рішення і знаходити вихід у складних 

ситуаціях. 

5. Вміння бачити закономірність. 

6. Вміння логічно мислити і розмірковувати, майстерно і чітко формулювати 

думки, робити правильні логічні висновки. 

7. Здатність швидко розмірковувати і приймати рішення. Навичка планування 

наперед, здатність продумувати декілька кроків. 

8. Навички концептуального і абстрактного мислення: вміння послідовно і 

логічно будувати складні концепції або операції і тримати їх в голові. [1, c. 91-

97]. 

Саме так математика стала для мене не тривіальним нудним заняттям, 

який я маю вчити за програмою, а захоплюючою наукою, яка допоможе мені в 

досягненні особистісних цілей, організує послідовність думок. 

Ще в свій час, відомий вчений Галілей писав: «Філософія написана в 

найвеличнішій книзі (я маю на увазі Всесвіт), яка постійно відкрита для нашого 

розуму, але зрозуміти її зможе лише той, хто спочатку опанує її мову і знаки, 

якими вона написана. Написана же вона мовою математики». Яка ж вона – 

математична мова? Які загадки за собою приховує? 

 Мова сучасної математики – результат її довготривалого розвитку. 

Історично її складові частини – арифметика і геометрія – склалися з потреб 

практики, із необхідності індуктивного рішення різноманітних практичних 



задач землеробства, мореплавства, астрономії, збору податків, повернення 

боргів, спостереження за небом, розподілу врожаю. 

В період свого зародження (до VI ст. до н. е.) математика не мала власної 

мови. Проте в процесі формування писемності з’явилися деякі математичні 

знаки для позначення натуральних чисел і дробів. [2, c. 308-319] 

В наступний період розвитку елементарної математики (VI ст. до н. е. –

XVII ст. н. е.) основною мовою науки була мова геометрії. За допомогою 

відрізків, фігур, площ і об’ємів зображувались об’єкти, наявні в математиці 

того часу. Саме тому загальновідомі «Начала» Евкліда (III ст. до н. е.) в 

подальшому були сприйняті як геометрична праця, хоча їх більша частина – це 

виклад на геометричну мову початків алгебри, теорії чисел і аналізу. Однак 

можливості такої мови виявилися недостатніми для забезпечення подальшого 

розвитку математики, що призвело до виникнення символічної мови алгебри. 

У рамках теоретико-множинної концепції на початку XX ст. виникає 

криза сучасної математики. Були виявлені деякі протиріччя, що підштовхнуло 

до створення нових, більш точних засобів математичної логіки [3, c. 218-223]. 

Основою розвитку математики стає формування формальної мови цифр, 

символів, операцій, геометричних образів, структур, співвідношень – тобто 

сформувалася формальна математична мова, яка сьогодні широко 

використовується і в усіх інших галузях знань. 

Повернемося до основної задачі дослідження, − чому все-таки Х? Коли і 

при яких обставинах виникло це позначення. 

Буквою «ікс» (символ «Х») в алгебрі прийнято позначати деяку невідому 

величину, «невідоме». Саме тому Рентген назвав «ікс-променем», відкритий 

ним, загадковий промінь, що проникає через непрозорі предмети, про існування 

яких раніше ніхто не знав. Але чому саме буквою «ікс» стали позначати 

невідому? 

Для того, щоб з’ясувати походження цього символу, варто поринути в 

історію. Слово «алгебра» бере свій початок у працях арабського математика 

Ал-Хорезмі: «Ал-джабр-аль-мукабала», тобто «вчення про перестановки, 

відношення і розв’язок». Коли в 11-12 столітті ця праця потрапила до Іспанії, 

люди були настільки захоплені і зацікавлені його ідеями, що потрібно було 

якнайшвидше здійснити переклад праці на європейську мову. Проте арабська 

мова дуже специфічна і деякі звуки європейцям навіть вимовити було складно. 

Як, наприклад, буква sheen (ين ش ). Для непідготованої людини ця буква звучить 

як Ш. Вона також є першою буквою у арабському слові shalan (شيء ), що 

означає «дещо», так як і українське слово «щось» – деяка невизначеність, 

невідома річ. Для того, щоб сказати арабською «невідома річ» потрібно додати 

артикль al. Таким чином al-shalan – це невідома річ. Це слово з’являється у 

ранньому періоді математики, наприклад, при виведенні доведення 10 століття. 

При перекладі, у середньовічних іспанських вчених виникло питання. 

Вони не змогли перекласти на іспанську мову букву SHeen і слово shalan, 

оскільки в ній не має звуку SH, того самого звуку «ш». Було 

вирішено запозичити звук CK із класичної грецької мови у формі букви Kai. 



Пізніше, коли цей матеріал був переведений на загальноєвропейську 

мову, тобто латинь, грецька буква Kai була замінена латинською Х. Як тільки 

це сталося, як тільки матеріал був переведений на латинь, він став основою 

підручників з математики на наступні майже 600 років. 

Отже, процес становлення звичної для нас математичної мови був досить 

складним і насиченим. Спочатку математична мова мала лише практичне 

застосування і не мала широкого апарату математичної мови. Упродовж свого 

розвитку вона стикалася з багатьма проблема, рішення яких підштовхувало до 

розширення математичного інструментарію. І дійсно, на сьогодні математична 

мова – це не лише певний перелік деяких символів і позначень. Сьогодні, це 

одна з універсальних мов нашого світу, яка дає можливість людям, що говорять 

на абсолютно різних мовах, спілкуватися між собою засобами математичних 

символів і позначень. Окрім того, математична мова точніша і чіткіша ніж 

звичайна, оскільки вона оперує точними поняттями і складається із логічних 

висловлювань з універсальними логічними символами. 
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У статті акцентується увага на питанні взаємозв’язку між різними видами 

інтелекту людини, розкривається суть фізичного інтелекту (тілесного 

мислення), аналізується вплив фізичного інтелекту на розумові та інші 

здібності людини. На підставі проведенного тестування оцінюється рівень 

фізичного інтелекту студентів Економіко-правничого коледжу відносно до їх 

ставлення до занять спортом. 

Інтелект – в перекладі з латинської – розум. Невипадково за своїм 

психологічним змістом поняття «інтелект» відноситься до нечітко визначених 

понять. Широко поширена точка зору, згідно з якою інтелект – це те, що можна 

виміряти за допомогою інтелектуальних тестів. Поняття «інтелект» зводять то 

до деякої загальної біологічної функції і загального фактору, то до мобільності 



формальних операцій, то до мовного мислення, і, нарешті, до гранично широко 

трактованого «пізнання» як атрибуту свідомості. 

На сьогоднішній день існують як мінімум три трактування поняття 

інтелекту: 

– біологічне трактування: «здатність свідомо пристосовуватися до нової 

ситуації»; 

– педагогічне трактування: «здатність до навчання»; 

– структурний підхід, сформульований французьким психологом Альфредом 

Біне: інтелект як «здатність адаптації засобів до мети». З точки зору 

структурного підходу, інтелект – це сукупність тих чи інших здібностей. 

Інтелект людини, мабуть, сама мобільна частина особистості, яку кожен 

робить такою, якою хоче. Поняття інтелекту має структуру і види, кожен з яких 

рекомендується розвивати для того, щоб бути гармонійною особистістю.  

У даній статті я пропоную ознайомися ближче з одним з видів інтелекту 

людини, а саме  найдревнішим  видом, фізичним інтелектом, або інакше 

тілесним мисленням. 

Тілесне мислення – це робота мозкового комплексу, під контролем якого 

знаходиться будь-яка фізична діяльність: і зовнішня, і внутрішня. 

Майже всі програми, спрямовані на підвищення рівня розвитку 

розумових здібностей, просто нехтують фізичним інтелектом. 

Але реальне життя не дозволяє людині не звертати на нього уваги. Адже 

наше тіло бере активну участь у всій нашій діяльності. У структуру майже всіх 

видів діяльності людини входить і фізичний компонент. Немає сенсу розвивати 

розумові здібності, якщо не приділяється достатньої уваги фізичному розвитку.  

Багато хто вважає, що фізичний та інтелектуальний – це поняття 

несумісні. Прийнято вважати, що в основному спортсмени не можуть 

похвалитися розумовими здібностями, так само як і високоінтелектуальні люди 

– фізичною силою. Але бувають ситуації, коли тіло людини «розуміє» швидше, 

ніж його свідомість. 

У нашого тіла теж є пам’ять, і воно теж може приймати досить серйозні 

рішення. Психологи клініки Маунт Зіон в Сан-Франциско з’ясували, що 

свідомості людини необхідно приблизно 0,4 сек. для того, щоб зафіксувати 

нове явище. Тоді як тіло може дати оцінку ситуації, що склалася, прорахувати 

траєкторний шлях і швидкість відповідної реакції, на все це витрачаючи менше 

0,1 сек. Таким чином, тіло прореагує в 4 рази швидше. 

Якщо недостатньо розвинений фізичний, спроби розвивати всі інші 

інтелекти будуть марні. Як американський психолог Абрахам Маслоу 

продемонстрував у своїй ієрархії потреб, потреби нижнього рівня (виживання) 

повинні бути задоволені для того, щоб індивід хоча б усвідомив деякі з потреб 

більш високого рівня (буття). «Голодна людина може добровільно відмовитися 

від потреби в самоповазі для того, щоб залишитися  живою, але як тільки вона 

... може нагодувати, дати притулок, і одягнути себе, вона, швидше за все, 

починає шукати більш високі потреби». 

Дана галузь науки розвивається і в даний час вченими різних країн, але 

найбільший внесок у дослідження фізичного інтелекту вніс американський 



лікар, засновник Інституту досягнення людського потенціалу Глен Доман, який 

запропонував цілий варіант концепції обдарованості. Саме цей вчений і ввів 

поняття «фізичний інтелект», яке тісно поєднувалося з основними функціями 

нашого організму: рух, мова, письмо та інші мануальні навички, читання і 

вміння спостерігати, слухати і розуміти інших, тактильні відчуття. 

Глен Доман, своєю чергою, довів ще одну теорему, що рівень розвитку 

фізичного інтелекту є показником потенціалу людини до успіху в цілому. Тож, 

саме перевіряючи рівень фізичного інтелекту можна перевірити наскільки 

людина гармонійно розвинена. 

Ми провели невелике дослідження серед студентів Економіко-правничого 

коледжу, які регулярно займаються спортом (перша група) та студентів, які 

займаються фізичними вправами виключно на заняттях з фізичного виховання 

(друга група). Всого приймало участь у тестуванні 90 студентів. 

Метою було: оцінити рівень розвитку їх фізичного інтелекту за 

тестуванням, запропонованим британським психологом Джейн Стайн. Воно 

полягає відповідях на досить прості запитання, що стосуються як фізичної 

активності, так і певних звичок та способу спілкування. 

Результати аналізу відповідей стали очікуваними: 

Фізичний інтелект нижче середнього рівня показали: 

Перша група – 0% 

Друга група – 8 студентів, що становить 17,7% опитаних 

Середній рівень: 

Перша група – 9 студентів – 20% 

Друга група – 28 студентів – 62,3% 

Вище середнього: 

Перша група – 25 студентів – 77,7% 

Друга група – 9 студентів – 20%  

Високий рівень: 

Перша група – 1 студент – 2,2% 

Друга група – 0%  

Такі результати тестування свідчать про недостатньо серйозне ставлення 

молоді до свого фізичного розвитку, способу життя та недооцінювання ролі 

фізичного інтелекту у структурі особистісного інтелекту в цілому. 

Адже даремно багато хто вважає, що фізична досконалість необхідна 

тільки тим людям, які пов’язали своє життя зі спортом. А тим часом люди, у 

яких добре розвинене тілесне мислення, володіють завидною грацією, гарною 

координацією рухів. Вони з легкістю беруться за роботу, при виконанні якої 

необхідний досить високий рівень розвитку усіх видів інтелекту, адже 

поліпшується їх здатність мислити, планувати, а також поліпшуються їх 

математичні навички. Фізичні вправи пов’язані з підвищенням активності в тих 

ділянках мозку, які відповідають за комплексне мислення і самоконтроль. У 

фізично активних людей збільшується так звана область виконавчих функцій 

мозку, пов’язана з плануванням, логікою, абстрактним мисленням і соціальною 

поведінкою. 



До того ж, якщо приділяти належну увагу розвитку фізичного інтелекту, 

то можна здобути деякі досить корисні здібності: 

− здатність швидко орієнтуватися в непередбачених ситуаціях: у цьому 

допоможе внутрішнє чуття –  одна з форм прояву «мудрості» нашого тіла; 

− без особливих енергетичних витрат збільшити продуктивність своєї 

діяльності; 

− здатність до оволодіння фізичними навичками, причому майже не 

здійснюючи помилок; 

− витривалість і здатність працювати довше, без особливих втрат перенести 

стресову ситуацію або навіть захворювання; 

− з користю використовувати мову тіла. 

Література 
1. Доман Г. Гармоничное развитие ребенка / Доман Г. − М.: «Аквариум», 1996. 

– 170 с. 

2. Кинякина О. Н. SUPERинтеллект Интенсив-тренинг для повышения IQ / 

Кинякина О. Н. − К.: ЭКСМО, 2006. – 415 с. 

3. Лесгафт П. Ф. Психология нравственного и физического воспитания / 

Лесгафт П. Ф. – М.: Изд-во Института практической психологии; Воронеж: 

МОДЭК, 1998. – 416 с. 

4. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и 

реализация / Равен Дж.; пер. с англ. – М.: «Когито-Центр», 2002. – 396 с.  

5. Сеченов И. М. Психология поведения / Сеченов И. М. − М.; Воронеж: НПО 

«Модэк», 1995. – 320 с. 

6. Соловьев В. Н. Роль физической культуры ВУЗа в социализации будущего 

специалиста / Соловьев В. Н. // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 5. 

– С. 113-117. 

 

 

Дорофєєва Анна 

викладач ЕПК ЗНУ 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ В ПРАКТИЦІ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА 

РЕДАГУВАННЯ» 

 

Самостійна робота студентів – це процес активного, цілеспрямованого 

набуття студентом нових для нього знань і умінь без безпосередньої участі 

викладачів. Самостійна робота повинна бути конкретною за своєю 

спрямованістю і супроводжуватися ефективним контролем і оцінкою її 

результатів.  

Самостійна робота студента – невід’ємна частина навчальної роботи 

студента з вивчення дисциплін і курсів, встановлених затвердженим 

навчальним планом. Вона є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. Для організації 



самостійної роботи перед студентом необхідно чітко поставити мету і завдання 

навчальної роботи, позначити необхідний результат самостійної роботи і форми 

контролю отриманих в результаті вивчення знань, умінь, професійних навичок і 

т. д.  

Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності 

як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. Організація самостійної 

роботи студента стає одним з пріоритетних  

напрямів роботи педагога в навчальному закладі будь-якого рівня. 

Організувати самостійну роботу студентів можна різними способами й з різною 

метою. Необхідно так організувати самостійну роботу студентів, щоб вона 

разом з накопиченням знань, умінь і навичок давала можливість  розвивати  і 

творчі здібності студентів коледжу. 

Дисципліна «Історія української літератури» є нормативною навчальною 

дисципліною циклу гуманітарних дисциплін для спеціальності видавнича справа та 

редагування. Вивчення історії української літератури посідає одне з важливих 

місць у системі університетської підготовки висококваліфікованих фахівців зі 

спеціальностей – журналістика, видавнича справа та редагування, реклама та 

зв’язки з громадськістю. 

Незважаючи на чітко виражені особливості та власні закономірності 

функціонування й розвитку, журналістика все ж таки найбільше споріднена з 

філологією, особливо з літературою. Йдеться не тільки про ті традиційні 

спеціальності, які використовуються редакціями газет і журналів, а й про ті, що 

вважаються найновішими і застосовуються в електронних засобах масової 

інформації. Без глибокого і всебічного освоєння історії літератури повноцінне 

формування творчої особистості журналіста, видавця, рекламіста є практично 

неможливим. Предмет «Історія української літератури» є курсом, що включає в 

себе зародження професійного власне українського мистецтва слова – писемної 

літератури, становлення та подальше її функціонування. Він  укладається в 

хронологічні межі Х-ХХ ст. [1]. 

Відмінність вищої школи полягає в тому, що студент має самостійно 

опрацьовувати достатньо велику кількість матеріалу, і завдання викладача 

полягає в тому, щоб правильно скерувати зусилля студента, зацікавити та 

заохотити його до виконання самостійної роботи. Студенти спеціальності 

«Видавнича справа та редагування», вивчаючи курс «Історія української 

літератури» з перших занять стикаються з матеріалом, вивчення якого потребує 

особливої уважності та попередньої підготовки [2]. Такою є, наприклад, 

вивчення теми «Велесова книга» – художня історія українського народу», яка 

передбачає безпосереднє ознайомлення з пам’яткою, прочитання її тексту, 

доволі специфічного для сучасної молодої людини з нефілологічною освітою. 

Для опрацювання цієї теми студентам пропонується літературний переклад 

дощечкових написів «Велесової книги», вміщений в спеціальних посібниках, 

які також містять велику кількість роз’яснень, коментарів, поправок, зносок та 

ін. пояснювального матеріалу до давнього тексту. На семінарському занятті 

студентам дається завдання проаналізувати самостійно кілька дощечок 

пам’ятки, які містять оригінальні легенди та міфи, цікаві та маловідомі 



сучасному читачеві (наприклад, про створення світу, розселення перших 

племен, уявлення про небесні світила, матеріальний та нематеріальний світ).  

Для того, щоб «оживити» стародавній текст, над яким уже попрацювали 

дослідники та перекладачі, студентам пропонується самостійно спробувати 

перекласти чи бодай прочитати давні тексти з дощечок, світлини яких можна 

знайти в посібнику Г. Лозко «Волховник» [3]. Це завдання виконати доволі 

складно тим, що тексти нанесені оригінальним шрифтом, без розділення на 

слова і речення. Проте порівнюючи оригінальний текст з літературним 

перекладом легко віднайти закономірності та дійсно спробувати прочитати 

пам’ятку. Таке завдання є специфічним і може дати уявлення майбутнім 

журналістам про роботу із давніми текстами, документами, архівними 

матеріалами навіть написаними іноземними чи несучасними мовами. 

Інтерес до «Велесової книги» є непідробним зі сторони численних 

дослідників, істориків, літературознавців та лінгвістів, крім того памятка 

містить такі факти, які й досі викликають суперечки стосовно автентичності 

артефакту. Студентам не нав’язується думка про походження пам’ятки, але її 

зміст природно викликає безліч запитань, відповіді на які може дати хіба що 

сам її перекладач і дослідник. З цією метою була організована зустріч із 

сучасним перекладачем пам’ятки та укладачем коментарів до неї – Верховним 

волхвом РПН Світовитом Пашником. Таким чином. Вивчення пам’ятки на 

семінарському занятті перетворюється на прес-конференцією з її безпосереднім 

дослідником-професіоналом, яку знову ж таки готують самі студенти. 

Попереднє вивчення «Книги» дало можливість ввести студентів в активне коло 

співрозмовників, що безпосередньо допомогло в конструктивному спілкуванні 

з обізнаною аудиторією.  

Метою зустрічі також було ближче ознайомлення молоді із прадавньою 

пам’яткою українською літератури «Велесовою книгою», вивчення якої 

проходить в рамках програми зазначеної дисципліни. Другокурсники, 

попередньо ознайомившись із запропонованим матеріалом на заняттях, 

отримали можливість поспілкуватися із паном Світовитом – людиною, яка не 

просто працювала з оригіналами та різними авторськими інтерпретаціями 

пам’ятки, але й власними силами здійснила переклад «Велесової книги». 

Важливість зустрічі підкреслювалася ще й тим, що майбутні журналісти мали 

змогу безпосередньо ознайомитися з Книгою, проаналізувати її вплив на 

пізніше українське письменство, торкнутися питань автентичності та історії 

знайдення таємничих дощечок і особисто поставити питання пану Світовиту. 

Розмова проходила у дружній атмосфері, студенти з цікавістю слухали 

розповідь про різні погляди на походження та віднайдення пам’ятки, широку 

панораму історичних подій, описаних у Книзі. Також обговорювалися питання, 

пов’язані із особливостями  уявлень давніх слов’ян про пантеон  богів, 

побудову Всесвіту, виникнення та розповсюдження різних племен, формування 

релігійних вірувань, створення календарних обрядодійств, принцип 

виокремлення святкових дат. Така спрямованість роботи дала можливість 

студентам, по-перше, виявити навички роботи із запропонованою науковою та 

методичною літературою; по-друге, проявити себе в якості дослідників 



давнього специфічного тексту; по-третє, навчитися оперувати фактами з 

величезного обсягу інформації з електронних джерел, які доступні кожному 

студентові; по-п’яте, отримати уявлення про роботу із архівними документами; 

по-шосте, навчитися аргументувати та обґрунтовувати діаметрально 

протилежні наукові підходи до проблеми та займати свою власну позицію щодо 

проблемного питання; по-сьоме, спробувати себе в ролі журналіста, 

інтерв’юера, кореспондента; по-восьме, розширити власне уявлення про 

можливості та ресурси друкованого тексту, який може мати неабиякий вплив на 

історію, суспільство, навіть політичні уявлення людей; по-дев’яте, особисто 

поспілкуватися із людиною, яка безпосередньо вивчає та перекладає давні 

тексти; по-десяте, сформулювати власну думку щодо роботи журналіста і 

перекладача, попрацювавши над інформацією про проведену зустріч для сайту 

коледжу. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що подібна стратегія проведення 

самостійної роботи, хоч і вимагає великої попередньої кропіткої роботи, проте 

є ефективною та корисною, особливо для студентів-другокурсників 

спеціальності «Видавнича справа та редагування». 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ  

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ ЗНУ 

 

Самостійна робота відіграє величезну роль у навчальному процесі. 

Особливо важливою вона стає для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 

студентів першого року навчання, які тільки пристосовуються до нової 

системи.  Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен становити 1\4 (тобто приблизно 15 %) 

загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 

конкретної дисципліни. 



У педагогічній науці активно аналізується стан освіти та засоби 

вдосконалення навчального процесу у вищій школі. Аналіз джерел свідчить про 

актуальність досліджень за темою. Так згідно праць Кузьмінського А. І., 

Король В. М., Мусієнко В. П., Олійник В. В. вивчення самостійної роботи та її 

методів є необхідним та потребує більш глибинного дослідження. 

Головною метою статті є огляд головних особливостей та методів 

самостійної роботи у процесі викладання іноземної мови на першому році 

навчання для студентів першого курсу коледжу всіх спеціальностей. 

Аналізуючи найпоширеніші засоби, увагу зосереджено на перевагах для 

об’єктів навчального процесу – майбутніх фахівців, які застосовуватимуть 

іноземну мову в професійній діяльності. 

Основними функціями самостійної роботи студентів є: пізнавальна, 

самостійна, прогностична, коригуючи та виховна. 

1. Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом систематизованих 

знань з дисциплін. 

2. Самостійна функція − це формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і 

творчого застосування.  

3. Прогностична функція є вмінням студента вчасно передбачати й оцінювати як 

можливий результат, так і саме виконання завдання. 

4. Коригуючи функція визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. 

5. Виховна функція − це формування самостійності як риси характеру [1]. 

Виходячі з функцій викладач повинен обирати який саме вид самостійної 

роботи буде найбільш адекватним та ефективним для засвоєння його дисципліни. В 

процесі вивчення іноземної мови можуть бути застосовані різні види, найбільш 

поширеними є наступні: 

Для перевірки результативності самостійної роботи студентів викладач 

може використовувати такі форми контролю: 

− усна співбесіда за матеріалами розглянутої самостійно теми (або окремих її 

питань) на лекції, практичному занятті; 

− усне опитування на семінарі чи практичному занятті, які проводяться за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання; 

− усне опитування на семінарі, практичному занятті, окремі питання яких 

стосуються тем, що повністю або частково опрацьовувались студентами 

самостійно; 

− письмове фронтальне опитування студентів на початку або в кінці лекції, 

семінарсько-практичного заняття; 

− фронтальний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, 

винесеними на самостійне опрацювання, який проводиться на початку 

навчальних занять; 

− перевірка конспектів, розв’язків задач, виконання розрахунків, графічних 

вправ і завдань, індивідуальних завдань тощо; 

− тестовий контроль; 

− контроль і самоконтроль з використанням комп’ютера; 

− колоквіум за темами, які вивчалися самостійно; 

− інші форми [2]. 



Однією з особливостей навчального процесу у сучасному ВНЗ, яку слід 

якомога ефективніше використовувати при організації самостійної роботи 

студента, є активне упровадження комп’ютерної техніки. 

Комп'ютер дозволяє забезпечувати і контролювати індивідуальний темп 

навчальної діяльності: студент має можливість самостійно вибрати момент 

переходу до наступної порції навчальної інформації, задавати швидкість 

подання завдань і час їх виконання. При цьому комп’ютер може виконувати 

функції регулятора, попереджуючи студента, що його темп роботи або занадто 

повільний чи необґрунтовано швидкий 

Для підвищення ефективності супроводу самостійної роботи студентів 

можна використовувати: 

− електронний підручник; 

− електронні методичні вказівки; 

− тестові контролюючі завдання; 

− електронну аудіовізуальну наочність тощо [3]. 

Використання комп’ютеризованої складової є невід’ємною частиною 

організації самостійної роботи і для студентів коледжу. Цьому сприяло активне 

впровадження та використання системи Moodle, яка дозволяє організацію різної 

форми роботи, в тому числі і самостійної [4]. 

Студент, маючі власний логін та пароль може заходити на ті курси, які його 

цікавлять та виконувати різні види самостійної роботи. Викладачі циклової комісії 

іноземних мов Клауснітцер В. О., Кібкало Ю. Ф., Козак Л. В., Яценко Я. А. та 

Романюк Н. М., розробили різноманітні завдання для самостійної роботи, такі як: 

− розмовні теми для самостійного опрацювання з пройдених розділів; 

− он-лайн тестування з лексичною та граматичною складовою; 

− завдання з використанням аудіо матеріалів 

Особливо хочеться зосередити увагу на он-лайн тестуванні, яке є 

найоптимальнішим варіантом як для студента так і для викладача. Студент у будь який 

зручний час може увійти в систему, пройти тестування та одразу отримати оцінку за 

свою роботу. Викладач у свою чергу може вести облік виконання, завдяки зведеним 

даним, які дозволяють бачити виконання тестування групами та окремими студентами. 

Використання таких системи робить оптимальним самостійне опрацювання тем  в 

режимі он-лайн. 

Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи 

студента не тільки веде до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну 

у взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними суб’єктами 

навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-педагогічні (організаційні, 

методичні) засоби забезпечення самостійної роботи студентів 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Самостійність – це одна з найважливіших рис спеціаліста. Активна 

самостійна діяльність фахівця значною мірою обумовлюється самостійністю 

його мислення, яка закладається в студентські роки. Згідно з положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна 

робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

що вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Сьогодні завдання не тільки в тому, щоб дати молодому спеціалісту 

знання, а в тому, щоб сформувати потребу в них. Виховати прагнення до їх 

постійного оновлення, власного вдосконалення. 

Організація такої роботи студентів означає створення умов для розвитку 

вмінь планувати, реалізовувати та вносити корективи у свою діяльність. Вона 

складається з двох головних аспектів: один з них – розробка форм і методів 

організації контролю за самостійною робою і другий – навчально-методичне 

забезпечення самостійної роботи. При викладанні економічних дисциплін 

використовуємо такі форми роботи студентів: 

1. Опрацювання лекцій. 

2. Самостійне конспектування навчального матеріалу (теми або окремих питань 

теми). 

3. Написання рефератів. 

4. Розв’язування задач та практичних ситуацій. 

5. Виконання індивідуальних завдань. 

Наведені вище форми організації самостійної роботи студентів виявилась 

дієвими. Завдання викладача полягає у тому, щоб відібрати з них найбільш 

результативні в кожній конкретній ситуації, тобто такі, які б відповідали 

індивідуальним можливостям студента з урахуванням бюджету часу, а також 

відповідали специфіці навчального матеріалу курсу. 

Контроль самостійної роботи студентів включає: 

− відповідь на контрольні або тестові питання; 

− перевірка конспекту; 

− перевірка рефератів; 

− перевірка розв’язаних задач; 

− перевірка виконаних індивідуальних завдань. 

http://epkmoodle.znu.edu.ua/


В організації самостійної роботи студентів особливо важливо правильно 

визначити обсяг і структуру змісту навчального матеріалу, який виноситься на 

самостійне опрацювання, а також необхідне методичне забезпечення. Розробка 

методичних вказівок в організації самостійної роботи студентів з кожної 

дисципліни дає можливість розв’язати багато організаційно-методичних 

проблем. 

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів мають включати: 

− назву розділів і тем, питань для самостійного розгляду з посиланням на 

літературу; 

− форму самостійної роботи студентів; 

− вид контролю самостійної роботи студентів; 

− питання для самоконтролю або перелік практичних завдань [1]. 

Важлива частина самостійної роботи з економічної дисципліни – це 

виконання різноманітних вправ та розв’язування задач. Для її реалізації варто 

розробити «Збірники матеріалів та завдань для самостійного вивчення курсу». 

Наявність прикладів рішення типових задач і вправ поряд задачами і вправами 

без рішень значно розширює можливості самостійної роботи студентів як 

відстаючих, так і тих, хто не відчуває значних утруднень у навчальному 

процесі. Домашні завдання з конкретних тем, контрольована самостійна робота, 

індивідуальні завдання можуть видаватися за збірником як у групі, так і 

індивідуально. Велику допомогу у цьому покликане надати використання 

електронних навчальних матеріалів Moodle.  

Навчальний процес не може здійснюватися без ефективного зворотного 

зв’язку, який реалізується через контроль за його результатами. Якість 

контролю знань студентів і його достовірність дуже важливі для прийняття 

правильних рішень щодо вдосконалення навчального процесу та організації 

самостійної роботи студентів. 

Використання більшості методів контролю здійснюється після роботи 

студентів над навчальним матеріалом, а через це вони не можуть впливати на 

хід роботи, глибину пізнання, спрямованість і результативність. Інструментом 

управління процесом пізнання виступає поточний контроль, якщо він 

використовується вчасно в процесі навчання. При цьому є єдина можливість у 

викладача впливати на засвоєння навчального матеріалу через його 

усвідомлення. Це дає можливість направляти процес пізнання в оптимальному 

напрямі, активізувати розумову діяльність студентів і використовувати 

розуміння як єдиний критерій засвоєння навчального матеріалу. Поточний 

контроль дає змогу студентам у процесі навчальної діяльності мати уявлення 

про свої здібності, зробити самооцінку і регулювати свої успіхи. Викладач, у 

свою чергу, може впливати на хід розумової діяльності студентів через їх 

здібності, розвивати їх і вдосконалювати свої педагогічні та кваліфікаційні 

знання. 

Достовірність контролю знань забезпечується відповідним охопленням 

ним студентів, різноманітністю його форм, періодів і рівнів проведення. Під час 

вивчення економічних дисциплін використовуємо такі форми поточного 

контролю: 



− контроль підготовки практичного заняття; 

− контроль теоретичної підготовки з теми курсу (тести, усні та письмові 

опитування); 

− контроль практичної підготовки з теми курсу (виконання індивідуальних 

завдань, розв’язування задач і практичних ситуацій). 

Ефективність самостійної роботи має забезпечуватися постійним 

контролем. По-перше, виконання самостійних завдань перевіряється у всіх 

студентів на кожному занятті. По-друге, відповідно до розкладу, викладачі 

контролюють вивчення тем, що винесені на самостійну роботу, на 

консультаціях. Перевагою такого контролю є значна можливість 

індивідуального підходу залежно від рівня знань, здібностей і навіть характеру 

студента. Коли одного треба весь час контролювати, оцінювати виконання 

завдань з кожної теми або її частини, то для іншого достатньо проміжного 

контролю, що включає декілька тем. При цьому такий студент може 

виконувати завдання підвищеного рівня складності.  

Треба відмітити, що основна задача контролю – спонукати студента 

активно працювати позааудиторно протягом всього семестру. 

Для її досягнення використовуємо різноманітні форми контролю 

самостійної роботи, які висвітлені вище – усне опитування, контрольні роботи, 

тести, колоквіуми і підсумковий контроль – екзамен. Етап безмашинного 

контролю вже пройдений. Зараз настав час нових технологій – з застосуванням 

контролюючих програм на ПЕОМ. Ця форма позбавлена впливу з боку 

викладача і відзначається високим рівнем індивідуалізації. 

Самостійну роботу студентів при вивченні дисциплін навчального плану 

з використанням інформаційних технологій можна організувати як систему: 

− роботи з електронними виданнями в бібліотеці, підготовки до практичних 

занять;  

− виконання індивідуальних завдань на основі використання інформаційних 

технологій; 

− поточної атестації за допомогою електронного тестування [2]. 

Комп’ютерна програма Moodle особливо підходить для організації 

самостійної роботи студента із закріплення навчального матеріалу, вивченого 

на заняттях, та підготовки до них. При розробці завдань для самостійного 

виконання студентами з використанням комп’ютерної навчальної програми 

викладачем робиться акцент на індивідуальну роботу студентів з добре 

підготовленим структурованим матеріалом.  

Таким чином, поєднання традиційних форм навчання та інформаційних 

технологій в організації самостійної роботи студентів дозволяє не тільки 

інтенсифікувати їх роботу, а й закладає основи їх подальшої постійної 

самоосвіти, отже, визначає самостійну роботу студента як більш незалежну та 

творчу.  
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ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НОВА ПАРАДИГМА У НАВЧАННІ 

 

Зростання ролі самостійної роботи студентів − стійка тенденція, 

характерна для всіх вищих навчальних закладів. Значний багаж знань, навичок і 

умінь, здатність аналізувати, осмислювати і оцінювати сучасні події, факти, 

вирішувати професійні завдання на основі єдності теорії і практики 

набуваються і виробляються, перш за все, в процесі самостійної роботи. Вона 

розглядається як рівноправна форма навчальних занять, в той же час 

ефективність аудиторних занять багато в чому залежить від вмілої організації 

студентами своїй самостійної пізнавальної діяльності. Самостійна робота 

передбачає також самоосвіту і самовиховання, що здійснюються в інтересах 

підвищення професійної компетентності 

XXI ст. ознаменувалось популяризацією та впровадженням Інтернет 

технологій. Сьогодні майже всі комп’ютерні пристрої мають підключення до 

мережі та використовують браузерні технології, що автоматично робить їх 

користувачами хмарних технологій і створює можливість доступу до 

спеціалізованого програмного забезпечення без інсталяції на комп’ютер. Слід 

зазначити, що більшість великих компаній переводять сервіси саме у «хмару». 

Враховуючи цей факт сучасна парадигма освіти ставить за вимогу до 

майбутнього конкурентоспроможного фахівця обізнаність у хмарних 

технологіях. Для ВНЗ відкривається можливість безкоштовного використання 

ліцензійного програмного забезпечення, зниження потреб в спеціалізованих 

приміщеннях, економія дискового простору, виконання багатьох видів учбової 

роботи, контролю і оцінки online, антивірусна, безрекламна, антихакреська 

безпека та відкритість освітнього середовища для викладачів і для студентів. 

Аналіз щодо актуальності використання хмарних технологій було 

проведено спеціалістами компанії «Відкриті технології», який показав, що 54% 

людей стверджують, що ніколи не користувалися хмарою; 95% користувалися 

хмарою, але не підозрювали це; 29% думають, що хмара має якесь відношення 

до погоди; 16% справедливо вважають, що хмара – це місце, де можна 

зберігати, отримувати і обмінюватися даними. Також вони виявили, що 625 

мільйонів людей одночасно знаходяться у хмарі. 

Використання хмарних технологій в навчанні – це наступний 

еволюційний крок до надання навчальному процесу властивостей адаптивності, 

гнучкості, відкритості та мобільності. 

Хмарні технології – це новий підхід до організації обчислювального 

процесу, що передбачає розподілену віддалену обробку та зберігання даних. 



При застосуванні хмарних технологій немає необхідності встановлювати на 

всіх комп'ютерах дорогі програмні продукти. Основними характеристиками, які 

визначають ключові відмінності хмарних сервісів від інших і надають 

можливість оптимально використовувати Інтернет-ресурси, є: 

самообслуговування за потребою; універсальний доступ до мережі; групування 

ресурсів; гнучкість. 

У вивченні інформатики все більшу популярність при організації 

самостійної роботи набирають хмарні технології.  

Розглянемо документи Google. Документи Google − це вільнопоширювані 

сервіси компанії Google, призначені для роботи з текстом, електронними 

таблицями, формами та презентаціями, що дають можливості ефективно 

організувати спільну діяльність групи користувачів. Використання цих засобів 

дає можливість розміщувати документи в мережі Інтернет, одночасно 

редагувати файли і переглядати зміни в режимі он-лайн, а також публікувати їх 

у мережі Інтернет для спільного перегляду.  

Документи Google дозволяють студентам і викладачам віддалено 

працювати над спільними документами і проектами, а викладачам 

контролювати і управляти цією роботою. Документи, що створюються 

користувачем, зберігаються на спеціальному сервері Google, або можуть бути 

експортовані в файл. Це одна з ключових переваг програми, оскільки доступ до 

введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, підключеного до 

Інтернету. Викладач може: відповідати на запитання студентів, скеровувати 

студентів в їх діяльності, викладати додаткові матеріали [1]. 

Для організації самостійної роботи необхідно створити облікові записи 

для кожної групи і налаштувати доступ до викладених матеріалів у мережу 

матеріалів. Студенти у зручний час дадуть відповідь на контрольні запитання. 

Перевагою є можливість спільного редагування файлу, заміна файлу в режимі 

реального часу, спостереження за процесом заповнення файлу. Файл містить 

контрольні запитання до певної теми, на які необхідно надати відповіді в цьому 

ж файлі до певної дати [2]. 

Таким чином, реалізована спільна робота викладача і студентів, що 

дозволяє виконувати розміщення питань контрольної роботи, питань 

самостійної роботи на хмарі і складання студентами відповідей на питання у 

зручний для них час, контроль відповідей викладачем і закриття доступу до 

файлу після закінчення часового інтервалу 

Існує можливість викладати на серверах хмари додаткові навчальні 

матеріали. Наприклад, можна викласти конспекти лекцій, які будуть доступні 

студенту в будь-який час і в будь-якому місці за наявності відповідного 

мобільного пристрою, підключеного до Інтернету. Ємність сховища складає 

15 Гб. 

Google календар – сервіс планування зустрічей, подій, справ з прив’язкою 

до календаря. Можна задавати  час зустрічі, повторення, нагадування, 

запрошувати інших учасників. 



Планування навчального процесу засобами сервісу Google календар 

дозволяє створювати розклад теоретичних і практичних занять, консультацій, 

нагадувати про контрольні та самостійні роботи. 

Використання хмарних технологій у самостійній роботі студентів 

збільшує кількість способів та методів подання навчальних завдань, 

призначених для самостійного опрацювання. Зокрема з’явилася можливість 

використання молодими науковцями у самостійній роботі спеціальних завдань 

на планування та контроль самостійної навчальної діяльності, в яких прямим 

продуктом є формування вміння визначати стратегію розв’язання, планувати 

процес виконання діяльності, контролювати його, знаходити й виправляти 

помилки 
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викладач ЕПК ЗНУ 

 

ТЬЮТЕРСТВО ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Актуальність вибраної теми пов’язана з тим, що концептуальні ідеї і 

стратегії модернізації сучасної освіти спрямовані на пошуки загальних засобів 

та механізмів розвитку єдиного світового, полікультурного простору, 

значущого як для міжнародних освітніх спільнот, так і для національних систем 

освіти. З XVII ст. тьюторська технологія визнається складником усієї 

англійської університетської системи. Протягом ХVІІІ-ХІХ ст. вона зайняла в 

англійських університетах центральне місце, а лекційна її доповнювала. 

Н. В. Рибалкіна доводить, що сьогодні близько 90% занять у Оксфордському і 

75% − у Кембріджському університетах проводяться тьютором [6, с. 331]. 

За даними країн-лідерів освіти, педагогічними спостереженнями, інтерес 

становить і видається перспективним такий універсальний інтернаціональний 

засіб формування фахівця, форма організації навчально-виховної роботи у 

вищій і загальноосвітній школі, як діяльність тьютора і технологія тьюторства. 

Найбільш поширеним із них є розуміння тьюторства як технології 

індивідуалізації освіти, що передбачає створення реальних умов для входження 

кожного суб’єкта з його прагненнями і можливостями в процес навчання, як 

управління ним своєю власною освітньою траєкторією. В науковій літературі 

можна зустріти багатоваріантність підходів до самих понять «тьютор» і 



«тьюторство». Російськими дослідниками Т. М. Ковальовою, Т. О. Лукіною та 

ін. тьюторство визначається як технологія індивідуального супроводу процесу 

освоєння певної діяльності [3, с. 15-19].  

У сучасних умовах створюються об'єднання і асоціації тьюторів, 

розробляються методолого-теоретичні засади тьюторства для задоволення 

освітніх потреб особистості, суспільства і країни. Отже, «тьютор», − педагог-

наставник, походить від англійського «tutor» і латинського «tueor» термінів, що 

означає «спостерігаю», «піклуюся» (помічник, наставник, адвокат студента) [2, 

с. 72].  

Згідно із зарубіжним досвідом, тьютори навчають за спеціальністю і 

виховують студентів у позааудиторний чи аудиторний час. Сьогодні тьютор, за 

даними дослідників (Костіна H. A., Петров М. К., Хабермас Ю. А. та ін.), є 

центральною фігурою, а тьюторство − офіційно визнаним компонентом 

системи англійської університетської освіти. Він − найближчий радник 

студента в таких питаннях: які лекції й практичні заняття йому відвідувати, як 

скласти план навчальної роботи, враховуючи свої особливості й можливості, як 

краще підготуватися до екзаменів.  

До основних функцій тьюторства відносимо: 1) організаційне керівництво 

навчально-пізнавальною діяльністю студента чи учня; 2) визначення його 

можливостей та інтересів; 3) рекомендації в особистісному становленні, 

організації самовиховання, формування способу життя, визначення 

особистісних перспектив; 4) надання допомоги в правильному й ефективному 

використанні навчально-методичного супроводу з певної навчальної 

дисципліни; 5) обґрунтування і допомога у досягненні високого рейтингу 

підопічного; 6) забезпечення обміну додатковою інформацією між суб'єктами. 

Розпочинати ж діяльність тьютора необхідно з «вирівнювання» знань студентів, 

про що йдеться у науково-методичному посібнику «Індивідуальні тьюторські 

завдання для студентів II-V курсів» [1, с. 358]. У нашій системі освіти існує 

поняття «куратор», що близьке поняттю «тьютор», але значно звужене. 

Багатьма авторами відмічається, що в освіті сьогодні не відбувається 

головного − самовизначення особистості, тобто вибору себе в світі культури. 

Як доводять учені (М. Мамардашвілі, І. Проскуровська, М. Суворов та ін.), 

освіта покликана культивувати техніку «проби себе і сил по встановленню того, 

як співвідноситься «індивідуальна душа зі світом навколо» [3, с. 15-19; 5, 

с. 115]. Учені H. A. Костіна, Н. В. Рибалкіна та ін. акцентують увагу на тому 

що, на відміну від учителя і викладача, які знають загальну мету та кінцевий 

результат, а також шляхи, які ведуть до нього, тьютор піклується про 

індивідуальне формування певного студента, про окремі, лише йому 

притаманні засоби навчання і виховання [4, с. 7-9].  

Засобом індивідуалізації роботи тьютора є оптимістична бально-словесна 

оцінка, яка виставляється на основі діалогічної взаємодії і взаємоповаги двох 

суб'єктів. А отже, аудиторна і позааудиторна тьюторська технологія сприяє 

гуманізації навчально-виховного процесу, становленню індивідуалізованої, 

самобутньої особистості, самовихованню студента (учня) і самовдосконаленню 

тьютора, є важливим компонентом кредитно-модульної системи формування 



фахівця [1]. Практика показує, що в сучасній класно-урочній системі цей 

простір звужується в одну сферу виміру − формально-інтелектуальну. Варто у 

зв'язку з цим розвести поняття «закритий і відкритий освітній простір». 

Закритий простір має визначений шлях, яким належить провести студента 

(учня), відома і мета, до якої його потрібно спрямувати. Ідеал закритого 

освітнього простору − це певний викладач (учитель), його школа, студент чи 

учень і конкретні методи викладання. Відкритий освітній простір надає 

студентові вибір шляху і мети. Його ідеал полягає у виборі викладача, школи, 

методів, прагне дати досвід самовизначення. Людина мусить бути вільною у 

визначенні своєї мети, свого образу. А для цього мати свій відкритий освітній 

простір.  

Таким чином, ми прийшли до висновку про те, що: 

по-перше, на сьогодні, при всьому розмаїтті інноваційних пошуків у світі 

домінує одна тенденція, що об’єднує всі навчальні заклади, − піднесення якості 

освіти для задоволення освітніх потреб суспільства, країни, формування 

людської особистості. Розвиткові її слугує тьюторство і діяльність тьютора; 

по-друге, тьютор є образом вихователя в широкому розумінні цього 

поняття, що вказує і веде шляхами мудрості та оптимальності; 

по-третє, відкритий освітній простір надає студентові вибір шляху і мети 

(його ідеал полягає у виборі викладача, школи, методів, прагне дати досвід 

самовизначення; при цьому людина мусить бути вільною у визначенні своєї 

мети, свого образу, а для цього необхідно мати свій відкритий освітній простір; 

по-четверте, найважливішими критеріями створеного тьютором і 

студентом освітнього простору виступають: 1) здійснення успішного 

тьюторського супроводу навчання, 2) формування особистості 3) способу 

життя майбутнього фахівця; 4) здійснення індивідуальної освітньої і виховної 

програми. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Одним з головних трендів сучасної освіти є посилення ролі самостійної 

роботи у загальній структурі навчання. Швидкий розвиток суспільства, стрімкі 

економічні зміни вимагають від людини здатності оперативно опановувати нові 

знання, уміння та навички. Тож секретом успіху на нинішньому ринку праці є 

«освіта протягом життя». Актуальна редакція Закону України «Про вищу 

освіту» прямо підкреслює обов’язок науково-педагогічних та педагогічних 

працівників «розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

самостійність, ініціативу, творчі здібності» (ст. 58) та звертає особливу увагу на 

необхідність забезпечення самостійної роботи як повноцінного виду навчання 

(ст. 16). Значною мірою це стало можливим внаслідок широкого поширення 

інформаційних технологій. 

Викладання математичних дисциплін студентам вищих навчальних 

закладів не залишається осторонь даного процесу. Українська педагогіка 

накопичила великий обсяг інформації про застосування та перспективи 

розвитку самостійної роботи як частини навчання математиці. Водночас на 

сьогодні відсутня загальна картина у цій сфері. Тож метою даної статті є 

узагальнення та систематизація вітчизняного досвіду використання самостійної 

роботи студентів під час вивчення математичних дисциплін.  

Протягом 1990-х років можна констатувати відсутність значних 

публікацій з цієї теми. Головною причиною слабкого інтересу було відсутність 

досліджень з проблем самостійної роботи загалом. Вона лише утверджувалася 

як повноцінна складова навчальних програм. Тому основна увага дослідників, 

що вивчали цю сферу дидактики, приділялася загальним проблем 

індивідуального засвоєння студентами навчального матеріалу. Говорити про їх 

особливості в окремих дисциплінах було ще зарано. 

Ситуація почала змінюватися на початку 2000-х років. Цьому сприяли два 

фактори. По-перше, кількість накопиченого досвіду з організації самостійної 

роботи почала переходити у якість. З’явилися цілісні педагогічні методики та 

технології, які потребували практичного втілення у конкретних дисциплінах. 

По-друге, невід’ємною частиною навчального процесу стали інформаційні 

технології, зокрема інтернет. Це створило надійний фундамент для самоосвіти 

та відкрило широкий простір для руху у цьому напрямку. 

Результат не примусив себе довго чекати. Вже 2003 р. відбувається захист 

кандидатської дисертації Наталі Ванжи щодо специфіки самостійної роботи з 

математики студентів-економістів [2]. У ній автор підбила підсумки 

напрацювань попередніх років, запропонувала кілька класифікацій видів та 

форм самостійної роботи, показала цілісну модель цього різновиду навчання. 

Щоправда, недостатню увагу, на нашу думку, було приділено перспективам 

залучення комп’ютерних технологій. Однак, зважаючи на рік написання праці, 



це важко назвати суттєвим недоліком. Над даним напрямком вже розпочала 

свою роботу дослідниця О. Тутова [8]. 

Справжньою віхою в обговоренні самоосвіти з математики стала наукова 

конференція «Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє», 

проведена у 2007 році [6]. На ній було представлено 8 доповідей, присвячених 

таким аспектам математичної самоосвіти, як форми організації, комп’ютерне 

забезпечення, мотивація, особливості її використання під час опанування вищої 

математики та лінійної алгебри. 

Оригінальну модель, орієнтовану на студентів – майбутніх вчителів 

початкових класів, запропонувала у 2012 р. науковець Лілія Орел. На її думку, 

успішна самостійна робота в царині математики вимагає дотримання трьох 

головних умов: 1) організаційно-педагогічних (застосування кредитно-

модульної системи навчання та рейтингової системи оцінювання і дієве 

управління самостійною роботою студентів); 2) методичних (інформаційно-

методичних й організаційно-методичних); 3) психолого-педагогічних 

(формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики та 

реалізація особистісно орієнтованого підходу) [7]. 

Своєрідний бум досліджень з питань самостійної роботи студентів ВНЗ 

під час опанування математичних дисциплін припав на 2013 р. В. Ачкан та 

Т. Курова підготували публікацію про специфіку даної проблеми в економіко-

правничих коледжах. Вони справедливо зауважили, що навчання математиці у 

подібних ВНЗ відбувається в гуманітарному середовищі, тож це накладає 

відбиток на освітні завдання. Відтак самостійна робота у них має бути націлена 

не стільки на засвоєння, скільки на розвиток логічного мислення [1]. 

Ю. Галайко зосередився на математичній самоосвіті майбутніх менеджерів. 

Виходячи із загальних рекомендацій, він описав власний досвід організації 

самостійної роботи. На жаль, його пропозиції не включали перевірки на 

ефективність і були, по суті, просто переказом фактів з практики 

викладання [4]. 

Того ж року вийшла у світ стаття житомирського педагога О. Королюка. 

Предметом його цікавості стала проблема диференціації завдань із самостійної 

роботи з математики для студентів. Цілком слушно він зауважив, що 

ефективність цих завдань прямо пропорційна рівню знань, умінь та  навичок 

тих, хто буде їх виконувати. Тож першим кроком у реалізації програми 

самопідготовки з математики має стати об’єктивна та системна діагностика. 

Вона дозволить розділити студентів за рівнем здібностей. Надалі, на його 

думку, обов’язковим є здійснення наступних кроків: 1) створення банку 

різнорівневих завдань, здатних задовольнити потреби різних груп слухачів 

дисципліни; 2) розробка системи контролю за виконанням різнорівневих 

завдань; 3) формування позитивної та сильної мотивації до самостійного 

навчання; 4) створення комфортної та партнерської емоційної атмосфери в 

колективі [5].  

Н. Вінніченко 2013 р. захистила кандидатську дисертацію, присвячену 

особливостям самостійної роботи студентів під час вивчення вищої математики 

[3]. У ній вона узагальнила теоретичні підходи до структурування і змістового 



наповнення самостійної роботи студентів, озвучила методичні вимоги до її 

організації. Особливу вагу вона звернула на психологічні особливості 

студентів-першокурсників – основних слухачів даної дисципліни. Це дозволило 

більш практично підійти до питання обрання різних методів самостійної 

роботи. Написані у контексті роботи навчально-методичний та електронний 

посібники з вищої математики дозволили перевірити обрані методики. Як 

наслідок, її концептуальна модель організації самостійної роботи студентів з 

вищої математики на даний момент є однієї з найбільш вдалих спроб 

реалізувати на практиці теоретичні підходи до самопідготовки.  

Остання робота засвідчила про нову важливу тенденцію у даній царині – 

перехід від теоретизування до розробки планів покращення самостійної роботи 

під час вивчення математики для конкретних дисциплін. Тобто, рух від теорії 

до практики. 

Таким чином, питання про самостійну роботу студентів ВНЗ під час 

вивчення математичних дисциплін не є обділеним педагогічною думкою в 

сучасній Україні. Вітчизняний досвід є досить багатим та різноманітним, що 

виразилося у низці публікацій, зокрема дисертаційного рівня. Найбільший 

внесок у розвиток даної теми зробили науковці Н. Ванжа, Н. Вінніченко та 

Л. Орел. Водночас є ряд аспектів самопідготовки у цій галузі знань, що 

вимагають продовження наукових пошуків. Мова йде про ширше залучення 

інформаційних технологій, розробку конкретних планів оптимізації для усіх без 

винятку математичних дисциплін та пошук оптимального балансу між 

самостійною та аудиторною роботою.  
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ 

НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У ВНЗ 

 
Не секрет, що сьогодні кожен викладач стикається зі зниженням 

навчальної мотивації і відсутністю пізнавальної активності студентів. Проблема 

підвищення мотивації  до навчання вимагає від викладача нового підходу до її 

вирішення, зокрема, розробки досконаліших організаційних форм і методичних 

прийомів навчання.  

Кожен викладач хоче, щоб його студенти добре навчалися, з цікавістю і 

бажанням займалися в навчальному закладі. Але найчастіше ми зустрічаємося з 

тим, що в студента не сформувалися потреби у знаннях і немає інтересу до 

навчання.  

Інноваційна технологія навчання – технологія навчання, в якій 

зафіксовано принципові зміни механізмів відтворення функціональних і 

матеріально – організаційних структур навчального процесу. Інноваційні 

технології навчання є зразком педагогічної діяльності, які дозволяють виділити 

і об’єктивізувати межі освоєних і апробованих на даний момент інваріантів 

діяльності вчителя й учнів, застосування яких потенційно може принести 

якісно нові позитивні результати навчання [2, с. 222]. 

У зв’язку з інтенсифікації навчального процесу в ВНЗ особливу 

актуальність набула комп’ютеризація – як один із важливих напрямків у 

навчанні. Можливості сучасного комп’ютера дозволяють інтенсивно 

застосовувати комп’ютерну техніку у навчальному процесі. Відкриваються нові 

можливості викладання навчального матеріалу. З’являється можливість 



використовувати комп’ютер під час лекцій, лабораторних занять. Застосування 

комп’ютерного моделювання, анімації дають нові можливості викладачеві 

зробити навчальний процес більш цікавим, ефективним. У зв’язку з цим 

виділено дві групи технологій: локальні та узагальнені технології 

комп’ютерного навчання фізики. 

Локальні технології комп’ютерного навчання фізики. Застосування 

технологій цієї групи можливе лише за наявності відповідної матеріальної бази 

та комп’ютерної грамотності, тобто володіння викладачем і студентами 

знаннями й уміннями, що дозволяють застосовувати комп’ютер як засіб 

навчання для різних груп студентів однієї і тієї ж групи. Проте, відповідно до 

цілей застосування програмних засобів у процесі навчання, можна виділити 

такі інноваційні монотехнології комп’ютерного навчання фізики: 

комп’ютерного моделювання; комп’ютерного контролю знань; застосування 

комп’ютерних баз даних; комп’ютерних дидактичних матеріалів; 

комп’ютерних лабораторних робіт. За своїм змістом названі комп’ютерні 

монотехнології навчання фізики є інноваційними внаслідок застосування 

комп’ютера як основного засобу навчання на певному етапі навчального 

процесу [1, с. 206-207]. 

Під комп’ютерними моделями ми розуміємо комп’ютерні програми, які 

імітують фізичні досліди, явища або ідеалізовані модельні ситуації, що 

зустрічаються у фізичних задачах. 

Технології комп’ютерного контролю знань студентів грунтуються на 

комп’ютерних контролюючих програмах, які дозволяють викладачу фізики 

проводити поточний і підсумковий контроль знань і умінь, а також відповідних 

способів навчальної діяльності студентів, набутих ними у процесі навчання 

фізики. Як правило, це тестові програми з вибором відповіді. Ці програми 

дозволяють оперативно й проаналізувати знання великих груп студентів та 

надрукувати результати на принтері. Деякі програми забезпечують статистичну 

обробку відповідей студентів, що дозволяє викладачу фізики зрозуміти, які 

розділи курсу вимагають більш якісного опрацювання або повторення.  

Досить часто розробники комп’ютерних технологій навчання фізики, 

використовуючи назву «лабораторна робота», мають на увазі імітацію роботи, 

яка виконується у фізичній лабораторії. Фактично йдеться про комп’ютерну 

модель лабораторної роботи з фізики. 

Таким чином, застосування технологій комп’ютерних навчальних 

програм забезпечує ознайомлення студентів з навчальним матеріалом, 

актуалізує деякі етапи формування основних фізичних понять, дозволяє 

закріпити основні уміння і навички шляхом їх активного застосування в різних 

навчальних ситуаціях. Оскільки Internet стає одним з найпотужніших джерел 

інформації і засобом спілкування мільйонів людей, то підвищується його роль 

як одного з факторів мотивації у навчанні. Але важливо зрозуміти, з якою 

метою можна використовувати його можливості й ресурси. Це може бути 

включення матеріалів мережі у зміст заняття, тобто інтегрувати в програму 

навчання, або для самостійного пошуку інформації студентами. Отже, система 

диференційованого контролю, діагностика знань або тестування в 



комп’ютерній програмі технологічно стає інтерактивним діалогом, який 

дозволяє оцінити знання, вміння, навички й уявлення. 
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІЛОВОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

 

Інтенсивний розвиток економічних і політичних зв’язків Україні з 

іншими країнами світу підвищив зацікавленість до вивчення ділової іноземної 

мови. Як наслідок, виникає потреба у фахівцях, які можуть вільно спілкуватися 

англійською мовою для реалізації поставлених професійних завдань. Слід 

зазначити, що вивчення англійської мови ділової комунікації у немовних 

(нефілологічних) вищих навчальних закладах І–ІІ рівня акредитації не 

розповсюджене, але для закладів, котрі готують майбутніх фахівців до вступу 

на певні факультети університету, де вивчення даного курсу є невід’ємною 

частиною навчального процесу, набуває все більшого культурного та 

соціального значення.  

Для того, щоб ефективно розробити підходи до викладання даної 

дисципліни (особливо акцентуючи увагу на вдосконаленні структури курсу 

«Англійська мова ділової комунікації» для спеціальності «Організація 

виробництва» Економіко-правничого коледжу ЗНУ), перш за все, було чітко 

відібрано зміст навчання англійського ділового мовлення та визначено 

тематичні блоки курсу, відповідно до цього слід виявити необхідні професійно-

комунікативні вміння. Мовленнєві вміння визначаються та інтегруються 

відповідно до мовленнєвої поведінки, яка є специфічною для окремої 

комунікативної ситуації учасників спілкування.  

Так, в плані говоріння, для професійного спілкування, наприклад,  

майбутніх менеджерів важливе значення має монологічне мовлення (доповіді, 

презентації тощо), діалог з елементами монологу, полілог або полілог з 

елементами монологу. Основними вміннями в галузі письма є не лише вміння 

вести ділове листування, укладати ділові угоди, а також вміння робити аналіз та 

висновки з ефективності різних видів міжнародних угод в письмовому вигляді, 

створювати бізнес-плани із детальним обґрунтуванням доцільності та 

ефективності організації бізнесу або реалізації певного фінансового проекту. 



Щодо вмінь аудіювання, то має місце як глобальне, так і детальне розуміння 

почутого автеснтичного запису ділового спілкування тощо. 

Специфіка професійної діяльності менеджерів зумовлює необхідність 

формування у них вмінь ознайомлювального, вивчаючого та пошукового 

читання. Необхідність формувати вміння читати як мінімум у трьох режимах – 

ознайомлювальному, вивчаючому та пошуковому – вимагає розвитку всіх видів 

вмінь, що забезпечують повноту розуміння того, що читається, а саме 

виділення в тексті окремих елементів, співвіднесення один з одним, виведення 

суджень на основі одержаної інформації, оцінювання фактів у співставленні із 

власним досвідом, інтерпретація прочитаного. 

Отже, проаналізувавши специфіку навчання діловому англійському 

мовленню, можна виділити три основні комплекси вправ, які повинні бути 

задіяні викладачами під час викладання курсу: 

− вправи для формування мовленнєвої компетенції в говорінні; 

− вправи для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні; 

− вправи для формування мовленнєвої компетенції у письмі.  

Вправи для формування мовленнєвої компетенції в говорінні є дуже 

важливими для розвитку комунікативних навичок майбутніх спеціалістів. Як 

уже зазначалося раніше, особливого значення для спеціалістів-менеджерів 

набувають монологічне мовлення, діалог з елементами монологу та полілог. 

Навички та вміння монологічного мовлення розвиваються шляхом підготовки 

презентації та доповідей студентів за фаховю тематикою та проведення 

презентаційних проектів (наприклад, групова розробка бізнес-планів) або 

заняття-гра на створення структури власного підприємства. При цьому 

студенти ведуть самостійний пошук автентичної інформації, аналізують її і 

самостійно обирають форму презентації (усна доповідь, використання 

наочності, технічних засобів тощо). 

Вправи для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні 

розвивають навички та вміння, спрямовані як на глобальне, так і на детальне 

розуміння сприйнятої на слух інформації. Так, на практичних заняттях 

студенти, по-перше, слухають доповіді своїх одногрупників англійською 

мовою, перед кожною з яких вони зорієнтовані на виконання певного виду 

роботи на основі почутої інформації. Наприклад, це може бути орієнтація на 

виконання вправ та відповіді на запитання, або обговорення проблематики 

прослуханої доповіді тощо. Крім того, обов’язковим є прослуховування 

автентинчних аудіо-записів та перегляд відео на відповідну тематику («Бізнес-

зустріч», «Співбесіда», «Торгівельні зв’язки» тощо).  

Вправи для формування мовленнєвої компетенції у письмі дозволяють 

вдосконалити  навички під час написання різних видів есе, ділових листів, 

бізнес-планів тощо.  

Таким чином, в результаті даного дослідження були визначені основні 

види вправ та завдань для викладання англійської мови ділової комунікації для 

студентів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. Запропоновані 

види вправ, безумовно, не вичерпують усього розмаїття форм і методів роботи 

зі студентами під час вивчення дисципліни «Англійська мова ділової 



комунікації», але проведене дослідження дозволяє перейти до створення 

подальшої ефективної методики викладання дисципліни. 
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