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Complete removable prosthetics – one 
of the most complex types of treatment in 
prosthodontics, it is associated with pro-
found malfunction in anatomical-physio-
logical interactions within the dentoalve-
olar system.

As the foundation of the current re-
search were 115  patients with complete 
tooth loss and complete removable prosthe-
sis were involved. The first stage of the re-
search was assessment of the jaws atrophy in 
the patients of different age groups, which 
was assessed by classification of I.M. Ox-
man. According to the presented data it is 
revealed, that the I degree of the maxillary 
atrophy occurs in the group of patients aged 
up to 75  years old, predominantly up to 
60 years old. The IV degree of atrophy oc-
curred more often in the age group above 
90  years old and was 57.1% as compared 
with other types of atrophy (Table 1.).

On the subject of the mandibular atro-
phy its severity depends on the age of the 
patients, thus the II type occurred more 
often in the group of patients aged up to 
60 years old and was 45.5%, in the group 
of patients aged up to 75 years the III type 
of the atrophy prevailed and was 43.5% 
and in the group of the patients aged 
above 75 years old the clear tendency to 
the expressed III and IV types of the atro-
phy was observed and was 43.5% and 
34.8% accordingly. In the group aged 
above 90  years old predominated the IV 
type in the proportion of 55.6% as com-
pared with other types of the atrophy 
(Table 2.).

The comparison of the atrophy type 
and the age demonstrated that in the 
group of the patients aged up to 60  y.o. 
compared with above 60 y.o. the criterion 
χ2  was 14.321; df=4; P=0.006, it indicates 

THE FACTOR ANALYSIS OF THE RESULTS OF REMOVABLE 
PROSTHETIC TREATMENT OF PATIENTS WITH COMPLETE 
TOOTH LOSS

A.N. Akbarov, D.A. Abdukadirov
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan

Table 1. 
Distribution of patients according to the maxillary atrophy by I.M. Oxman

Jaw atrophy 
by I.M. Oxman

Maxilla (n=52)

Type I Type II Type III Type IV
abs % abs % abs % abs %

40-59 y.o. (n=8) 2 25,0 4 50,0 1 12,5 1 12,5
60-74 y.o. (n=20) 2 10,0 7 35,0 6 30,0 5 25,0
75-89 y.o. (n=17) 0 0,0 2 11,8 7 41,2 8 47,1
90 y.o. and above (n=7) 0 0,0 1 14,3 2 28,6 4 57,1
Total 4 7,7 14 26,9 16 30,8 18 34,6
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that the increase of the proportion of the 
expressed atrophy with extended and ir-
regular involvement of the alveolar crests, 
the flattening of the palatinal arch with the 
transpositioning of the alveolar processes 
apex level were observed. Thus at the plan-
ning complete prosthetic treatment of pa-
tients with adenty the degree of the man-
dibular atrophy was distinguished as the 
leading factor. The conducted study showed 
that the degree of the atrophy progressed 
according to the patients’ age, therefore the 
results of prosthetic treatment were unsat-
isfactory in the groups of patients aged 
above 60 years old (Table 3.)

Concluding the foregoing it may be 
marked that the jaw atrophy progression 

at complete tooth loss is the most ex-
pressed in patients above 60 years old, in 
which the development of the III and IV 
types of atrophy reached 78.1%, while 
among patients up to 60  years old this 
index didn’t exceed 36.8%.

The reconstruction of artificial teeth 
directly influences on the masticatory 
pressure distribution on the supporting 
tissues at different types of occlusion, 
given the precise conformity of the re-
movable prosthesises basis to the pros-
thetic bed and pliability of mucosa. The 
least degree of alveolar processes atrophy 
was observed in the patients with the set-
ting of artificial teeth of complete remov-
able prostheses lining the crest of alveolar 

Table 2. 
Distribution of patients according to the mandibular atrophy by I.M. Oxman

Jaw atrophy  
by I.M. Oxman

Mandible (n=63)

Type I Type II Type III Type IV
abs % abs % abs % abs %

40-59 y.o. (n=8) 1 9,1 5 45,5 3 27,3 2 18,2
60-74 y.o. (n=20) 1 4,3 4 17,4 10 43,5 8 34,8
75-89 y.o. (n=17) 0 0,0 3 15,0 8 40,0 9 45,0
90 y.o. and above (n=7) 0 0,0 1 11,1 3 33,3 5 55,6
Total 2 3,2 13 20,6 24 38,1 24 38,1

Table 3. 
Distribution of patients according to the mandibular and maxillar atrophy by I.M. Oxman

Jaw atrophy  
by I.M. Oxman

Maxilla and mandible (n=115)

Type I Type II Type III Type IV
abs % abs % abs % abs %

40-59 y.o. (n=8) 3 15,8 9 47,4 4 21,1 3 15,8
60-74 y.o. (n=20) 3 7,0 11 25,6 16 37,2 13 30,2
75-89 y.o. (n=17) 0 0,0 5 13,5 15 40,5 17 45,9
90 y.o. and above (n=7) 0 0,0 2 12,5 5 31,3 9 56,3
Total 6 5,2 27 23,5 40 34,8 42 36,5
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process. Given the foregoing the retro-
spective analysis of the results of conven-
tional treatment with complete removable 
prostheses was conducted out. The analy-
sis of the prosthetic treatment results ac-
cording to the jaw atrophy type is divided 
in good, satisfactory and unsatisfactory. 
Thus at the I type of the atrophy the good 
result of the prosthetic treatment was 
reached in 83.3% of cases, satisfactory  – 
16.7%, unsatisfactory was not observed. 
At the IV type of jaw atrophy the propaga-
tion of unsatisfactory results was 28.6% of 
good, not requiring correction  – 40.5%. 
Generally, the propagation of good results 
of conventional complete removable pros-
thetic treatment in the groups was 46.1%, 
satisfactory – 34.8% and unsatisfactory – 
19.1%.

Thus the jaw atrophy progression at 
complete tooth loss is the most expressed 
in patients aged above 60  years old, at 
which the development of the III and IV 
types of atrophy by I.M. Oxman reaches 
78.1%, while among patients up to 60 years 

old it did not exceed 36.8%, in its turn the 
complete removable prosthetic treatment 
at the I type atrophy has the 100% success-
ful effect, in other cases the frequency of 
unsatisfactory results was 11.1% – II type, 
17.5 – III type and 28.6 – IV type.

References:
1. Bobrov AP, Tkachenko TB, Ryzhak G.A. Age 

features of the oral mucosa // Uspekhi geron-
tologii. – 2007.- T.20, No. 1.- P. 118-120.
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Standardizing the quality of environ-
ment (ecological standardizing) plays an 
important role in providing ecological 
requirements. Requirements, about norms 
of quality of environment, first indicated 
in the law “About protecting nature” (Part 
IV). According to this, negative influence 
of farming on environment is limited 
with norms and standards of quality of 
environment which guarantees ecological 
safety of people, erecting and protecting 
natural resources.

As indicated in ecological law, in orga-
nizing regional producing complexes, de-
veloping industry, agriculture, construc-
tion, reconstructing and repairing cities 
and other living places, norms of influ-
encing on environment are indicated. 
Companies, organizations and establish-
ments must make ecological and other 
measures which order the highest levels 
of influence on environment.

The aim of ecological standardizing – 
is to indicate the limit of influence on 
environment which guarantees and saves 
ecological safety of human, provides us-
ing natural resources without damaging 

them and erecting them in the condition 
of making effective farming. Influencing 
on the limited level  – is understood as 
influencing on the level which does not 
influence on the condition of environ-
ment or change environment, does not 
break ecosystem or make uncomfortable 
results for human. Norms of influencing 
on the limited level are confirmed by state 
organ in the field of protecting environ-
ment and controlling sanitary-epidemics 
as the method of defining them.

Scientific problems of ecological stan-
dardizing were researched by most of the 
ecology-jurist scientists. For example, in 
special scientific literatures which are 
about ecological right, for ecological stan-
dardizing, which is one of the most im-
portant parts of ecological right, the fol-
lowing description is given: ecological 
standardizing – is any kind of anthropo-
genic influence which does not cause to 
destroy the mechanism of erecting itself 
to ecological system and the main mea-
sure of ecological influence which define 
not destroying of biotic balance, differen-
tiation of ecological system[1. 26-31-p].

ECOLOGICAL STANDARDIZING AS THE MEASURE OF LEGAL 
ORDERING OF RADIOACTIVE POLLUTION

Babanazarov Kalbay Rustamovich
Senior scientific researcher of Karakalpak State University,  
Doctor of philosophy (Ph.D) in law.

Resume: The article presents studies about requirements of ecological standardizing, 
its ordering mechanisms, and the basis of ecological-legal ordering of the relations of 
radioactive pollution. The article is also dedicated for scientific-theoretical sides of 
ecological standardizing, problems of using legal norms of the standardizing.

Key words: ecological standardizing, relation of radioactive pollution, norms of 
limited level, ecological condition, natural objects.
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As given in other scientific sources, 
ecological standardizing  – is the limited 
level of influencing on environment (eco-
logical norm, limit) and when we confirm 
to it, it is scientific, legal, administrative 
and other activity which guarantees not 
appearing ecological crisis, saving eco-
logical safety of people and biological 
differentiation. In narrow meaning, eco-
logical standardizing is the activity which 
will be the cause to basing of ecological 
norms[2].

According to the writings of N.Sh.Ra-
jabov, ecological standardizing – as a kind 
of ecological relations, is the activity con-
nected with indicating, stating and imple-
menting quality of environment, size of 
using natural resources and other indica-
tors which are seen in state control in the 
field of ecology and state organs[3. P.7.].

Norms of the limited level (NLL) is 
assessed as the collection of activities of 
the organization which are in valid, being 
projected and planned, and for erecting 
the resource of pollution. Ecological stan-
dardizing is closely connected with the 
activity of state control organs. According 
to their authorities the following states 
ecological norms: the State Committee of 
the Republic of Uzbekistan on Protecting 
Environment, Ministry of health of the 
Republic of Uzbekistan, the State Inspec-
tion of the Republic of Uzbekistan on 
controlling safety in industry, oil-field 
and communal-economic sector. Using 
chemical fertilizers in agriculture is al-
lowed according to the laws of the Repub-
lic of Uzbekistan.

Ecological standardizing is the limited 
level of influencing on ecological system. 

The limited level is understood as the in-
fluence which is not higher than natural 
changes, not brings to negative changes in 
living organisms, and not gets worse the 
quality of environment[4].

We suggest describing ecological stan-
dardizing as the following by taking into 
consideration the above mentioned opin-
ions:

Ecological standardizing – is the activ-
ity which indicates being in the sphere of 
erecting mechanism of ecological system of 
anthropogenic influence which influences 
on nature as a result of human activities, 
not destroying and stability of ecological 
system and biological differentiation, not 
appearing ecological crisis, the limited level 
of providing ecological safety of people and 
influencing on environment and the activ-
ity which is connected with indicating, stat-
ing and implementing the quality of envi-
ronment, size of using natural resources 
and others by state controlling organs in 
the field of protecting environment.

In the process of indicating NLL 
(norms of limited level) we should pay 
attention to the size of water or atmo-
sphere, their peculiarity of absorbing and 
reclamation; type of using water or air of 
atmosphere; location of flowing water and 
peculiarities of air of atmosphere and ob-
jects of water. In this, firstly, absolute 
norms must be indicated if natural objects 
are used for different tasks at the same 
time, secondly, if there are some users of 
natural objects, NLL must be arranged 
according to distribution of producing 
pollution among them.

The quality of environment is the 
basis of carrying out ecological stan-
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dardizing and is expressed on require-
ments which are indicated by state or-
gans of protecting environment. Ecologi-
cal norms are widely used especially in 
assessing influence of planned farming 
or other activities on environment, car-
rying out ecological expertise, carrying 
out the monitoring of environment and 
in the process of controlling the protec-
tion of wisely using natural resources, so 
using natural resources and influencing 
negatively on them may be done only on 
the basis of ecological norms which are 
indicated in law and by conforming to 
them.

In our opinion, it is expedient to con-
form to the following rules in indicating 
the limited level of producing pollution to 
natural objects (water and air of atmo-
sphere) which appear as a result of pro-
duction in companies, establishments and 
organizations. These are:

– first, any kind of subject, which car-
ries out the activity of polluting natural 
objects, must carry out the document 
which is confirmed by the state organ;

– second, norms must be indicated to 
each polluting resource by taking into 
consideration its level of danger;

– third, production of pollution in 
what amount in certain unity of time 
must be definite and it should be in the 
sphere of ecological norms;

– forth, ecological norms must be indi-
cated according to the terms of keeping 
(not getting worse) content and peculiari-
ties of object of water and atmosphere 
which are formed by the influence of 
natural factors.

The following should be mentioned as a 
conclusion, ecological standardizing, as the 
measure of legal ordering of safe relation of 
radioactive pollution, must be further de-
veloped connected with widening of size, 
types and sphere of nowadays ecological 
and farming relations and must be men-
tioned in definite way in norms of legal 
documents of the field which is in valid.

References:
1. Kichigin N. V. Ecological standardizing: 

Problems of uniformity of legal terminolo-
gy. // Ecological right. 2004. №4. p-26-31.

2. Internet site: http://ecocommunity.ru/
project.php?id=1002&type=3&page

3. Rajabov N.Sh. Problems of legal ordering 
of ecological standardizing. Dissertation 
abstract for the scientific degree of doctor 
of juridical science. – T.:TSJI, 2006. p-7

4. Internet site: http://monax.ru/order/
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СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТРЕС-СТІЙКОСТІ  ТА                     
СТРЕС-УРАЗЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ  
ЗА ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА

Романюк В.Л.,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної психології та 
психодіагностики, завідувач лабораторії психофізіології та клінічної психології 
Рівненського державного гуманітарного університету

Анотація.
За результатами теоретичних і практичних досліджень розроблений спосіб 

діагностики стрес-стійкості та стрес-уразливості організму людини за морфо-
логічними показниками – за індексом маси тіла у функціональному зв’язку із осо-
бливостями метаболізму, активністю щитоподібної залози та ймовірністю 
розладів харчової поведінки.

Ключові слова: стрес-стійкість, стрес-уразливість, індекс маси тіла, здоров’я, 
людина.

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ СТРЕСС-УСТОЙЧИВОСТИ 
И СТРЕСС-УЯЗВИМОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 
ПО ИНДЕКСУ МАССЫ ТЕЛА

Аннотация.
По результатам теоретических и практических исследований разработан 

способ диагностики стресс-устойчивости и стресс-уязвимости организма чело-
века по морфологическим показателям – по индексу массы тела в функциональ-
ной связи с особенностями метаболизма, активности щитовидной железы и 
вероятностью расстройств пищевого поведения.

Ключевые слова: стресс-устойчивость, стресс-уязвимость, индекс массы 
тела, здоровье, человек.

THE METHOD OF DIAGNOSTICS OF STRESS RESISTANCE 
AND STRESS VULNERABILITY OF HUMAN ORGANISM  
BASED ON BODY MASS INDEX

Annotation.
According to the results of theoretical and practical investigations, the method of 

diagnostics of stress resistance and stress vulnerability of human organism was developed. 
This method was based on morphological indicators – body mass index in the functional 
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Постановка проблеми. Морфологіч-
ні показники та антропологічні індекси, 
у т.ч. індекс маси тіла є вагомою складо-
вою реактивності організму та у цілому 
здоров’я людини. У зв’язку з цим осно-
вною метою даної статті був пошук 
функціональних зв’язків між різними 
формами реактивності, у т.ч. конститу-
ційної і неспецифічної та розробка на 
цій основі способу діагностики стрес-
стійкості та стрес-уразливості як ком-
понента здоров’я організму людини.

Результати теоретичного і прак-
тичного дослідження.

Здоров’я людини як біо-психо-
соціальний та морфо-функціональний 
феномен тісно пов’язане із реактивніс-
тю організму. Щодо людини виділяють 
наступні форми реактивності: біологіч-
на або видова реактивність; групова 
або конституційна реактивність; інди-
відуальна реактивність (фізіологічна 
реактивність і патологічна реактив-
ність); специфічна реактивність; неспе-
цифічна реактивність ( у т.ч. стрес як 
загальний адаптаційний синдром) [6].

При цьому окремої уваги заслуго-
вує групова або конституційна реак-
тивність, в основі якої  – відповідні 
морфологічні показники (у т.ч. маса 
тіла і ріст) та антропологічні індекси. У 
цілому морфологічні показники та ан-
тропологічні індекси відзеркалюють 
особливості метаболізму (анаболізму і 
катаболізму) організму, а також пове-

дінкової активності та мають вагомі 
зв’язки з емоційною і когнітивною 
сферою людини. Окрім того, маса тіла 
є важливим показником адаптаційно-
пристосувальної діяльності організму, 
який відображає стан структурного та 
енергетичного гомеостазу [5].

У людини із врахуванням вікових і 
статевих особливостей складові стрес-
стійкості тісно пов’язані із динамікою 
метаболізму, у т.ч. із врівноваженістю 
процесів анаболізму і катаболізму під 
час дії відповідних стрес-чинників 
природного і соціального середовища 
існування. У свою чергу, стрес-
уразливість організму людини може 
супроводжуватися домінуванням про-
цесів анаболізму (асиміляції) або про-
цесів катаболізму (дисиміляції). При 
цьому стрес-стійкість та стрес-
уразливість організму значною мірою 
залежить від активності щитоподібної 
залози (гіпофункції, нормофункції, гі-
перфункції) у морфо-функціональній 
єдності з відповідними структурами 
головного мозку – гіпофізом та гіпота-
ламусом.

Для встановлення морфологічних 
показників та антропологічних індек-
сів організму людини використовують 
медичний ростомір та електронні ваги. 
Розрахунки індексу маси тіла (Імт) 
проводять за відповідною формулою:

Імт (кг/м2) = маса тіла (кг): ріст 
(м2).

connection with peculiarities of metabolism, thyroid body activity and the probability of 
eating behavior disorders.

Key words: stress resistance, stress vulnerability, body mass index, health, human 
being.
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Значення показників індексу маси 
тіла (кг/м2) у популяціях людини (у до-
рослих за рекомендаціями ВООЗ, 
1997): 1) індекс маси тіла 16 і менше – 
значний дефіцит маси тіла; 2) індекс 
маси тіла 16-18,5  – дефіцит маси тіла; 
3) індекс маси тіла 18,5-24,9 – антропо-
логічна норма; 4) індекс маси тіла 25-
29,9 – надлишок маси тіла (передожи-
ріння); 5) індекс маси тіла 30-34,9  – 
ожиріння першого ступеню (класу); 6) 
індекс маси тіла 35-39,9  – ожиріння 
другого ступеню (класу); 7) індекс маси 
тіла понад 40 – ожиріння третього сту-
пеню (класу) [4]. При цьому слід від-
мітити, що існує ризик певної сома-
тичної, а також психічної і поведінко-
вої патології при дефіциті або надлиш-
ку маси тіла.

Як правило, при значному дефіциті 
маси тіла проявляється схильність до 
нервової анорексії, а при різних ступе-
нях ожиріння – схильність до нервової 
булімії. У свою чергу, нервова анорек-
сія та нервова булімія  – це розлади 
харчової поведінки як форми девіант-
ної поведінки людини (гіпоталамічні 
синдроми – змінена активність харчо-
вого центру гіпоталамуса як структури 
проміжного мозку). У свою чергу, 
симптоми нервової анорексії та нерво-
вої булімії тісно пов’язані з відповід-
ними процесами метаболізму – анабо-
лізму (асиміляції) і катаболізму (диси-
міляції).

Слід відмітити про вагомі функціо-
нальні зв’язки різних форм реактив-
ності у людини, у т.ч. між груповою 
(конституційною) та неспецифічною 
реактивністю. У більшості неспеци-

фічна реактивність організму реалізу-
ється через стрес як загальний адапта-
ційний синдром.

За визначенням Ганса Сельє 
(1936 р.), стрес – це загальна неспеци-
фічна реакція організму у відповідь на 
дію будь-яких сильних подразників 
(стрес-чинників) середовища існуван-
ня. Внаслідок дії різноманітних стрес-
чинників в організмі виникають одно-
типні фізіологічні та біохімічні зміни, 
спрямовані на їх нейтралізацію. Су-
купність таких змін Ганс Сельє назвав 
загальним адаптаційним синдромом 
(синдромом біологічного стресу), або 
клінічним виявом стресу, який супро-
воджується трьома стадіями: 1) стадія 
тривоги з відповідною фазою шоку 
(зниження захисних механізмів) і фа-
зою протишоку (посилення захисних 
механізмів); домінують процеси ката-
болізму (дисиміляції); 2) стадія опору 
(резистентності, стійкості)  – стадія 
ефективної адаптації до нових умов 
існування; певне домінування проце-
сів анаболізму (асиміляції) або дина-
мічна врівноваженість процесів анабо-
лізму та катаболізму; 3) стадія висна-
ження  – неефективність адаптаційно-
компенсаторних механізмів, 
дезадаптація та суттєве порушення го-
меостазу; домінують процеси катабо-
лізму (дисиміляції) [1, 2, 8].

Таким чином, перша стадія стресу 
із суттєвою зміною основних показни-
ків гомеостазу характеризує у цілому 
стрес-уразливість організму людини. 
Друга стадія стресу, в основному, за-
безпечує механізми оптимальної 
стрес-стійкості організму людини че-
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рез повернення до умовної норми 
основних показників гомеостазу. В 
свою чергу, третя стадія стресу свід-
чить про малу ефективність 
адаптаційно-компенсаторних механіз-
мів та, відповідно, про суттєву стрес-
уразливість організму людини.

Окремо слід відмітити про вагомий 
вплив щитоподібної залози на ріст і 
розвиток організму, а також про взає-
модію щитоподібної залози із сомато-
тропним гормоном гіпофіза та, відпо-
відно, соматоліберином і соматостати-
ном гіпоталамуса [3]. При цьому окре-
мої уваги заслуговує вплив гіпофункції 
або гіперфункції щитоподібної залози 
на метаболізм та гомеостаз організму 
людини в умовах природного дефіциту 
йоду, у т.ч. на території Рівненщини та 
у цілому Західної України [7].

У зв’язку з цим міждисциплінарні 

теоретичні та практичні підходи з від-
повідними морфологічними та психо-
фізіологічними складовими можуть 
включати наступну функціональну 
схему: значення показників індексу 
маси тіла (кількісна оцінка)  – єдність 
конституційної та неспецифічної реак-
тивності організму людини  – особли-
вості стрес-стійкості та стрес-
уразливості (якісна оцінка).

Таким чином, поставлено задачу 
розробити спосіб діагностики стрес-
стійкості та стрес-уразливості організ-
му людини за відповідними морфоло-
гічними показниками та антрополо-
гічним індексом (індексом маси тіла), 
що поєднує кількісну та якісну оцінку 
здоров’я людини у функціональному 
зв’язку із особливостями метаболізму 
(динаміки процесів анаболізму і ката-
болізму), активністю щитоподібної за-

Таблиця 1 
Морфо-функціональна оцінка стрес-стійкості та стрес-уразливості організму 
людини за індексом маси тіла у зв’язку із особливостями метаболізму, 
активністю щитоподібної залози та ймовірністю розладів харчової поведінки 
(Романюк В.Л., 2017)
Значення 
показників 
індексу маси 
тіла (кг/м2)

Характерис-
тика індексу 
маси тіла

Особливості 
стрес-
стійкості / 
стрес-
уразливості

Активність 
щитоподіб-
ної залози

Ймовірність 
розладів 
харчової 
поведінки

Індекс маси 
тіла менше 
18,5

Дефіцит маси 
тіла

Стрес-
уразливість із 
домінуванням 
процесів 
катаболізму

Гіперфункція 
щитоподібної 
залози

Схильність до 
нервової 
анорексії

Індекс маси 
тіла 18,5-24,9

Антропологічна 
норма

Стрес-стійкість 
із балансом 
процесів 
анаболізму і 
катаболізму 

Нормофункція 
щитоподібної 
залози

Ймовірність 
розладів 
харчової 
поведінки 
практично 
відсутня

Індекс маси 
тіла більше 
25,0

Надлишок 
маси тіла

Стрес-
уразливість із 
домінуванням 
процесів 
анаболізму

Гіпофункція 
щитоподібної 
залози

Схильність до 
нервової 
булімії
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лози та ймовірністю розладів харчової 
поведінки.

Поставлена задача вирішується 
тим, що для способу діагностики 
стрес-стійкості та стрес-уразливості 
організму людини за індексом маси 
тіла розроблена відповідна морфо-
функ ціональна оцінка у зв’язку із осо-
бливостями метаболізму (динаміки 
процесів анаболізму і катаболізму), 
активністю щитоподібної залози та 
ймовірністю розладів харчової пове-
дінки (таблиця 1).

Впровадження способу діагностики 
стрес-стійкості та стрес-уразливості 
організму людини за індексом маси тіла 
у цілому сприятиме системним дослі-
дженням щодо теоретичних і практич-
них складових реактивності організму 
у зв’язку із здоров’ям людини (єдності 
конституційної та неспецифічної реак-
тивності), формуванню стратегій здо-
рового способу життя людини із враху-
ванням вікових і статевих особливостей 
активності щитоподібної залози у від-
повідних природних умовах існування, 
а також профілактиці ймовірних роз-
ладів харчової поведінки.

Апробація способу діагностики 
стрес-стійкості та стрес-уразливості 
організму людини за індексом маси тіла 
проведена в умовах лабораторії психо-
фізіології та клінічної психології 
психолого-природничого факультету 
Рівненського державного гуманітарно-
го університету із залученням студентів 
різних курсів денної та заочної форми 
навчання із врахуванням вікових і ста-
тевих особливостей, а також природ-
них і соціальних умов існування.

Висновки та перспективи подаль-
шого дослідження. 1. Здоров’я люди-
ни тісно пов’язане із реактивністю ор-
ганізму, у т.ч. конституційною та не-
специфічною реактивністю у єдиній 
морфо-функціональній системі. 
2. Стрес-стійкість та стрес-уразливість 
є вагомою складовою здоров’я організ-
му людини з відповідною динамікою 
процесів анаболізму і катаболізму та їх 
відображенням у певних морфологіч-
них показниках і антропологічних ін-
дексах. 3. Діагностики стрес-стійкості 
та стрес-уразливості організму люди-
ни за індексом маси тіла у цілому спри-
ятиме формуванню стратегій здорово-
го способу життя, а також профілакти-
ці відповідних розладів психіки і по-
ведінки.

Перспектива теоретичних і прак-
тичних міждисциплінарних дослі-
джень  – у пошуку функціональних 
складових стрес-стійкості та стрес-
уразливості щодо групової (конститу-
ційної) реактивності організму люди-
ни у відповідних умовах природного і 
соціального середовища існування.
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Одним из наиболее ответственных 
факторов, которые обусловливают 
экономическую эффективность ис-
пользования молочного скота, являет-
ся ее продуктивное долголетие. Про-
блема долголетия коров особенно 
остро стоит в условиях современных 
интенсивных технологий производ-
ства молока, когда животные выбыва-
ют из стада после 2,5-3-х и меньше 
лактаций [1,3].

Короткая продолжительность ис-
пользования маточного поголовья при-
водит к низкой оплате продукцией за-
трат на его выращивание, недополучен-
ный приплод, снижение темпов роста 
поголовья и его качественного улучше-
ния и неполной реализации генетиче-
ского потенциала продуктивности, что 
сдерживает рост валового производства 
молока в Украине [2, 4, 5]. Поэтому уве-
личение продолжительности продук-
тивного использования высокопродук-
тивных коров является актуальным.

Цель работы было изучение про-
должительности использования коров 

голштинской породы в зависимости от 
возраста в лактациях в условиях бес-
привязного боксового их содержания.

Материал и методика исследова-
ний. Исследования проводили в 
СООО «Агросвит» Мироновского 
района Киевской области на коровах 
со среднегодовым надоем 7 тыс. кг. Со-
держание коров – беспривязное в бок-
сах. Кормление осуществляется с кор-
мовых столов, доение –  на доильной 
установке «Параллель», оборудован-
ной электронной системой, которая 
позволяет корректировать процесс 
доения от каждой коровы.

Подопытных коров по возрасту в 
лактациях разделили на три группы: I 
группа включала животных с 5-ю и 
более лактациями II –более 3-х и менее 
5-ти лактаций и III – коровы с тремя 
законченными лактации.

Результаты эксперимента и их об-
суждение. В результате исследований 
установлено, что средняя продолжи-
тельность жизни коров с 5-ю и более 
лактациями составила 3380,31 дней, 
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что больше по сравнению с коровами 
II группы на 669,5 дня, или на 24,6 % 
(табл. 1).  

Соответственно и продолжитель-
ность продуктивного использования у 
коров I группы была высокой – 6,60 
лактации, у коров II группы – 4,53. От-
носительно коров III группы, в кото-
рую были включены животные с тремя 
лактациями, то продолжительность их 
жизни составляла 2095,0 дня. Продол-
жительность продуктивного исполь-
зования коров этой группы составила 
3,00 лактации.

Оценивая продуктивность коров в 
зависимости от продолжительности 
продуктивного использования устано-
вили, что пожизненный удой у коров I 
группы был наибольшим – 59477,24 кг, 
тогда как у коров II группы он был 
меньше на 16061,1кг, или на 36 %. Ко-
ровы III группы имели самый высокий 
пожизненный удой среди исследуемых 
групп (31026,36 кг). 

Наряду с пожизненными удоями 
коров, немаловажное значение имеет 
содержание жира в молоке. 

Как показывает анализ, массовая 
доля жира в молоке у коров I группы 
при пожизненном удое 59477,24 кг со-
ставляла 3,81 %, во II –  при меньшем 
удое – 3,83 %, то есть за уменьшение 
удоя на 16061,1 кг массовая доля жира 
повысилась всего на 0,02 %. 

Однако уменьшение надоев коров 
III группы также сопровождалось по-
вышением массовой доли жира, соот-
ветственно, на 0,10 и 0,12 % по сравне-
нию с животными I и II группы.

Наименьшая массовая доля белка в 
молоке коров отмечена с наивысшим 
удоем – 3,21 %. Массовая доля белка в 
молоке коров II группы была выше и 
составила 3,33 %.

Важным показателем оценки пожиз-
ненной продуктивности коров являет-
ся их средний удой за одни сутки жиз-
ни. Сопоставление этого показателя в 

Таблица 1.  
Пожизненная производительность и продолжительность использования коров
Показатель Группа

І ІІ ІІІ 
Возраст ≥ 5 лактаций >3 < 5 лактаций три оконченные 

лактации
Количество коров, гол. 30 30 30
Продолжительность 
жизни, дней

3381,31±64,12 2711,81±76,18 2094,96±46,18

Среднее количество 
лактаций за жизнь

6,60±0,15 4,53±0,07 3,00±0,03

Пожизненный удой, кг 59477,24±
980,68

43416,08±
1350,35

31026,36±
968,39

Жир, % 3,81±0,03 3,83±0,02 3,93±0,18
Белок, % 3,21±0,01* 3,33±0,02 3,22±0,01
Средний удой  
за одни сутки жизни, кг

17,59±0,19 16,01±0,51 14,81±0,18
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опытных группах показало, что от ко-
ров I группы в среднем за сутки жизни 
получен самый высокий показатель – 
17,59 кг молока. А вот, что касается по-
жизненного суточного удоя коров II и 
III группы, то он был ниже по сравне-
нию с I группой на 1,5 кг, и 2,78 кг. 

Заключение. Результаты исследо-
ваний позволяют утверждать, что 
больший экономический эффект на-
блюдается у высокопроизводительных 
коров с более длительным сроком ис-
пользования. 
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A lot of scientists have researched the 
modern feed additives; phytobiotcs, en-
zymes, probiotics, prebiotics, acidifiers 
are the most widespread [3, 6, 7].

However, chelates of microelements are 
more widely used for poultry industry 
than mentioned above feed additives. This 
is a fundamentally new chemical com-
pounds; they combine inorganic constitu-
ent of metal and amino acid. Such com-
pounds are fundamentally different from 
chlorides, sulfates, oxides due to their bio-
logical properties. So chelates are stable in 
acidic and alkaline environment; they have 
good solubility and as a result they are di-
gestible. The introduction of biogenic met-
als into the diet of farm animals is of great 
practical importance; the digestible man-
ganese is also very important [1, 5].

It is known that the basic functions of 
manganese multifaceted in animals. The 

main functions are participation in re-
newable redox reactions, effects on 
growth, blood formation, and functions 
of the endocrine glands. There is evidence 
that it normalizes nitrogen and calcium-
phosphorus metabolism [4, 5].

The aim of this article was to research 
chelated complex of manganese influence 
on the feed efficiency and performance of 
broiler chickens.

The methods of research. The chelated 
complex of manganese affect was re-
searched at the research farm of Vinnytsia 
national agrarian university at the village 
of Ahronomichne. We have formed two 
groups of experimental chickens of cross 
Ross-308 by the principle of analogues; 
each group has 20 heads (table 1). We have 
used chelated complex of manganese (0.2 
kg per 1 ton of mixed fodder) as a compo-
nent of mixed fodder Multyheyn. 
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THE EFFICIENT USAGE OF FODDER FOR BROILER CHICKENS 
FEEDING UNDER THE ACTION OF CHELATED COMPLEX 
OF MANGANESE

Poberezhets J.
- candidate of agricultural sciences, associate professor  
Vinnytsia national agrarian university

Key words: broiler chickens, feeding, manganese, feed, increase, live weight.

Table 1 
The scheme of research experiment
Group The period, days Number of 

chickens, heads
Feeding

comparative basic
1-control 7 37 20 BD (complete feed)
2-research 7 37 20 BD + (0.2 kg per 1 ton 

of mixed fodder)
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As a result of experiment we have con-
trolled the rate of growth of chickens, 
their absolute, relative and average daily 
growth every 7 days. 

Analysis of key indicators was carried 
out according to the procedures [2, 9]. 
Statistical analysis of the resulting mate-
rial was carried out by M.O. Plohinskyy 
method [8].

The results of reserch. The usage of 
chelated manganese complex positively 
influence on the growth of the broilers 
(table 2).

The live weight has increased signifi-
cantly since the 22nd day of growing.  The 
advantage of the experimental chickens 
on the 42nd day was by 7.9%.

The weight of the chickens from the 
second group was larger during the ex-
periment, they dominated their counter-
parts by 6.7% after 22 days of growing, 
6.0% at 29 days, 8.5% at 36 days and 
14.7% at the end of the growing period, 
the 42nd day (table 3).

We should mention that absolute 
growth was higher by 8.1 % than in con-
trol group; we have such results due to the 
action of manganese chelate.

It was proved that the chickens of ex-
perimental group consumed more feed 
(by 3 kg of mixed fodder), but the con-
sumption of it per 1 kg of growth were 
lower by 0.08 kg or 4.39% (table 4).

We have slaughtered the poultry at the 

Table 2 
Live weight of chicken broilers, g
Age of chickens, days Group

1-control 2-research
1 42,4 ± 0,56 42,5 ± 0,32
8 171,2 ± 2,48 174,8 ± 2,41
15 418,6± 5,64 425,6 ± 7,45
22 824,2 ± 8,55 858,2 ± 10,12*
29 1262,4 ± 12,24 1320,2 ±14,76**
36 1856,8 ± 22,32 1965,4±18,11***
42 2452 ± 32,41 2648 ± 17,86***

Table 3 
The average increase in live weight of chickens, g
Age of chickens, days Group

1-control 2-research
8 18,4 ± 0,12 18,9± 0,33
15 35,3 ± 0,61 35,8 ± 0,45
22 57,9 ± 0,45 61,8 ±0,78***
29 62,6 ± 0,74 66,4 ± 0,92**
36 84,9 ± 1,02 92,2 ± 0,64***
42 85,0 ± 1,44 97,5 ± 2,21***
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end of the experiment; the positive influ-
ence of the researched manganese form 
has been proved.

Conclusions:  
1. The usage of chelated complex of 

manganese (0.2 kg per 1 ton of mixed 
fodder) as a component of mixed fodder 
Multyheyn facilitates the increasing of 
live weight of broiler chickens by 7.9 %; 
we have an increasing of absolute growth 
by 8.1%

2. It was found that the use chelated 
manganese complex feed for feeding 
broiler chickens costs decreased by 4.3% 
compared with the control.
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Київ та його приміська зона завжди 
розглядалися як єдиний територіаль-
ний, соціально-економічний і рекреа-
ційний комплекс, розвиток якого від-
бувається на принципах узгодженості 
його окремих функціональних та тери-
торіальних складових та взаємодопов-
нюваності (компліментарності). Від-
повідно до цього, з часом приміська 
зона зазнавала змін і мала тенденцію 
до розширення і подальшого погли-
нання містом. Більшість окраїнних ма-
сивів Києва мають автотентичні назви 
з раніше існуючими тут населеними 
пунктами. Включення їх в межі міста 
відбувалося з ростом населення і тіс-
ної  комплексної інтеграції. Цей про-
цес відбувається і сьогодні.

Київ – столиця України і його вплив 
на прилеглі території залежить від тем-
пів його розвитку і комплексних інтер-
есів міста, які відбуваються відповідно 
до коротко- і довгострокового плану-
вання. За дією останніх планів, при-
міська зона міста Києва складається з 
певних адміністративних одиниць, 
якими є райони. 

В північній частині приміської зони 
розташований Вишгородський ра-
йон  – один з найбільших за площею. 

Північно-східна частина району межує 
з Чернігівською областю, північний за-
хід з Іванківськім, південний схід – з 
Броварським, південний захід – з Бо-
родянським районами. На півдні межа 
району проходить з кордоном міста 
Києва (Оболонський і Деснянський 
райони) і невеликою частиною Києво-
Святошинського району. З півночі на 
південь район перетинає річка Дніпро. 
На території району розташовані се-
редня і нижня ділянки Київського во-
досховища, яка за площею займають 
близько четвертої частини району. 

Східну частину приміської зони 
Києва представляють два райони: Бро-
варський та Бориспільський. Бровар-
ський район в північній та східній 
частині межує з Чернігівською облас-
тю, на заході – з Вишгородським райо-
ном і з Деснянським, Дніпровським і 
Дарницьким районами міста Києва. 
На південній частині межа проходить 
з Бориспільським і Баришівським ра-
йонами. Бориспільський район також 
відноситься до одних з найбільших в 
області. На півночі його межа прохо-
дить з Броварським районом і Дар-
ницьким і частково з Голосіївським 
районами міста Києва, на сході – з Ба-

РАЙОНИ ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ МІСТА КИЄВА  
І ЇХ РОЗТАШУВАННЯ
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ришівським і Переяслав-Хмель ниць-
ким районами, в східній частині район 
межує з Обухівським, на півдні – з Ка-
гарлицьким районами. Границя райо-
ну вздовж західної і південної частин 
проходить по акваторії Канівського 
водосховища.

Південну частину приміської зони 
міста Києва складають компактно роз-
ташовані три райони: Обухівський, 
Васильківський і Фастівський. Обухів-
ський на півночі межує з Києво-
Святошинським районом та Голосіїв-
ським районом м. Києва, зі сходу – з 
Бориспільським, з заходу – з Василь-
ківським і з півдня – з Кагарлицьким і 
Білоцерківським районами. Васильків-
ський район, найбільший у цій групі, в 
північній частині має кордон з Києво-
Святошинським районом, зі сходу і 
заходу, відповідно, межа проходить з 
Обухівським і Фастівським районами, 
а на півдні – з Білоцерківським. Фас-
тівський район, найвіддаленіший від 
столиці, серед всіх районів приміської 
зони. На півночі він межує з Макарів-
ським районом, на півдні – зі Сквир-
ським і Білоцерківським, на східній 
його частині границя проходить з  Ва-
сильківським районом, а на західній – 
з Житомирською областю. 

Із заходу приміська зона представ-
лена трьома районами: Києво-
Святошинським, Макарівським і Бо-
родянським. Києво-Святошинський 
район має найбільшу протяжність гра-
ниці з містом Києвом, яка проходить зі 
сходу до південного сходу району і 
межує з частиною Оболонського, Свя-
тошинським, Соломенським, Голосіїв-

ським районами столиці. Західна час-
тина району межує з Макарівським, 
південна – з Васильківським і частково 
з Обухівським районами. На півночі 
межа району проходить переважно з 
Бородянським і невеликою ділянкою 
Вишгородського району. Район має 
С-подібну форму і практично «обгор-
тає» Київ із заходу. Межі Макарівсько-
го району на півночі і півдні прохо-
дять, відповідно з Бородянським і Фас-
тівським районами, зі сходу розташо-
ваний Києво-Святошинський район, з 
заходу - Житомирська область. Боро-
дянський район має таке розташуван-
ня: його північна частина межує з 
Іванківським районом, північно-східна 
– з Вишгородським, південно-східна – 
з Києво-Святошинським, південна і 
південно-західна – з Макарівським ра-
йонами і західна – з Житомирською 
областю [1]. 

Всього в межах приміської зони 
розташовані 12 міст, 24 селища місько-
го типу та 575 сільських населених 
пунктів [1]. 

Комплексна взаємодія цих районів і 
міста Києва тісно поєднується відбува-
ється на території трьох типів ландшаф-
тів: ландшафтами Полісся в західній час-
тині, ландшафтами долини Дніпра на 
сході і півночі, та ландшафтами право-
бережного лісостепу на півдні [2, 3].

Виходячи з наведеного, приміська 
зона міста Києва охоплює територію 
радіусом близько 50-60 км і має у сво-
єму складі дев’ять районів, п’ять, з 
яких безпосередньо межують з самім 
містом і розташовані на трьох типах 
ландшафтів. 
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As we know, a newspaper is the means 
of both informing and convincing. It is for 
mass and, at the same time, diverse audito-
rium, so it has to turn it into readers. Thus, 
the aim of the newspaper is to provide its 
readers with information and have certain 
emotional influence on them.

Each text represents a component of a 
certain textual space and each textual 
space – a certain genre. How can an infor-
mational note and a reportage transform 

into textual space? To answer this ques-
tion, we must define how the system of 
differentiating constituent features of in-
formational note and reportage are pre-
sented in the modern theory of journalis-
tic genres. First of all, let’s look at the 
classification of journalistic genres pre-
sented by M. Gventsadze (1986):

Informational group of genres: a 
note, a reportage, a report, an interview;

Analytical group of genres: corre-
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OF INFORMATIONAL NOTE AND REPORTAGE 
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spondence, an article, a review, a feuil-
leton, a press review, a letter;

Fiction and publicist group of genres: 
essay, sketch, feuilleton, pamphlet, epi-
gram (1, 107).

According to the author, “the basis for 
the classification of genre groups are the 
following” (ibid.):

Informational group of genres: op-
erative, short note about a separate fact, 
event, story;

Analytical group of genres: revealing 
link between facts and its analysis and 
generalization;

Fiction and publicist group of genres: 
reference to fiction means, using both 
conceptual and expressive means 
(ibid.:108).

The author gives the following com-
ment on the above model characteristic: 
“the listed features unite newspaper genres 
which belong to different groups. Their 
specification within the group is based on 
individual features. For example, the 
genres which belong to the informational 
group are differentiated by the following 
features: inform us about a new fact, 
event – a note; inform us about a new fact, 
event in detail – report; inform us about 
the development of a new fact, event by a 
participant or a witness  – reportage; in-
form us about the event together with the 
comments of third party  – interview” 
(ibid. 110).

The present article will focus on the 
constituent differentiating features of in-
formational note and reportage as genres.

The whole system of informational 
genres has got one common feature  – 
each of them represents certain informa-

tion about an event, which can be consid-
ered a constituent feature of the whole 
genre category. Therefore, informational 
note must be considered to be the central 
genre in this system. In other words, in-
formational note is the only genre which 
even with its nomination corresponds to 
the content of the central category of 
journalism.

Below, we present the typology of in-
formational note introduced by one of the 
representatives of modern theory of jour-
nalistic genres, A. Tetrichny:

‘Factual’: the journalist intends to in-
form us about a certain fact as something 
real;

‘Presumptive’: the journalist intends to 
express presumption about the possible 
existence of a certain fact;

‘Preventive’: the journalist intends to 
warn the reader about a certain possible 
event;

‘Evaluative’: the journalist intends to 
evaluate a certain event;

‘Normative’: the journalist intends to 
express his/her opinion whether the event 
is relevant to the existing political, social 
and moral norms;

‘Program’: the journalist intends to 
advise the society on how they should 
behave in case of a certain fact and, most 
importantly, towards this fact (2).

Informational note as a genre requires 
not only information about a certain fact 
but also about localization of this fact in 
the past. From linguistic and textual per-
spective, it must be realized by the com-
positional form of speech – narration. In 
an English text it is expressed by Past 
Simple, which creates “the compositional 
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frame” of the text: it begins and ends with 
this tense form. Though it doesn’t mean 
that informational note can’t include oth-
er forms as well. In this case we can talk 
about the “mixed” compositional struc-
ture of the text. It is interesting to note 
that the Present Simple form in the text 
might indicate that at a certain moment, 
informational note is transformed into 
reportage or analytical genre.

In the modern theory of journalistic 
genres, reportage as an informational 
genre holds particular place and differs 
from other genres with its characteristic 
features. Which are these characteristic 
features? It must be noted that in journal-
istic theory, there is genre definition and 
classification according to three points of 
view – object (topic), function (task) and 
method. Though, object, or topic, must be 
considered to be the main among them: 
according to L. Shibaeva (2006): “the mo-
ment of choosing a topic is a step to 
choosing a genre” (3). This means that the 
topic of a genre includes not only its func-
tion and method but also the constituent 
features of the genre.

The above mentioned author suggests 
the following constituent features of re-
portage as a genre:

1. It is always dedicated to a certain 
event – irrespective of the field in which it 
occurs;

2. Reportage not only presents the 
event; its constituent feature is to show 
how it happens;

3. Reportage must show how the event 
happened in “reality”; i.e., it must “create 
the dynamic panorama of the reality”;

4. Reportage is characterized by the 
“consistent expression of the event”;

5. Reportage is characterized by the 
“extreme documentality: reportage is de-
prived of reconstruction, retrospection 
and creative fiction”;

6. Reportage is characterized by the 
“figurative analysis: answering the question 
how was the event developing, the publicist 
takes on the role of a researcher as well”;

7. Reportage is characterized by the “ac-
tive role of the reporter as a personality”.

As we have mentioned above, informa-
tional note and reportage as genres would 
not be able to create their own textual space 
without the transposition and transforma-
tion of differentiating features of the genres.
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Контент-аналіз – якісно-кількісний 
метод вивчення текстів, який характе-
ризується об’єктивністю висновків і 
строгістю процедури та полягає у 
квантифікаційній (тобто кількісному 
вираженні якісних ознак) обробці тек-
сту з подальшою інтерпретацією ре-
зультатів. Предметом контент-аналізу 
можуть бути як проблеми соціальної 
дійсності, котрі висловлюються чи на-
впаки приховуються у виданнях, так і 
внутрішні закономірності самого 
об’єкта дослідження [6, 12].

Популярність контент-аналізу ґрун-
тується на тому, що цей метод дозво-

ляє виміряти не тільки людську пове-
дінку (якщо вважати, що вербальна 
поведінка є її формою). На відміну від 
опитувань, контент-аналіз вимірює не 
те, що люди говорять, що зробили чи 
зроблять, а те, що вони справді зроби-
ли, тобто викрити приховані наміри.

Може використовуватися як осно-
вний метод дослідження (наприклад, 
контент-аналіз тексту при дослідженні 
політичної чи соціальної спрямованості 
газети), у поєднанні з іншими методами 
(наприклад, у дослідженні ефективності 
функціонування засобів масової інфор-
мації), допоміжний або контрольний 

КОНТЕНТ-МОНІТОРИНГ ХЕРСОНСЬКИХ МІСЬКИХ 
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(наприклад, при класифікації відповідей 
на відкриті запитання анкет).

Виділяють два основних типи 
контент-аналізу: кількісний та якісний. 

Якщо кількісний аналіз націлений 
на виявлення частоти окремих тем, слів 
або символів, що містяться у тексті, то 
якісний аналіз пов’язаний з фіксуван-
ням нетривіальних висловлювань, вер-
бальних мовних інтонацій з розумін-
ням цінності змісту повідомлення.

Відомий дослідник Г. Лассвелл вва-
жав, що головний принцип контент-
аналізу –розчленувати, певним чином 
«анатомувати суцільний масив тексту 
так, щоб найдрібніша одиниця аналізу 
включала якості цілого, і на підставі 
переваги тих чи інших тверджень ви-
явити тенденції розвитку» [5, 88].

Тобто Г. Лассвелл за основу поста-
вив процедуру контент-аналізу. Росій-
ський дослідник А. Н. Алексєєв, а слі-
дом за ним Т. А. Жарікова, виділяли 
такі основні загальні принципи будь-
якого контент-аналізу: 

а) сходження від тексту до позатек-
стової реальності (тобто до соціальної 
дійсності у її різноманітності, а не тіль-
ки до джерела); 

б) строгість дослідження [5, 94].
Якісний контент-аналіз націлений 

на поглиблене змістовне вивчення тек-
стового матеріалу, в тому числі з точки 
зору контексту, в якому представлені 
виділені категорії. Підсумки формулю-
ються тут із урахуванням взаємозв’язків 
змістовних елементів і їх відносної зна-
чущості (рангом) у структурі тексту. 
Так, для того, щоб порівняти ставлення 
різних політиків до проблеми мирного 

врегулювання, дослідник повинен праг-
нути не просто виділити відповідне 
поняття, а й визначити, чи є його про-
блематика головною в системі декларо-
ваних позицій, варіанти її конотації, 
ступінь деталізації, емоційне забарв-
лення тощо. Залежно від завдань дослі-
дження якісний контент-аналіз може 
бути доповнений деякими елементами 
кількісного контент-аналізу.

Кількісний контент-аналіз має 
обов’язково включати стандартизова-
ні процедури підрахунку виділених ка-
тегорій. Для формулювання висновків 
вирішальне значення мають кількісні 
величини, які характеризують ту чи 
іншу категорію. Наприклад, якщо до-
слідник прагне отримати уявлення про 
те, наскільки значиме поняття «мирне 
врегулювання» для лідерів ворогуючих 
сторін і згоден із припущенням, що 
воно приблизно визначається часто-
тою згадування цього поняття в офі-
ційних промовах, то тоді, після відпо-
відних арифметичних підрахунків, він 
отримає певні кількісні показники. 
Показники можуть відрізнятися або, 
навпаки, бути близькі за абсолютним 
значенням, яке буде враховуватися при 
інтерпретації результатів обробки. 

Завдання можна ускладнити, по-
ставивши як попередню умову виді-
лення всіх змістовних у смисловому 
відношенні одиниць відповідних тек-
стів, а потім підрахувавши відносну 
значимість даного вираження в порів-
нянні з іншими. Примітним є те, що в 
обох випадках основна частина підра-
хунків може бути виконана із застосу-
ванням простих комп’ютерних про-
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грам або звичайним механічним під-
рахунком.

За попередньо виконаним контент-
аналізом двох найрозповсюджених хер-
сонських міських тижневиків, можна 
зазначити, що більшою мірою «Гривна» 
– незалежне інформаційно-економічне, 
культурно-просвітницьке видання; у 
той час як зміст газети «Вгору» – пере-
важно представлений матеріалами 
громадсько-політичного спрямування.

Читацька аудиторія обох тижневи-
ків – представники практично всіх со-
ціальних та вікових груп населення 
Херсона. За допомогою контент-
аналізу виявлено, що інформаційна 
політика газет «Гривна» і «Вгору» –  не-
залежне, об’єктивне висвітлення акту-
альних подій, проблем і соціальних 
явищ міста Херсон  і області.

Після виконання кількісного 
контент-моніторингу можна стверджу-
вати, що за інформаційним наповне-
нням міська газета «Вгору» випереджає 
«Гривну». Спочатку було виконано мо-
ніторинг вищезазначених тижневиків 
протягом ІІ і ІІІ кварталів 2016 р. та під-
раховано математичним методом се-
реднього арифметичного кількість сто-
рінок: «Гривна» – 32 с., «Вгору» – 28 с. 
Наступний етап –  механічне підраху-
вання кількості реклами в номерах га-
зет. Далі, шляхом зіставлення та порів-
няння кількості рекламних матеріалів 
із інформаційними було виявлено від-
соткову частку рекламних повідомлень 
(комерційних та приватних оголошень). 
Отже, кількість реклами у міській газеті 
«Гривна» сягає майже 40% (39,18%), в 
той час як «Вгору» має лише 23,37%.

Тижневик «Вгору» – єдине видання 
в області, яке власними силами прово-
дить і публікує журналістські розсліду-
вання. Багато уваги на сторінках видан-
ня приділяється питанням прозорості 
та підзвітності міської влади, прозорос-
ті формування й використання місце-
вих бюджетів, контролю за законністю 
та ефективністю використання майна 
громади м. Херсона, доступу до офіцій-
ної інформації; ефективності роботи 
правоохоронних та судових органів, пе-
нітенціарної системи, комунального 
сектору та запровадження енергозбері-
гаючих технологій. А також ведеться 
обговорення шляхів вирішення підня-
тих проблем. Шеф-редактор – відома 
правозахисниця Алла Тютюнник. «Вго-
ру» – єдине видання в області, яке влас-
ними силами проводить і публікує 
журналістські розслідування. На базі 
газети створена перша в області Аген-
ція журналістський розслідувань 
«АЖУР «Вгору»[3]. 

У свою чергу, газета «Гривна» пози-
ціонує себе як незалежне інформацій-
не видання. Виходить у світ в Херсоні з 
1994 року. Газета «Суботній випуск» 
видається з листопада 2001 року. Газе-
та «Гривна» є одним із наймасовіших 
друкованих видань регіону, –  чисель-
ність читацької аудиторії одного номе-
ра становить 200 тис. осіб.

Тижневик «Гривна» – один із засно-
вників Асоціації «Незалежні регіо-
нальні видавці України», член WAN 
(Всесвітній газетній асоціації) [ 4].

У наведеній далі таблиці подано по-
рівняльний аналіз вищезазначених ви-
дань [1], [ 2].
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Назва «Вгору» «Гривна»

Періодичність Газета виходить раз на тиждень Газета виходить раз на тиждень
Рік заснування 2002 р. 1996 р.
Головний 
редактор

Шеф-редактор Алла Тютюнник Шеф-редактор Валерій Баянжу, головний 
редактор Сергій Болотов

Наклад (тираж) 16 000 примірників 52 000 примірників
Ціна Рекомендована ціна 3 грн. Рекомендована ціна від  

2, 75 грн до 4 грн.
Розповсюд- 
ження

Місто Херсон Приблизно 30% загального накладу 
розповсюджується по області, 70% –  по 
Херсону. 

Середня 
кількість аркушів

Від 24 до 32 аркушів, середня 
кількість –  28

Від 24 до 36 аркушів, середня кількість –  
32

Поліграфічне  
виконання

Газета друкується у ВАТ 
«Видавництво “Наддніпрянська 
правда”» 
(за адресою Миколаївське шосе, 5 
км).

Газета друкується у ВАТ «Херсонська 
міська друкарня» (за адресою вул. 
Університетська, 31) на новому 
(встановленому в 2006 році) шведському 
устаткуванні SOLNA.

Кольорове 
виконання

Чорно-біла газета, має 4 кольорові 
сторінки (перша, остання і всередині). 

Чорно-біла газета, має 4 кольорові сторінки 
(перша, остання і всередині).

Політика 
видання

Незалежний громадсько-політичний 
тижневик

Незалежне інформаційно-економічне, 
культурно-просвітницьке видання

Наявність 
електронної  
версії (сайт)

Так, http://vgoru.org Так, http://www.grivna.ks.ua 
Також наявна мобільна версія сайту.

День виходу Четвер Середа
Мета й цінності 
видання

Розвиток громадянського суспільства 
у Херсонській області.

Незалежне, об’єктивне висвітлення подій, 
проблем і соціальних явищ міста і області

Мова Переважно українська, російська. Російська, українська.
Тематичне  
спрямування

Основні теми: права людини, 
правозахист, цінності громадянського 
суспільства, розвиток правового 
сектора, філантропія, взаємодія влади 
і громади, міжнародний досвід.

Соціальні події, економіка, право, політика, 
екологія, спорт, юридична консультація, 
історія краю, медицина, дозвілля, реклама 
та приватні оголошення.

Жанрове 
розмаїття

Переважають інформаційні жанри: 
замітка, коментар. Наявні також 
аналітичні статті

Короткі інформаційні повідомлення, 
рекламні матеріали.

Обсяг реклами 23,37% 39,18%
Наявність 
розважальних 
матеріалів

Кросворд, сканворд, телепрограма на 
тиждень, анекдоти, карикатури.

Кросворд, сканворд, гороскоп, анекдоти, 
карикатури, телепрограма на тиждень (за 
бажанням). 

Слоган Висока журналістика. Газета «Вгору» 
– для тих, хто хоче жити краще.

«Гривна» – новий формат

Редакторські 
матеріали

Колонка редактора відсутня, проте 
редакторський колектив на офіційному 
сайті регулярно публікує цикл історій 
про допомогу (в тому числі й у 
правовій сфері) переселенцям, їхнє 
працевлаштування, життя тощо. 

Шеф-редактор приблизно 2 рази на місяць 
випускає статті на «гострі» теми, які 
цікавлять більшість населення, тависловлює 
в них власне ставлення до ситуації. 
Наприклад: «В борьбе за народное дело они 
– инородное тело!» (№11 (1158)), де 
засуджує дії депутатів міськради та мера.

Спецпроекти Допомога ЗСУ, допомога 
переселенцям, будуємо Херсонщину 
разом, Херсонщина:курс на 
Євросоюз,Євромайдан, Права 
людини, Поліція для громади.

Абітурієнт, ЧП (тематичні спецвипуски, 
в яких ідеться про те, що робити під час 
землетрусу, вибуху тощо), Твоя безпека, 
Дачний задачник (поради для дачників).
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Контент-аналіз медійного простору 
дозволив визначити його основні озна-
ки. Усі аналізовані газети є щотижне-
виками (дають можливість задоволь-
нити діапазон потреб читацької ауди-
торії, звести інформацію в єдиний ряд, 
простежити тижневі події в розвитку 
та динаміці); мають локальну терито-
рію розповсюдження, безпосередньо 
пов’язані з життям і проблемами міс-
цевої спільноти, але беруть участь у 
формуванні регіонального інформа-
ційного середовища; декларують дво-
мовність.

Серед зауважень і порад вважаємо 
доцільним приділити увагу оптиміза-
ції редакційної політики міських газет 
із урахуванням виявленого порушення 
балансу контенту в співвідношенні 
між форматом та обсягом видання (зо-
крема, забагато реклами та розважаль-
них матеріалів в газеті «Гривна»).

Ефективним варіантом покращен-
ня медіасфери Херсона є один із спосо-
бів формування єдиного інформацій-
ного соціально-творчого простору  
міста, тобто конвергентної моделі 
(конвергентне ЗМІ – як соціально-
творча бізнес-модель). Сучасну міську 
газету слід розглядати не в якості окре-
мого явища, а  як органічний елемент 
конвергентного медіа, що об’єднує 
традиційний формат ЗМІ (друковану 
версію газети), глобальні телекомуні-
каційні засоби (інтернет-мережну вер-
сію) і набір дієвих технологій роботи з 
масовою аудиторією загалом.

За допомогою контент-моніторингу 
виявлено втілення комунікативної па-
радигми як моделі рівноправності 

учасників комунікаційного процесу 
(тобто не можна стверджувати що пев-
не видання домінує на медіаринку).

Наступним варіантом удосконален-
ня, ми пропонуємо створити передумо-
ви для впровадження в журналістську 
практику соціально-творчої моделі 
функціонування міської газети: розро-
бити принципово нову стратегію взає-
модії читачів із газетою (інтерактивне 
залучення читача до основної версії ви-
дання; корегування діяльності з ураху-
ванням читацького попиту; залучення 
читачів як продуцентів власних публі-
кацій, для цього необхідний повноцін-
ний постійний діалог, тобто неперерив-
на комунікація); створити сервіси для 
публікації читачами «своїх» власних 
новин; використовувати інтерактивні 
опитування; практикувати онлайн-
конференції; здійснювати веб-
взаємодію у межах спеціальних проек-
тів; організовувати зустрічі та обгово-
рення, а для мережної версії можна 
створювати паралельні гіпертекстові 
публікації; започаткувати структурова-
ну блогосферу (активну соціально-
комунікативну зону блогерів – журна-
лістів й читачів-користувачів), яка не 
тільки соціалізує комунікантів, але й 
актуалізує творчі функції.

Отже, творчо-соціальна парадигма 
функціонування міської газети – це, 
передусім, модель пошуку передумов 
створення конкурентоздатної «схеми» 
або базисної форми як «ідеальної» мо-
делі позиціонування газети.
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1. ПЕРЕДМОВА
Одним з найголовніших аспектів 

педагогічної діяльності взагалі та мис-
тецької педагогіки зокрема є вихован-
ня в учнів національної свідомості, 
почуття патріотизму, гордості за свій 
народ та його надбання.

Актуальність даної теми особливо 
гостро постає саме в сьогоденні, 
оскільки відродження української на-
ціональної культури є наріжним каме-
нем у підвалинах створення і розбудо-
ви самостійної незалежної держави.

Що ж вирізняє нас, українців, між 
іншими націями? Це, звичайно, наша 
солов’їна мова, наша культура, наші 
традиції, звичаї, які й складають на-
родне надбання, передане нам нашими 
пращурами. Це і є той неоціненний 
скарб, який ми маємо берегти, вивча-
ти, розвивати й примножувати, аби не 
висохло те цілюще джерело, яке жи-
вить усіх нас і дає натхнення майстрам 
професійного мистецтва.

Українська хорова музика, неза-
лежно від напрямку – народна чи ака-
демічна, є яскравим втіленням націо-
нальної основи всієї нашої культури. 
Хоровий колектив дитячої музичної 

школі обов’язково повинен мати в сво-
єму репертуарі кілька зразків обробок 
українських народних пісень.

Дана розробка уроку адресована 
викладачам музичної школи для прак-
тичних занять з хоровим колективом. 
За бажанням, нею можуть скористати-
ся також і викладачі музики загально-
освітніх шкіл, керівники хорових чи 
фольклорних гуртків і навіть учителі 
української літератури, узявши до ро-
боти деякі форми.

Розробка, окрім основних пунктів, 
головним з яких є план-конспект уро-
ку та методичні рекомендації щодо 
його проведення, містить також додат-
ки, у яких вміщено нотні записи вико-
ристовуваного на занятті музичного 
матеріалу, фотоілюстрації фрагментів 
обрядових дійств, а також фотографії 
основних моментів уроку. Також по-
дається список використаних джерел.

2. ВСТУП
З прадавніх часів до нас ідуть жит-

тєва мудрість та настанови щодо спо-
собу життя. Вони закладені в україн-
ських звичаях, традиціях, обрядах, 
адже в них  – світовідчуття та світо-

«ЖАНРОВЕ БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ» 
(методична розробка уроку)

Шерстюк Т. А.
Старший викладач вокально-хорового відділу Балаклійська дитяча 
музична школа Харківської області, Україна
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сприймання нашого народу. У них по-
яснюються та обґрунтовуються взає-
мини між людьми, цінність духовної 
культури як окремої людини, так і на-
роду взагалі. 

Традиції та звичаї народу у біль-
шості своїй знайшли відтворення в 
його фольклорі, а обрядові дійства пе-
редавались із покоління в покоління, 
побутуючи в піснях і казках, прислів’ях 
і загадках, прикметах і повір’ях тощо.

І дотепер людському пізнанню від-
криваються нові сторінки споконвіч-
них традицій, які несуть у собі іскру 
національного буття, але, разом з тим, 
розвиваються й доповнюються, вбира-
ючи в себе нові риси, притаманні су-
часному суспільству. Одначе на першо-
му місці стоїть усе ж традиційність, 
закладена в свідомість нації з часів си-
вої давнини.

Саме потреба відродження націо-
нальних традицій та звичаїв свого часу 
спонукала мене до створення в музич-
ній школі творчого дитячого колекти-
ву, до складу якого увійшло кілька 
хлопчиків та дівчаток, що виявили ба-
жання співати українських пісень.

З тих пір минуло більше п’ятнадцяти 
років. Невеличкий гурточок «Слобо-
жанські малята» переріс у могутній 
колектив  – Народний гурт народної 
пісні «Весела Слобода», супутниками 
якого стали «Лелеченьки» й «Краплин-
ки», «Черешенька» й «Співаночка», 
«Веселка» й «Соловейки» – учні класу 
народного співу Балаклійської дитячої 
музичної школи.

Українська народна пісня в усьому 
своєму жанровому розмаїтті є голо-

вним об’єктом нашої творчості. І, зви-
чайно ж, неможливо уявити наші кон-
церти без фрагментів обрядових дійств 
на основі українського фольклору.

Звичайно, в одному, тому чи іншо-
му, фрагменті неможливо відтворити 
всього багатства народних звичаїв і 
традицій. Але ті, хай невеликі, напра-
цювання, які ми зробили разом з мої-
ми учнями, вже є певним кроком до 
пізнання народних скарбів, а обрядові 
пісні, які діти вивчають, назавжди осі-
дають у їх свідомості.

 3. ОСНОВНА ЧАСТИНА
3.1. Характеристика та навчально-

виховна мета уроку
Тема уроку: Жанрове багатство 

української народної пісні.
Мета уроку:
пізнавальна (освітня): Закріплен-

ня і узагальнення знань з визначення 
жанрів української народної пісні, їх 
змісту та художніх особливостей;

розвивальна: Розвивати вміння 
виразного, емоційного виконання на-
родних пісень, навички грамотного 
гуртового та хорового співу, чистоти 
інтонування та гармонійного слуху, 
аналізувати пісню за нотним записом;

виховна: Виховання почуття патрі-
отизму, національної гордості за свій 
народ, за його культуру, бажання ви-
вчати й відтворювати традиції й звичаї 
українського народу, його пісенну 
спадщину.

Тип уроку: урок узагальнення та 
систематизація знань і навичок.

Методичні прийоми: cловесний, 
наочний, практичний, активізація слу-
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ху, звернення до музичного сприйнят-
тя та уяви, розвиток мислення.

Обладнання: фортепіано, стільці, 
акордеон, скрипка, шумові інструмен-
ти, фото фрагментів обрядових дійств, 
атрибути народних обрядових дійств 
(Різдвяна зірка, сніп, коровай, купаль-
ський вінок, жайворонки з тіста), ар-
куші з нотними записами мелодій пі-
сень, вишиті рушники, годинник.

Музичний матеріал: українські на-
родні пісні

«А задумав чижик»,
«Ой минула вже зима»,
«Ой снопе, снопе»,
«Добрий вечір тобі, пане господарю»,
«Ой сивая та і зозуленька»,
«Ластівонька прилітала»,
«Старий рік минає»,
«Ой там на горі»,
«Ой піду я в ліс по дрова»,
«Зеленеє жито»,
«Ой на горі та й женці жнуть»,
«Побреду, побреду»,
«Соловей у саду»,
«Козацьке весілля»,
«Ой джигуне, джигуне»,
«Ой під вишнею»,
«Понад ставом стежечка»,
«Ішов козак потайком»,
«Кину кужіль на полицю»,
«Я в матері одна була».
Міжпредметні зв’язки: сольфеджіо, 

музична література, український фоль-
клор, українська література, історія 
України.

3.2. Конспект уроку та методичні ре-
комендації щодо проведення заняття

План уроку
Організаційний момент.

Розспівування.
Робота з музичним матеріалом.
Закріплення.
Підведення підсумку. Оцінки.
Домашнє завдання.  
Хід уроку
Привітання. Оголошення теми та 

мети відкритого заняття.
Розспівування. Розспівки з закри-

тим ротом, на голосні звуки, legato, 
staccato, з текстом (поспівка «Кума», 
скоромовка «Маргарита»). Спів гармо-
нічної послідовності Т5/3  – S6/4  – 
Т5/3 – D6/3 –Т5/3. Назвати акорди, які 
зустрічаються в цій послідовності.

Бесіда про значення народної пісні 
в нашому житті, про її красу та жанро-
ве багатство. Далі подається майже 
точний текст ведення уроку, спілку-
вання з учнями, роз’яснення та реко-
мендації щодо виконання різних жанрів 
українських народних пісень.

Любі діти! Сьогодні в нас не зви-
чайний урок. На ньому ми будемо не 
лише співати наші українські народні 
пісні, а ще й говорити про їх жанрове 
багатство та особливості виконання.

Напевне, кожен з вас пам’ятає дав-
ню легенду, в якій розповідається про 
те, як Бог обдаровував дітей талантами. 
Роздавши всі свої дари, він раптом по-
мітив у куточку дівчину у вишиванці та 
віночку з червоної калини. Це була 
українка, стурбована долею своєї Бать-
ківщини та свого народу. І тоді Господь 
подарував їй найдорожче  – пісню, яку 
вона понесла людям. Ось чому україн-
ський народ такий співучий.

Ми з вами українці, а тому повинні 
шанувати й вивчати свою мову, свої 
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пісні, берегти свої традиції, що пере-
ходять із покоління в покоління. І я 
рада, що сьогодні ви всі прийшли на 
урок у своїх національних костюмах, 
які є також і вашими концертними 
костюмами, бо саме в них ви виступа-
єте на святкових заходах.

Пояснення для присутніх на уроці 
гостей (викладачів, батьків, пред-
ставників інших навчальних закла-
дів): Наш хор народної пісні «Зорец-
віт» є зведеним колективом, оскільки 
в ньому беруть участь учні старших, 
середніх та навіть дехто з молодших 
класів. Діти різні за віком, терміном 
навчання та ступенем сценічного до-
свіду. У хорі співають три групи: «Спі-
ваночка», «Черешенька» та «Крапли-
ни щастя». Окрім хорового репертуа-
ру, кожна група має свій, гуртовий 
репертуар, а також свій концертний 
вигляд. І сьогодні кожен гурт поді-
литься з іншими своїм виконанням 
пісень. На уроці нам допомагають 
концертмейстери Олена Володими-
рівна Копаєва (акордеон), Олена Сер-
гіївна Лимарова (домра) та Тетяна 
Сергіївна Радченко (скрипка). Також 
на занятті присутній наш гість  – ви-
пускник нашої школи, вихованець 
класу народного співу та хору «Зорец-
віт», а нині студент відділу «Спів» 
Харківського музичного училища Ан-
дрій Шерстюк, який допоможе сьо-
годні нам підтримати басову партію.

Знову звертаюсь до дітей: У нашо-
му репертуарі багато народних пісень. 
Тож давайте пригадаємо, які жанри 
має українська народна пісня. (Учні 
піднімають руки й називають 

календарно-обрядові пісні (веснянки, 
трійчанські, купальські, петрівські, 
обжинкові, колядки, щедрівки), ліричні, 
родинно-побутові, соціально-побутові, 
історичні та козацькі, думи, колискові, 
застільні, жартівливі).

Звичайно, пісенних жанрів набага-
то більше, але основні ви назвали ві-
рно. Тож давайте почнемо з календарно-
обрядових пісень. (Показую фотогра-
фії, на яких зображені фрагменти ви-
ступів наших колективів з різними 
календарно-обрядовими дійствами). 
Погляньте на фотографії і скажіть, 
який обряд зображено на кожній з 
них. (Діти розглядають фото і визна-
чають зображені на них обряди: Вес-
нянки, свято Івана Купала, Обжинки, 
Різдво, Щедрий вечір, Масляна (Див. 
Фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, ). Як бачите, на цих 
фотографіях зображені учасники на-
ших колективів. Напевне, дехто упіз-
нав на них і себе. Це дуже добре. Бо це 
означає, що всі ці народні обряди є в 
нашому репертуарі.

Кожен обряд має свої традиційні 
атрибути. Зараз я пропоную вам ви-
значити, який атрибут відповідає 
конкретному обрядовому дійству. 
(Дівчата й хлопець з гурту «Крапли-
ни щастя» по черзі виносять і по-
казують усім обрядові атрибути: 
Різдвяну зірку, сніп, коровай, купаль-
ський вінок, жайворонків з тіста. 
Інші учні відповідають, що зірка  – 
неодмінний атрибут Різдва, Сніп і 
коровай характерні для обжинкового 
обряду, вінок  – для свята Івана Ку-
пала, жайворонки  – традиційна 
ознака веснянок).
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Ви знаєте, що зараз рік починається 
і закінчується зимовими місяцями. 
Але раніше, дуже давно, рік починався 
коли? (Діти відповідають: весною). 
Так, вірно, весною. І це, напевно, сим-
волічно. Чому? (Діти відповідають: 
тому що саме навесні прокидається 
природа і все оновлюється). Вірно. За-
раз я роздам аркуші з нотними записа-
ми учасницям гурту «Співаночка». Ви-
користовуючи свої знання і навички з 
сольфеджіо, давайте проаналізуємо 
мелодії №2 та №3, які на них записані, 
а потім їх просольфеджуємо з диригу-
ванням. Якщо ми це зробимо правиль-
но, то впізнаємо пісні, які є в нашому 
репертуарі.

Учасниці гурту «Співаночка» ко-
ротко аналізують ладо-тональні, 
метро-ритмічні, темпові та дина-
мічні особливості нотних прикладів, 
потім сольфеджують з диригуванням 
мелодії пісень «Чижик», «Ой минула 
вже зима» (Див. Фото 7). Всі разом 
відгадують назви та жанр пісень  – 
веснянки.

Вірно, ви правильно визначили 
жанр пісень. Це веснянки. А як вико-
нувались веснянки, особливо дитячі? 
Правильно, вони супроводжувались 
хороводами та іграми, сценками. Зараз 
ми попросимо гурт «Співаночка» ви-
конати ці та інші веснянки. А наші 
музики їх підтримають.

Гурт «Співаночка» виконує веснян-
ки «А задумав чижик», «Зайчик» та 
«Ой минула вже зима» в ігровій формі. 
Інші гурти підтримують (хто 
пам’ятає, допомагає співати) (Див. 
Фото 8).

А ми зараз давайте перенесемося з 
весни в золоту осінь – пору року, коли 
збирають урожай і співають обжинко-
вих пісень. Я прошу гурт «Краплини 
щастя» сказати кілька слів про атрибу-
ти та традиційність цього дійства і 
виконати обжинкову пісню.

Діти називають сніп, коровай, ві-
нок з колосків, коротко розповідають 
основний хід дійства і виконують піс-
ню «Ой снопе, снопе»..

Я хочу, щоб ми знову звернулись до 
сольфеджіо та проінтонували записані 
мелодії. Це й зробить зараз гурт «Кра-
плини щастя». Будь ласка, просольфе-
джуйте мелодію №1.

Учні аналізують та сольфеджують 
мелодію пісні «Добрий вечір тобі, пане 
господарю», визначають її жанр  – ко-
лядк. (Див. Фото 9).

Який характер носять колядки? 
Чому? (Відповідь: урочистий, піднесе-
ний, бо в них розповідається про наро-
дження Ісуса Христа).

Коли співають колядки? (Відпо-
відь: колядники ходять на Різдво, но-
сять Зірку, яка «осяває» їм шлях). На-
певне, ви всі знаєте цю колядку, тож 
давайте її виконаємо і постараємось 
відтворити урочистий настрій Різдва, 
яке ми святкували не так давно.

Всі співають колядку «Добрий вечір 
тобі, пане господарю».

А тепер давайте просольфеджуємо 
та відгадаємо ще дві мелодії.

Гурт «Співаночка» аналізує й соль-
феджує мелодію пісні «Ой сивая та і 
зозуленька», а «Краплини щастя»  – 
«Старий рік минає»), визначають 
жанр цих пісень – щедрівки.
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Так, вірно, це  – щедрівки. Розка-
жіть, будь ласка, коли виконуються 
щедрівки, і що характерно для вико-
нання цих пісень. (Відповідь: щедрівки 
виконуються напередодні старого Но-
вого року (на свято Маланки). Мають 
веселий, жартівливий характер, в них 
віншують господарів, їхніх дітей). 
Якими словами супроводжуються ще-
дрівки? (Відповідь: щедрівки супрово-
джуються привітанням: «Щедрий ве-
чір, добрий вечір добрим людям на 
здоров’я!»)

Які традиційні персонажі характер-
ні для обряду щедрування? (Відповідь: 
для обряду щедрування характерні тра-
диційні персонажі: Маланка, Василь, 
Коза, Циган, Дохтор, Кіт і т. ін.).

Зараз ми послухаємо два варіанти 
щедрівки «Ой сивая та і зозуленька». 
Перший – це обробка М. Д. Леонтови-
ча, фрагмент якої виконає гурт «Співа-
ночка». Ви знаєте ви, хто такий Мико-
ла Дмитрович Леонтович? (Діти відпо-
відають, що видатний український 
композитор М. Д. Леонтович  – май-
стер хорового жанру, він створив бага-
то обробок українських народних пі-
сень різних жанрів). А другий варіант 
заспівають (вірніше, продовжать піс-
ню) «Краплини щастя» та «Черешень-
ка» – це наша версія щедрівки.

«Співаночка» співає 4  куплети ще-
дрівки «Ой сивая та і зозуленька» в 
обробці М. Леонтовича, а далі цю саму 
пісню, але в обробці Т. Шерстюк, продо-
вжують «Краплини щастя» та «Чере-
шенька».

А щедрівкою «Старий рік минає» ми 
завжди закінчуємо наші різдвяні кон-

церти. Саме в щедрівках наголошуєть-
ся, щоб господарі щедро обдарували 
щедрівників грішми, солодощами, пи-
ріжками і т. п.. Давайте її заспіваємо.

Усі співають щедрівку «Старий рік 
минає», яку закінчують примовкою 
«Щедрий вечір, добрий вечір добрим 
людям на здоров’я!».

Ну а зараз давайте перейдемо від 
календарно-обрядових до інших жан-
рів пісень. Я хочу звернути вашу увагу 
на історичні та козацькі пісні. Про що 
вони розповідають і як виконуються? 
(Відповідь: вони мають героїчний, мар-
шовий, похідний, бадьорий характер. 
Можуть виконуватися під час маршо-
вої ходи. В них співається про козаків, 
народних героїв) Зараз я попрошу на-
шого гостя Андрія Шерстюка, який 
свого часу був відомим у Балаклії ви-
конавцем саме козацьких пісень, за-
співати нам фрагмент пісні «Ой на горі 
та й женці жнуть».

Андрій Шерстюк співає 2  куплети 
пісні «Ой на горі та й женці жнуть» 
(Див. Фото 10).

А тепер давайте згадаємо українські 
ліричні пісні. Назвіть кілька зразків та-
ких пісень. (Діти називають пісні «Цві-
те терен», «Туман яром», «В саду гуля-
ла», «Місяць на небі», «Ніч яка місячна», 
«Чорноморець, матінко» т. ін..) Ви всі 
знаєте, що ліричні пісні спокійні за ха-
рактером, часто сумні, мають протяжну 
й широку мелодію, для якої потрібне 
широке дихання, тому їх заспівати не 
так легко. Треба домагатись максималь-
ного legato. Я прошу гурт «Краплини 
щастя» заспівати пару куплетів лірич-
ної пісні-балади «Ой там на горі». А 
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потім дует «Мрія» заспіває пісню «Ой 
піду я в ліс по дрова». Ці пісні схожі за 
характером, в обох можна прослідкува-
ти глибоку психологічну драму. Тож 
треба відповідно налаштуватись і ви-
конавцям, і слухачам.

Гурт «Краплини щастя» співає 
2 куплети пісні «Ой там на горі». Дует 
«Мрія» співає пісню «Ой піду я в ліс по 
дрова» (Див. Фото 11). Звертаємо ува-
гу на відповідність тексту й мелодії, 
працюємо над відтворенням пісні укра-
їнським народним звуком. Звук повинен 
бути наповненим, дзвінким, але при-
критим.

Я прошу гурт не полишати сцену, а 
просольфеджувати мелодію №3.

Гурт «Краплини щастя» аналізує й 
сольфеджує мелодію пісні «Зеленеє 
жито», визначається жанр пісні  – за-
стільна.

Давайте виконаємо перший і остан-
ній куплети цієї пісні. Гурт «Краплини 
щастя» виконує перший і останній 
куплети пісні. Звертаємо увагу на вну-
трішньоскладовий розспів, на необхід-
ність якомога виразніше вимовляти 
слова, але дотримуватись правильного 
фразування та артикуляції. Працює-
мо над legato.

Ну й нарешті ми дійшли до нашого 
улюбленого жанру  – жартівливих пі-
сень! Ану, який гурт назве більше пі-
сень цього жанру.

По черзі: спочатку – «Співаночка», 
далі – «Черешенька», потім – «Крапли-
ни щастя» називають жартівливі піс-
ні. За кожну правильну назву гурт 
отримує очко. Гурт, який отримав 
найбільше очок, оголошується пере-

можцем і нагороджується оплесками.
Тепер нехай кожен гурт заспіває 

хоча б одну жартівливу пісню. Ну й, 
звичайно, ми повинні вміти виконува-
ти такі пісні, які супроводжуються 
танцювальними рухами, виконуються 
весело, з гумором. Проте і в швидкому 
темпі не слід забувати про правильне 
дихання і вірну артикуляцію. Не забу-
вайте, що ви повинні співати, а не 
кричати.

Гурт «Співаночка» виконує 2 купле-
ти пісні «Ой що ж то за шум учинив-
ся», «Черешенька» – «Козацьке весілля» 
(Див. Фото 12), «Краплини щастя» – 
«Побреду, побреду» та «Соловей у 
саду».

А зараз завдання гурту «Черешень-
ка». Погляньте на ноти мелодій №1, 
№2  та №3, внутрішнім слухом поста-
райтесь проспівати та визначити, які 
пісні тут записані.

Учні визначають мелодії пісень 
«Ішов козак потайком», «Ой джигуне, 
джигуне» та «Кину кужіль на поли-
цю».

Ці пісні входять до композиції під 
назвою «Віночок українських народ-
них жартівливих пісень», яку ми розу-
чуємо хором. Я прошу всіх стати в хор, 
і давайте спробуємо заспівати цей ві-
ночок у характері, динамічно, з гумо-
ром. Але не забувайте про чистоту ін-
тонації, вірне дихання та округлий, 
об’ємний звук.

Хор «Зорецвіт» виконує «Віночок 
українських народних пісень», у який 
входять пісні в обробці Т. Шерстюк: 
«Ой джигуне, джигуне», «Ой під ви-
шнею», «Понад ставом стежечка», 
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«Ішов козак потайком», «Кину кужіль 
на полицю», «Я в матері одна була». 
Перші дві пісні виконуються a capella, а 
всі інші – в супроводі музичних та шу-
мових інструментів (виконувати до-
помагають концертмейстери, на шу-
мових інструментах грають самі учні-
хористи). Темп, починаючи з повільно-
го, поступово прискорюється, 
виконання набуває більш веселого, 
грайливого характеру (Див. Фото 13).

Звичайно, на одному уроці немож-
ливо заспівати всі пісні, які ми маємо в 
репертуарі, та розповісти про всі пі-
сенні жанри. Але я гадаю, наша сьогод-
нішня зустріч сприяла взаємному зба-
гаченню кожного гурту, кожного учня. 
Народна пісня має усну традицію пе-
редачі з покоління в покоління. Вона 
ніколи не старіє і завжди сучасна, бо 
це – скарб нашого народу, його релік-
вія, його найдорожче багатство, яке ми 
повинні берегти й примножувати. 
Сьогодні ми повторили вивчені укра-
їнські народні пісні й закріпили зна-
ння про їх жанрову приналежність, 
засоби художньої виразності та осо-
бливості виконання.

Я вдячна всім, хто брав участь у від-
критому занятті, і ставлю всім найви-
щий бал. Звичайно, ще є над чим пра-
цювати, але треба старатись постійно 
удосконалювати свою майстерність, 
піднімати виконавський рівень.

Я задаю всім дуже цікаве домашнє 
завдання. Це буде конкурсне завдання 
на оцінку. Нехай кожен з вас напише 
на аркуші паперу якомога більше назв 
українських народних пісень, які по-
чинаються словом «Ой». Чим більше 

пісень буде названо, тим краща буде 
оцінка. А учень, який напише найбіль-
шу кількість назв пісень і красиво 
оформить роботу, отримає дуже ціка-
вий заохочувальний приз. Тож у вас є 
цілих два тижні, але починайте прига-
дувати пісні вже сьогодні. Адже навіть 
на нашому уроці їх прозвучало чима-
ло. (Заохочувальним призом за найкра-
щу домашню роботу є двотомник В. 
Скуратівського «Святвечір»). А зараз 
пропоную на згадку про наш урок зро-
бити спільне фото (Див. Фото 14).

4. ВИСНОВОК
Урок, який був проведений з хором 

народної пісні «Зорецвіт», являє собою 
певне підведення підсумків отриманих 
учнями знань і навичок з хорового та 
гуртового співу, сольфеджіо, передба-
чає достатній багаж знань з музичної 
літератури, фольклору, історії України 
та української літератури. Спільне за-
няття трьох хорових груп, які діляться 
одна з одною своїм гуртовим реперту-
аром, має на меті взаємозбагачення 
учнів знаннями та особливостями ви-
конання народних пісень, 
взаємозв’язок дитячих груп, різних за 
віком, перехід пісень з групи в групу, 
що відповідає усним традиціям народ-
ної творчості. Проте викладач повинен 
постійно звертати увагу на професій-
ність виконання, де головне – чистота 
інтонації та гармонійність багатого-
лосся. Вміння за допомогою внутріш-
нього слуху впізнати знайому мелодію, 
правильно про інтонувати з диригу-
ванням, визначити засоби виразності 
кожного жанру  – необхідні навички 
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для учнів вокально-хорового відділен-
ня. До того ж, чергування різних форм 
роботи, ігрові цікаві елементи додають 
зацікавлення дітей вивченням україн-
ської народної творчості. Корисно фо-
тографувати та знімати на відео про-
ведення уроку, а потім разом з учнями 
переглядати фото та відеозаписи, ана-
лізуючи всі позитивні та негативні мо-
менти. Оскільки це потребує певного 
часу, можна виділити окреме заняття 
для перегляду та обговорення з учня-
ми проведеного уроку, визначаючи, що 
вдалося, а над чим треба попрацювати, 
виділити моменти, на які слід зверну-
ти особливу увагу, аби не повторювати 
більше таких помилок.

Учні цілком справились з усіма 
завданнями, працювали на уроці 
творчо, з інтересом. Пісні були ви-
конані інтонаційно чисто, артистич-
но, з урахуванням особливостей ви-
конання того чи іншого жанру. В по-
дальшому необхідно працювати над 
удосконаленням виконавського рів-

ня учнів, продовжувати роботу над 
вивченням української народної 
спадщини та збереженням націо-
нальних традицій.
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Фото 1. Бесіда про художні особливості колядок і щедрівок

Фото 2. Веснянки
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Фото 2. Визначення обрядів за ілюстраціями

Фото 2. Зустріч весни
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Фото 3. Свято Івана Купала

Фото 3. Сольфеджування мелодій для розпізнавання
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Фото 4. Купальські вінки

Фото 5. Свято останнього снопа



 49 

European Scientific Conference. Theory. Practice.

Фото 6. Обжинки.

Фото 8. На Різдво
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Фото 10. Андрій Шерстюк.

Фото 10. Дует Мрія
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В годы становления Украины, как 
суверенного и независимого государ-
ства, не утратили своей важности про-
блемы духовного развития народа. 
Изучение истории художественной 
культуры, музыкально-сценического 
искусства сохраняет свою актуаль-
ность и сейчас.

В рамках этой тенденции уместна 
усиливающаяся активность исследова-
телей в изучении творческого насле-
дия выдающихся деятелей русского 
театрально-сценического искусства, в 
частности балетмейстера М.  Фокина. 
Освещение и анализ педагогических 
принципов балетмейстера-новатора, 
стоявшего на прочных позициях клас-
сического балета, в сегодняшних реа-
лиях может способствовать повыше-
нию интереса к вопросам музы кально-
сценического искусства, а также росту 
эстетической, профессиональной и, 
следовательно, духовной культуры 
всего общества.

Творческая деятельность любого 
балетмейстера-постановщика включа-
ет несколько составляющих. Это воз-

никновение и разработка замысла спек-
такля, сотрудничество с либреттистом, 
композитором, художником-
декоратором в создании художествен-
ной целостности балета, поиск и созда-
ние музыкально-пластических образов, 
решение общей драматургии произве-
дения, реализация замысла постанов-
ки. Кроме этого, важным и неотъемле-
мым компонентом творческой работы 
балетмейстера-поста нов щика является 
его педагогическая деятельность. Она 
включает обучающую работу отдельно 
с каждым артистом труппы, с одной 
или несколькими группами участни-
ков, или со всем творческим коллекти-
вом в целом. Примером такого един-
ства художественной и педагогической 
сторон является творческая деятель-
ность М. Фокина.

Для осмысления и анализа принци-
пов художественного воспитания 
М.  Фокина необходимо обратиться к 
уже существующим разработкам про-
блемы педагогических принципов обу-
чения. Выделенные современными ис-
следователями [1; 4] общие принципы 

ПРИНЦИПЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
БАЛЕТМЕЙСТЕРА М. ФОКИНА
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обучения определяют направление, 
стратегию и содержание учебного про-
цесса. Знание, умелое объединение и 
сочетание общепедагогических прин-
ципов способствует целенаправленно-
сти, организованности и эффективно-
сти творческого общения участников и 
художественного процесса, каким, по 
своей сути, является процесс создания 
и постановки балетных спектаклей.

В последние годы все большее зна-
чение приобретают тенденции гума-
низации и гуманитаризации учебно-
воспитательного процесса. Учитывая 
это, попытаемся сделать проекцию 
общепедагогических принципов на си-
стему хореографического воспитания 
М. Фокина. В процессесоздания поста-
новки и подготовки его балетных спек-
таклей эти принципы, бесспорно, име-
ли место. Однако, творческой направ-
ленности деятельности балетмейстера, 
ее новаторской сути точнее соответ-
ствуют принципы художественного 
обучения, предложенные Г.  Падалкой 
[2, 148]. Среди прочих, украинская ис-
следовательница выделяет принципы 
целостности, культуросоответствия, 
эстетической нацеленности, индиви-
дуализации, рефлексивности.

Эпоху М.  Фокина и нынешний пе-
риод разделяет исторический проме-
жуток времени больше, чем столетие. 
Мы вправе предполагать, что в педаго-
гических и художественных подходах 
этих эпох должна существовать огром-
ная разница. Однако, многие принци-
пы художественного воспитания, обо-
снованные Г.  Падалкой, отражают пе-
редовую научную мысль сегодняшнего 

дня и перекликаются с новаторскими 
идеями русского балетмейстера про-
шлого века.

Принцип целостности, по мнению 
Г. Падалки, означает «залучення учнів 
до якомога повнішого охоплення 
художніх надбань світової культури» 
[2, 150]. Соответственно, и у М. Фоки-
на данный принцип находит свое от-
ражение в опоре на максимально ши-
рокую палитру и колорит националь-
ных художественных культур разных 
исторических периодов.

Принцип культуросоответствия яв-
ляется общим как для наших современ-
ников, так и для М. Фокина. Результаты 
художественной культуры актуальны и 
значимы в любой период истории чело-
вечества. Достижение ярких творче-
ских успехов в любой художественной 
сфере немыслимо без опоры на весь 
мировой культурный багаж. И, соот-
ветственно, в творческой лаборатории 
М.  Фокина находил свое воплощение 
принцип, предусматривающий осмыс-
ление достижений классического ба-
летного и музыкального искусства как 
непреходящих культурных ценностей.

Следующий принцип эстетической 
нацеленности предусматривает, по 
мнению Г.  Падалки, понимание инди-
видуумом эстетической ценности ху-
дожественных произведений. Чувство 
прекрасного, привитое с детства и от-
тачивающееся на протяжении жизни, 
сформировало М. Фокина-художника, 
творца, новатора. Для русского балет-
мейстера этот принцип стал девизом 
его творческих устремлений: без ис-
кусства нет духовной культуры.
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Следующий принцип – индивидуа-
лизации обучения  – предусматривает 
«…  виявлення і збереження … 
індивідуальної, емоційно-оцінної 
реакції, смакових переваг в галузі ми-
стецтва, розвиток здатності до вибору 
і застосування унікальних, неповтор-
них саме для цієї особистості засобів 
мистецької творчості» [2, 155]. М. Фо-
кин, будучи хореографом-педагогом 
по призванию, старался выявить ин-
дивидуальные особенности каждого 
участника творческого коллектива. Он 
противостоял тенденциям стандарти-
зации и унификации, которые посто-
янно проникали в художественную 
культуру, в балет вообще, и в его твор-
ческую «лабораторию» в частности. 
Фонтанирующие идеи и балетные но-
вации М.  Фокина были реакцией на 
косность и штампы в развитии класси-
ческого танцевального искусства.

Принцип рефлексивности Г. Падал-
ка видит в нацеленности на «… спону-
кання учня в процесі мистецького на-
вчання до співвіднесення власних 
життєвих позицій, світоглядних уста-
новок зі змістом художніх образів, 
зіставлення цінностей внутрішнього 
життя із морально-світоглядними 
позиціями, відтвореними в мистецтві» 
[2, 158]. М.  Фокин, как яркий худож-
ник и неординарный постановщик, 
при создании художественного образа 
опирался на свое личное видение и 
интуицию, ориентировался на мир 
собственных ощущений, богатый эмо-
циональный багаж, личностную 
эстетико-мировоззренческую пози-
цию. В целом, художественный прин-

цип рефлексивности содействует фор-
мированию духовного мира как дра-
матического актера, так певца, 
музыканта-исполнителя или танцора.

Обоснованные Г. Падалкой принци-
пы обучения во многом перекликаются 
с принципами художественного воспи-
тания М. Фокина. Последние нашли свое 
реальное воплощение в его оригиналь-
ных балетных постановках и продолжа-
ют оставаться современно звучащими. 
Фокинские художественные и педагоги-
ческие принципы не были сформулиро-
ваны и озвучены даже в самый актив-
ный период его балетных преобразова-
ний. И тем не менее, проявившись в но-
ваторских поисках и уникальных 
творческих находках, эти принципы 
предвосхитили как различные направ-
ления развития современного мирового 
хореографического и балетного искус-
ства, так и понимание многих вопросов 
художественного обучения творческой 
молодежи сегодняшнего дня.
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Як відомо, святе місце порожнім не 
буває, і наші міста, навіть села, потро-
ху освоюють вихідці із країн Азії, 
Близького Сходу й Африки, люди ін-
шої ментальності, традицій і релігії. 
Вони згуртовані здебільшого родинни-
ми та релігійними зв’язками і влива-
ються не в робітничі колективи, а в 
сферу послуг, зокрема торгівлю.

Хто сьогодні контролює продо-
вольчі та речові ринки? Турки, 
в’єтнамці, вихідці з Кавказу та Се-
редньої Азії тощо. Почуваючи себе 
тут господарями, вони зверхньо 
ставляться до наших реалізаторів  – 
дівчат і жінок. Потрапивши в Украї-
ну різними шляхами, вони поступо-
во витісняють із торговельних май-
данчиків корінних підприємців, про-
никають у владні структури або 
«впливають» на можновладців та 
стають господарями торговельних 
майданчиків та базарів.

Нелегальна міграція в Україну здій-
снюється переважно через Росію, є та-
кож канали через Молдову і Білорусь 
[1, с. 134].

Характер і динаміка нелегальної 
міграції значною мірою залежить від 
організації контролю на державних 
кордонах.

Відомо, що в країнах Європейського 
Союзу іноземці й нелегали нині виро-
бляють близько 16 % ВВП і їхня 
кількість коливається в межах 15-
20 млн. Щороку до цих країн вливається 
250-300 тис. мігрантів, адже дешеві по-
слуги і безправ’я мають неабиякий 
попит і зиск. Тому, незважаючи на 
нашу бідність, і до України прибудуть 
ще бідніші і злиденніші за нас, з усіма 
своїми «принадами»: низькою культу-
рою, іншим світосприйняттям, екзо-
тичними хворобами та звичками. Від 
них уже потерпають у західних країнах, 
і це там час від часу спричиняє заво-
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рушення проти навали іноземців. 
Українці можуть перетворитися на 
меншість у власному домі, як сталося з 
індіанцями Америки, ескімосами Ка-
нади, аборигенами Австралії.

За прогнозами Ради з вивчення 
продуктивних сил НАН України, при-
ток мігрантів з третього світу в середині 
XXI ст. щороку буде сягати до 300-
400  тис. і в 2040  р. в Україні їх буде 
проживати до 50  млн. чоловік [2]. 
Українці на своїй власній етнічній 
території можуть стати не лише 
меншістю, але й стануть на зразок 
індіанців в Америці – шароварною ек-
зотикою. За найсприятливіших умов 
для створення переселенської країни, 
у наступні роки число іноземців зро-
сте до 9  млн. чол. Отаке безрадісне 
майбутнє України бачать учені!

Отже, така перспектива для 
українського етносу, якщо не прийма-
ти термінових заходів, спрямованих на 
збереження й зростання чисельності 
українців на своїй землі, виглядає як 
припинення згубного процесу 
депопуляції. Одним із заходів мають 
бути, наприклад, переорієнтація в 
економіці, що має технологію на рівні 
світових зразків, трудових ресурсів на 
чоловіків з гарантією оплати вартості 
виробленої ними продукції не менше 
60-70 %, звільнення жінки від усіх 
видів важкої й шкідливої для здоров’я 
праці. Держава має сприяти повернен-
ню в країну діаспори, вдосконалення 
громадянства України, заохоченню 
молодих сімей мати трьох і більше 
дітей [3]. Головне – не допустити роз-
порошення нації світом.

Звичайно, хочемо ми того чи ні, а 
міграційні процеси нас не обминуть – 
вони, як і в усьому світі, наростати-
муть. Але важливо цей процес регулю-
вати в напрямку прогресу. Зрештою, і 
нам доведеться приймати іноземців. 
Цей процес чітко окреслює наше пра-
вове поле, зокрема. Закони «Про гро-
мадянство України», «Про імміграцію» 
та ін. Чи готові ми, українці, до 
співіснування з іноземцями, які ста-
ють громадянами України? [4]. 
Відповідати стверджувально на це за-
питання було б передчасно. Вже понад 
двадцять років після набуття 
незалежності ми ніяк не зберемося до-
купи, не об’єднаємо свої зусилля для 
побудови кращого життя. Але іншого 
шляху немає, якщо ми хочемо бути 
великим за європейськими мірками 
народом. Українці настільки багато 
втратили за минулі століття, що ще 
одного випробування – імміграцією – 
ми вже можемо не витримати. Дев’ятий 
вал імміграції може поглинути нас або 
завдати нації непоправної шкоди.

З огляду на останні події у світі 
можна прогнозувати, що потік 
мігрантів у найближчі роки ще 
збільшиться. Тому встановлення 
чітких підстав, що дають право на в’їзд 
і перебування іноземців та осіб без 
громадянства в Україні, в тому числі 
підстав для отримання дозволу на 
імміграцію, надання статусу біженця, 
набуття та прийняття до громадянства 
України, має важливе значення.
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Ефективність інституціонального 
регулювання практично втілюється 
механізмами і результативно означена 
ефектами функціонування цільового 
об’єкта, в нашому випадку – аграрний 
бізнес. У загальному плані це означає, 
що так як регулювання за допомогою 
інституцій та механізмів здійснюється 
повсякчас, то його результати співвід-
носяться з результатами розвитку 
аграрного сектора економіки. Отже, в 
загальноаналітичному викладі емпі-
ричної бази оцінок розглядатимемо 
аспекти ефективності аграрного бізне-
су як вираження фактів дієвості інсти-
туцій, вигод і витрат від впровадження 
інституцій державного регулювання. 
При цьому необхідно розуміти, що ін-
коли навіть відсутність регулювання 
призводить до певних результатів та 
навпаки, адже аграрний бізнес функці-
онує завжди, так як він формує серед-
овище життя людей і виробництва аг-
ропродукції. Тому ефекти розвитку 

аграрного бізнесу на мікро-, мезо- і 
макрорівні вважаємо підґрунтям для 
висновків про ефективність інститу-
цій державного регулювання (норма-
тивних актів та організацій, які здій-
снюють їх імплементацію у практику 
господарського обміну).

Здобуті аграрною сферою ефекти є 
безумовно результатом діяльності еко-
номічних суб’єктів, держави і ринку, а 
також дії інституцій державного регу-
лювання, норми яких інституціоналі-
зовано у практику формування госпо-
дарського порядку. З цього приводу 
можна привести чимало фактів, але як 
регуляторна інституційна політика ви-
значає ефективність аграрного бізнесу, 
так і ефективність бізнесу визначає на-
прями розвитку регуляторної політи-
ки, в цьому процесі відбувається ба-
лансування вигод і витрат, які можуть 
бути як ситуативними, так і стратегіч-
ними. Створюючи блага, учасники 
аграрного виробничого й товарооб-
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мінного процесів підпадають під дію 
інституцій держави, яка намагається 
збалансувати інтереси, розробляючи 
та впроваджуючи інституції заборон-
ного, стимулятивного, комбінованого 
характеру, впливи яких позначаються 
на розвитку економічного потенціалу 
аграрного бізнесу загалом, а також 
конкретних суб’єктів зокрема, наслі-
дуючи державний інтерес. У заданому 
контексті відбувається балансування 
вигод і витрат, оцінених ринком, реа-
лізацій інновацій, творення комплексу 
безпеки тощо.

Розвиток аграрного бізнесу України 
як об’єкта державного регулювання на 
мікро -, мезо- і макрорівні безумовно 
модерується певними інституціями, 
норми яких інституціоналізовані у 
практику механізмом ринку, підпри-
ємницького порядку й владного при-
мусу. Тому наявна сьогодні розбалан-
сованість інституцій дає підстави 
стверджувати про неефективність дер-
жавної інституційної регуляторної по-
літики, яка наслідує у своєму втіленні 
незначні вигоди для пересічного аграр-
ного підприємця. Разом із цим, взає-
мозумовлені ефекти дії інституцій ре-
гулювання у контексті оцінок здій-
снення аграрної політики в Україні не 
завжди чітко проявляються і є бажа-
ними з погляду бізнесового середови-
ща. Хоча ефективність безумовно на-
явна, що підтверджується у загальних 
і конкретних результатах агрогоспода-
рювання, зокрема інституційного пла-
ну [2].

У новітній історії розвитку аграр-
ного бізнесу України відбувалося бага-

то регулятивних дій, ефективність 
яких можна оцінювати по-різному. 
Проте в інституційному плані чимало 
змінилося, хоча коефіцієнт корисної 
дії відносно невисокий, але цьому є 
вагома причина – необхідність фунда-
ментальної перебудови аграрного 
укладу, що робиться не так швидко. 
Для аграрного сектора економіки най-
більш вдалим виявився поступ на зо-
внішні ринки сільськогосподарської 
продукції і продовольства, що без якіс-
них організаційно-економічних транс-
формацій здійснити було б вкрай про-
блематично.

Науковці й експерти аграрного рин-
ку вказують на те, що , наприклад,

2015  рік для аграрного бізнесу у 
плані агрореформацій був досить плід-
ним і головне  – вони принесли бажа-
ний, інколи зовсім неочікуваний ефект. 
Аграрна реформа за своєю результа-
тивністю у 2015 році увійшла у ТОП – 
5  реформ [3 ], втілена у практику за 
трьома напрямами (табл. 1).

З оцінок, здійснених нами методом 
логічного узагальнення на ситуацію, 
щодо досягнення інституційно-
унормованих цілей, випливає висно-
вок про те, що результати трансфор-
мації господарського інституційного 
механізму, поки що не забезпечили 
справедливий ринковий перерозподіл 
вартостей, соціальний добробут, до-
датну популяцію селян (сільських жи-
телів).

Разом з цим інституціоналізація 
ринкового господарського механізму 
апріорі була спрямована на розвиток 
аграрного бізнесу, а також на форму-
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вання ресурсно-інституційної бази 
ефективного їх функціонування. Од-
ним з визначальних кроків у згадано-
му контексті було забезпечення повер-
нення у власність селян головного за-
собу виробництва  – землі. Саме паю-
вання земель сільськогосподарського 
призначення надало поштовх до: ство-
рення на селі умов для розвитку під-
приємств різних форм господарюван-
ня; формування відповідного конку-
рентного середовища, заснованого на 
можливостях рівнодоступності ресур-
сів для підприємців; підвищення про-
дуктивності праці; зміни відношення 
селян до праці й оцінки її результатив-

ності. Слід також зазначити, що в ін-
ституційному плані, зокрема щодо зе-
мельної реформи, зроблено чимало, 
хоча вона поки що не досягла завер-
шальної стадії  – формування повно-
цінного, з усіма необхідними атрибу-
тами, ринку землі.

Регулювання аграрного бізнесу є 
інституційно-зумовлений процес, під-
порядкований динаміці розвитку сус-
пільства, а головне – мотивації у задо-
воленні потреб соціуму в життєво-
необхідних товарах сільськогосподар-
ського походження. Тому, наприклад 
виробництво продукції та рівень спо-
живання продовольства є наслідком, 

Таблиця.1 
Цілі державної регуляторної політики в ефектах інституціоналізації аграрного 
бізнесу
Ціль* Ефект

(сучасний 
стан)

Проблеми й причини недосягнення

Гарантування про-
довольчої безпеки 
країни

Досягнуто 
повною мірою

Є окремі проблеми вартісного характеру – 
ціноутворення, але продовольча безпека 
гарантована

Перетворення 
аграрного сектора 
на високоефектив-
ний,
конкурентоспромож-
ний на внутрішньо-
му і зовнішньому 
ринках сектор еко-
номіки держави

Досягнуто част-
ково – ефект 
нестійкий й 
інфраструктур-
но не гаранто-
ваний

Аграрний сектор конкурентоспромож-
ний, але ситуація нестабільна, відсутня 
інфраструктура для гарантування утри-
мання завойованих ринків збуту; до 
зовнішніх, високодохідних ринків збуту 
мають доступ лише крупні агрокомпанії; 
проблемою є те, що конкурентоспро-
можність забезпечена переважно за 
рахунок обсягів і нижчої вартості, а не 
якості агротовару.
Причини у відсутності державної 
підтримки-регулювання експорту й недо-
статності досвіду позиціонування на 
зовнішньому ринку

Збереження селян-
ства як носія україн-
ської ідентичності, 
культури й духо-
вності нації

Не досягнуто – 
системний, 
повний 
деструктив

Депопуляція, деселянизація, різка деін-
ституціоналізація й величезні розриви в 
доходах сільських і міських жителів, на 
користь містян

Комплексний розви-
ток сільських тери-
торій і розв’язання 
соціальних проблем 
на селі

Не досягнуто – 
ситуація над-
складна

Тривалий період позиціонування села як 
«дійної корови» для економіки за усіма 
видами ресурсів й фінансування держа-
вою за залишковим принципом

*Джерело: сформовано автором на основі [1-5]
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або індикатором результативності ін-
ституційного регулювання, у тому чис-
лі державного.
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Ми живемо в XXI столітті, столітті 
інформації. Інформатизація суспіль-
ства  – це реальність наших днів. Су-
часні інформаційні технології все біль-
ше і більше впроваджуються в наше 
життя, стають необхідною частиною 
сучасної культури.

Комп’ютер несе в собі подібний тип 
інформації, найбільш близький і зро-
зумілий дітям дошкільного віку сучас-
ного світу. Тому, проблема викорис-
тання спеціалізованих комп’ютерних 
технологій в роботі з дітьми дошкіль-
ного віку з порушеннями мовлення, 
для формування у них позитивної мо-
тивації до навчальної діяльності і до-
слідження сприйняття інформації че-
рез технічні засоби в даний час є осо-
бливо актуальною.

Відомо, що використання в корек-
ційній роботі різноманітних нетради-
ційних методів і прийомів запобігає 
стомленню дітей, підтримує у дітей з 

різною мовленнєвою патологією пізна-
вальну активність, підвищує ефектив-
ність логопедичної роботи в цілому [2].

Будь-яка психічна функція, що 
представляє собою складну свідому 
форму психічної діяльності, має певні 
структурні і динамічні характеристи-
ки. Структурний, або операційний 
склад діяльності, що спирається на го-
тові, добре засвоєні системи кодів ві-
дображають способи реалізації того чи 
іншого виду діяльності відповідно до 
конкретних умов задачі, що стоїть пе-
ред суб’єктом. Індивідуальна мовлен-
нєва діяльність включає всі необхідні 
для цього рецептивні, інтегративні та 
продуктивні компоненти. Оскільки 
причиною мовленнєвих порушень мо-
жуть бути різні внутрішні і зовнішні 
чинники, то порушеними виявляють-
ся взаємини, об’єктивно існуючі між 
індивідуумом і суспільством, які про-
являються в їх спілкуванні [5].

ПІД-СЕКЦІЯ 6. Педагогічна психологія
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ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ 
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З точки зору психології, в більшості 
випадків, мовленнєві порушення обу-
мовлені органічною недостатністю цен-
тральної нервової системи. Відомо, що 
будь-яке ураження мозку призводить до 
зниження адаптаційних механізмів ор-
ганізму, до зниження «норми-реакції», 
яка лежить в основі практично всіх змін 
життєдіяльності організму.

Всі психічні процеси у дитини  – 
сприйняття, пам’ять, увага, уява, мис-
лення, цілеспрямована поведінка  – 
формуються і розвиваються з прямою 
участю мови [1].

Як нам відомо, форми поведінки, 
мовлення, психічні функції і здібності 
не надаються дитині від народження. 
Вони формуються під вирішальним 
впливом цілеспрямованого сприйняття 
і навчання, умов життя в суспільстві.

Однією з психічних функцій, що 
страждає через мовленнєві порушення 
є сприйняття. Сприйняття – це процес 
прийому і переробки дитиною різно-
манітної інформації, що надходить в 
мозок через органи почуттів. Сприй-
няття є складним процесом, що поля-
гає в різноманітних рухах очей при 
розгляданні особливостей предмета, в 
різних рухах руки при дотику [4].

У дітей дошкільного віку з мовлен-
нєвою патологією сприйняття відстає 
у своєму розвитку від норми і характе-
ризується недостатньою сформованіс-
тю цілісного образу предмета, явища.

Особливості мовленнєвого розви-
тку та психічних функцій впливають 
на формування особистості дитини, на 
формування всіх психолого-педа го-
гічних особливостей [3].

У дітей дошкільного віку з пору-
шеннями мовлення спостерігаються:

• Недостатня стійкість уваги, обме-
жені можливості її розподілення;

• Знижена вербальна пам’ять, 
страждає продуктивність за па-
м’ято вування;

• Недостатній розвиток рухової 
сфери, координації рухів, знижен-
ня швидкості та спритності рухів;

• Недостатній рівень розвитку дріб-
ної моторики.

Організація навчання дітей з пору-
шеннями мовлення потребує особли-
вого підходу, який передбачає постій-
ну емоційну підтримку дітей на занят-
тях та їх інтересу до матеріалу, що ви-
вчається. Саме тому в арсеналі у 
логопеда-дефектолога є багато наочних 
посібників, демонстраційних та роз-
даткових матеріалів. Але останнім ча-
сом одним з більш ефективних засобів 
в корекції мовленнєвих порушень є 
використання інформаційно-кому ні-
ка тивних технологій [1].

Використовують такі засоби:
1.  Інформаційно-комп’ютерні про-

грами
2.  Самостійно розроблений інстру-

ментарій (презентації)
При створені презентацій, необхід-

но враховувати особливості зорового 
сприйняття і уваги дітей з порушення-
ми мовлення. Фон презентації краще 
обирати однотонний, який не відволі-
катиме увагу від наповнення слайда, 
спокійних, не дратуючих зір кольорів. 
Менш всього втомлення очей викли-
кають жовтий, жовто-зелений, зелений 
і світлі ахроматичні кольори. Важлива 
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умова – не перевантажувати презента-
цію спецефектами. Помірне їх вико-
ристання допомагає утримувати уваги 
дитини на екрані комп’ютера, підви-
щує інтерес, створює позитивний на-
стрій, але надмірне захоплення може 
привести до зворотнього ефекту: за-
няття затягується, діти швидко втом-
люються. Крім того, деякі ефекти не-
комфортні для сприйняття і втомлю-
ють зір [2].

Застосування сучасних інформа-
ційно-комунікативних технологій до-
зволить зробити роботу більш про-
дуктивною та ефективною. Викорис-
тання ІКТ не тільки органічно допо-
внить традиційні форми роботи, 
розширить можливості організації 
взаємодії дорослого і дитини, а й скон-
центровуватиме увагу дитини на по-
трібних речах.

В умовах навчання дитини до-
шкільного віку можливо, необхідно і 
доцільно використовувати ІКТ в різ-
них видах діяльності дитини. Сучасна 
організована діяльність педагога з ді-
тьми з порушеннями мовлення має 
свою специфіку, вона повинна бути 

емоційною, яскравою, із залученням 
великої кількості ілюстративного ма-
теріалу, з використанням звукових і 
візуальних ефектів.

Однак, яким би позитивним, вели-
ким потенціалом не володіли 
інформаційно-комунікативні техноло-
гії, але замінити живого спілкування 
педагога з дитиною вони не можуть і 
не повинні.
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Актуальність проблеми розвитку 
особистісної саморегуляції студентів у 
процесі професійної підготовки зу-
мовлена гуманізацією сучасної систе-
ми вищої освіти. В наш час все більше 
уваги приділяється розвитку особис-
тісних якостей індивіда під час 
навчально-професійної діяльності. 
Однак високий рівень розвитку лише 
окремих психологічних якостей не 
може забезпечити високу успішність 
діяльності особистості. Значних ре-
зультатів у навчанні студент досягає за 
умови розвитку оптимального рівня 
особистісної саморегуляції.

Саморегуляція навчально-профе-
сійної діяльності формується і розвива-
ється у процесі первинної професіоналі-
зації особистості. Навчально-професійна 
діяльність є провідною для студентсько-
го віку, в якому інтенсивно розвивається 
професійна самосвідомість. Набутий 
студентами досвід досягнення поставле-
них цілей, подолання труднощів посту-
пово створює особистісні фонди само-
регуляції, які забезпечують у майбут-
ньому успішність просування в будь-
яких видах діяльності [1].

На сьогодні у процесі саморегуляції 
виділяють інформаційний, емоційно-

вольовий, мотиваційно-смисловий 
рівні. Система особистісної саморегу-
ляції включає процесуальний та зміс-
товий аспекти. Змістовий аспект  – це 
мотивація особистості, яка є динаміч-
ним утворенням і компонентом діяль-
ності. Спрямованість та зміст мотивів, 
процес і результат діяльності склада-
ють унікальність мотиваційної сфери 
особистості, яка формується, зміню-
ється і перебудовується в процесі ді-
яльності [5].

Для нас інтерес представляє аналіз 
навчальної мотивації студентів. На-
вчальна мотивація характеризується 
специфічними особливостями, які за-
лежать від освітньої системи, організа-
ції освітнього процесу, навчального 
закладу, ставлення до навчання викла-
дачів та студентів.

Особливостями сучасного навчан-
ня у вузі вважаються великий обсяг 
самостійної роботи та відсутність по-
стійного покрокового контролю за її 
виконанням. Це зумовлює необхід-
ність високого рівня розвитку особис-
тісних якостей (самостійність, ініціа-
тивність, гнучкість) та процесів до-
вільної саморегуляції навчальної ді-
яльності (планування, самоконтроль, 
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самооцінювання). Фахівець із вищою 
освітою повинен не лише володіти зна-
ннями, уміннями й навичками, а й 
уміти самостійно виробляти засоби 
досягнення поставлених професійних 
цілей. Для цього під час навчання у 
студента необхідно формувати меха-
нізми планування діяльності, програ-
мування дій, оцінки результатів і вмін-
ня їх корегувати [4].

Важливу роль у довільній саморегу-
ляції навчання студентів набуває про-
фесійна мотивація  – сукупність чин-
ників, які спонукають і спрямовують 
процес оволодіння професією. Профе-
сійна мотивація виступає як внутріш-
ній чинник розвитку професіоналізму 
та професійної культури особистості. 
Наслідком професійного становлення 
студента є фахова компетентність, яка 
забезпечує універсальність оволодіння 
професійною діяльністю та характери-
зує готовність до праці [3].

Процес довільної, усвідомленої са-
морегуляції навчально-професійної ді-
яльності студента відбувається ефек-
тивніше при внутрішній мотивації. 
Внутрішні мотиви носять особистісно 
значущий характер, обумовлені пізна-
вальною потребою суб’єкта, задово-
ленням від процесу пізнання і реаліза-
ції свого особистісного потенціалу. 
Домінування внутрішньої мотивації 
характеризується проявом високої піз-
навальної активності в процесі на-
вчальної діяльності. Зовнішні мотиви 
характеризуються тим, що оволодіння 
змістом навчального предмета не є 
метою навчання, а виступає засобом 
досягнення інших цілей. Це може бути 

висока оцінка, отримання стипендії, 
отримання визнання тощо. Оскільки 
навчальна діяльність полімотивована, 
то основною задачею студента є усві-
домлення позитивної внутрішньої мо-
тивації та саморегуляція навчально-
професійної діяльності у відповідності 
до поставлених освітніх цілей [2].

Таким чином, у процесі навчальної 
діяльності кожна з ланок психічної 
регуляції виконує певну роль. Усвідом-
лення власних цілей та мотивів дозво-
ляє студенту бути суб’єктом навчаль-
ної діяльності. Завдяки саморегуляції 
навчальної діяльності відбуваються 
зміни в особистості студента. Перспек-
тивою наших подальших досліджень є 
вивчення значення мотиваційного 
компонента у структурі усвідомленої 
саморегуляції студентів.
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В останні роки у психологічній на-
уці спостерігається зростання інтересу 
до дослідження механізмів регуляції 
діяльності. Одним із найбільш загаль-
них та суттєвих проявів суб’єктності є 
довільна усвідомлена активність, яка 
забезпечується процесами саморегу-
ляції поведінки та діяльності.

Проблемою саморегуляції займа-
лись такі автори як В.І. Моросанова, 
О.А.Конопкін, О.К.  Осницький, А.Г. 
Асмолов, Б.С. Братусь, І.І. Чеснокова. 
При дослідженні саморегуляції осно-
вна увага приділяється таким її осно-
вним компонентам як цілепокладання, 
моделювання значущих умов, програ-
мування дій, оцінювання результатів 
та їх корекції.

І.І. Чеснокова визначає саморегуля-
цією як таку форму регуляції, котра 
включає результати самопізнання та 
емоційно-ціннісне ставлення до себе. 
Загальна модель зазначеної системи 
саморегуляції складається з декількох 
функціональних ланок: прийняття 
суб’єктом мети діяльності, формуван-
ня суб’єктної моделі її значущих умов, 

розробка програми власне виконав-
ських дій, складання суб’єктної систе-
ми критеріїв успішності діяльності, 
здійснення контролю і оцінки резуль-
татів, прийняття рішення про корек-
цію системи саморегуляції [6].

О.К.  Осницький визначає саморе-
гуляцію діяльності як процес регулю-
вання, що здійснюється людиною як 
суб’єктом діяльності і спрямований на 
приведення можливостей людини у 
відповідність до вимог цієї діяльності. 
Тобто, коли людина сама приводить 
свої можливості у відповідність до ви-
мог певної діяльності, окремі моменти 
фізіологічної саморегуляції та саморе-
гуляції психічних станів можуть стати 
предметом цілеспрямованого управ-
ління у зв’язку із завданнями, які сто-
ять перед суб’єктом. [5].

Вивченню окремих компонентів са-
морегуляції присвячено багато дослі-
джень. Так, Я.А. Пономарьов детально 
вивчав психологічні особливості вну-
трішнього плану дій; В.В. Давидов ана-
лізував роль узагальнень і рефлексивно-
теоретичного осмислення учнями ви-
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конуваних завдань та умов навколиш-
ньої дійсності; А.В.  Захарова, 
А.І. Ліпкіна досліджували роль самоо-
цінки в діяльності учнів; 
Ю.М. Кулюткін, А.К. Маркова розгля-
дали роль мотивації навчальної діяль-
ності; І.С. Кон, М.І. Лісіна вивчали са-
мосвідомість дитини та її визначаль-
ний вплив на спрямованість діяльнос-
ті. Кожен із перерахованих вище 
компонентів має місце в процесі само-
регуляції. Об’єднання цих компонен-
тів у систему регуляції, вивчення її ці-
лісної структури та встановлення не-
обхідного і достатнього числа осно-
вних структурних компонентів 
становлять методологію регуляторно-
го підходу.

За визначенням О.О.  Конопкіна, 
психічна саморегуляція  – один із ви-
щих рівнів регуляції активності біоло-
гічних систем, який відображає якісну 
специфіку реалізації її психічних мож-
ливостей відображення і моделювання 
дійсності, зокрема рефлексію суб’єкта 
на самого себе, свою активність, діяль-
ність, вчинки. О.О.  Конопкін сформу-
лював основні принципи саморегуляції 
діяльності людини (системність, актив-
ність, усвідомленість) та розробив уяв-
лення про структуру системи саморегу-
ляції. Рівень психічної регуляції, орга-
нізація та функціонування якого здій-
снюється і контролюється довільно й 
усвідомлено, позначається поняттям 
усвідомлена саморегуляція [2].

К.О.  Абульханова-Славська, роз-
глядаючи саморегуляцію активності 
людини, вказує, що у процесі саморе-
гуляції особистість враховує не тільки 

необхідну в даній ситуації «міру актив-
ності», а й свої можливості, які, у свою 
чергу, спираються на сукупність моти-
вів, соціально-психологічні орієнтації 
тощо. За допомогою саморегуляції осо-
бистість визначає співвідношення зна-
чущості для себе і суспільної корис-
ності та вибирає відповідну форму 
прояву цієї активності [1].

В.І. Моросанова вважає особистіс-
ну саморегуляцію складним систем-
ним явищем, що включає змістовий 
компонент (який відображає джерела 
активності особистості, спонукальні 
психологічні сили, які актуалізують її, 
надають їй певного напрямку та зу-
мовлюють саме такі дії, незалежно від 
зовнішніх умов і факторів), процесу-
альний компонент (який визначає 
якісно різні, але однакові за рівнем 
досягнень варіанти регуляції поведін-
ки та діяльності) та самооцінку осо-
бистості. Для вивчення індивідуально-
типологічних особливостей системи 
регуляції довільної активності, які 
стабільно проявляються в різних її 
видах, запропоноване поняття «інди-
відуального стилю саморегуляції». До 
індивідуально-типологічних (стильо-
вих) особливостей саморегуляції на-
лежать індивідуальні особливості 
основних регуляторних процесів 
(планування, моделювання умов, про-
грамування дій, оцінювання, корекція 
результатів) та стильові особливості 
(характеризують функціонування ці-
лісної системи всіх ланок саморегулю-
вання і є одночасно регуляторно-
особистісними властивостями). Ав-
тор виділяє гармонійний стиль само-
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регуляції, (згладжений профіль 
регуляції, коли всі основні процеси 
або ланки регуляції розвинені при-
близно на одному рівні) і акцентуйо-
ваний (піковий профіль, якому при-
таманний різний ступінь сформова-
ності окремих особливостей саморе-
гулятивних процесів) [4].

Отримано дані, що формуванню 
саморегуляції сприяє також навчан-
ня особистості спеціальним умін-
ням планувати свою діяльність, 
встановлювати порядок дій, поміча-
ти відхилення «постійних програм» 
від заданої і у зв’язку з цим коригу-
вати свої дії.

Саморегуляція діяльності обумов-
лює послідовність просування особис-
тості по всіх етапах певного виду діяль-
ності  – від початку (мотиву) до завер-
шення (результату). Особистісна само-
регуляція проявляється, насамперед, в 
здійсненні рефлексивного аналізу зміс-
ту і значення своїх вчинків, в дотриман-
ні своїх принципів і вмінні їх аргумен-
тувати. Обидва види саморегуляції 
здійснюються і закріплюються у вчин-
ках, діях і взаєминах, але змістовно 
вони відрізняються один від одного.

Процес особистісної саморегуляції 
є більш високим рівнем регуляції. Цей 
вид саморегуляції часто називають 
самодетермінацією. Вона полягає в 
тому, що на певних стадіях свого 
розвитку особистість починає свідомо 
організовувати своє життя, самостійно 
визначати свій розвиток. Механізм 
самокерування навчальною діяльністю 
знаходить своє вираження в тому, що 
студент виступає для себе і як об’єкт 

(Я-виконавець) і як суб’єкт 
(Я-контролер) управління, який 
планує, організовує і аналізує власні 
дії. Таке самокерування Ю.Н. Кулюткін 
називає рефлексивним, тому що воно 
ґрунтується на усвідомленні власних 
дій. Рефлексивне самокерування є 
наслідком докорінної зміни ставлення 
особистості до власної діяльності [3]. 
При цьому він не просто передбачає 
результати здійснених дій, але і почи-
нає довільно організовувати ці дії: 
формулювати та обґрунтовувати цілі, 
аналізувати їх з точки зору значущості 
та можливості досягнення. Особис-
тість не просто контролює свої дії 
шляхом порівняння їх результатів із 
еталоном, а й визначає різноманітні 
критерії, показники контролю і оцін-
ки, починає опановувати процес 
управління власною діяльністю.

Таким чином, особистісна саморегу-
ляція має складну структурно-
функціональну організацію, взаємоо-
бумовлений розвиток її компонентів, 
специфічне пов’язаний із особливостя-
ми мотиваційно-смислової сфери осо-
бистості. В наш час все більше уваги 
приділяється розвитку особистісних 
якостей індивіда для успішного вико-
нання діяльності. Однак, лише високий 
рівень розвитку окремих психологіч-
них якостей не може забезпечити висо-
ку успішність діяльності особистості, 
тому що значних результатів можна до-
сягти лише за умови розвитку опти-
мального рівня особистісної усвідомле-
ної саморегуляції. Перспективою на-
ших подальших досліджень у даному 
напрямі буде дослідження розвитку 
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усвідомленої саморегуляції в студентів 
у навча льно-профе сійної діяльності.
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До начала военных действий на Вос-
токе Украины в 2014  году противоре-
чий между украинскими и российски-
ми протестантами не наблюдалось, од-
нако отношение к войне разъединило 
их. Протестантские и прежде всего 
евангельские церкви пережили подъём 
в Украине, который связан с их соци-
альным служением в зоне АТО. От 
своих российских единоверцев украин-
ские протестанты ожидали хотя бы не-
гласной моральной поддержки, однако 
ряд встреч с представителями россий-
ских евангельских церквей в 2014 году 
вызвал разочарование у украинских 
протестантов. На встречах выяснилось, 
что у представителей российских еван-
гельских церквей сформировалась ис-
кажённая картина мира, в которой 
жертва и агрессор поменялись места-
ми, а стремление украинцев защитить 
страну и сохранить свой образ жизни 
воспринималось как проявление враж-
дебности. Такого рода картина мира 
ближе манихейскому, а не христианско-
му миросозерцанию. Эта ситуация по-
требовала богословского осмысления.

В основе протестантского богословия 
лежит доктрина оправдания. Человек 

спасается только верой и никакими дела-
ми не может ничего прибавить к своему 
оправданию спасительной жертвой Хри-
ста. Вера, которую он получает от Бога 
через слышание Слова Божьего, является 
признаком его предопределения к спасе-
нию. В протестантских евангельских 
церквях условием спасения считается 
рождение свыше, которое происходит в 
акте покаяния, отказа от греховного об-
раза в жизни и принятия Иисуса Христа 
как Бога, Спасителя и Господина всей 
своей жизни. В этом акте происходит 
духовное возрождение человека, кото-
рый до этого считался мёртвым в грехе.

В христианском понимании религи-
озная вера не может защитить от про-
стых человеческих ошибок, основан-
ных на незнании или недостоверной 
информации, но она должна не позво-
лить этим ошибкам извратить ценност-
ное восприятие жизни. Христианин 
вполне может запутаться в потоке по-
литической пропаганды о событиях в 
Украине, но его религиозная совесть 
должна направлять к истине и побуж-
дать слушать своих единоверцев, кото-
рые являются очевидцами трагических 
событий в Украине. Однако, как пока-
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зали встречи официальные встречи 
представителей российских и украин-
ских евангельских церквей, российские 
протестанты не могли принять что-
либо, что могло поставить под сомне-
ние их картину мира.

Утрата взаимопонимания с россий-
скими единоверцами ставит богослов-
ский вопрос: если человек уже возрож-
дён и предопределён к спасению, как он 
может даже вопреки свидетельствам 
своих единоверцев поддерживать по-
литическую ложь, которая идеологиче-
ски обеспечивает войну? Исключитель-
но в понятиях протестантского богос-
ловия ответить на этот вопрос сложно. 
В связи с этим необходимо ввести по-
нятие религиозной фрустрации.

В психологическом смысле фру-
страция  – это состояние, вызванное 
неудовлетворенностью, разочаровани-
ем или собственной неспособностью 
достичь желаемого и защититься от 
нежеланной или угрожающей ситуа-
ции. Фрустрация проявляется в пода-
вленности, тревоге, растерянности, 
раздражении, разочаровании, отчая-
нии и т.д. Она имеет две формы: либо 
форму реакции на внутренние психо-
логические, духовные проблемы, либо 
форму реакции на внешние обстоя-
тельства или социальные факторы. 
Фрустрация может приводить к цело-
му ряду различных психических реак-
ций, в том числе и к агрессии [1, 337]. 
Причём если причины фрустрации ни-
как не оправданы, то они вызывают 
более сильную агрессию [2, 360]. Рели-
гиозная фрустрация возникает в силу 
неспособности или невозможности 

следовать своим религиозным прин-
ципам и достигать результата в соот-
ветствии с собственными религиозны-
ми ожиданиями.

Религиозная фрустрация может 
возникать в разных религиозных кон-
фессиях, но проявляться будет по-
особому в зависимости от религиозно-
го опыта данной конфессии. В частно-
сти, религиозная фрустрация в проте-
стантизме проявляется иначе, чем в 
православии. Принципиальное разли-
чие религиозного опыта протестанта и 
православного в том, что протестант 
чувствует Бога имманентно повсед-
невности, православный – в трансцен-
дентном повседневности сакральном 
пространстве, в котором только и от-
крывается для него присутствие Бога.

В понимании православного са-
кральная и профанная области парал-
лельны и отграничены друг от друга, 
потому обращаться к Богу средствами 
повседневного общения кажется небла-
гочестивым. В Русской православной 
церкви используют даже специальный 
язык для богослужения и обращения к 
Богу. ВУ понимании протестанта са-
кральная и профанная области совпада-
ют в его повседневности, поэтому про-
тестант может также естественно обра-
титься к Богу, как он в быту обращается 
к человеку. Для православного такое об-
ращение выглядит неестественно, как 
если бы присутствие Бога подменялось 
собственными фантазиями. Бог для него 
подлинно открывается только в сакраль-
ном пространстве, которое православ-
ный специально выстраивает с помо-
щью религиозного обряда.
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В религиозном опыте протестанта 
постоянное присутствие Бога никак не 
нарушает течение повседневной жизни, 
однако побуждает более строго следо-
вать моральным требованиям, в соот-
ветствии с которыми упорядочивается 
его жизнь. В религиозном опыте право-
славного присутствие Бога вырывает 
его из повседневности, требуя постоян-
ного духовного самоопределения и на-
пряжения воли в сакральном простран-
стве. Однако в профанном простран-
стве он может отдохнуть от этого на-
пряжения. Поэтому в православной 
практике наблюдается более терпимое 
отношение к человеческим слабостям и 
грехам в повседневной жизни, чем в 
протестантской практике.

Религиозная фрустрация в право-
славии возникает тогда, когда жизнен-
ная суета, или, иначе говоря, инерция 
повседневности препятствует духов-
ному самоопределению человека и 
разрывает его связь с сакральным про-
странством. Когда у человека более не 
остаётся духовных сил для того, чтобы 
вернуться в сакральное пространство, 
он имитирует этот переход внешним 
соблюдением обрядовой формы. Это 
обстоятельство приводит к обрядове-
рию, которое защищает от негативных 
переживаний, вызванных неспособно-
стью перейти из профанного бытия в 
область сакрального. Такое формаль-
ное соблюдение обрядовости в право-
славии является следствием религиоз-
ной фрустрации, обусловленной вну-
тренними духовными причинами.

Православный считает, что он до 
Страшного Суда ещё не предопределён 

к спасению. С одной стороны это на-
лагает на него бремя постоянного вы-
бора, который в любой может изме-
нить его судьбу с позиции вечности. С 
другой стороны, если он оказывается в 
плену профанного состояния жизни, 
то сохраняет надежду на спасение, ибо 
ничего еще не предопределено. В от-
личие от него протестант постоянно 
чувствует, что он уже предопределён к 
спасению по своей вере, и это снимает 
напряжение от осознания необходи-
мости постоянно делать выбор. Соот-
ветственно, в протестантизме основа-
ние для религиозной фрустрации 
должно быть иное, связанное с тем, 
что даже временное духовное падение 
воспринимается как необратимая ги-
бель, ибо оно ведёт к отрицанию пре-
допределённости спасения.

Конфликт России с Украиной поста-
вил российских протестантских пасто-
ров в очень сложную ситуацию. Пасто-
ры испытывают давление со стороны 
структур государственной власти и при 
этом вынуждены искать общий язык с 
паствой, которая находится под очень 
сильным влиянием государственной 
пропаганды. Это вынуждает их идти на 
компромиссы с собственной совестью. В 
этой ситуации неспособность следовать 
евангельским принципам честной жиз-
ни вызывает религиозную фрустрацию.

Следствием религиозной фрустра-
ции становится двусмысленная пози-
ция: с одной стороны нужно быть чест-
ным в соответствии с библейской запо-
ведью, с другой стороны можно быть 
честным не везде, а только там, где это 
религиозно значимо. Всё, что вызывает 
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наибольший конфликт с совестью, вы-
носится за сферу религиозно значимого 
и рассматривается вне каких-либо мо-
ральных оценок. Сфера политической 
жизни начинает рассматриваться как 
религиозно не значимая, не имеющая 
никакого отношения к спасению чело-
века. Результатом такого рода фрустра-
ции является сокращение той области 
повседневной жизни, которая имеет 
религиозную значимость.

В соответствии с этой позицией де-
кламируется политический нейтрали-
тет и покорность российским властям, 
пусть даже если они узурпировали 
власть. Соответственно с властью нуж-
но сотрудничать, а не протестовать 
против неё (хотя на новую украинскую 
власть это не распространяется). Если 
государственная пропаганда напрямую 
не касается религии, то отношение к 
ней должно быть компромиссное. Ради 
сохранения хороших отношений с вла-
стями, с паствой и защиты паствы от 
произвола властей допустимо согла-
шаться и воспроизводить ложные уста-
новки государственной пропаганды, 
если это делать сдержанно, напоминая, 
что церковь остаётся вне политики.

Можно подвести итоги. Если в 
православии религиозная фрустра-
ция, как правило, вызывается вну-
тренними духовными проблемами и 
приводит к формальной имитации 
духовной жизни и обрядоверию, то в 
протестантизме фрустрация вызыва-
ется внешними социальными обстоя-
тельствами и влечёт уменьшение ре-

лигиозно значимой сферы внутри по-
вседневной жизни.

Военные события на Востоке Украи-
ны в 2014-2015  привели к религиозной 
мобилизации украинских протестантов 
за счет расширения религиозно значи-
мой сферы жизни, а именно, включения 
в неё нового социального служения  – 
волонтёрскую деятельность в зоне АТО. 
Однако эти же события в силу жёсткого 
политического и пропагандистского 
давления на верующих со стороны вла-
сти вызвали религиозную фрустрацию в 
среде российских протестантов и сокра-
щению сферы религиозно значимой 
жизни. Наряду с данным политическим 
фактором также следует учитывать и 
особенность культурного менталитета: 
россияне преимущественно ассоцииру-
ют страну с определёнными символами 
государственности, а украинцы – с эле-
ментами своей повседневной жизни. В 
этом контексте для российских проте-
стантов признаком правильного поведе-
ния служит отсутствие конфликта с вла-
стью, а для украинских протестантов  – 
деятельное выражение любви к ближне-
му в социальном служении. Безусловно, 
это обстоятельство усилило религиоз-
ную фрустрацию в среде российских 
протестантов.
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