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Постановкою проблеми статті ви-
ступає кадровий потенціал установ 
НАН, пов’язаних з підготовкою і атес-
тацією наукових кадрів і їх функціону-
вання в сучасних умовах.

Україна є державою, що володіє до-
статньо вагомим науковим кадровим 
потенціалом, який відчутно впливає 
на її соціально – економічний розви-
ток. Актуальною постає проблема 
створення ефективної системи забез-
печення якісного зростання кадрового 
потенціалу науки з урахуванням тен-
денцій цивілізаційного поступу та 
стратегічних напрямів розвитку дер-
жави. В умовах глобалізації суттєвих 
змін, у тому числі й в Україні, зазнає 
соціогуманітарна сфера, яка є важли-
вим чинником сталого розвитку науки. 
Рівень наукового потенціалу й подаль-
ший його розвиток залежить від по-
тужності базових для нього складни-
ків – кадрового і матеріально – техніч-
ного. Існуюча вітчизняна система під-
готовки наукових кадрів має зазнати 

структурної трансформації. Дослі-
дження особливостей та динаміка роз-
витку кадрового потенціалу установ 
НАН соціогуманітарного профілю в 
останні роки (фінансове забезпечення, 
рівень інноваційної активності,вплив 
економічної кризи на процеси науко-
вого розвитку) стає дедалі популярні-
шим. Висвітлення широкого кола пи-
тань, які мали місце у кадровому за-
безпеченні науки, дає можливість уза-
гальнити набутий досвід, виокремити 
в ньому позитивні та негативні сторо-
ни, поглибити теоретичні уявлення, 
дати практичні рекомендації щодо їх 
ефективного вирішення. 

Отже, враховуючи зазначене вище, 
обрана нами для вивчення тема має 
наукове, суспільно – політичне значен-
ня, чим зумовлено її актуальність.

Метою дослідження є особливос-
тей та динаміки розвитку кадрового 
потенціалу НАН соціогуманітарного 
профілю (1990 – 2010 рр.), пошук шля-
хів удосконалення наукової роботи та 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УСТАНОВ НАН 
СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ (1990-2010 РР.).

Непорожня Г. А.
Кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної історії, правознавства 
і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ  
імені Григорія Сковороди»  
м.Переяслав – Хмельницький/

У статті досліджується кадровий потенціал установ НАН соціогуманітар-
ного профілю (1990 – 2010 рр.) вітчизняної науки, національна система підготов-
ки і атестації наукових кадрів та результати їх функціонування на практиці.

Ключові слова: наукові кадри, аспірантура, докторантура, науковий потен-
ціал, Національна академія наук України, вищий навчальний заклад.



8 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

підготовки кадрів в соціогуманітарних 
установах НАН України. 

Аналіз останніх досліджень публі-
кацій проводився такими науковцями, 
як Чумаченко М.Г., Шкворецъ Ю.Ф та 
Шильської Н.М., Кураса І.Ф., Ковален-
ко Я.Ю., Малицького Б.А.

Світова глобалізація та розвиток 
інформаційних технологій, трансфор-
мація українського суспільства та пе-
рехід до створення національної інно-
ваційної системи – такими є зовнішні 
та внутрішні імперативи, що вплива-
ють на розвиток вітчизняного кадро-
вого науково-технічного потенціалу. 
Як осередок інтелектуальних ресурсів 
суспільства кадровий потенціал 
науково-технічної сфери впливає на 
конкурентоспроможність економіки 
та переважно визначає місце держави 
на світовому глобалізованому ринку. 
Стратегічним завданням України є 
ефективне використання цього потен-
ціалу, що обумовлюється досягненням 
гармонізації основних параметрів 
науково-технологічної сфери (вну-
трішніх чинників) та сприяння зрос-
танню попиту на науково кваліфікова-
ні кадри в економіці (зовнішніх чин-
ників). Для вирішення цього завдання 
необхідним є побудова гнучкої, адек-
ватної системи кадрового забезпечен-
ня, здатної не лише ефективно реагу-
вати на зовнішні виклики, а й сприяти 
формуванню перспективних напрямів 
науково-технологічного розвитку кра-
їни як підґрунтя її суспільно-
економічного прогресу.

Україна є державою, що володіє до-
статньо вагомим науково-технічним 

кадровим потенціалом, який відчутно 
впливає на її соціально-економічний 
розвиток. За рівнем такого впливу – 
4,6 дослідників на 1000 осіб економіч-
но активного населення – Україна дещо 
поступається країнам ЄС (5,7 – для 
перших 15 країн ЄС), проте виперед-
жає нових членів цього Союзу, зокре-
ма Словенію (4,5), Словаччину та Угор-
щину (3,7), а також Польщу (3,3). Од-
ночасно чисельність наукових кадрів в 
України на відміну від переважної 
більшості європейських країн зменшу-
ється, що погіршує передумови успіш-
ної реалізації євроінтеграційних праг-
нень держави [6].

Відсутність основних прописаних 
положень державної політики щодо 
збереження інтелектуального потенці-
алу країни спричинило складнощі при 
нарощенні якості кадрового потенціа-
лу країни.

На середину 1990-х рр. у світі нара-
ховувалося більше 5 млн. наукових 
співробітників, 94 % з яких працювали 
у розвинутих країнах, і лише 6 % у кра-
їнах, що розвивалися, до яких входила 
і Україна [7].

У досліджуваний період відбува-
ється відхід молодих науковців з інсти-
тутів через причини пов’язані з низь-
кою заробітною платою, відсутністю 
реальних перспектив придбання влас-
ного або отримання службового жит-
ла, все це стримувало кадрове само-
відтворення академічної соціогумані-
таристики. В Україні покидання науки 
дослідниками набувало катастрофіч-
них масштабів. За кількістю науковців 
на тисячу зайнятого населення Україна 
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опустилась до найнижчого рівня в Єв-
ропі – 3,7 чол. (в країнах ЄС – 9,2 – 24), 
що суперечило як світовим тенденці-
ям, так і потребам науково – кадрово-
го забезпечення модернізації [8].

У 1990-і рр. середній вік докторів 
наук на кожні два три роки в середньо-
му збільшувався на один рік. У 1991 р. 
середній вік доктора наук в Україні 
склав 55 років, 1997 – 58, 1998 – 59, у 
2000 – 60. Аналогічна тенденція склала-
ся і серед кандидатів наук [4, с. 80 – 81].

З кінця року 42 % співробітників 
перебували у віці 50 і більше років. 
Цей факт не можна розцінювати як не-
долік, тому що досвід цієї вікової 
структури та кваліфікація учених стар-
ших вікових груп завжди був затребу-
ваним. Водночас незбалансована віко-
ва структура Інститутів стримувала 
забезпечення наступності та відтво-
рення кадрового потенціалу.

Згідно досліджень Інституту соціо-
логії протягом 1990 – х рр. «старіння» 
кадрів академічних соціогуманітарних 
інститутів відбувалося дещо повільні-
ше, ніж, наприклад, в установах при-
родничого профілю. Це пояснювалося 
ростом престижності соціогуманітар-
ного знання, енергійним припливом 
молоді з вузів.

Болісною проблемою Інститутів 
були висококваліфікаційні фахівці 
молодого і середнього віку. Звуженою 
залишалася ланка науковців у віці від 
30 до 50 років. Це є наслідками відто-
ку найбільш активної, професійної 
частини дослідників в інші сфери ді-
яльності, не пов’язані з науковою 
творчістю.

У 2000 рр., керівництво НАН Укра-
їни здійснило заходи щодо подолання 
проблем старіння кадрового потенціа-
лу, які дали певний результат. Проте, 
попри усі намагання, не було створено 
загальної системи залучення талано-
витої молоді до наукової роботи. Осно-
вною причиною цього була незначна 
підтримка держави, яка мала окремий 
і розрізнений характер.

Досить довго зберігалося дещо ра-
дянське ставлення до престижності 
наукової діяльності. Вона продовжува-
ла вважатися матеріально вигідною, а 
також як така, що давала можливість 
вирватися з «радянського побуту»,хоча 
б за рахунок уявної або реальної при-
четності до науки.

Протягом 1999-2002 рр. середня 
заробітна плата вчених НАН в роз-
рахунку на одного штатного праців-
ника зростала так як і в промисло-
вості, а темпи зростання навіть пере-
вищували загальне зростання заро-
бітної плати по Україні (593,2 грн.). 
Середній розмір зарплати соціогума-
нітаріїв був дещо вищим, ніж співро-
бітників деяких технічних інститу-
тів. Очевидно, це пояснювалось тим, 
що соціогуманітарії мали дещо вужчі 
можливості у додаткових заробітках. 
Разом з тим, розмір заробітної плати 
не забезпечував потреб вчених. Це 
негативно позначалося на їх продук-
тивності праці, погіршувало ступінь 
залучення до наукової діяльності. 
Багато науковців шукали додаткових 
джерел заробітку – викладацька ро-
бота, консультаційна, експертна ді-
яльність.
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Низькі розміри оплати праці суттє-
во позначилися на матеріальному са-
мопочутті молодих вчених, у яких були 
вищі потреби, ніж у старшого поколін-
ня, яке було забезпечене житлом, това-
рами необхідного вжитку тощо.

Окремі заходи держави (прису-
дження стипендій) сприяло активіза-
ції роботи талановитих молодих нау-
ковців, прискоренню підготовки і за-
хисту ними дисертацій, розширення 
сектору наукового пошуку. Проте, 
грошовий розмір стипендій не міг 
спонукати талановиту молодь обрати 
наукову діяльність як основний вид 
своєї роботи.

У 2000-х рр. в інститутах стало тра-
дицією оголошення конкурсів на здо-
буття премій для молодих учених та 
аспірантів за кращі наукові роботи.
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Постановка проблемы. Закон 
Украины «Об охране труда» требует от 
любого работодателя обеспечения бла-
гоприятных условий труда для работ-
ников. В комплекс благоприятных 
условий труда входят, в частности, ми-
кроклимат, освещенность, защита от 
травматизма. В настоящий момент все 
эти показатели обеспечиваются по от-
дельности, что вызывает значительные 
затраты.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Вопросы обеспечения 
микроклимата помещений во взаимос-
вязи с энергосбережением рассматри-
ваются в работах Ю.Я. Кувшинова [1, 
2] и Ю.А. Табунщикова [3].

В [1, 2] основной акцент делается на 
процессы формирования микрокли-
мата и его связи с энергетическими 
характеристиками здания. Авторы 
предлагают учитывать энергоресурсы 

здания на уровне проектирования. В 
[3] основной задачей являлась оценка 
возможностей минимизации энерго-
затрат для обеспечения микроклима-
та. Рассмотрены возможности приме-
нения индивидуальных средств венти-
ляции. Все предлагаемые методы по-
зволяют решить только отдельные 
задачи охраны труда и являются до-
статочно дорогостоящими.

Цель статьи  – оценить возможно-
сти применения различных типов за-
щитных оконных пленок для обеспе-
чения нормальных условий труда.

Основные результаты исследования
Проведенный анализ современных 

технологий оконных покрытий пока-
зывает, что они позволяют обеспечить 
многие требования охраны труда.

Защита от травматизма. На неко-
торых предприятиях потенциальная 

ЗАЩИТНЫЕ ОКОННЫЕ ПЛЕНКИ В ДЕЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Лобовко Александр Владимирович
Ведущий специалист  
Представительство American Standard Windows Film на Крите, 
Греция

Аннотация. Обеспечение нормальных условий труда (микро-
климата, освещенности, защиты от травм) является главной 

задачей любого работодателя. Предлагается широко использовать энергосбере-
гающие оконные пленки, позволяющие одновременно обеспечить энергосбереже-
ние, травмобезопасность и комфортное освещение при очень малых затратах.

Ключевые слова: микроклимат, освещенность, защитные покрытия, энер-
госберегающие оконные пленки.

Key words: microclimate, illumination, protective coatings, energy saving window film.
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опасность производственного травма-
тизма связана с возможностью разби-
тия стекла и поражения работников и 
других лиц осколками стекла. Такая 
ситуация существует в организациях, 
связанных с работой с детьми, а также 
на производственных предприятиях. 
Установка защитных металлических 
сеток снижает освещенность, а также 
ухудшает условия психологического 
комфорта. Альтернативным решением 
проблемы является нанесение на окон-
ные стекла защитных упрочняющих 
пленок. Достаточно использовать 
упрочняющие пленки толщиной 56…
224 мкм. Такие плёнки рекомендуются 
к установке при необходимости защи-
ты: а) от поражения осколками стекла; 
б) от мелкого хулиганства. Эти стекла 
не защитят от проникновения в поме-
щение, но для целей охраны труда 
этого и не требуется. Ударостойкость 
стекол при наличии защитной пленки 
становится вполне достаточной: по 
данным испытаний [4] обычное стекло 
толщиной 4  мм, покрытое пленкой 
толщиной 112  мкм имеет ударную 
прочность 20,4  Дж, что равноценно 
ударопрочности триплекса.

Улучшение условий освещения. 
Наилучшим для зрения работников 
считается естественное освещение, од-
нако слишком яркий свет создает дис-
комфорт для глаз, а также может вы-
зывать блики из-за отражения на сте-
клянных и полированных поверхно-
стях. Все это понижает 
работоспособность. Для снижения яр-
кости прямого и отраженного света до 
требуемой величины с одновремен-

ным сохранением достаточной про-
зрачности оконных проемов может 
применяться тонирующая оконная 
пленка, позволяющая уменьшить яр-
кость света в пределах 20…80% [5], что 
существенно облегчает чтение доку-
ментов, работу с монитором, и другие 
виды работ.

Применение тонирующих пленок 
обеспечивает эффективную защиту 
работников от вредного воздействия 
ультрафиолетового излучения, отсекая 
его на 98-99%.

Проблема обеспечения микро-
климата в помещениях часто являет-
ся трудноразрешимой, особенно в 
условиях холодного климата и при не-
достаточном теплоснабжении. Со-
гласно санитарным нормам, в произ-
водственных помещениях, где работа 
выполняется сидя (например, в офи-
сах), в зимнее время должна поддер-
живаться температура воздуха 21-
24  оС. Дажепри условии обеспечения 
качественного отопления часть тепла 
обязательно теряется через огражда-
ющие конструкции. По некоторым 
подсчетам [6] определено, что тепло-
потери через остекленные поверхно-
сти составляют 30-60% от суммарных 
потерь. Согласно [7] коэффициент со-
противления окон теплопередаче дол-
жен быть не менее 0,6  м2·К/Вт для 
первой климатической зоны и 
0,75  м2·К/Вт для второй климатиче-
ской зоны [7, c. 12]. Данные нормы 
принимаются для площади остекле-
ния здания менее 25%. Фактически в 
настоящее время площадь остекления 
типового офисного помещения со-
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ставляет обычно до 30-35 %. Соответ-
ственно на 13-24 % (в зависимости от 
климатической зоны) возрастает и 
требуемое сопротивление окон тепло-
передаче. Таким образом, из-за утечек 
тепла через прозрачные поверхности 
увеличивают расходы на обогрев по-
мещений зимой до 70 %, а на конди-
ционирование летом до 40 % [4].

Потери тепла через стекло на тепло-
вое излучение (66 % от общих потерь) 
можно практически исключить с помо-
щью энергосберегающих (низкоэмис-
сионных) покрытий, которые сейчас 
используются во многих странах мира.

Для повышения энергосберегаю-
щей способности стекла необходимо 
повысить его способность отражать 
длинноволновое тепловое излучение 
(длина волны 5-25 мкм).

Эта способность тем выше, чем 
меньше величина эмисситента: напри-

мер, эмисситент обыкновенного окон-
ного стекла составляет 0,82-0,84 у низ-
коэмиссионных покрытий – 0,17-0,2.

Сравнительные характеристики 
окон разных типов приведены в 
табл. 1.

Как видно из таблицы, теплопотери 
сильно различаются в зависимости от 
конструкции окна. Разница в теплопо-
терях между наилучшим вариантом 
(двухкамерный стеклопакет с 16-
миллиметровой аргоновой прослой-
кой и твердым теплозащитным покры-
тием) и наихудшим (обычный стекло-
пакет с 16-миллиметровой воздушной 
прослойкой) составляет 2,25  раза. На 
первый взгляд кажется, что стеклопа-
кет с твердым теплозащитным покры-
тием является оптимальным решени-
ем для сохранения тепла. Однако твер-
дое покрытие имеет ряд существенных 
недостатков. Оно представляет собой 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики теплопотерь через окна разной конструкции
Тип окна Коэффициент 

сопротивления 
теплопередаче 
RT

Удельные 
потери 
тепла q,  
Вт/м2

Потери  
тепла через 
стандартное 
окно  
1х1,6 м Q, Вт

Обычное окно с двойными 
рамами

0.37 135 216

Стеклопакет (толщина стекла 4 
мм)
• с воздушной прослойкой 16мм 0.32 156 250
• с аргоновой прослойкой 16 мм 0.34 147 235
• с аргоновой прослойкой 16 мм и 

твердым теплозащитным 
покрытием

0.59 85 136

Двухкамерный стеклопакет
• с воздушными прослойками 6мм 0.42 119 190
• с аргоновыми прослойками 6 мм 0.44 114 182
• с аргоновой прослойкой 16 мм и 

твердым теплозащитным 
покрытием 

0.72 69 111
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полимер на основе оксида олова, кото-
рый наносится на стекло во время его 
изготовления при высоких температу-
рах [8]. При этом покрытие становится 
неотделимой частью стекла, следова-
тельно, его нельзя удалить в случае 
необходимости. Кроме того, для при-
менения стекол с твердым покрытием 
требуется полная и очень дорогостоя-
щая замена существующего остекле-
ния. С точки зрения охраны труда 
энергосберегающее стекло имеет очень 
серьезный недостаток  – у него пони-
женная прозрачность, то есть его при-
менение наносит ущерб освещенности 
помещения.

Именно учитывая эти недостатки, 
предпочтительнее использовать энер-
гозащитную пленку. По оценкам экс-
пертов [9, с.36-37] энергосберегающие 
пленки позволяют уменьшить потери 
тепла в 5 раз.

Пленка для окон представляет со-
бой тонкий полимерный композит, со-
стоящий из нескольких слоев, на каж-
дый из которых нанесен полупрозрач-
ный слой металла толщиной 7-10  нм 
(реже  – слой керамики) с помощью 
плазменного разряда в аргонной ат-
мосфере. Металлические слои (обыч-
но серебро, иногда алюминий, медь 
[6]) обладают большим (89-91%) коэф-
фициентом отражения инфракрасного 
(теплового) излучения. При этом по-
крытие имеет высокую (более 80%) 
прозрачность, которая обеспечивается 
нанесением между слоями металлов 
слоев диэлектриков с высокой про-
зрачностью (диоксиды титана и олова, 
оксид и сульфид цинка и т.п). Такое 

строение обеспечивает прохождение 
видимого света с длиной волны 380-
780  нм. Энергосберегающий эффект 
пленки при облучении с обеих сторон 
достигается симметричным располо-
жением металлизированных и диэлек-
трических слоев (диэлектрик  – ме-
талл – диэлектрик). Теплосберегающие 
свойства покрытия возрастают при 
увеличении числа слоев. Учитывая, 
что покрытия, содержащие серебро, не 
обладают достаточной устойчивостью 
к воздействию внешней среды, нужно 
либо располагать защитную пленку на 
стекле покрытием внутрь, либо ис-
пользовать пленки, легированные дру-
гими металлами (медь, золото и др.).

Стоимость энергосберегающей 
пленки в 3-4  раза меньше стоимости 
энергосберегающего стекла с твердым 
покрытием. При этом пленка обеспе-
чивает, кроме энергосбережения, ряд 
других преимуществ:

• покрытие является прозрачным 
только для электромагнитного излуче-
ния видимого диапазона, не пропуская 
другие виды излучения  – оптическое, 
акустическое, радиочастотное. Таким 
образом, пленка выполняет дополни-
тельную функцию шумозащиты и за-
щиты от микроволнового излучения;

• способность задерживать до 99% 
ультрафиолетового излучения, что 
уменьшает износ бумажной докумен-
тации, офисной мебели и драпировок. 
Это дает дополнительный экономиче-
ский эффект от использования энер-
госберегающих пленок;

• повышает ударную прочность 
стекла до показателя 8  кг/см2 [5], то 
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есть в 3-4 раза выше, чем у обычного 
стекла. Конечно, сильного удара стек-
ло все равно не выдержит, но благо-
даря пленке оно становится безоско-
лочным, уменьшая таким образом 
возможность производственного 
травматизма;

• в летний период низкоэмиссионная 
пленка отражает тепловое излучение 
Солнца, способствуя поддержанию 
комфортной температуры в производ-
ственном помещении и снижая затра-
ты на кондиционирование воздуха.

Учитывая, что летом средняя плот-
ность потока солнечной радиации по 
территории Украины составляет око-
ло 108  кВт/м2  за месяц, а защитная 
пленка отклоняет около 55% солнеч-
ной энергии, можно подсчитать удель-
ную экономию на кондиционировании 
воздуха. При стоимости 1  кВт элек-
троэнергии 1,68 грн – экономия на ра-
боте кондиционеров составит 99,8 грн/
м2 за месяц.

Аналогичный расчет снижения за-
трат за счет применения энергосбере-
гающих пленок можно произвести и 
для зимнего периода, так как именно 
во время отопительного периода до-
стигается максимальная эффектив-
ность использования пленки.

В зимнее время сокращение потерь 
тепловой энергии за счет оклеивания 
энергосберегающей пленкой, напри-
мер, стандартного однокамерного сте-
клопакета, составляет около 6 кВт/м2 за 
сутки, то есть 180  кВт/м2  за месяц. С 
учетом стоимости тепловой энергии 
0,942 грн/кВт – экономия на отоплении 
составит 169,56 грн с 1м2 окна.

Благодаря этим достоинствам энер-
госберегающие пленки уже рекомен-
дуются к использованию на предприя-
тиях России. Необходимо разработать 
аналогичные рекомендации и для 
Украины.

Заключение. Таким образом, из 
рассмотренных материалов видно, что 
наибольшими достоинствами облада-
ют энергосберегающие пленки, кото-
рые одновременно служат и для эко-
номии тепловой и электрической 
энергии, и для снижения травматизма, 
и для улучшения условий освещения. 
Следовательно, при разработке норма-
тивных и методических документов в 
области охраны труда следует учиты-
вать эти свойства защитных пленок и 
рекомендовать их к широкому исполь-
зованию на предприятиях.
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The reproductive ability of cows is one 
of the most important factors in the effi-
ciency of milk production, as it affects both 
the herd enlargement and the profitability 
of the dairy industry [1, 121].

The results of a number of studies in-
dicate that with the productivity of cows, 
their reproductive parameters become 
worth: fertilization decreases, service and 
calving periods are prolonged. This is es-
pecially true for highly productive cows, 
as they are more sensitive to inferior and 
unbalanced feeding, to deviations from 
optimal microclimate parameters, breach 
of milking technology, recreation regimes, 
etc., as compared to medium and low 
productive animals, which leads to meta-
bolic disorders and the emergence of a 
number of gynecological diseases, includ-
ing infertility [2, 3; 3, 7].

The purpose of the work was to study 
the reproductive capacity of highly pro-
ductive cows under conditions of free-
stall-box housing, depending on age in 
lactation.

Material and methods of research. 
The research was carried out at the ALLC 

“Agrosvit”, Kyiv Region, with cows of the 
Holstein breed of 1-3 lactations under the 
conditions of the individual free stalls. 
Milking was carried out at the plant of 
“Parallel” type, produced by the company 
“De Laval” using milking equipment 
”Duovak-300”.

Research results and their discus-
sion. According to the results of the re-
search, reproductive ability indices of 
cows were ambiguous (Table 1).

Thus, the insemination index which 
characterizes fertility of firstborn cows 
was 0.27 lower as compared to cows of 
the II lactation and 0.49 as compared to 
cows of the III lactation. Calving interval 
of the animals turned out to be too pro-
longed. At the same time, for cows of the 
I and III lactations, it was, respectively, 
27,1 and 10,0 days longer, as compared 
with animals of the II lactation. The 
calving interval of the cows of the II lac-
tation II cows was the lowest and consti-
tuted 461.2 days.

Among the indicators of herd repro-
duction, the duration of the service period 
is especially important, because, on the one 
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hand, the overall milk yield from a cow per 
lactation and, on the other hand, calf crop 
depends on The longer the duration of the 
service period, the longer the cycles of the 
herd reproduction and, as a result, the low 
calf crop percent per 100 cows. According 
to scientists, [4, 11; 5, 124], getting from 
the cow of annual offspring and high milk 
yield per lactation the service-period 
should not exceed 80-85 days, although 
fluctuations within 80-120 days are consid-
ered to be quite acceptable.

Our studies have shown that the ser-
vice period of cows was quite long and 
fluctuated within 152-166 days. The low-
est value of this indicator was at cows of 
the II lactation - 153 days. In this connec-
tion it is obvious that there was a hidden 
hunting, which was also the reason for the 
extension of the service period.

Such a consistently unchanged dy-
namics of the service-period duration for 
cows over the years also predetermined 
the identity of their calving intervals du-
ration. Thus, the greatest duration of the 
calving interval was observed at firstborn 
cows - 440 days, which is more as com-
pared with cows of the II and III lacta-
tions per 22.3 and 12.3 days.

Among the numerous indicators that 
characterize the reproductive ability of 
highly productive cows, the reproduc-
tive ability coefficient plays an impor-
tant role. So, if the optimum value of the 
reproduction rate is at the level 1, then 
for cows of the I lactation, it was equal 
to 0.85, respectively, for cows of the II 
and III lactations - 0.87 and 0.83 respec-
tively.

As is generally known, the productiv-
ity and reproductive ability of cows to a 
certain extent depends on the duration of 
the dry period, during which the animals 
create in their bodies the necessary re-
serves of nutrients and biologically active 
substances for the future production of 
milk and reproduction.

The analysis of the researched indica-
tor showed that, unlike the duration of 
the calving interval and service periods, 
the dry period in these years was on aver-
age at a relatively optimal level and fluctu-
ated within 67-72 days

The reproductive ability of cows is also 
affected by the duration of lactation. In 
our studies, the lactation of the first-born 
cows was the longest - 429.3 days. Cows 
of the II and III lactations had 30.2 and 

Table 1 
Indicators of the reproductive ability of cows at ALLC “Agrosvit”
Indicator Lactations

І
(n=50)

ІІ
(n=50)

ІІІ and elder
(n =50)

Insemination index 1,51±0,30 1,78±0,30 2,00±0,25
Service period, days 162,0±9,17 153,0±5,63 157,0±4,05
Calving interval, days 440,3±24,15 418,0±22,56 428,0±18,25
CRA 0,85±0,03 0,87±0,16 0,83±0,25
Dry period, days 70±3,5 67±4,1 72±4,3
Duration of lactation, days 429,3±24,54 399,0±12,18 417,2±34,63
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12.1 days shorter lactation period as com-
pared with the firstborn cows.

Conclusion. According to research 
results, it can be affirmed that older cows 
are better adapted to individual free stalls 
and milking in the milking room.
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The efficiency of the beef production is 
in direct dependence on the progressive 
technology of animal keeping and stability 
of fodder base. And the milking period of 
calves growing is one of the most impor-
tant stages on the way to receive the healthy 
conditioned young [1]. In order to save the 
bulls, the growing system should take into 
consideration the biological characteristics 
of the organism. Choosing the technology 
of calves growing in the milking period is 
very important for the livestock productiv-
ity [2-4]. Therefore our work is aimed at 
the researching of calves growing in the 
milking period.

The work purpose was to study the 
intensity of calves’ growth during the 

milking period with keeping in the indi-
vidual houses and foddering the milk 
substitute.

Materials and methods. The research-
es were conducted at “Agrobeef LLC Sk-
vira region, Kyiv oblast. The young cattle 
come to the complex approximately 20 
days’ age with the average live weight 40 
kg. For research fulfillment three groups 
of young bulls under the method pair of 
analog with 12 heads were formed. The 
calves were kept in individual houses; the 
ration was the whole milk substitute and 
starter mix fodder. The period of milking 
is 62 days. Animals of the First Group 
(Control group) were fed with whole 
milk, the Second Group (Experimental I) 
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Table 1 
Recipe of mixed fodder for the calves of milking period 
Mixed fodder compound % Consist Unit
Soybean meal 31 Feed Units 1.04
Sunflower meal 19 Digestible Protein 214.02
Barley 17 Exchange energy, MJ 10.60
Wheat 22 Calcium, g 2.74
Wheat offal 10 Phosphorus, g 5.69
Premix 1 Carotene, g 2.24
Total 100 Raw Fiber, g 69.27
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were fed with milk substitute «IN – K 1 Е» 
of «Inntaler» Firm (Germany) and the 
Third (Experimental II) with replacer 
«CalvoStart» of «Nutrifeed» Firm (Neth-
erland). During the milking period the 
calves were fed in accordance with the 
detailed norms, daily rations were bal-
anced on the main indicators by addi-
tional feeding with granulated mixed fod-
der, which recipe is in Table 1

The llive weight of animals was deter-
mined by weighting on stationary scales. 
Absolute growth was determined by for-
mula:

, where

W1 – live weight at the beginning of 
the period, kg

W2 – live weight at the end of the pe-
riod, kg.

The average daily weight is calculated 
by formula:

, where

A – absolute growth, kg;
t – growing period, days.

The results of the researches and 
their discussion. The results of the re-
searches of the calves’ growth evaluations 
are represented in the tables.

The researches have established that 
the calves of Experimental II had the best 
growth indicators, where milk replacer 
«CalvoStart» (Netherland) was used for 
feeding. Thus, at the end of research they 
had 1.1 cm bigger withers height, 0.8 cm 
bigger oblique length of trunk, 1.73 bigger 
straight length of trunk in the comparison 
to the calves of Control group. Something 
less indicators of growth and develop-
ment were observed in Experimental I, 
which 0,79 %, 0,33% and 0.17% overstat-
ed the Control. The general tendency of 

Table 2 
The growth of bulls on the milking period (M±m,n = 36)
Indicator Group of animals

Control Experimental I Experimental II
The withers height, cm

at the beginning of the research 81.0±1.73 79.6±0.97 78.6±0.73
at the end of the research 93.6±1.53 94.4±1.20 94.7±0.55
Oblique length of trunk
at the beginning of the research 69.3±1.22 71.6±1.02 69.0±1.20
at the end of the research 90.2±1.66 90.4±1.57 91.0±0.46
Straight length of trunk, cm
at the beginning of the research 54.2±1.70 55.1±1.75 55.6±1.12
at the end of the research 89.6±2.08 89.17±1.83 91.33±0.68
Chest girth behind the shoulder 
blades, cm
at the beginning of the research 84.8±0.72 83.7±0.96 84.3±0.66
at the end of the research 102.5±0.92 103.0±0.93 102.3±1.1
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growing both Experimental groups testi-
fies that, the milk replacer compound is 
optimal and it promotes the development 
of calves in milking period in the same 
degree as using the whole milk.

The data, set out in the table 3 evi-
dence that, the calves live weight at the 
beginning of the research do not vary 
significantly between ourselves and were 
at the level of 39.5-40.3 kg, which evi-
dences about the optimal selection of 
calves for research.

As well, it is not marked the signifi-
cant difference in absolute and average 
daily growth of experimental animals in 
the process of their growing. The live 
weight of calves at the end of the re-
search was at the level of 92.4-93.4 kg. 
The average daily growth in Control 
group were less than in Experimental II 
for 1.6% and for 0.8% less in compari-
son with Experimental I. Absolute 
growth in Experimental I were 1.1kg, 
and in Experimental II 1.3 kg more in 
comparison with Control group, which 
the whole milk was fed.

Conclusions. The keeping calves in 
the individual houses and using the milk 
substitute for foddering for the period of 
milking (62 days), enable to receive the 
growth gain at the level of 841.39-862.9g.
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Table 3 
The live weight and growth of bulls in the milking period (M±m, n= 36)
Indicator Group of animals

Control Experimental I Experimental II
Live weight of calves at the begin-
ning of research, kg

40.3±0.304 40.08±0.297 39.5±0.288***

at the end of research, kg 92.41±0.742 93.41±0.865 93.0±0.912
Absolute growth for the research 
period, kg

52.16±0.637 53.3±0.8 53.5±0.925

Average daily growth for the diary 
period, g

841.39±10.28 860±12.99 862.9±14.92

Note: ***Р≥0.999
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The development of the goat breed-
ing is accompanied by the introduction 
of modern animal rearing technologies, 
the improvement of the technical equip-
ment of farms, mechanized milking of 
goats [1,6].

Creating optimal conditions for high 
speed of milk flow is one of the most im-
portant technological tasks of machine 
milking [3, 4].

The most important technological in-
dicators of the udder are the intensity of 
milk yields, which provides rapid and in-
tensive removal of milk and determines 
the high efficiency of machine milking.

As the intensity of milking determines 
the duration of goat’s milking, and hence 
the time of stay in the milking hall [2, 5].

The aim of the research was to 
study the milk productivity of Saanen 
goats and the indicators of milk yield, 
the percentage and absolute content of 
fat and protein in milk, the duration of 
milking and the intensity of milk yield 
of goats, depending on age in lacta-
tion.

Material and methods of research. The 
study was conducted at the farm “Babyny 
kozy” Tetiiv district, Kyiv region. Experi-
mental goats (135 heads) by age in lacta-
tion were divided into 3 groups: the first 
group was goats of the first lactation, the 
second – goats of the second lactation and 
the third group – goats of the third and 
more lactations.  Milking of goats was 
conducted at milking plant type “UDA-
10”. Dairy productivity in goats was deter-
mined after complete lactation. Milk yield 
was evaluated during control milking at 
the beginning of the second month of 
lactation. The duration of milking and the 
intensity of milk yields were also deter-
mined.

Research results and their discus-
sion. According to the results of the re-
search, the milk productivity of goats first 
lactation was 605.8 kg. The yield of milk 
of goats second lactation was 714. 8 kg, 
which is by 109 kg or 18% (P <0.05) more 
compared to animals first lactation. The 
goats of the third lactation had yield of 
milk of 768.4 kg, which is 162.6 kg or 
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26.8% (P <0.05) more than that of the first 
lactation, and compared to the goats at 
the age of the second lactation, the yield 
was higher by 53. 6 kg or 7.0%. 

Indispensable parameters for assessing 
the milk productivity of goats is the mass 
fraction of fat and protein in milk. Experi-
mental goats did not have significant dif-
ferences in the percentage of milk fat and 
protein in milk, depending on lactation.

Duration of milking of goats was al-
most equal. According to this indicator, 
goats at the age of the third lactation were 
inferior to the animals of the second and 
first lactation by 0.1 min (Table 1).

The duration of machine-milking in 
goats of the second and third lactations 
was 0.1 min or 5.6% longer compared to 
the first lactation goats that were adequate 
to the yield.

By the size of a one-time yield of goats 
at the age of the second lactation was in-
creased first lactation goats by 0.4 kg or 
21%, and the third and higher lactation 
was increased by 0.5 kg or 26.3%. One-
time yield in animals of the third lactation 
was 0.1 kg or 4.3% higher than of the sec-
ond lactation goats.

The intensity of milk flow of goats in 
the second lactation was higher than 
goats of the first lactation by 0.16 kg/min 

or 17.0%, and the goats of the third and 
higher lactation – by 0.27 kg/min or 
28.7%. The difference in this indicator 
between the goats of the third and second 
lactations was 0.11 kg/min or 10.0%.

Conclusions:
1. The milk productivity of goats in-

creases with each following lactation. The 
highest dairy productivity was found in 
goats at the age of the third and higher 
lactation. The mass fraction of fat and 
protein in milk of goats with age is almost 
unchanged.

2. The intensity of milk flow of goats 
was at the level of 0.94–1.21 kg/min. The 
tendency to increase the intensity of milk 
flow of goats with age was revealed. Prob-
ably, the physiological activity of the ud-
der in goats increases with age. The high-
est level of the intensity of milk flow was 
in goats at the age of the third and higher 
lactation (1.21 kg/min).
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Introduction
Warfarin belongs to the 4-hydroxy-

coumarin which congener sand depresses 
the synthesis of vitamin K-dependent C 
[1]. It is clinically used as anticoagulant 
agent for reducing the risk of thrombosis 
and is mainly available as a racemicmix-
ture of R-warfarin and S-warfarin. It is 
well demonstrated that S-warfarin is 3-5 
times more potent than R-warfarin. The 
mon-itoring of therapeutic effect of S-
warfarin is usually carried out by measur-
ing the international normalized ratio 

(INR). The INR has several limiting fac-
tors such as resistance to anticoagulant, 
drug interaction, patient compliance and 
food variety [2]. How-ever, wide attempts 
have been done for monitoring the plas-
ma concentration of warfarin for clinical 
application and the effective treatment of 
severe intoxication. The most analytical 
methods have been reported for quantifi-
cation of warfarin in biological samples 
are: HPLC with detector of UV-vis [3], 
HPLC with detector offluorescence [4], 
gas chromatography with detector of 

MATHEMATICAL MODEL OF ENANTIOSELECTIVE 
MOLECULAR IMPRINTED POLYMER FOR THE SOLID PHASE 
EXTRACTION OF S-WARFARIN FROM PLASMA

Chernyshov Nikolay Nikolaevich
Candidate of technical sciences, Senior researcher
Menyajlo Alexandr Dmitrijovich
Candidate of technical sciences, Senior researcher
Ghazi F.H. Bani-Khaled
Post graduate student, Kharkov National University of Radio Electronics

Abstract
An enantioselective molecular imprinted polymer for S-warfarin was designed com-
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mass[5], differential pulse and square-
wave stripping voltammeters [6], fluores-
cence spectrophotometry [7], and capil-
lary zone electrophoresis with detector of 
PDA [8]. In all of these methods, the bio-
logical sample preparation, clean up pro-
cedure and pre-concentration technique 
are thecritical points for analysis of low 
concentration analyte. Although, these 
methods are commonly used for sample 
pretreatment, their selectivity is very poor 
and therefore needsfor highly expensive 
analytical instruments such as: LC-mass 
micellar electro kinetic chromatography, 
electro spray ionization mass spectrome-
try [9] and the supercritical fluid chro-
mate-graphy-tandem mass spectrometry 
will arise. For resolving these problems, 
the molecular imprinted polymers (MIPs) 
can be used as selective sorbents for ex-
traction of drugs from biological samples. 
These simulation methods are based on 
the mechanical quantum theories and are 
usually economic, faster and more accu-
rate than the experiments. Generally, the 
abinitio computational methods such as 
the density functional or (DFT) with vari-
ous basis sets have been widely used, be-
cause they describe the properties of elec-
tron distribution of the analyzed system 
with high accuracy.

1. Materials and instruments
All chemical reagents such as HCl, 

NaOH, meth acrylic acid (MAA) mono-
mer, ethylene glycol dimethacrylate 
(EGDMA), and organic solvents such as-
methanol (MeOH), acetonitrile (AN), eth-
anol (EtOH), n-hexaneand chloroform 
(CHCl3) were analytical. R and S-warfarin 

were purchased from Sigma-Aldrich (St. 
Louis, MO, USA).The standard solution 
of 3000gmL-1of S-warfarin was pre-pared 
by dissolving 0.03g of drug in 10ml of bi-
nary mixture of water: AN (50:50%, v/v) 
was stored in a cool dark place. Human 
plasma was obtained from the Cardiac 
Department of Imam Reza Hospital (Ker-
manshah, Iran). The High performance 
liquid chromatography (HPLC) analyses 
were performed by a KNAUER liquid 
chromatography system that was con-
trolled by EZ-Chrome Elite software. The 
UV-visible detector (model s 2500) was 
used ata fixed wavelength of 274nm for 
monitoring S-warfarin. A six-way injec-
tion valve equipped with a 20L injection 
loop was used for introducing the sample 
into the column. Achiral sep-aration of S-
warfarin was performed on a Eurospher 
100-5C18column (250mm × 4.0mm i.d.). 
A mobile phase of MeOH: AN: acetic ac-
id-acetate buffer (5.0×10-3mol L−1, pH 
3.9; 20:40:40%, v/v) was passed through 
the column with the flow rate of 0.9mL 
min-1. For the chiral separation of S-war-
farin and R-warfarin a Chiral-AGP ana-
lytical column (5m, 100mm × 4.0 mm, 
Chromtech) was used.

2. Quantum mechanical calculations
All calculations were performed by a 

high advanced PC computer (CPU: Cor-
ri7, 16 GB RAM). The monomer with 
the highest binding energy to the tem-
plate (E) is the most suitable monomer 
for synthesizing the polymer. In addition, 
the solvent had a remarkable effect on 
the cavity shape and mechanical proper-
ties of MIPs [10], therefore, the effects 
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of solvent and/or salvation on energy and 
stability of the template-monomer com-
plexes were studied by using the polar-
usable continuum model (PCM) [11]. In 
this model the solvent is considered as a 
uniform polarizable medium with an 
electric per-mittivity of ε, and the solute 
is placed in a suitably shaped cavityin 
the medium. The synthesis of MIP was 
prepared by the bulk polymerization 
method [12] via dissolving 0.138g 
(0.4mmol) of S-warfarin, 0.103g 
(1.2mmol) of MAA, 5.4mmol of cross-
linker EGDMA and 0.12mmol of AIBN 
asan initiator in 3.0mL of AN solvent 
into a 15.0mL glass tube which equipped 
with a rubber cap.

3. The enantioselectivity evaluation 
of imprinting effect

In order to have a suitable and effi-
cient MIP, three factors such as quantity 
of the interactions between the monomer-
template, the binding strength, and type 
of porogen should be considered. The 
quantum mechanical calculations show 
that, MAA is a suitable monomer for pre-
paring MIP, because it contains carboxyl 
group that can form the hydrogen bonds 
with S-warfarin. MAA is not always the 
optimal monomer though, according to 
the computational calculations, it gives 
the highest E with S-warfarin, and there-
fore, it will give the polymer with the 
highest affinity for the template. In addi-
tion, the selectivity of an MIP depends on 
the polymerization solvent. Since the cor-
rect pre-arrangement of the functional 
monomers around the template molecules 
largely depends on the nature of porogen, 

the polymerization solvent has a remark-
able effect on the selectivity properties of 
MIP. The polarity of progeny may affect 
the interactions of template molecule with 
the functional monomers, and also the 
adsorption properties of MIPs. In addi-
tion, a solvent with higher hydrogen bind-
ing capacities competes more efficiently 
with the sample molecule for binding the 
functional groups of the recognition sites 
and thus weakens the polar interactions 
[13]. We know that when the covalent 
imprinting approach is employed, the ef-
fect of porogenon the selectivity of the 
recognition sites is not very significant, 
whereas for the non-covalent approach it 
is a crucial parameter. Innon-covalent 
polymers the organic solvents with lower 
hydrogen binding capacities produced 
better polymers in comparison with polar 
organic solvent. The hydrogen bonding 
capacities of AN is very weak [14] and 
therefore, the interactions between AN 
and S-warfarin and/or MAA is not very 
significant and thus it does not weaken 
the interaction between the template and 
monomers. Toevaluate the enantioselec-
tivity of the proposed MIP for S-warfarin, 
we used the selectivity coefficient Eq.(1) 
for measuring the enantioselectivity of 
MISPE for the template molecule.

    (1)

where dK  is the distribution constant 
of template and/or foreign drug that were 
measured by the batch rebinding 
experiment and via Eq.(2).
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where iC  is the initial concentration 

of free template and/or foreign drug, fC  
is the concentration of free template or 
foreign drug in the solution, m is the mass 
of polymer (g); V is the volume of initial 
solution. 50mg of the proposed polymer 
was transferred into 5.0mL of B.R. buffer 
containing 2.0mL – 1of S-warfarin )( iC , 
and was stirred for 6h. Then, the 
concentration of free S-warfarin )( fC  in 
solution was measured and the mass of 
the template adsorbed to the MIP was 
calculated. The same procedure was 
carried out for R-warfarin. The dK of 
S-warfarin and R-warfarin in MIP was 
deter-mined by Eq.(3) and the selectivity 
coefficient was measured by Eq.(2). The 
result of the selectivity shows that the 
proposed MIP has a roughly good 
selectivity for S-warfarin since value of 
corresponding R-warfarin is >1. Also, the 
same procedure was performed for five 
foreign drugs such as pseudoephedrine, 
metronidazole, atorvastatin, and ofloxacin. 
The resultsof Table 3clearly suggest that 
MIP offers a good selectivity for S-warfarin 
since values of the corresponding foreign 
drugs are >1. This high selectivity of MIP 
is due to the difference molecular 
dimensions of template with foreign drugs 
and therefore, causes various matching 
degrees in the bonding sites. In other 
words, it caused the foreign drugs not to 
be complementary to the imprinting 
cavities of S-warfarin-MIP and therefore, 

had weak interactions. The results show 
that the amount of S-warfarin bonded the 
imprinted polymer was much higher than 
the non-imprinted polymer and it suggests 
that the imprinted cavities of MIP had 
high affinity for binding with the template. 
The specific optical rotation of a 
racemic solution of R and S-warfarin 
before and after passing through the 
MISPE cartridge was measured by using a 
polar meter [15]

 
 (3)

where  is the measured optical rota-
tion, l is the length of cell (dm) and C is 
the concentration of solution (g mL−1). 
This shows that S-warfarin is extracted 
more by the proposed polymer and R-
warfarin is removed in loading and wash-
ing steps of MISPE process. Also, Fig. 1 
shows the enantioselective chromato-
grams of R and S-warfarin before and af-
ter MISPE. The structure of R and S-
warfarinare very similar to each other and 
therefore, the complete separa-tion does 
not occur. The results obtained agreed 
well with the view that the recognition of 
the shape and functionality of a template 
molecule is important in molecular im-
printing.

Conclusion
In this study, a simple MISPE-HPLC-

UV method based on the rational design 
of MIP in AN for enantioselective extrac-
tion of S-warfarin from plasma sample 
was developed. The computational data 
demonstrated that in comparison to the 
other functional monomers, S-warfarin 
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interacted more strongly with MAA. The-
synthesized polymer shows higher mo-
lecular recognition than the correspond-
ing NIP. Also, it has moderate recognition 
ability for R-warfarin and therefore, it can 
be used as an efficient polymer for the 
selective extraction of S-warfarin from 
racemic mixtures of R and S- warfarin. 
The extraction recovery of the S-warfarin 
from plasma sample was not less than 
90%. The proposed method is sufficiently 

accurate and precise for the analysis of 
trace S-warfarin in plasma sample.

References
1. R. Wallin, N. Wajih, S.M. Hutson. Vitam. 

Horm. 78, 2008. – P.227.
2. Y.A. Chua, W.Z. Abdullah, S.H. Gan. Turk. 

J. Med. Sci. 42, 2012. – P.930.
3. R. Lombardi, M. Cattaneo, A. Tripodi. 

Thromb. Res. 111, 2003. – P.281.
4. P.R. Ring, J.M. Bostick, J. Pharm. Biomed. 

Anal. 22, 2000. – P.573.
5. C. Banfield, M. Rowland. J. Pharm. Sci. 73, 

1984. – P.1392.
6. P.H. Duffield, M. Kennedy. Biomed. Mass 

Spectrum. 6, 1979. – P.208.
7. T.D. Smirnova, N.V. Nevryueva. Anal. 

Chem. 64, 2009. – P.1114.
8. Q. Zhou, W.-P. Yau, E. Chan. Electropho-

resis. 24, 2003. – P.2617.
9. C. Huang, J. Yang, Y. Du, L. Miao. Clin. 

Chim. Acta. 393, 2008. – P.85.
10. S. Jin, Y.-F. Zhang, K. Liu. Yaoxue Xuebao. 

47, 2012. – P.105.
11. C.M.Y. Lo, G. Cheng. J.H.S; Pharm. 

Biomed. Anal. 52, 2010. – P.305.
12. J. Hou, J. Zheng, S.A. Shamsi. J. Chro-

matogr. A.1159, 2007. – P.208.
13. M. Tabandeh, S. Ghassamipour. J. Chro-

matogr. B.898, 2012. – P.24.
14. N. Holland, J. Frisby, E. Owens, P. Duggan. 

Polymer. 51, 2010. – P.1578.
15. M. Cossi, V. Barone, J. Tomasi. Chem. 

Phys. Lett. 255, 1996. – P.327.

Fig.1. Comparative chiral chromatograms 
of 1.0 g mL−1of S-warfarin and R-warfarin 
(A) after extraction by MISPE, and (B) 
before extraction by MIP



 31 

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ

Міжнародні відносини завжди були 
однією з найголовніших складових 
суспільства і мали серйозний вплив на 
всіх їх учасників. Однак важливу роль 
у формуванні міжнародних відносин 
відіграють внутрішньополітичні, еко-
номічні та культурні події, що трапля-
ються на території країн-учасників. 
Україна як значна етнічна територія, 
підвладна довгий час іншим державам, 
не була винятком і мала свої шляхи 
розповсюдження інформації на між-
народній арені. Так і з’явився певний 
образ України XX століття в очах на-
селення інших країн, а саме США.

«Свобода» (англ. Svoboda) – най-
старша у світі україномовна газета, що 
виходить безперервно з 1893  року. 
Перша українська газета у США, одна з 
найстаріших українських газет у діа-
спорі. Офіційний орган Українського 
Народного Союзу. З 15 вересня 1893 до 
червня 1895  виходила у Джерсі-Сіті, 
пізніше у Шамоківі, Маунт-Кармелі, 
Оліфанті, Скрентоні, з 1903  у Нью-
Йорку, а з 1911 знову в Джерсі-Сіті.

У «Свободі» співпрацювали україн-
ські діячі, письменники і журналісти, 
поміж ними І. Франко, М. Павлик, Во-
лодимир Гнатюк, М. Лозинський, Бог-
дан Лепкий, В. Будзиновський, Ана-
толь Курдидик та інші.

«Свобода» з самих початків стояла 
виразно на українських національних 
позиціях, поборювала москвофільство, 
широко освітлювала і освітлює україн-
ське життя на еміграції і в Україні; віді-
грала видатну роль в поширенні націо-
нальної свідомості серед українських 
імміґрантів у США і в їх організації, 
була головним ініціатором створення 
центральної української репрезентації, 
почавши від Американської Руської 
Народної Ради у 1914 до Українського 
Конгресового Комітету Америки у 
1940, подеколи була їх трибуною чи 
органом, підтримувала акції на допо-
могу Україні.

Початок всієї антиросійської «іс-
терії» збігається з початком Першої 
Світової війни. Про вбивство ерцгер-
цога Франца Фердинанда в газеті на-
писано 2  липня в №27  за 1914  рік. 
Ерцгерцога галицькі емігранти назва-
ли «архикнязем».

Вже в №30  міститься замітка про 
самогубство російського посла в Сара-
єво, і недвозначним чином зазначено, 
що російський посол був у змові з 
вбивцями ерцгерцога. “Через його 
смерть російська пропаганда в Сербії 
понесла велику втрату”, – йдеться далі 
в статті. Тобто Росію звинуватили в 
тому, що через неї почалася Перша 

«СВОБОДА»:  
АНТИРОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА 100 РОКІВ ТОМУ

Філенко В.А.
студентка 3-го курсу факультету журналістики  
Національного університету «Одеська юридична академія»
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Світова війна. Ніби сам цар Микола 
Другий особисто наказав провести 
таку провокацію і вбити ерцгерцога, 
щоб повоювати з Австро-Угорщиною. 
У всьому винні «москалі».

У №31 від 30 липня 1914 роки йдеть-
ся про початок загальної війни євро-
пейської. Австрійські війська вже пе-
рейшли сербський кордон і зайняли 
Белград. Зверніть увагу, в сучасній 
українській мові “межа” – це “кордон”, 
а не “границя”, а “хто переможе”  – це 
“хто переможе”, а не “хто побідіть”, як 
написано в цій газеті. 100  років тому 
українська мова (точніше малоросій-
ський діалект російської мови) була 
більш наближеною до російської 
мови.

У №33  ще одна згадка “границі” в 
замітці, де йдеться про знищення ро-
сійського літака на Галичині. 5 серпня 
російський літак звинуватили в тому, 
що той перелетів через австрійський 
кордон. Літак підбили, пілот і два чле-
ни екіпажу загинули. Так, 100  років 
тому ще не було безпілотників.

Наступні заголовки (№ 34) – «Ого-
лошена мобілізація у всіх європей-
ських державах», «20  мільйонів чоло-
вік – під зброєю», «Починається війна 
Австрії з Росією».

У №38 недоречний заголовок “Росія 
оголошує святу війну в захисті 
Православ’я віри і закликає жидів на 
допомогу”.

У №40 цікава замітка про “кацапів”, 
називається “Наші кацапи і війна”. 
“Що роблять галицькі кацапи – чорт їх 
знає: може б’ють поклони перед цар-
ськими карабінами і нагайками, може, 

втекли до Росії, а може сховалися в 
мишачі діри”. Далі йде неперекладна 
гра слів, але в замітці можна побачити 
словосполучення “істинно-російським 
духом” і “переступить океан і стане 
своєю ведмежою лапою на землю дядь-
ка Сема”. Цікаво, навіть тоді вже Аме-
рику називали дядьком Семом.

У №42 перемогу австрійських військ 
над Росією обізвали «світлою». Також 
в цьому ж номері є чудова замітка: «Ре-
волюція пригноблених народів в Ро-
сії». У замітці йдеться: «Народи, які 
живуть під російським царатом, по-
встали проти Росії». Виявляється, Ро-
сія всіх пригнічує. У всьому винні 
«москалі». Нічого не нагадує?

У №43  згадуються якісь російські 
агітатори на Галичині. Тобто Росію 
звинувачують в тому, що вона вдаєть-
ся до пропаганди і агітації.

У №45 від 2 вересня з’являється за-
мітка: «Нечувані звірства москалів в 
Східних Прус». Тут вже американська 
пропаганда дійсно розфантазувалась: 
«Солдати напали на жінку, чоловік 
якої пішов на війну, відрізали їй груди, 
а п’ять дітей посадили на кіл», «В ін-
шому місці четверо козаків згвалтува-
ли жінку в присутність чоловіка». І 
підводить підсумок: «Хто ще не вірить 
в варварство і дикість москалів?»

У №48 Росію звинувачують у брех-
ні. Мовляв, в Петрограді кажуть, що 
російська армія на підході до Кракова і 
Бреслава, а насправді вони ще навіть 
Перемишль не взяли.

У №49 замітка «Петербурзька брех-
ня», перекладаю: «Нова битва почала-
ся недалеко від міста Львова. Москалі 
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поширюють неправдиві відомості про 
великі перемоги над австрійцями, щоб 
лише стимулювати французів до по-
дальшої боротьби. Австрійці взяли в 
полон 20 тисяч москалів, яких розміс-
тили в гарнізоні в Угорщині. Російські 
вісті про велику перемогу біля Львова 
є безпідставними та помилковими. 
Місто Львів ніколи не було укріплене і 
Москалі зайняли його без найменшого 
опору. Москалі до кожної вигаданої 
перемоги над австрійцями постійно 
додають кілька десятків тисяч полоне-
них і кілька сотень відібраних гармат. 
Якби всі перемоги Москалів, про які 
вони повідомляють, були дійсно прав-
дивими, то ціла австрійська армія не 
мала б жодного солдата і жодної гар-
мати. А тим часом Москалі, знищивши 
вже кілька десятків відмінних фортів в 
західній Галичині, ледве зайшли в 
Львів, звідки ще не зробили жодного 
кроку вперед».

Треба відзначити, що згодом рубри-
ка «Петербурзька брехня» з’являється 
в газеті на постійній основі. У ній по-
стійно «викривають» Петроград у 
брехні.

У №51 редакція газети радіє, що ті 
піддані Галичині, які не зрадили росій-
ському царю і були вірні батьківщині, 
повідомляючи в російські війська про 
пересування австрійських військ, по-
стали перед австрійським каральним 
судом.

У №56  поруч відразу дві цікаві за-
мітки. У першій з них вказують на 
«брехню» Великого Князя Миколи Ми-
колайовича, який скасував обіцянку 
дати Польщі автономію. Пишеться, що 
Росія була завжди фальшивої і не до-
тримувалася своїх обіцянок, навіть тих, 
що давали царі. А в другій російські 
солдати звинувачуються в тому, що 
вони розікрали багату польську бібліо-
теку у Львові. Тут же йдуть висновки, 
що раз «москалі» все розкрадають, зна-
чить, вони не впевнені в своїй перемозі 
і в тому, що зможуть утримати Львів. В 
іншому випадку вони б не нищили бу-
динки і не розкрадали б маєтки.

Таким чином, вже 100 років тому за-
хідна преса очорняла Росію, представ-
ляючи своїм читачам Російську Імперію 
в вигляді «кровожерливого монстра». 
У всьому в українських емігрантів були 
винні москалі. Ще 100 років тому.
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Доба «Розстріляного відродження» 
дала українській, а подекуди й світовій 
культурі, цілу низку новаторських са-
мобутніх літературних та філософ-
ських течій, серед яких:

• експресіонізм (Микола Хвильо-
вий, Юрій Яновський, Микола 
Куліш та інші);

• екзистенціалізм (Валер’ян Підмо-
гильний);

• символізм (Павло Тичина, Олек-
сандр Олесь).

Всі ці автори, так чи інакше, незва-
жаючи на цензуру, мали публікації у 
сучасних їм часописах, літературних 
альманахах тощо. А от така провідна, 
найбільш радикально настроєна (від-
носно класичної літератури), подекуди 
навіть і маргінальна течія, як україн-
ський футуризм – майже не висвітлю-
валась в українських виданнях. Тільки 
лічені самвидав-збірки свідчили про 
існування жанру. Так, «Футуристич-
ний етап творчої еволюції М.Семенка 
започатковано ще в його маніфестах-
передмовах до збірок “Дерзання” та 

“Кверо-футуризм” (1914). Семенко 
безповоротно відходить від традицій 
хаток, вважаючи що оновлення націо-
нальної лірики пов’язане саме з 
авангардом»[4].

У жовтні 1927 року виходить перший 
номер часопису «Нова ґенерація». Голо-
вний редактор і натхненник часопису – 
Михайль Семенко (який на той час вже 
мав досвід редакторства у радянскькому 
журналі «Мистецтво», а також у кількох 
одноденних виданнях футуристичного 
спрямування). «Журнал «Нова ґенера-
ція» прагнув охопити весь аванґард 
(панфутуристична настанова)  – публі-
кувалися статті про кіно, театр, живо-
пис, фотографію та архітектуру. Деякі 
публікації мали резюме іноземними мо-
вами, часом заголовки й підзаголовки 
теж дублювалися французькою, німець-
кою, англійською й навіть мовою 
есперанто»[3]. Тобто, на той час, це був 
чи не єдине видання, що висвітлювало 
авангардну культуру у всіх її проявах.

Також цей часопис породив справ-
жню літературну полеміку, що під-

РЕДАКТОРСЬКА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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креслює його значення у журналістиці 
того часу. Наприклад, Микола Хвильо-
вий у своїй рецензії на вірш Семенка 
«Осінь» (1829) засуджує поета за те, 
що той не використовує ком та інших 
розділових знаків: «Осінь похмура йде/
Хмари дощі тумани/Осінь у серце веде/
Смуток нежданий». Хвильвий про 
вірш Семенка каже що це: «зразок по-
рнографізму псевдо-революційного 
поета Семенка». Після цієї рецензії 
«редакція «Нової ґенерації» подала за-
яву до федерації ФРП з проханням 
розглянути наклеп Хвильового»[3].

Тобто Михайль Семенко (у спілці з 
Миколою Бажаном і Гео Шкурупієм) 
створив повністю конкурентоздатний 
часопис, що діяв до 1932  і виконував 
важливу роль у висвітленні футурис-
тичної літератури, живопису, кінема-
тографу тощо. Крім того, «У своїх спо-
гадах Олексій Полторацький пише, що 
тираж «Нової ґенерації» становив 
1100–1200 примірників» [3]. Такий ти-
раж є чималим, враховуючи всі склад-
ніші тогочасного видавничого діла а 
також склад редакції (4 чоловіки). Се-
менко, крім літературних творів, пу-
блікував ще й свої теоретичні надбан-
ня з українського футуризму (так зва-
ного панфутуризму).

Таким чином, можна казати, що 
Семенко є не тільки першим (в усіх 
розуміннях) українським поетом-
футуристом, а також і значною постат-
тю в українській журналістиці, завдя-
ки своїм футуристичним маніфестам 
(що він вкладав у передмови своїх по-
етичних збірок), завдяки редактор-
ській діяльності у часописах «Мисте-
цтво» та «Нова ґенерація».
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Світ не стоїть на місці. Кожен день 
розвивається наука, техніка, медици-
на, мистецтво та інші галузі. І журна-
лістика не становить виключення. 
З’являються нові жанри та види медіа, 
трансформуються вже давно відомі 
ЗМІ. Проте, на це значною мірою впли-
ває історичне коріння. 

Дослідниця Олена Лопата у статті 
«Становлення та розповсюдження 
української преси (XVIII — початок 
XX століття)» вважає, що історія укра-
їнської періодичної преси і досі «terra 
incognita». Особливості її розвитку 
XVIII — початку XX ст. обумовлені 
низкою історичних причин, насампе-
ред входженням українських земель до 
складу різних держав (Росії, Австро-
Угорщини, Польщі та Румунії). Спира-
ючись на думку В. Ігнатієнка, дослід-
ниця зазаначає, що початком україн-
ської преси 1816 р., коли у Харкові ви-
йшла перша книжка «Украинского 
вестника»[2]. 

Початком зародження преси в Оде-
сі вважається ХІХ століття.  Книгозна-
вець В. Ігнатенко, вважає, що одеська 

друкована журналістика почала своє 
існування з випусків щотижневого 
«Прейсъ-Куранта приходящимъ в 
Одессу иностранымъ товарамъ и 
исходящимъ россійским товарамъ», 
що з’явився у 1809 р. [1, с. 11]. А вже у 
1827 рік, вийшла перша друкована га-
зета «Одесский вестник». Після виходу 
даної газети, до кінця ХІХ століття в 
місті було випущено ще ряд видань. 
Серед яких: «Ведомости одесского гра-
доначальства»; «Одесский листок»; 
«Одесские новости» та багато інших. 

Для розуміння впливу одеських ви-
дань ХІХ — початку ХХ століття на су-
часні одеські газети, розглянемо особли-
вості щоденних місцевих газет: «Одес-
ский листок» та «Одесские новости». 

 «Одесский листок» —  щоденна газе-
та, яка видавалась староруською мовою 
у період з 30 листопада 1880 року до лю-
того  1920 року.  Кількість сторінок змі-
нювалась кожний номер: від 4 до 8.

Рубрикат змінювався залежно від 
випуску. Проте, було 5 сталих рубрик 
(Телеграммы; Русская печать; Днев-
никъ; Русская почта; Фельетонъ). 
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СТОЛІТТЯ НА РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПЕРІОДИКИ
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Кожний номер газети починався  з 
об’яв, нікрологів, рекламних матеріа-
лів та підписки. На останній сторінці 
були об’яви щодо підписок на інші га-
зети та надавалися короткі відомості 
про них: «Открыта подписка на….» 
[4]. 

Реклама займала особливе місце на 
сторінках видання. Вона розташовува-
лась у центрі на першій шпальті та 
була написана великими літерами, під-
кріплювалась малюнками.

На початку ХХ століття вигляд га-
зети змінився, у ній стало менше тек-
сту, а більше фото, шарад та намальо-
ваних картинок. 

Мовні особливості газети були такі: 
1) використання загальновживаної 

лексики;
2) простий стиль написання тек-

сту;
3) використання слів, характерних 

для періоду кінця ХІХ - початку ХХ 
століття: 

Апоееозомъ — апофеозом;
•  маменьки и тетушки; нянюшки;
• вначаль — спочатку;
• дьтямъ, дитя — дитина;
• рънить — поранити;
4) використання іншомовної лекси-

ки без перекладу на мову газети:
• Revenous  nos moutons [4].
• изъ первыхъ двухъ положеній, 

кажется, логически сльдуетъ, что 
книги «для дбтей младшаго воз-
раста», своего рода, non sens [4].

5) мова рекламних текстів та об’яв 
була простою та зрозумілою. Загалом, 
вона складалась за такою схемою: «То-
вар —> адреса, де можна купити», про-

те існували і художні тексти реклами, 
які підкріплювались малюнками, або 
ж художнім оформленням літер (чер-
гування шрифтів, розмірів літер).

Наприклад: 
Зимой и льтом слабогрудые купа-

ются въ домашнихъ ваннах
ВЪ СОСНОВОМ ЭКСТРАКТЪ на-

стоящий только
В. М. Маркова - Буи» [4].
 «Одесские новости» — щоденна 

газета, яка виходила у період з 1884 
року до 1920 року написана старорусь-
кою мовою.  Кількість сторінок у 
газеті— 5.  До кожного номеру дода-
вався додаток: «Иллюстрационное 
приложение», який складався з 4 
сторінок. На першій сторінці друкува-
лася реклама, на останній — об’яви. 

Особлива увага надавалась реклам-
ним матеріалам. На відміну  від «Одес-
ского листка» реклама в «Одесских 
новостях» була простою, лаконічною, 
без малюнків. Проте, з використанням 
скорочень.

Наприклад: «ЗУБОврач школа д-ра 
И. Равинского

ОДЕССА. Ул. Контратенко №11, уг. 
Польской . 

Плата 11р.» [3].
Журналістські матеріали відобража-

ли настрої доби, були написані зрозумі-
лою для читача мовою, без використан-
ня іншомовних слів, жаргонізмів тощо. 

Майже кожного року змінювалась 
верстка та зовнішній вигляд газети, 
вони удосконалювались залежно від 
уподобань аудиторії.

При порівнянні даних досліджува-
них видань із сучасними одеськими 
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газетами, можна помітити такі схожі 
та відмінні риси.

Подібні риси видань ХІХ — початку 
ХХ століття та сучасних газет:

1. Зовнішній вигляд: друкування 
матеріалів на сторінках А3, верстка 
колонками та винесення головної теми 
номера на першу шпальту;

2. Переважання в газетах політичних 
матеріалів та суспільно-важливих питань;

3. Унормована літературна мова. 
Дана особливість видань ХІХ — почат-
ку ХХ століття значно вплинула і на 
сучасні одеські газети.

Відмінні риси видань ХІХ — почат-
ку ХХ століття та сучасних газет:

1. Переважання реклами та об’яв 
над друкованими матеріалами у ви-
даннях ХІХ — початку ХХ століття. У 
сучасних одеських газетах рекламні 
матеріали займають лише останню 
сторінку, на відміну від газет позами-
нулого століття, де 80% газети стано-
вила саме реклама. 

2. Різноманітність рубрик у сучас-
них газетах, на відміну від видань 
ХІХ – початку ХХ століття; 

3.  Мовні особливості: використан-
ня скорочень у текстах, іноземних 
текстів без перекладу тощо. 

Таким чином, розвиток сучасних 
регіональних видань тісно пов’я-
заний з розвитком видань кінця 
ХІХ — початку ХХ століття. Зміни-
лись рубрикатори видань, зміст та 
мова написання. Проте, зовнішній 
вигляд залишився подібним. Варто 
також зазначити, що знаний вплив 
на сучасну періодику мала мовна та 
тематична специфіка видань - по-
передників, акцентування на відо-
браженні суспільно-важливих пи-
тань. 
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4. Одесский листок. — №№ 270 — 316
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Важко заперечувати широту спад-
щини, залишеної Михайлом Сергійо-
вичем Грушевським (1866-1934) своїм 
нащадкам. Історик, політичний і куль-
турний діяч, революціонер, автор де-
сятитомної монографії «Історія 
України-Русі», голова Української Цен-
тральної Ради, професор Львівського 
університету, член Чеської Академії 
наук, академік Всеукраїнської академії 
наук і Академії наук СРСР, член Науко-
вого товариства ім. Тараса Шевченка. 
Засновник української наукової історі-
ографії. Однак це ще не всі заслуги цієї 
унікальної в своєму різномаїтті люди-
ни. Михайло Грушевський безпосеред-
ньо вплинув і на виникнення, форму-
вання і становлення української публі-
цистики.

Які ж проблеми розглядав Михай-
ло Сергійович Грушевський як публі-
цист?

Ми проаналізували статті автора 
циклу «Про українську мову і україн-
ську школу», які були надруковані в 
газеті «Село» в 1909-1910 рр. Основна 
тема, яка пронизує усі матеріали, зло-
боденна проблема небажання влади 
підтримати українську самоідентич-
ність, дозволити народу навчатися та 
розмовляти мовою пращурів та мате-
рів. Цікаво, що сам Михайло Сергійо-
вич окреслює свою аудиторію як «…
головно для читачів селян, чей стане в 

потребі». Тобто пише не просто для 
представників освіченої інтелігенції, а 
й безпосередньо для людей, які праг-
нули навчатися, проте не мали змоги.

У статті «Шкільна мова» Михайло 
Сергійович акцентує увагу на пробле-
мах та причинах неуспішності росій-
ськомовної освіти на теренах україн-
ської землі: «Зі школою в Росії не до-
бре, особливо зі школою сільською, 
народньою. Мало тих шкіл, так що на 
всіх дітей не стачає. Вчаться у них не-
багато, а як що і навчаться, то і те часто 
забувають, вийшовши зі школи, навіть 
писати і читати не вміють», «Вчити до-
бре можна тільки такою мовою, котру 
ученики добре знають і розуміють». 
Грушевський наполягає: навчати укра-
їнського селянина російською мовою 
– марна справа: і вчителю, і учню мука. 
Грушевський пояснює, що пани вважа-
ють, буцімто селяни не хочуть здобу-
вати освіту мовою матері, пропонує 
рішення: «…передовсім наші люде по-
винні казати при кождій нагоді всю 
правду, всякому панові чи начальству, 
що наука руською мовою йде тупо, що 
діти її розуміють слабо і що селяне хо-
чуть, щоб дітей їх учили рідною мо-
вою».

У статті «Законопроект про ученнє 
українською мовою» Михайло Сергі-
йович розкладає по поличках ухвале-
ний у березні 1908-го року «Законо-

АНАЛІЗ ПУБЛІЦИСТИКИ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Ігошина О.Д.
Національний університет «Одеська юридична академія»
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проект про ученнє українською мо-
вою», зокрема спираючись на записку 
додану до нього. Пояснює, чому серед 
селян «оден грамотний на десять душ, 
а по котрих губерніях оден грамотний 
на п’ять неграмотних». Знову ж таки 
наполягає на беззаперечній необхід-
ності навчання саме українською мо-
вою. Крім того підкреслює й іншу про-
блему: «А крім того зіставалися (селя-
ни), що називається, без язика: бо по-
руськи не могли навчатися, а від своєї 
мови відставали, бо в школі їм казали, 
що то не мова, а так мужицька говірка. 
І так забивали їм памороки, що на все 
життє відбивали охоту і до книжки, і 
до науки, і до всякого знання; калічили 
душу, а не вчили».  Грушевський ви-
словлює надію щодо цього законопро-
екту.

У матеріалі «Не порозумнішали» 
автор іронічно описує позицію Дер-
жавної Думи щодо ідеї україномовної 
школи та освіти загалом. Підкреслює 
«немудрість» послів. Висміює їх пози-
цію невизнання української мови мо-
вою, а лише «наріччям руської мови». 
Відстоює право українськості на само-
ідентифікацію та самобутність. Наво-
дить сумний приклад: «…холмські 
українці спольщилися саме через те, 
що не було там просвіти на рідній, 
українській мові». Публіцист підкрес-
лює абсурдність ситуації «Вже в 1905 
р. комітет міністрів признав, що укра-
їнський народ зі злиднів і темноти 
своєї не може піднестися через заборо-
ни та перешкоди українській мові». 
Він вдається до емоційності: «…коли 
нею (українською мовою) говорять де-

сятки міліонів українського народу в 
Росії, то треба, щоб тою мовою вчили в 
школі, і щоб в суді нею можна було 
розмовляти ся, чи прошеніє написати, 
щоб селянинові не тратитися остан-
ньою копійкою на адвоката. Коли ж то 
порозумнішають люде та таку просту 
справу второпають!».

Грушевський зазначає лицемірство 
Державної Думи. Стаття «Не позволя-
ти!» - це відповідь на те, що депутати не 
пропустили «Законопроект про ученнє 
українською мовою»: «Ухвалила, щоб 
рідною мовою вчили в губерніях бал-
тійських і польських, щоб польською 
вчили між поляками, латиською між 
латишами, естонською між естами. По-
тім згодилися розглянути се на губернії 
литовські. Праві підтримали жаданнє, 
щоб і в школах між людністю магоме-
танською вчили їх рідною мовою: між 
татарами по-татарському, між киргиза-
ми по-киргизькому, між черкесами або 
чеченцями по-черкеському або чечен-
ському. Підтримали й домаганнє пред-
ставника жидівського, щоб по-
жидівському вчили в школах для жи-
дівських дітей “в черте оседлости”, себто 
в тих губерніях, де жидам позволено 
пробувати. Казали, що зробили се вони 
на сміх, щоб показати, до якої недоріч-
ності доводить правило про рідну мову 
в школі. Але українцям і на сміх не схо-
тіли позволити». Буцімто самі селяни 
не хочуть української мови, вважає це 
особливо принизливим: «І се, кажу, 
було найгірше».

Грушевський торкається і бажання 
українства мати власний університет, 
виділяє відмінність між «українською 
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справою» в Росії та на Галичині: «Ми в 
Росії добиваємося народньої україн-
ської школи, щоб у ній українських ді-
тей учили українською мовою. А в 
Україні заграничній, в Галичині, Укра-
їнці добивають ся вже українського 
університету, щоб Українці мали свою 
осібну найвищу школу, де б усі науки 
викладалися українською мовою і 
українськими професорами; хочуть, 
щоб усякі наукові потреби українсько-
го громадянства задовольнялися укра-
їнською наукою, – щоб українство 
жило своїм власним і повним житєм». 
Проте окреслює «український» універ-
ситет у Львові як не дуже вдалий і, 
власне, не дуже український: «Тепе-
рішній університет львівський більше 
польський, ніж український», підкрес-
лює несправедливість розподілу місць 
серед професури: «захопивши універ-
ситет Поляки Українців на професор-
ські місця не пускали і добивалися, 
щоби правительство признало універ-
ситет за польський». Незважаючи на 
невдачу у Львівському університеті, 
Грушевський має позитивні прогнози: 
«Та, мабуть, не далекий той час, коли 
таки згодиться, бо дуже Українці на-
пирають – завзялися за свій універси-
тет дуже, і не заспокояться, поки свого 
не здобудуть». 

У статті «Російська академія наук 
про українську мову» Михайло Сергі-
йович несподівано знаходить схваль-
ні пункти у роботі проурядових ро-

сійських структур. Академіки зазна-
чили: «малорусское население должно 
иметь такое же право, как и велико-
русское, говорить публично и печа-
тать на родном своем языке». Грушев-
ський висловлює певні надії стосовно 
впливу Російської академії наук на 
Державну Думу: «От ми й придиви-
мося тому, що каже академія про 
українську мову і мову великоруську 
та як вона збиває гадки тих, які ка-
жуть ніби то мови української нема, а 
єсть тільки якась говірка, а мова одна 
– руська».

Наскрізною темою публікацій 
Михайла Грушевського є відстою-
вання права українського народу на 
існування та зростання, самоіден-
тичність, навчання рідною україн-
ською мовою. Статті написані зро-
зумілою як для селянина, так і для 
представника інтелігенції мовою. 
Він не боїться критикувати  владу, 
пропонувати, засуджувати. Публі-
цистика Грушевського – це своєрід-
ний голос народу. Голос, що про-
мовляє до співвітчизників та влади 
окупантів: дозвольте розвиватися, 
дайте змогу бути собою, визнайте 
право виростити освічену та здо-
рову націю. 

Проаналізовані статті  - невід’ємна 
частина української культурної спад-
щини, феномен початку двадцятого 
сторіччя. Вони стали однією із цеглин 
для здобуття Україною Незалежності.
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Засоби масової інформації завжди 
відігравали важливу роль у житті кож-
ної людини. Адже вони повідомляють 
не тільки міські, але й світові новини. З 
розвитком технічних засобів інформа-
цію у наш час можна отримати з абсо-
лютно різних джерел. Зараз все часті-
ше з’являються нові жанри ЗМІ, які 
становлять складну систему [2].

За результатами опитування, про-
веденого на порталі nasha.lv, більшість 
(41%) вважають, що краще використо-
вувати електронні ЗМІ, тому що 
інтернет-портали, на їхню думку, більш 
оперативні і подають достовірну ін-
формацію. На другому місці - радіо. 
Його вибрали 24% респондентів. Пере-
вагою радіомовлення опитані назива-
ли оперативність, а також можливість 
слухати його практично скрізь. 3% жи-
телів вважають за краще телебачення, 
а 2% - друковані інформаційні видан-
ня, тому що вони більш звичні і в сві-

домості людей є чимось надійним і 
стабільним[4]. Дехто вважає, що дру-
ковані ЗМІ приречені на зникнення. 
Наприклад, Юлія Зайцева, продюсер 
письменника Олексія Іванова, дирек-
тор продюсерського центру «Липень», 
коментує, що Паперова газета сьогодні 
- це вже не джерело оперативної ін-
формації, в цьому вона виразно про-
грає Інтернету. Одномоментні новини 
ми будемо переглядати в телефоні, 
поки їдемо в метро, стоїмо в пробці 
або очікуємо свій рейс. А ось розгор-
нуті аналітичні матеріали приємно 
смакувати де-небудь в кафе за неспіш-
ним недільним кави. А Сергій Понома-
рьов, журналіст з 35-річним стажем, 
спеціальний кореспондент «Комсо-
мольської правди навпаки вважає, що 
друковане ЗМІ має більшу довіру лю-
дей: «У сетевых СМИ есть один 
существенный недостаток - не слиш-
ком высокий уровень доверия читате-

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГАЗЕТ  
ПОЧАТКУ ХХ ТА ХХI СТОЛІТЬ,  
НА ПРИКЛАДІ «ОХОТА» 1905 ТА «ОРУЖИЕ И ОХОТА» 2007

Мерко Я.Р., 
Студентка 3-ого курсу факультету журналістики Національний університет 
«Одеська юридична академія»
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«Газета привчає читача міркувати про те, чого 
він не знає, і знати те, що не розуміє» 

Василь Ключевський 
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лей, поскольку в Интернете очень мно-
го непроверенной или просто недосто-
верной информации. Бумажные газеты 
в силу дороговизны их производства 
изначально ставят более высокую 
планку к качеству предоставляемой 
информации, потому что происходит 
дополнительный, более тщательный 
отбор материала для печати. Отсюда и 
более высокий уровень доверия чита-
телей: «Раз это напечатано - значит 
правда!»» [1]. Так, у 21 столітті в нас є 
вибір серед ЗМІ, але раніше такого ви-
бору люди не мали, та це не означає, 
що їм надавалась інформація у низькій 
якості. То ж аби показати, що і тоді 
були створенні якісні газети, я проведу 
порівняльний аналіз 2-ох газет на іден-
тичну тему: XX століття- газета « Охо-
та» і XXI- газета «Оружие и охота».

«Охота» - щомісячна газета, ство-
рена для вузького кола читачів, а саме- 
мисливців у період з січня 1905 року до 
січня 1906 року. Мовою, якою видава-
лась газета була староруська. Пред-
ставляла собою всього 24 випуски, які 
виходили два рази на місяць. 

Постійними рубриками, які не змі-
нювались до кінця випусків були: 

• Риболовство
• Мисливство
• По містам і селам
• Собаківництво
• Зброя та порохи
• Птахівництво
• Поради
• Питання – відповідь
Кожний номер газети починався з 

умов підписки та цін на об’яви. Далі 
йшли звичайні матеріали. Невід’ємною 

частиною «Охота» була реклама, що 
містила будь якого роду інформацію, 
починаючи від реклами папіросів, до 
продажі лося. 

Показником якості газети «Охо-
та» та її схожістю з сьогоднішніми 
газетами є:

• Зв’язок між читачами та 
редакцією. Підписники мали змо-
гу відправити у редакцію листа, в 
якому задавали різного роду пи-
тання, звісно ж щодо теми мис-
ливства чи хвороб, які пов’язані з 
тваринами. У кінці кожного ви-
пуску редакція у рубриці «Пи тан-
ня-відповідь» давали конкретну 
інформацію щодо запитання їх 
читача.  

• Матеріли, що були схожі на 
сьогоднішні репортажі, рецензії 
та замітки.

• Якісна картинка. Якість їх була 
досить високою, картинка займа-
ла всю сторінку.

Мовні особливості: 
1. Староруська мова- изъ, заводъ, 

картинокъ, отъ редакціи.
2. Літературна мова: наша почтен-

ная редакція. Обитательница 
столичного центра. Довольно 
благопріятно относиться. 

3. Декілька назв латинською мо-
вою- Anas Penelope- зв’язок.

4. Одне слово нашого часу: «Коро-
че говоря» 

5. Багато слів, які ми 
використовуємо зараз у своєму 
активному лексиконі: проект, 
прейскурант, підписники, опо-
ненти і т.д.



44 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

«Охота и оружие»[5] - це актуальний 
і корисний журнал для захоплених чоло-
віків, прив’язаний до потреб активних 
мисливців, стрільців і всіх тих, кому не-
байдужі справжні чоловічі захоплення - 
полювання і зброя. Наш журнал гово-
рить з читачем на зрозумілій мові, тому 
ми однаково цікаві і професіоналам, і 
аматорам. Це перший журнал в Україні, 
який співпрацює з провідними світови-
ми профільними виданнями - нашими 
партнерами є кращі європейські бренди: 
італійський журнал «ARMI e TIRO» і ні-
мецький журнал «Deutsches Waffen-
Journal». На сторінках нашого журналу 
читачі знайдуть розширені тести зброї 
від іменитих виробників, інформацію 
про нові моделі зброї і спорядження, які 
стають доступними для вітчизняного 
мисливця та стріл, статті про високоточ-
ної стрільби, розповіді про великих кон-
структорів і прославлених моделях, що 
залишили слід в історії, оповідання про 
полюванні з вуст безпосередніх учасни-
ків і багато іншої цікавої та захоплюючої 
інформації [3]. Періодичність видання: 1 
раз на два місяці. Є інтернет ресурс. По-
чаток видання з 2007 року і дотепер. 

Висновок 
При порівняні даних видання «Охо-

та» 1905 року та  сучасним виданням 
«Охота и оружие» можна помітити 
такі схожі риси:

1. Однакова наповненість матеріалами
2. Якісна картинка
3. Переважання матерів про зброю
4. Матеріали- рецензії, замітки та 

репортажі
5. Порушення суспільно-важливих 

питань
6. Присутність реклами
7. Різноманітність рубрик

Таким чином, не дивлячись на тех-
нічний прогрес, якість друкованого 
ЗМІ майже не змінилась, про що і свід-
чить газета «Охота». Змінилась лише 
мова подачі матеріалів, назви рубрик, 
якість реклами і зовнішній вигляд са-
мого видання. 
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Мир не стоит на месте. Развивают-
ся все отрасли знаний. И журналисти-
ка не исключение. Появляются новые 
медиа, цель которых – упростить 
жизнь реципиента. И одним из таких 
медиа является подкастинг.

Подкасты – это аудио- и видео-
файлы во Всемирной паутине – они 
могут иметь формат блога, радиопе-
редачи и интервью. Подкасты обыч-
но присылаются через RSS-каналы, 
но также могут быть доступны по-
средством записи в мультимедийные 
файлы и предоставления ссылок на 
веб-страницах. Эти файлы можно со-
хранять на компьютере или МР3-
проигрывателе и прослушивать в лю-
бое удобное время [3, 50].

Термин подкастинг происходит от ан-
глийских слов «broadcatsting», что в пере-
воде означает «повсеместное вещание», и 
iPod. История подкастов начинается 
12 октября 2003, когда Адам Карри, быв-
ший VJ на MTV, предложил вниманию 
публики новинку – Applescript «RSS2iPod» 
для автоматической загрузки аудиофай-
лов на iPod. В этом же году идея была от-
дана на доработку компании Apple и, в 
итоге, она получила название «iPodder». 
Уже в октябрь 2004 о подкастинге напи-

сала газета « The New York Times». Статья 
имела заголовок: «Новая пища для 
iPod’ов». А в ноябрь 2004  образовалась 
LibSyn, первая компания, оказывающая 
хостинг-услуги и публикующая подка-
сты. Чуть позже, 28  июня 2005  вышла 
версия iTunes 4.9  с возможностью под-
писки на подкасты. С этого времени под-
кастинг начал своё развитие. А сам тер-
мина «podcast» впервые использовал Бен 
Хаммерсли 12 февраля 2004 года в статье 
для журнала «The Guardian», как сино-
ним «аудиоблоггинга» [2].

Практически сразу с появлением 
подкастинга его стали использовать 
мировые медиа: NBC, ABC, MTV, CNN, 
New York Times, Discovery Channel и 
многие другие.

Среди жанров подкастов выделя-
ются:

Разговорные – самый распростра-
ненный вид, но не самый популярный 
у аудитории. Один или несколько че-
ловек садятся у микрофона и обсужда-
ют определённую тему [1].

Нарративные – распространённый 
жанр среди радиопрофессионалов. Его 
ещё называют документалистикой.

Художественные – к ним относятся 
радиодрамы.

ПОДКАСТ КАК НОВЫЙ ВИД МЕДИА

Караульная А. А.
Студентка 3-го курса  
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Александра Гагарина в статье «Под-
кастинг сегодня и завтра» выделяет 
такие популярные подкаст-проекты – 
This American Life, RadioLab, TED Ra-
dio Hour, Freakonomics Radio, Planet 
Money, Wait, wait don`t tell me, The 
Mouth.

Как правило, подкасты имеют свою 
периодичность издания и тему. Тема-
тика может быть различной:

Наука – аудио- и видеоматериалы 
посвященные разработкам в различ-
ных сферах научных знание, информа-
ция о научных деятелях;

Образование – аудио- и видеомате-
риалы посвящённые расширению кру-
гозора в различных областях;

Культура – обзоры культурных ме-
роприятий, анонсы, аудио- и видеома-
териалы посвящённые деятелям в дан-
ной сфере;

История – аудио- и видеоматериа-
лы посвящённые историческим персо-
налиям, событиям;

Здоровье – уроки здорового образа 
жизни; аудио- и видеоматериалы о ме-
дицинских новинках, о вреде и пользе 
различных процедур, продуктов, ме-
дикаментов и многое другое;

Юмор – аудио- и видеоматериалы, 
которые помогут скрасить досуг: коме-
дийные передачи, шоу, новости, рас-
сказы и много другое.

И это не весь перечень тематиче-
ского разнообразия подкастинга. Так-
же, важно отметить, что выбор темы 
зависит от типа ресурса на котором 
размещается подкаст.

Сегодня популярности набирают 
событийные подскастинг. Он пред-
ставляет собой трансляцию последних 
новостей и описание событий, кото-
рые произошли за определённый про-
межуток времени.

Основная задача медиа – информи-
рование аудитории. С помощью под-
кастинга информировать реципиента 
стало намного легче. Где бы не нахо-
дился человек (в пробке, на работе, на 
отдыхе), он имеет возможность про-
слушать необходимые ему сведения 
или новости, предварительно загрузив 
аудио- или видеофайл на своё мобиль-
ное устройство, аудиопроигрыватель.
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From the end of the third century, the 
kingdom of Egrisi (Lazika) advanced in 
western Georgia. From the middle of the 
4th century, almost all Western Georgia 
was united within its boundaries. If the 
tribes of the Apsils, Abazgs, Sanigs and 
Svans were directly under the Roman 
sovereignty in the 2nd-3rd centuries, now 
they recognize the power of the King of 
Lazika. Thus, in the 4th-7th centuries the 
Byzantines called Lazika to the whole 
western Georgia, and Georgian sources 
called it Egrisi (1.4 pg. 135).

Political empowerment of the Egrisi 
Kingdom and the unification of all West-
ern Georgia by its hegemony, are condi-
tioned by the social-economic upheaval 
in this period.

By the end of the 4th century, the border 
of the kingdom of Lazika was located in the 
confluence of the River Chorokhi in the 
south, and the north included the Gagra-
Bichvinta sector, so that the land of Apsils, 
Abazgs and Sanigs was in it. The authorities 
of these tribes, Svaneti rulers and Lechkumi 
governors obeyed the King of Egrisi. Egrisi 
borders on the East were going on Skanda 
and Shorapani and these fortresses belonged 
to Egrisi (2.5 pg. 65-67).

In the middle of the 5th century, the 
Egris Kingdom was so strong that it re-
jected the nominal attitude to the Byzan-
tine Empire. As the Procopius Caesarean 
tells us: “Lazies neither paid tribute nor 
obeyed them, except when the king would 
die, the king of the Romans sent the sym-
bol of power to the royal throne inheri-

tor” (3.4 pg. 136). This is confirmed by 
the reports of Amyane Marcelline and 
Drepanius, that the Byzantine garrison is 
not fixed in the western Georgian for-
tresses until the 20s of the 4th century (4.5 
pg. 67).

Social-economic and political 
strengthening of the Lazika-Egrisi King-
dom from the 4th century has helped to 
some extent gain the status of Christianity 
in Western Georgia and established itself 
not only in the seaside, but also in Lazika’s 
indigenous districts, Vardtsikhe, Saisena 
(Tsaishi). Essentially the Christianization 
of the Western Georgia occurred in the 4th 
century, unless we consider high moun-
tain districts and their tribes where we 
should think that the new religion was 
later and gradually shared (5.6 pg. 32). 
Although Andrew the Apostle and his fel-
low workers preached Christianity, Chris-
tian faith in the first century did not reach 
solid establishment in the West Georgia. 
It should be taken into consideration that 
Lazika was subordinated to Byzantium 
and until the 4th century, as in the Byzan-
tine Empire, Christianity was not estab-
lished, and from the 4th century it de-
pended to the empire ecclesiastically too. 
Of course, Christianity in West Georgia 
was not only spread through the Greek 
way, but the new doctrine was coming 
from the East as well; when the episcopa-
cy appeared dependent on the Patriarch 
of Constantinople, Catholicos of Kartli 
was called a Catholicos of Megrelians (6.1 
pg. 291).

LAZIKA-EGRISI KINGDOM IN THE 4TH-6TH CENTURIES 
AND DECLARING CHRISTIANITY AS A STATE RELIGION
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In the 30s of the 4th century, the eccle-
siastical center is seen only in Old Pitiunt, 
on the  Northwest coast of the Western 
Georgia (7.6 pg. 22). As for the ethnic 
composition of Pitiunt (Bichvinta) popu-
lation, according to the old sources (Stra-
bon, Claudius Ptolemais, Arriane), there 
were undoubtedly settled Sanigs (i.e. 
Chani tribe). Here also were Svan and 
Colchic Ethnic Units. In archaeological 
and epigraphic materials, Greek and Syri-
an-small Asian groups are also likely to be 
found in Pitiunt and its surroundings, of 
which the Roman contingent was formed 
(8.6 pg. 24).

From the above material, we can con-
clude that the 4th century Christianity ac-
quired a status of the official religion of 
Western Georgia and established itself not 
only in the seaside, but also in the internal 
districts of Egrisi. As for the northwestern 
Abazgia province of the Egrisi Kingdom, 
we may assume the removal of Abazgia 
province from the rest of Lazika by the 50s 
of the 5th century and subordination to the 
Byzantine administration. It seems that the 
provinces of Abazgs and Sanigs emerged as 
one of the administrative region of the 
empire at that time governed by Arqonti; 
the boundary of this district and Egrisi 
kingdom was on the river Gumista in the 
middle of the 6th century (9.6 pg. 43).

According to the Procopius Caesarea, 
in the second part of the seaside, the Aba-
zgs are inhabited, whose habitats continue 
to the Caucasus Mountains. Abazgs were 
subordinated to Lazs from ancient times, 
and they always had two tribesman chief, 

one – in the West part, the other - in the 
East (10.2 pg. 133). The same says Proco-
pius Caesarea about Apsils (11.2 pg. 
162).

It is known that in the second half of 
the 5th century the Georgian Church 
gained autocephaly and it was due to the 
legitimacy that was created by the fact of 
preaching Christianity in Georgia by the 
Apostles of the Lord,  Andrew the Apos-
tle, Simeon Kananeli and Matata (12.3 pg. 
123). This fact indicates that there was a 
single church consciousness among the 
population of East and Western Georgia.

Thus, as we see Christianity has be-
come a state religion in Lazika kingdom 
in the 4th century, though the Greek lan-
guage was used mainly as a liturgical lan-
guage, but it is not excluded that from the 
end of the 6th century on the territory of 
the kingdom of Lazika which bordered 
the Eastern Georgia (Iberia) Georgian 
language was partially spread.
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В рамках даної статті основна увага 
буде приділена вивченню формування 
польської моделі освітньої політики. 
Виходячи з цього, головними завдан-
нями будуть: дати характеристику 
впливу політичних умов на створення 
польської освітньої системи, встано-
вити роль і місце в цьому процесі 
представників спільноти, простежити 
основні напрямки, методи та характерні 
риси польської моделі освітньої 
політики.

Освіта є засобом, яке здатне не 
тільки впливати, а і формувати 
національну та політичну думку та 
ставати міцним фундаментом у 
вихованні наступних поколінь. Не 
потрібно також забувати, що розвиток 
освіти тісно пов’язаний з наукою. Ви-
сокий рівень освіти забезпечує процес 
виховання національного почуття на-
уковим підґрунтям у формі теорій, 
програм розвитку та боротьби тощо.

Характерною особливістю цієї сфе-

ри суспільного життя є те, що духовна 
культура має свого носія  – індивіда, 
який може займати позицію, спрямо-
вану на збереження власної культури, 
навіть, незважаючи на відсутність 
власної державності. Саме тому, 
свідомість, яка є основою національної 
та політичної самосвідомості, завжди 
була об’єктом впливу.

Дослідження даної проблематики 
представлено певним пластом 
наукових робіт. Питанню польсько-
російського протистояння в освітній 
сфері присвячені праці таких 
дореволюційних дослідників, як О. В. 
Білецького, М. В. Довнар-
Запольського, М. Ф. Владимирського-
Буданова, І. П. Корнілова, Ю.Ф. Крач-
ковського та С.В. Рож дест венського. 
Характерною особливістю цих 
досліджень є те, що в них викладено 
фактичний матеріал про стан розвит-
ку освіти на колишніх землях Речі 
Посполитої, визначено позицію 

ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ У КІНЦІ ХVIII – 
НА ПОЧ. ХІХ СТ.

Горохов С.В.,
к.і.н., доцент кафедри філософії освіти,  
соціальної філософії та освітньої політики НПУ ім. М.П. Драгоманова

В статті на матеріалах праць дореволюційних дослідників та документах 
міністерства народного просвітництва, розглядається польська модель прове-
дення освітньої політики у кінці XVIII  – на поч. XIX століття. Автор 
намагається проаналізувати політичні умови та методи створення польської 
системи освіти та визначити її характерні риси, цілі та завдання учасників 
цього процесу. Основна увага приділена ролі представників польської спільноти 
та встановлено їх безпосереднє місце у процесі проведення освітньої політики.

Ключові слова: комісія, фундуш, візітатор, освітня політика, статут, 
едукація.
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польської спільноти. В той же час, сама 
польська модель освітньої системи 
досліджується фрагментально і, до 
того ж, відчувається вплив політичних 
домінантів того часу, за якими усе 
польське розглядається через негатив-
ну призму таких понять, як наступ ка-
толицизму, ополячення православного 
населення і таке інше. До того ж, 
більшість дослідників навіть на почат-
ку ХХ ст. вважали, що поділ Речі 
Посполитої був історичним і справед-
ливим актом повернення колишніх 
руських земель [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8].

У середині XVIII ст. Річ Посполи-
та знаходилася на межі краху усього 
державного механізму. Перший роз-
поділ крани між сусідніми держава-
ми серед польської спільноти викли-
кав не тільки обурення та підйом 
патріотичних сил, а й призвів до по-
яви групи прогресивно налаштова-
них членів суспільства, які бажали 
проведення реформ. До того ж, під 
впливом поширень ідей просвітни-
цтва в деяких країнах Європи пред-
ставники окремих верств польського 
суспільства звернули особливу увагу 
на стан справ в освіті.

Зазначимо, що саме ідеї Дж. Локка, 
Ж. Ж. Руссо, Шарля Монтеск’є та ін-
ших пропагували, що саме через вдо-
сконалення самої людини, поваги до 
інших людей можливо створити мир 
та спокій у суспільстві.

До середини XVIII ст. монополія 
управління освітою у Речі Посполитій 
належала католицькій церкві. Безпо-
середня організація освіти знаходила-
ся у підпорядкуванні єзуїтського орде-

ну та інших конфесійних об’єднань.
Ситуація починає змінюватися піс-

ля того, коли у 1773  р. Римським Па-
пою Климентом IV, було заборонено 
орден єзуїтів, внаслідок чого, їх неру-
хоме майно мало перейти у підпоряд-
кування державної скарбниці.

Для завідування єзуїтськими шко-
лами та колегіями у Речі Посполитій у 
1775 р. була створена Едукаційна комі-
сія. Як зазначає багато дослідників, ця 
організація була аналогом міністер-
ства освіти, якій підпорядковувалися 
усі світські та церковні школи.

Головою комісії було призначено 
єпископа Ігнатія Масальского. Окрім 
того, до складу увійшли також, генерал 
А. Чарторийський, єпископ Поня-
товський, воєвода Сулковський, 
підканцлер литовський Іоким Хребто-
вич, ординатор Андрій Замойський, 
Ігнатій Потоцький та ін. [5, c. 22].

Як бачимо, членами комісії стали 
представники аристократії та церкви з 
різними поглядами на політику, але з 
одним бажанням  – модернізувати 
країну, в першу чергу, через поширен-
ня освіченості серед більшої частини 
населення.

Суть роботи комісії полягала у 
тому, щоб після закриття єзуїтських 
навчальних закладів кошти та будівлі, 
які залишилися, потрібно було б спря-
мувати для створення мережі нових 
шкіл. Для розпорядження цим майном 
уряд створив дві комісії, Коронну та 
Литовську. За чисельним складом ці 
комісії були досить великі, в наслідок 
чого туди потрапили особи, метою 
яких було використання коштів для 
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власного збагачення. Показовим при-
кладом є діяльність голови І. Масаль-
ского, який особисто розкрав за 
підрахунками деяких дослідників 
півмільйона злотих. Треба сказати, що 
масовому розкраданню сприяла і сама 
схема використання цих коштів. Так, 
планувалося усі кошти роздати магна-
там та шляхті під заставу їх майна за 
визначений відсоток на довічне кори-
стування. Як наслідок, відбулося те, 
що повинно було відбутися. Магнати 
суттєво завищували оцінку власних 
маєтків, більшість з яких вже давно 
були розорені. Крім того, процедура 
передачі коштів проходила без усіляких 
гарантійних документів про повернен-
ня. Загалом було розкрадено сім 
мільйонів злотих, сума на той час до-
сить висока [5, c. 24 ].

В той же час, всі ці фінансові 
махінації не могли зупинити реформу 
освіти. Вже у 1774  р. піаріст Григорій 
Поплавський запропонував комісії 
власний проект побудови освіти. Ха-
рактерними рисами цього плану було 
створення світської освіти на основах 
ідей Дж. Локка та інших просвітителів. 
Так, Г. Поплавський вказував, що лише 
освіченість більшості населення, 
піднесення культури дозволить створи-
ти міцну та багату країну. Саме тому у 
своєму творі він пропонував, щоб 
освіта працювала на потреби держави.

Цей проект було одразу підтримано 
на всіх ланках влади і в суспільстві. До-
речним буде також вказати, що після 
цієї події відбулося підняття авторите-
ту піарістів, більшість з яких потім 
прийняла активну участь у роботі 

комісії. До того ж, в цей час до 
відродження освіти почали залучатися 
викладачі Краківської академії, 
єпископи різних орденів та інші пред-
ставники прогресивної молоді та 
аристократії.

Рішучим кроком комісії можна вва-
жати проведення, чи не вперше в 
історії, адміністративної реформи у 
сфері управління освітою. Так, уся 
територія країни була поділена на 
учбові округи – Коронний та Литовсь-
кий. В свою чергу, Коронний поділявся 
на шість учбових відділів: Велико-
польський, Малопольський, Мазовець-
кий, Піарський, Волинський та 
Український. Відповідно Литовський 
мав – Руський, Поліський та Жмудсь-
кий учбові відділи. Центральне 
управління учбовими округами нале-
жало головним школам  – Краківській 
та Віленській [10, c. XII-XIV].

Окрім запровадження системи 
освіти, у 1776  р. за пропозицією 
піаріста Адольф Каменського було 
створено “Товариство для видання 
підручників”, до складу якого увійшли 
такі постаті, як І. Потоцький, По-
плавський, Копчинський та Клюк. 
Саме в цей час, до його складу також, 
приєднався активний політичний діяч 
та польський патріот, краківський 
каноніст Гуго Колонтай.

Характерною рисою для освітньої 
політики Едукаційної комісії була по-
вна відсутність адміністративного 
диктату у відносинах з підпорядкова-
ними їй підрозділами. Так, вказане то-
вариство мало працювати в автоном-
ному режимі. Більш того, реформато-



52 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ри чи не в перше застосували практику 
конкурсної основи для визначення 
кращого підручника. Доречним буде 
вказати, що ця ідея набагато виперед-
жала свій час.

У 1776 р. була розроблена та втілена 
в життя “Настанова для ректорів, 
префектів та воєводських та приходсь-
ких шкіл”. В цьому документі визнача-
лися головні пріоритети освітньої 
політики в державі. У подальшому цей 
документ було розіслано до всіх на-
вчальних закладів, а його принципи 
лягли в основу нового учбового стату-
ту, про що мова буде йти нижче. Про-
тягом 1777-1783  рр. представниками 
комісії та товариства була проведена 
свого роду ревізія усієї мережі шкіл у 
країні.

Так, до України приїздив А. Чарто-
рийський, до Кракова – Г. Колонтай, до 
Білорусії – Г. Пірамович. Згодом, було 
створено інститут візітаторів, які час 
від часу проводили перевірки учбових 
закладів [5, c. 23].

Ця перевірка дала багатий матеріал 
з приводу реального стану освіти та 
створила умови для більш об’єктивного 
розуміння подальших дій комісії. Слід 
сказати, що результати цього огляду 
були не досить втішними для польсь-
ких діячів. Перевірка виявила не тільки 
ряд недоліків у навчанні, а і такі 
негативні тенденції, як відсутність ви-
конання пропозицій та вказівок 
Едукаційної комісії.

Саме тому, з метою проведення 
більш рішучого втілення в життя но-
вих форм освіти, комісія, у 1783 р. за-
твердила перший освітній статут, який 

отримав назву “Правила комісії 
народної освіти для академії і всіх шкіл 
Речі Посполитої.

Згідно статуту, система освітніх 
закладів мала трьохступеневу форму, 
за якою усі заклади поділялися на 
головні, середні та початкові.

Головні школи виконували роль 
наукових центрів, готували майбутніх 
вчителів для середніх шкіл, а також 
контролювали середні заклади через 
власних візітаторів. Едукаційна комісія 
обирала ректора та призначала членів 
голови колегій. Треба зауважити, що 
ректор головної школи отримував 
практично необмежені права на 
керівництво закладом і окружними 
школами. Він був суддею для 
професорів та вчителів усіх рангів. 
Стосовно заміщення викладацьких по-
сад, то тут було запроваджено кон-
курсну основу.

Кожен заклад мав збори вчителів, 
які обирали ректорів, проректорів та 
інших. Безпосередній нагляд за учня-
ми належав префекту  – класному 
керівнику.

У статуті була розроблена і система 
фінансування. Основними коштами 
стали прибутки і майно ордену та їх 
монастирів. Усі кошти знаходилися у 
віданні ректора, але доступ до скрині з 
грошима мали одночасно, як ректор, 
так і представник від вчителів, що, в 
свою чергу, не давало можливості рек-
тору безконтрольно розпоряджатися 
коштами [5, c. 24].

Статут регулював також і учбовий 
процес навчання. Так, шкільний рік 
тривав з 29 вересня до 29 липня, фор-
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мою контролю були іспити, які прово-
дилися кожні три місяці та наприкінці 
навчального року. Сам іспит 
обов’язково проводився у присутності 
керівництва. Учням заборонялося 
самостійно залишати навчання, для 
відпочинку відводився двомісячні 
канікули. Зазначимо також, що на-
вчання було платним, але для неза-
можних представників з дворян перед-
бачалося фінансування за рахунок 
уряду чи фундуша. Для навчання 
малолітніх створювалися посади 
домашніх вчителів. Власне, малі чи 
початкові школи створювалися під на-
глядом ректорів головних шкіл.

Прогресивною була і система опла-
ти роботи та заохочення вчителів. По-
перше, розмір оплати був однаковий 
для всіх вчителів  – 1150  злотих, неза-
лежно від відділу чи округу їх роботи. 
Але за кожен рік стажу додавалося ще 
50 злотих.

По-друге, особи, які відпрацювали 
20 років могли бути звільнені з пенсіо-
ном 1000  злотих на рік. Щодо заохо-
чень, то статутом передбачалося пере-
водили кращих вчителів працювати до 
головних шкіл. Крім того, вчителі на-
городжувалися грошовими преміями, 
книжками, реманентом, а також за ра-
хунок держави могли бути направлені 
для навчання за кордон. З 1790 р. ста-
тут вводив додаткове фінансування 
для вчителів, яке передбачало 400 зло-
тих щорічно для придбання книг та 
ведення бібліотеки [10].

Загалом, характерною особливіс-
тю польської освітньої політики було 
використання матеріальних та інте-

лектуальних ресурсів церкви та різ-
них її конфесійних організацій. Так, 
було використано церковні фундуші, 
як фінансову основу побудови та 
утримання навчальних закладів. Ду-
ховенство стало творцем механізму 
управління, а в деяких випадках і на-
уковцями та викладачами. Все це до-
зволило в короткий проміжок часу 
створити потужну базу для подаль-
шого розвитку освіти.

В рамках даної статті ми не можемо 
повністю викласти увесь статут, але 
зазначимо єдине, він був настільки 
прогресивним, що деякі його поло-
ження лягли в основу освітньої систе-
ми Російської імперії. Підводячи 
підсумки у проведенні польської 
моделі освітньої політики, зазначимо 
наступне. Польська модель носила 
більш ліберальний характер у спробах 
її здійснення. В ній простежується 
органічний зв’язок інтересів 
суспільства та держави.
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Структура та процес надання ме-
дичних послуг визначають природу 
взаємозв’язків (комунікацій) які мо-
жуть знадобитись. Водночас, норма-
тивні вимоги до сфери охорони здоров’я 
також відіграють ключову роль у визна-
ченні змісту та тривалості взаємозв’язків 
(комунікацій). Перевага процесу на-
правлень/відповідей полягає в тому, що 
він дозволяє досвідченим професіона-
лам зв’язуватись зі своїми колегами не 
лише задля обміну знаннями про паці-

єнта та відповідні лікарські засоби, але 
й суб’єктивними нюансами, які можуть 
чітко сприйматись медичною устано-
вою, яка прийматиме пацієнта [1].

Основними проблемами існуючої 
системи направлень в Україні є:

1. Відсутність розподілу між про-
цесом направлення та пересуванням 
пацієнтів. 

2. Направлення не має стандартної 
форми і не може безпосередньо переда-
ватись до системи ведення пацієнтів.

ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ НАПРАВЛЕНЬ 
ПАЦІЄНТА ДО ЛІКАРІВ

Д. М. Барановський, 
Вінницький національний технічний університет 
І. О. Криворучко, 
Вінницький національний технічний університет
Г. С. Лепьохіна, 
Скадовська центральна районна лікарня

Анотація. Процес та структура надання медичних послуг визначають при-
роду необхідних комунікацій. Нормативні вимоги до сфери охорони здоров’я 
відіграють головну роль у визначенні змісту та тривалості комунікацій. Ключо-
вим елементом електронної системи направлень/листів-відповідей є проваджен-
ня процесу направлень протягом всього клінічного маршруту пацієнта. З елек-
тронним направленням весь процес медичної допомоги можна суттєво покра-
щиться, підвищиться його якість та адекватність.

Ключові слова: система направлень, направлення пацієнта, пацієнт, елек-
тронне направлення. 

Abstract. The process and structure of health services determine the nature of the 
required communication. Regulatory requirements for health play a major role in deter-
mining the content and duration of communications. A key element of the electronic re-
ferral system / letters and answer process is preceding directions throughout the clinical 
pathways. Electronically sending the entire process of medical care can be significantly 
improved, increase the quality and adequacy.

Keywords: referral system, referral of the patient, the patient electronic referral.



56 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

3. Направлення не вважається 
обов’язковим, навіть для прийому до 
найбільш спеціалізованих лікарень.

4. Навіть у випадку з існуванням 
електронної системи ведення пацієн-
тів лікарі можуть не забажати вносити 
електронні дані через те, що вони не 
звикли користуватись комп’ютером, 
як інструментом.

Завдання та функції системи на-
правлень слід чітко визначити таким 
чином, щоб жодних сумнівів щодо міс-
ця сімейного лікаря/консультанта в 
процесі направлення не виникало. 

Завдання та функції системи на-
правлень можуть включати в себе на-
ступне:

1. Надання експертних багатопро-
фільних висновків для пацієнтів, які 
направляються сімейними лікарями.

2. Направлення пацієнтів на отри-
мання відповідних послуг для обсте-
ження чи зворотне направлення до сі-
мейного лікаря.

3. Ведення клінічного аналізу, орга-
нізація діагностичних обстежень, на-
дання консультативної допомоги та 
лікування.

4. Узгодження та тестування інте-
грованих маршрутів допомоги (ІМД).

Якісна система направлень не пови-
нна потребувати додаткової роботи. 
Важливо, щоб саме така система ви-
значала, де як і коли повинні обробля-
тись направлення, і перш за все з ви-
користанням електронної системи на-
правлень.

Центральним елементом електро-
нної системи направлень/листів-
відповідей є провадження процесу на-
правлень від першого контакту до 
останнього, тобто, протягом всього 
клінічного маршруту пацієнта.

Висновок. З електронним направ-
ленням весь процес медичної допомо-
ги можна модернізувати та переплану-
вати, суттєво покращивши його якість 
та підвищивши адекватність. Система 
направлень не потребуватиме додатко-
вої роботи, це дозволить досвідченим 
професіоналам швидко зв’язуватись зі 
своїми колегами для обміну знаннями 
про пацієнта та суб’єктивними нюан-
сами, які можуть чітко сприйматись 
медичною установою приймаючою па-
цієнта.

Список використаної літератури
1. Система направлень пацієнтів [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.eu-shc.com.ua/UserFiles/File/
book12.pdf (Дата звернення: 7.11.2017).
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Метою роботи є створення вірту-
ального приладу (ВП) в середовищі 
LabViewдля аналізу кривизни рогів-
ки ока людини за допомогою керато-
метра. 

Згідно статистики, 90% людей ма-
ють порушення зору, з них 43% - ас-
тигматизм [1]. Кератометрія — це 
діагностична процедура для вияв-
лення відхилень форми передньої 
поверхні рогівки від норми (сфери). 
Кератометрію виконують починаючи 
із віку новонародженості, адже ви-
явлення патології на ранніх стадіях 
важливе для майбутнього лікування 
[2]. Використовується вона для діа-
гностики та виявлення астигматиз-
му, кератоглобусу, кератоконусу, роз-
рахунку оптичної сили інтраокуляр-
ної лінзи, яку імплантують при ви-
даленні катаракти. Кератометрію 
включають в план підготовки до ла-
зерної корекції зору або інших кори-
гуючих операцій на очах, в передопе-
раційне обстеження перед протезу-
ванням кришталика, використовують 

для оцінки результатів хірургічного 
лікування або  корекції.

Стандартні автокератометри вимі-
рюють кривизну зовнішньої поверхні 
рогівки лише в чотирьох точках пара-
оптичної зони із радіусом 3 мм, при 
цьому найбільш інформативний 
оптичний центр не потрапляє у зону 
виміру [3]. В результаті відбувається 
завищення кератометричних показни-
ків, що призводить до недооцінки 
оптичної сили інтраокулярної лінзи 
(ІОЛ), і веде до післяопераційної 
гіперметропії[4]. Крім того, при наяв-
ності патологічно зміненої рогівки з 
нерегулярною поверхнею відображен-
ня маркерних точок  можуть бутиви-
кривлені, в результаті цього дані кри-
визни рогівкової поверхні виявляють-
ся недостовірними [5]. Тому пропону-
ється проведення кератометрії із 
використанням відбитих від рогівки 
зображень концентричних кілець 
(кілецьPlacido). Отримані відбиті зо-
браження дозволяють визначити раді-
ус кривизни та відхилення форми не 
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тільки периферії рогівки, але і її цен-
тральної частини. 

На рис.1 приведені зображення 
можливих спотворень, які отримують 
при діагностиці за допомогою такого 
кератометра.

1. Рогівка, у якій радіус більший, ніж 
нормальний, характеризується на кера-
тограмі більшим радіусом кілець. На-
впаки, якщо радіус рогівки менше нор-
ми, то кільця зменшені (рис.1, а, б).

2. Астигматизм характеризується 
на кератограмах еліптичною формою 
зображення кілець (рис.1, в).

3. При кератоконусі кільця зменше-
ні в області його вершини, де радіус 
поверхні малий, і розширені в перифе-
ричній сплюснутій частині (рис.1, г).

4. Місцеві сплощення рогівки ви-
кликають на відповідних ділянках зо-
браження розширення кілець, навпа-
ки, більш опуклі ділянки характеризу-
ються звуженням кілець (рис.1, д).

5. Якщо рогівка має хвилясту, змор-
щену поверхню, що буває при керати-
тах, зображення кілець зникає і 
з’являється переплетення ліній непра-
вильної форми (рис.1, е).

6. Ті місця рогівки, де порушена 
нормальна структура епітелію, на ке-
ратограмах характеризуються зник-
ненням чіткого малюнка кілець, за-
мість якого видно світлу розпливчасту 
пляму (рис.1, е).

Запропонований прилад має в собі 
6-ть концентричних кілець, діаметр най-
більшого складає 150 мм, які розташова-
ні конусно. Матеріал ПЕТ пластик, є біо-
логічно безпечним, не виділяє токсич-
них речовин. Всередині конуса (дисків 
Placido), розташована камера, за допо-
могою якої здійснюється фотографуван-
ня ока, камера підключається до 
комп’ютера через USB-порт. Це дає мож-
ливість передати зображення на ПК та 
здійснити необхідні маніпуляції з ним.

Рис.1. – Основні типи спотворення при кератометрії [6]
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Діагностика проводиться на відста-
ні 10 см від ока пацієнта. При цьому, 
голову пацієнта нерухомо фіксують за 
допомогою підборідника та упору для 
лобу.

Для побудови ВП, за допомогою 
якого проводяться заміри кривизни 
рогівки, були використані різноманіт-
ні функції програмного середовища 
LabVIEW 15.0.та додаткова бібліотека 
програм NI Vision Acquisition 
Software[7].В нашому ВП використані 
цикли WhileLoop та структури Case і 
Event (рис. 2).

Цикл While – це команда керування 
потоком, яку використовують для по-

вторного виконання блоку коду під-
програми, доки не буде виконана вка-
зана логічне умова. Спочатку викону-
ється код в підпрограмі, а потім оціню-
ється умовний термінал. На відміну 
від циклу for, цикл while не має вста-
новленого ітераційного підрахунку. 
Таким чином, цикл while виконується 
необмежено, якщо умова ніколи не ви-
никає [8].

Спочатку створюється на вкладці 
блок-діаграми цикл з фіксованим чис-
лом інтеграцій.

Для побудови ВП використана до-
даткова бібліотека NI Vision Acquisition 
Software.

Рис.2. – цикл WhileLoop та структури Case і Event
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За допомогою віртуального прила-
ду Grablmage To File.vi фото-відео ка-
мера підключається до СОМ порту, 
здійснюється захват зображення 
(фото) та збереження його у вказаній 
папці(рис. 5).

Рис. 7 демонструє проведення ви-
мірювань кривизни рогівки ока отри-
маного зображення рис. 6. 

На отриманому зображенні рис.7, ви-
дно, що проекції кілець спотворені, ма-
ють еліптичну форму та розширення в 

Рис. 3 – Скрін ВП GrablmageToFile.vi

Рис. 4 – Схема роботи ВП
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Рис. 6 – Відкрите зображення в Image Measurement.vi

Рис. 5 – Робота ВП Grablmage To File.vi
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периферичній області. Порівняння зо-
браження рис.7 із прикладами рис.1 дає 
підстави вважати, що у пацієнта наявні 
астигматизм та кератоконус. Такий ви-
сновок  підтверджується за допомогою 

модуля NI Vision Development і функцій: 
IMAQ Convert Pixelto Real World VI та 
IMAQ Point Distances VI, що дають мож-
ливість виміряти проекцію, та отримати 
числове значення в міліметрах.

Рис.7 – Скрін заміру кривизни за допомогою ВП Image Measurement.vi

Рис.8 – Схема роботи ВП Image Measurement.vi
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The problem of gastroesophageal re-
flux disease remains one of the most rel-
evant in modern gastroenterology. Nowa-
days gastroesophageal reflux disease 
(GERD) is one of the most common dis-
eases among young people. In a signifi-
cant percentage of cases the main prob-
lem of this disease constitutes in delayed 
and untimely diagnosis and presence of 
comorbidities. One of the diseases with 
which GERD often co-occurs is autoim-
mune thyroiditis. Both these diseases sig-
nificantly weight life quality of the patient 
and modify the clinical picture of each 
other [3]. 

Nowadays an increase has been marked 
in the incidence of these diseases in devel-
oped countries, especially in megacities [1]. 
The incidence of GERD is on average 16.8% 
worldwide, 22.8% in Europe, and 18.4% in 
Ukraine.  Autoimmune thyroiditis occurs in 
3-4% population of the planet. 

At the same time these diseases have 
social significance, which is due to a high 

negative influence, especially among 
young people, on the quality of life, de-
creasing in the daily activity of patients, a 
high risk of complications and a long-
term recurrent course of the disease [2]. 
This problem is especially relevant for 
young people as the formation of patho-
logical conditions just begins among this 
category of population.

The purpose of the research: to 
study the state of quality of life of pa-
tients with gastroesophageal reflux dis-
ease and concomitant autoimmune thy-
roiditis. 

Materials and methods. For research 
we have selected two groups of patients. 
The first group consisted of 25 patients 
aged 18 to 25 years suffering from an iso-
lated non-erosive form of GERD. The sec-
ond group included 23 patients aged 19 to 
25 years, suffering from a non-erosive 
form of GERD in combination with AIT. 
The control group consisted of 15 almost 
healthy people of the same age and gender. 

QUALITY OF LIFE IN THE COMORBIDITY 
OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 
AND AUTOIMMUNE TIREOIDITIS IN YOUNG PERSONS

Oparin A.A., Oparin A.G.
M.D., professors
Yarantseva N.A. 
PhD student
Lavrova N.V.
PhD, assistant professor Department of Therapy, Rheumatology and Clinical 
Pharmacology Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Keywords: gastroesophageal reflux disease, is autoimmune thyroiditis, psychoso-
matic disorders. 
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Assessment of quality of life and psychoso-
matic status was conducted using ques-
tionnaires: Shihan, Eysenck, GERD-Q and 
GIQLI. Also all patients underwent a com-
prehensive examination according to the 
protocols for diagnosis and treatment of 
gastroesophageal reflux disease and auto-
immune thyroiditis, which included the 
necessary set of clinical, laboratory and 
instrumental methods of investigation. 
The diagnosis was made according to ICD-
10. Statistical processing of data was car-
ried out using the programs Microsoft Ex-
cel 2007 and Windows STATISTIKA 6.0.

Results. In the course of the studies it was 
found in both groups a decrease in the qual-
ity of life indicators which have their own 
characteristics depending on the presence or 
absence of concomitant autoimmune thy-
roiditis. So the patients with isolated gastroe-
sophageal reflux disease have lower scores of 
general health scales, role-playing physical 
and social functioning, and intensity of pain 
than patients with gastroesophageal reflux 
disease with concomitant autoimmune thy-
roiditis. The indicators of levels of emotional 
functioning, vitality, and mental health, on 
the contrary, are significantly lower among 
patients with gastroesophageal reflux disease 
and concomitant autoimmune thyroiditis 
than among patients with isolated gastroe-
sophageal reflux disease.

Conclusions:
1. It was shown that in both groups of 

patients there is a significant decrease in 
the quality of life indicators;

2. It was shown that among patients 
with isolated gastroesophageal reflux 
disease indicators of role playing physi-
cal functioning and especially pain in-
tensity score were at a lower level than 
among patients with gastroesophageal 
reflux disease with concomitant autoim-
mune thyroiditis; wherein the indicators 
of levels of role playing emotional func-
tioning, vitality, and mental health, on 
the contrary, were the lowest among pa-
tients with gastroesophageal reflux dis-
ease and concomitant autoimmune thy-
roiditis than among patients with isolat-
ed gastroesophageal reflux disease.

3. The obtained data indicate the need 
for a differentiated approach to the cor-
rection of psychosomatic disorders among 
patients with a comorbid course of gas-
troesophageal reflux disease and autoim-
mune thyroiditis.
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Однією з актуальних проблем в су-
часній психології більшість спеціаліс-
тів називають вивчення ургентної 
адикції як форми адитивної поведінки 
особистості, а також вплив якості 
життя на відхилення у поведінці люди-
ни. 

На думку багатьох психологів якість 
життя характеризується як ступінь за-
доволення матеріальних, культурних і 
духовних потреб людини. В зарубіж-
ній психології розробкою даної про-
блеми займалися – А.  Маслоу, К.  Ро-
джерс, Г.  Олпорт, К.  Юнг, Е.  Еріксон, 
які описували різні аспекти позитив-
ного функціонування особистості. У 
вітчизняній психології розробкою да-
ної проблеми займалися  – О.  Леон-
тьєв, А. Асмолов, Б. Братусь, які опису-
вали становище психологічної сутнос-

ті феномену сенсу життя. 
Значний внесок у вивчення феноме-

ну ургентної залежності здійснили такі 
зарубіжні і вітчизняні науковці як Н. 
Тассі, В. Гросс, Є. Ільїн, Ц. Короленко [1], 
В. Менделевич, Н. Моргунова, О. Шибко 
[4], А. Голева, Н. Дмітрієва та ін..

Під ургентною адикцією (термін 
«ургентна адикція» був введений 
Н. Тассі у 1993 році) розуміють звичку 
знаходитись у стані постійної нестачі 
часу. Подібний стан обумовлений за-
йнятістю, необхідністю приймати 
участь в багатьох видах діяльності, по-
части одночасно, прискоренням ритму 
життя, загальною гіперстимуляцією. 

Ургентнозалежна особистість ха-
рактеризується такими рисами:

– бажання тримати під контролем 
час і усвідомлення неможливості під-

ПСИХОДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОКОРЕКЦІЯ 
ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСІБ З УРГЕНТНОЮ АДИКЦІЄЮ
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Стаття присвячена вивченню понять «якості життя» та «ургентної адик-
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порядкувати собі хід подій;
– виконання професійних обов’язків 

на шкоду задоволенню потреб у відпо-
чинку і міжособистісних стосунках;

– прийняття абсолютно всіх вимог, 
що стосуються професійної діяльності;

– втрата здатності радіти життю в 
сьогоденні, «зацикленістю» на завдан-
нях майбутнього або невдачах у мину-
лому;

– ігнорування минулого, витіснен-
ня в несвідоме емоційно насичених 
переживань;

– страх майбутнього;
– прагнення відкладати на майбут-

нє, реалізація своїх цілей і бажань у 
поєднанні з почуттям того, що час ми-
нає [5].

Поняття якості життя є багатофак-
торне, тому найчастіше вивчаються 
його компоненти: задоволеність люди-
ни ступенем фізичного, психологічно-
го, соціального, духовного благопо-
луччя; загальне сприйняття стану сво-
го здоров’я і благополуччя [2].

Завдяки своїй специфіці поняття 
«якості життя» включає в себе як 
об’єктивні, так і суб’єктивні критерії, 
що характеризують фізичний, психіч-
ний і соціальний добробут, сукупність 
яких становить здоров’я – інтеграль-
ний показник, який містить функціо-
нальні критерії, симптоми, пов’язані з 
певним захворюванням, психічний 
стан (депресія, збудження, тривога, со-
ціальна активність тощо) [3].

Для виявлення зв’язку між рівнем 
ургентної залежності та задоволенням 
якості життя було проведене дослі-
дження, у якому взяли участь 30 осіб у 

віці від 17 до 22 років, студенти фа-
культету психології та соціології Схід-
ноєвропейського національного уні-
верситету імені Лесі Українки. 

Під час дослідження були викорис-
тані методики, спрямовані на виявлен-
ня загального рівня ургентної залеж-
ності (методика «Діагностика ургентної 
залежності» О.  Шибко), методики на 
визначення задоволення життям («Тест 
на визначення індексу життєвої задо-
воленості» в адаптації Н. Паніної).

Результати дослідження, отриманні 
за допомогою методики О. Шибко, по-
казали, що в переважної більшості до-
сліджуваних (80%) діагностується по-
мірний рівень ургентної залежності, 
слабкий рівень прояву адикції у 17% та 
відповідно 3% мають сильно виражені 
ознаки ургентної залежності. Пере-
важна більшість студентів бажають 
контролювати час і усвідомлюють не-
можливість підпорядкувати собі хід 
подій, частково втратили здатність ра-
діти життю в сьогоденні, з тривогою 
відкладають актуальні (поточні) за-
вдання на майбутнє. Вони спрямовані 
на реалізацію обліку та корекції темпу 
та ритму виконання системи щоден-
них справ, їх трансформування у про-
цесі реалізації цілей і завдань, на облік 
витрат часу на виконання усіх цілей та 
завдань у запланованому часовому 
відрізку, співвідношення реальних ви-
трат часу з реальними та прогнозова-
ними витратами та результатами.

Результати дослідження за методи-
кою «Тесту на визначення життєвої 
задоволеності» вказують на високий 
рівень життєвої задоволеності у 40% 
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студентів, у 37% досліджуваних – се-
редній рівень та у 23% – низький рі-
вень. Отже, переважна більшість рес-
пондентів задоволені відносинами з 
оточуючими; проявляють незалеж-
ність, мають здатність протистояти со-
ціальному тиску в своїх думках і вчин-
ках; здатні регулювати власну поведін-
ку і оцінювати себе, виходячи з влас-
них стандартів; здатні ефективно 
використовувати різні життєві обста-
вини, вміння самому вибирати і ство-
рювати відповідний контекст для реа-
лізації особистих потреб і цінностей. 
Досліджувані розвивають свій потен-
ціал, відкриті новому досвіду; у них 
сформовані переконання, що додають 
мети життю, а також мають підстави і 
причини для того, щоб жити. 

За результатами нашого досліджен-
ня ми провели кореляційний аналіз. За 
допомогою коефіцієнта Пірсона об-
числили показник кореляції r 
=  -0,29135, який свідчить про оберне-
ний кореляційний зв’язок між рівнем 
ургентної залежності та рівнем життє-
вої задоволеності. Чим менше студен-
ти радіють життю, піддаючись впливу 
економічних та соціальних чинників, 
тим більше у них проявляються озна-
ки ургентної адикції, тобто молоді 
люди більше витрачають зусиль на 
контроль часу та подій, менше відпо-
чивають, збільшують навантаження, 
позбавляючи себе відпочинку.

На основі проведеного досліджен-
ня ми вбачаємо перспективу подаль-
шого наукового пошуку у поглибленні 
емпіричного вивчення психологічних 
особливостей схильності особистості 
до ургентної залежності під дією різ-
них компонентів якості життя. 
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Педофилией называется тяжелое 
психотическое заболевание, связанное с 
расстройством сексуального поведения. 
Патология встречается преимуществен-
но у пациентов мужского пола и выра-
жается в сексуальном влечении к несо-
вершеннолетним детям обоего пола.

Педофилы обладают хорошими по-
знаниями в области психологии. Они 
стремятся запугать свою жертву, оття-
гивая срок обнаружения. Когда того, 
как их преступление раскрывается, 
они быстро меняют место жительства.

Статья за педофилию как таковая в 
уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует. Скорее, 
можно говорить о комплексе преду-
смотренных законом наказаний за 
преступления против половой непри-
косновенности, в которых отдельно 
выделяются правонарушения в  отно-
шении детей. 

В Уголовном кодексе РФ деяниям 
против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности посвяще-
на глава 18, которая состоит из 5 ста-
тей (ст. 131 – 135).

Изнасилование (ст.  131  УК РФ)  – 
половая связь с применением силы 
или запугивания жертвы или других 

людей либо использование беспомощ-
ного состояния человека. Пункт 3 этой 
статьи относится к преступлению в от-
ношении несовершеннолетнего лица, а 
пункт  4  – в отношении потерпевшего 
младше 14 лет.

Принудительные действия сексу-
ального характера (ст.  132  УК РФ), 
включая гомосексуальные манипуля-
ции. Пункты  3  и 4  этой статьи содер-
жат санкции за преступление в отно-
шении детей младше 18 и 14 лет соот-
ветственно.

Принуждение к сексуальным дей-
ствиям (ст.  133  УК РФ)  – склонение 
к занятию сексом или иному половому 
действу, включая гомосексуальные от-
ношения, путем шантажа, угроз, с ис-
пользованием материальной зависи-
мости жертвы. Пункт  2  этой нормы 
предусматривает наказание за пере-
численные действия в отношении не-
совершеннолетнего.

Интимные отношения и иные сек-
суально окрашенные действия с  ре-
бенком младше 16 лет (ст. 134 УК РФ). 
Статья полностью посвящена право-
нарушениям в отношении детей. При 
этом факт насилия или согласия на от-
ношения значения не имеет.

ПЕДОФИЛИЯ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.

Романова Е.О., Коломиец А.С.
студенты 1 курса юридического факультета Стерлитамакского филиала БашГУ 
Научный руководитель – ст.преподаватель Стуколова Л.С.
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Развратные действия (ст.  135  УК 
РФ). Статья также целиком посвящена 
посягательствам на детей в возрасте от 
12 до 16 лет.

Статья  131  УК  РФ имеет важное 
примечание, согласно которому, если 
жертва злодеяния младше 12  лет, то 
совершенные в отношении нее дей-
ствия, которые можно квалифициро-
вать по пунктам 3–5 статьи 134 и пун-
ктам  2–4  статьи  135, должны рассма-
триваться, исходя из норм статей  131 
(п. б ч. 4) и 132 (п. б ч. 3).

Наказание за педофилию более 
жесткое, чем за те же самые престу-
пления в отношении взрослых людей. 
Для сравнения: за изнасилование без 
отягчающих сопутствующих обстоя-
тельств предполагается лишить пре-
ступника свободы на срок от 3 до 6 лет. 
За те же самые действия в отношении 
ребенка младше 18  лет положено ли-
шение свободы на срок от 8 до 15 лет с 
утратой возможности занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 20 лет или без таких притеснений.

В целом по статьям о преступлениях 
против половой неприкосновенности 
в отношении детей самое мягкое нака-
зание состоит в обязательных работах 
на срок до 440 часов за развратные дей-
ствия с ребенком младше 16, но старше 
14 лет. Самое строгое наказание за пе-
дофилию предусмотрено пунктами  5 
(если преступление совершено в отно-
шении ребенка младше 14  лет челове-

ком, который уже был судим за подоб-
ное) статей  131  и 132  и заключается в 
утрате свободы на срок от 15 до 20 лет с 
потерей возможности занимать опреде-
ленные должности до 20 лет либо в по-
жизненном заключении.

Таким образом, о процессе форми-
рования расстройства сексуального 
влечения в форме педофилии можно 
сделать следующие выводы: он берет 
свое начало в период раннего детства; 
решающее влияние на формирование 
педофилии оказывают факторы вну-
трисемейных отношений, определяю-
щие нарушения в эмоциональной сфе-
ре; для появления аномального сексу-
ального поведения в форме педофилии 
должны быть нарушены защитные ме-
ханизмы, препятствующие сексуаль-
ным контактам взрослых с детьми; 
развитие педофилии сопровождается 
и обуславливается рядом психосексу-
альных нарушений.
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Проблема вдосконалення профе-
сійної підготовки правоохоронців є 
гостро актуальною в умовах сучас-
них суспільних реалій. Складні проце-
си реформування правoохоронної сис-
теми призвели до того, що органи по-
кинули більшість досвідчених слідчих 
і оперативників, а нові кадри не справ-
ляються зі своїми завданнями. Зло-
чинці відчули свою безкарність, а за-
конослухняні громадяни виявилися 
беззахисні перед зростаючим криміна-
лом. Так, за інформацією із сайту Гене-
ральної прокуратури України, за перші 
9 місяців 2016 року в Україні зафіксо-
вано 174 245 тяжких та особливо тяж-
ких злочинів. Це на чверть більше, ніж 
в 2015. Нерозкритими залишаються 
78,2% [3]. Такої ситуації зі злочинніс-
тю, як в 2016, не було за всю історію 
існування незалежної України.  Зви-
чайно, кримінальну ситуацію погіршу-
ють і військові дії на Донбасі, що при-
звели до величезного потоку біженців, 
неконтрольованої зброї, яка розхо-
диться по всій Україні. В таких умовах 

діяльність працівників поліції залиша-
ється однією з найбільш складних та 
затребуваних. Специфіка даної про-
фесії обумовлює відповідні вимоги до 
її суб’єктів, зокрема щодо їх професій-
ного й особистісного розвитку.

Одним із аспектів підготовки май-
бутніх фахівців правоохоронної діяль-
ності є формування їх адекватної про-
фесійної «Я-концепції», від рівня сфор-
мованості й адекватності якої залежить 
у цілому ефективність конкретної діяль-
ності працівника поліції. Однак, здійсне-
ний нами аналіз стану дослідження про-
блеми професійної «Я-концепції» дозво-
лив дійти висновку про строкатість по-
глядів щодо розуміння суті самого цього  
поняття, механізму становлення, а та-
кож психологічних умов розвитку про-
фесійної «Я-концепції»; відсутні глибокі 
емпіричні дослідження професійної 
«Я-концепції» працівників органів вну-
трішніх справ. Все це зумовлює необхід-
ність  подальших теоретичних і прак-
тичних пошуків та визначає мету на-
шого дослідження.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
«Я-КОНЦЕПЦІЇ» ПРАВООХОРОНЦІВ

Віталій Червінський
магістр  
Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка,  
науковий керівник: к. психол. н., доцент М.І. Попіль 
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В опрацьованій нами літературі най-
частіше зустрічалась трьохкомпонент-
на структура «Я-концепції». У відповід-
ності з цим розумінням, три елементи 
установки (когнітивний, емоційний і 
поведінковий) щодо «Я-кон цепції» кон-
кретизується наступним чином: образ 
«Я» - уявлення індивіда про себе (когні-
тивна складова); самооцінка - афектив-
на оцінка цього уявлення; потенційна 
поведінкова реакція, тобто ті конкретні 
дії, які можуть бути викликані образом 
«Я» і самооцінкою [1].

За генезисом формування профе-
сійна «Я-концепція» виникає із загаль-
ної «Я-концепції» у процесі професій-
ного самовизначення особистості, її 
входження до професійного середови-
ща. Ми вважаємо, що за своєю струк-
турою професійна «Я-концепція» пра-
воохоронців містить у собі такі 
взаємопов’язані й взаємодіючі компо-
ненти: когнітивний компонент – уяв-
лення про свої професійні здібності та 
можливості, самоідентифікація з пред-
ставниками професійної групи та про-
фесійною діяльністю; емоційно-оцінний 
компонент – самоставлення до себе як 
до професіонала, емоційна ідентифіка-
ція з професійним середовищем; пове-
дінковий (реалізаційний) компонент – 
прагнення бути зрозумілим, визначен-
ня стилю діяльності, підвищення свого 
професійного статусу, встановлення 
професійного контакту з різними 
партнерами по професійному спілку-
ванню та ін.

Узагальнюючи підходи різних авто-
рів, можна виділити три основних ета-
пи професіогенезу з погляду станов-

лення професійної «Я- концепції»: орі-
єнтації, у процесі якого відбувається 
професійне самовизначення і здій-
снення особистістю професійного ви-
бору, первинне планування власного 
професійного життя; навчання, у про-
цесі якого відбувається засвоєння не-
обхідних професійних знань, умінь і 
навичок, професійне «дозрівання» 
особистості, виникає реалістичне уяв-
лення про професійне середовище, 
ідентифікація з професією; професій-
ного функціонування, яке супроводжу-
ється розвитком професійної «Я-кон-
цепції» особистості [2].

Кожному з етапів професіогенезу 
відповідає свій «продукт» особистісно-
го розвитку і, відповідно, становлення 
професійної «Я-концепції». На нашу 
думку, процес навчання є найбільш 
сенситивним для розвитку професійної 
«Я-концепції» особистості, позаяк в пе-
ріод професійного навчання молоді 
люди не тільки засвоюють професійні 
знання, вміння й навички, але й дови-
значаються в обраній сфері праці; у них 
розширюється образ професіонала, пе-
реглядається ставлення до професії й 
бачення себе в ній, починається вико-
нання реальної професійної діяльності. 
Професійна «Я-концепція» майбутньо-
го фахівця правоохоронної діяльності 
формується поступово, змінюючись у 
процесі професіоналізації і має особли-
вості, пов’язані зі специфікою правоо-
хоронної діяльності.
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Торговля людьми, являясь атрибу-
том далекого прошлого, в современ-
ных условиях проявляется как одно из 
опасных преступлений, посягающих 
на честь, свободу, достоинство, непри-
косновенность и безопасность челове-
ка и гражданина.

Торговля людьми осуществляется 
во многих различных формах. Она ди-
намична, способна к адаптации и, по-
добно многим другим формам пре-
ступной деятельности, постоянно ме-
няется, чтобы противодействовать 
усилиям правоохранительных органов 
по ее предотвращению. Торговля людь-
ми приобрела форму организованной 
транснациональной преступности.

Основной причиной, по которой люди 
становятся рабами, является бедность. 
Зачастую из-за нехватки средств для удо-
влетворения базовых потребностей, не-
стабильного заработка, отсутствия рабо-
ты, невозможности прокормить семью, 
человек вынужден соглашаться на раз-
личные условия труда, порой в самых 
нечеловеческих условиях.[1]

Среднестатистический психологи-
ческий портрет жертвы торговли 
людьми  может быть основан на том, 

что в ситуацию рабства чаще попада-
ют люди с характерными психологиче-
скими особенностями, а в результате 
применяемых к ним в процессе экс-
плуатации различных способов воз-
действия у данных лиц проявляются 
последствия специфических психоло-
гических травм. Опытный специалист 
может распознать признаки таких 
посттравматических стрессовых 
травм, использовать данную информа-
цию для идентификации жертв тор-
говли людьми и более правильного 
(эффективного, щадящего) общения с 
ними.

Наиболее явными подобными при-
знаками являются: расстроенное мыш-
ление, спутанность сознания, рас-
стройство памяти и сна, высокая сте-
пень возбуждения, компульсивное по-
ведение.

Российские ученые Г.К. Смирнов, 
Т.В. Варчук, Л.С. Стуколова, к 
нравственно-психологическим свой-
ствам и признакам потенциальной 
жертвы торговли людьми относят:[3]

Депрессивный тип жертвы торгов-
ли людьми, т. е. лица с подавленным 
инстинктом самосохранения и вовсе 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕРТВ ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ
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лишенные такого инстинкта легко под-
вергаются насилию и обману;

Жадный тип жертвы. Он представ-
ляет собой легкую добычу для торгов-
цев людьми так как чрезмерное стрем-
ление к выгоде затмевает разум, жиз-
ненный опыт, внутренний голос;

Одиноких и «убитых горем» жертв, 
так как одиночество ведет к ослабле-
нию умственных способностей чело-
века, делая его легкой добычей для 
торговцев людьми;

Жертвы со «стокгольмским син-
дромом»  – защитные реакции такой 
жертвы становятся невозможными из-
за долгого и постоянного контакта и 
отношений с торговцем.

Жертвы торговли людьми получа-
ют огромные психологические и физи-
ческие травмы, проживание в рабских 
условиях ломает их жизнь, вызывая 
личностные и социальные отклоне-
ния. Таким людям нужна качественная 
своевременная помощь с целью умень-
шения стрессовых проявлений и нега-
тивных последствий пребывания в не-
воле, возвращения их к нормальной 
жизни, а также снижения возможно-
сти ревиктимизации.[1]

Иногда жертвы сами могут быть 
вовлечены в криминальную деятель-
ность (распространение наркотиков, 
пособничество торговле людьми, не-
легальной миграции и т. д.) или отка-
зываются от попыток освободиться, 
видя в своем рабстве единственный 
способ существования. После осво-

бождения такие люди могут попасть в 
рабство снова.

Таким образом, можно сформули-
ровать вывод, что ключевыми факто-
рами, толкающими человека стать 
жертвой, выступают неблагоприятное 
материальное положение, одиноче-
ство; распространение наркотиков, 
пособничество торговле людьми, не-
легальная миграция; агрессивность, 
пренебрежение со стороны окружаю-
щих.

Для оказания психологической по-
мощи важна разработка специальных 
форм работы, способных снизить не-
гативные последствия пребывания в 
рабстве. Необходима четкая програм-
ма действий, направленная на измене-
ние общественного сознания по отно-
шению к жертвам торговли людьми. 
Только взаимодействие правоохрани-
тельных органов и общества может 
снизить интенсивность явления.
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В современном мире на первое ме-
сто выходит такой вид террористиче-
ской деятельности как суицидальный 
терроризм. Характерной чертой совре-
менного суицидального террора высту-
пает то, что в качестве  террориста-
смертника бывают не малообразован-
ные лица, но имеющие психологические 
проблемы выходцы из бедных семей, а 
внешне вполне успешные люди. Напри-
мер, террористический акт на станции 
метро «Лубянка» 29 марта 2010 г., по 
причине которого погибли 40 человек, 
совершила девушка из Дагестана [3]. 
Она с отличием закончила физико-
математический факультет Дагестан-
ского государственного университета, 
была специалистом высокого класса, 
замдиректора школы по информацион-
ным технологиям  [4]. 

Можно обозначить следующие ха-
рактерные террористам-смертникам 
особенности: это подростки 7-14 лет, 
молодые люди, девушки 15-17 лет. Как 
правило, они росли без родителей, ма-
лообеспеченные, не имеют влиятель-
ных родственников, молодые вдовы, в 
основном не старше 35 лет, глубоко 

верующие (мусульмане) мужчины 
среднего возраста, которыми уже было 
совершено религиозное или бытовое 
преступление и осуждены шариатски-
ми судами к смертной казни.

Террористы-смертники в основном 
не выглядят на свои года, их внеш-
ность кажется старше своих лет. Муж-
чины чисто побриты (подготовка к 
обряду погребения), в хорошо начи-
щенной обуви. Идя на задание, терро-
рист суицидник может иметь отстра-
ненный или, наоборот, сосредоточен-
ный взгляд, держится настороженно, 
обособленно от окружающих. Для 
того, чтобы лучше замаскироваться 
женщины-смертницы могут выдавать 
себя за беременных, могут использо-
ваться лица с различными увечьями 
(без руки, ноги, глаза и т.п.) [1]. Спец-
ифической чертой поведения 
террористов-смертников выступает 
явное немотивированное возбужде-
ние, которое при этом сопровождается 
обильным потовыделением. Зачастую 
террорист читает молитвы вслух, а 
при приближении постороннего пере-
ходит на шепот. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТЕРРОРИСТА-
СМЕРТНИКА

Салихова А. А., Янтурина Э. И.
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Особенно важно рассмотреть пси-
хологический портрет невесты Аллаха. 
Это в основном молодые девушки, глав-
ным образом из ваххабитских семей, в 
которых женщины бесправны, таким 
женщинам с детства прививают  культ 
поклонения мужчине. Также часто 
террористками-смертницами становят-
ся девушки, выросшие без отца и не 
имеющие «кровника», то есть того, кто 
может отомстить за ее позор или смерть. 
Также невесты Аллаха бывают и неис-
порченными, богобоязненные, которые 
готовы принять смерть после активной 
психологической обработки [5]. 

Бытует мнение, что практически 
все будущие «шахид-ки» – вдовы или 
близкие убитых боевиков, что якобы 
должно создавать им некий «велико-
мученический», «героический» ореол. 
Тем не менее это не всегда так. Напри-
мер, взрывы в Пятигорске, возле входа 
на аэродром в Тушине, захваты залож-
ников в Буденновске, Кизляре – в этих 
и прочих террористических актах при-
нимали участие женщины, за которых 
никто не мог отомстить [2].

Таким образом, можно сформули-
ровать вывод, что ключевыми факто-
рами, толкающими человека стать 
смертником, выступают  неблагопри-

ятно материальное положение, смерть 
родных, одиночество,  комплекс не-
полноценности; отсутствие перспек-
тив и целей, жизненой позиции, агрес-
сивность, пренебрежение со стороны 
окружающих; нерешительность, неса-
мостоятельность; изолированность от 
внешних положительных связей и 
влияния позитивной социальной сре-
ды; эгоцентричность, склонность к же-
стокости; обида на правоохранитель-
ные органы; шантаж, запугивание, 
принуждение.
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Анотація: У статті розкривається сутність понять “ідентичність”, “про-
фесійна ідентичність”, проблема професійної ідентичності особистісного про-
фесійного становлення майбутніх учителів початкової школи, яка характери-
зує ступінь задоволеності майбутнього фахівця отриманою професійною підго-
товкою, також визначає його соціальні перспективи та особистісний розвиток. 
Розкрито теоретико-методологічні проблеми вивчення ідентичності, подано 
наявні погляди на проблему становлення професійної ідентичності майбутніх 
учителів початкової школи. 
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Постановка проблеми.  Гуманіза-
ція освіти та особистісно-орі єнтований 
підхід є необхідними для  пошуку шля-
хів вдоскона лення професійної підго-
товки фахівців. Успішність професій-
ної діяльності майбутніх учителів по-
чаткової школи, крім обов’язкових 
про фесійних знань, умінь та навичок,  
характеризується професійними якос-
тями фахівця та особистісними харак-
теристиками, рівнем сформова ності 
професійної ідентичності. Важливого 
значення дана проблема набуває в умо-
вах трансформації сучасного україн-
ського суспільства. Сьогодення потре-
бує нової генерації фахівців в 
соціально-психологічних реаліях,  
здатних до вольового, свідомого контр-
олю, усвідомлення своєї ролі і 
відповідальнос ті за процеси міжосо-
бистісних взаємин, адекватного реагу-
вання на впливи середовища до набут-
тя професійної ідентичності. Одним із 
ключових аспектів реалізації названих 

вимог, вбачаємо у забезпеченні проце-
су особистісного професійного ста-
новлення майбутніх учителів початко-
вої школи. Завдяки чому чітко зрозу-
мілою стає сутнісна логіка формуван-
ня професійної ідентичності, яка 
виступає передумовою успішності 
професійної діяльності та виділяється 
провідним чинником особистісного 
професійного становлення.  

Отже актуальність даної проблема-
тики, полягає в її безпосередньому від-
ношенні до важливих  для сучасної 
людини проблем, як самопізнання, са-
мовдосконалення у відношенні до про-
фесійної діяльності та особистісне 
професійне зростання майбутніх учи-
телів початкової школи.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблема ідентичності по-
сідає значне місце в наукових розроб-
ках вітчизняних та зарубіжних учених 
(Н. Ю. Волянюк, М. М. Абдуллаєва, 
А.М. Лукіянчук, Г. В. Гарбузова, О. П. 

PROFESSIONAL IDENTITY AS FACTOR IN PERSONAL 
DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Melnyk I.M.
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Єрмолаєва,  Л. М. Мітіна, Г. В. Ложкіна, 
П. Поварєнков, Є. В. Чорний, Л. Б. 
Шнейдер, А. А. Шатохін та ін.). Питан-
ня з точки зору місця й ролі здібностей 
та інтересів у процесах професійного 
становлення (С. П. Крякжде, В. Д. Ша-
дріков, А. К. Маркова, Д. М. Заваліши-
на, Б. М. Теплов та ін.).  з позицій 
осмислення проблем життєвого шляху 
й самовизначення особистості  Б. Г. 
Ананьєв, (С. Л. Рубінштейн, Л. І. Ан-
циферова, Є. І. Головаха, К. О. Абуль-
ханова-Славська, Є. І. Головаха, 
О.  О.  Кронік та ін.). Створення ціліс-
них концепцій професіоналізації, що 
охоплюють увесь процес професійного 
становлення особистості (Т. В. Кудряв-
цев, О. Т. Ростунов, Е. Ф. Зеєр, Л. М. Мі-
тіна, О. Р. Фонарьов). 

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Попри ве-
ликий внесок теоретичних та експери-
ментальних досліджень професійної 
ідентичності, варто звернути увагу, що 
саме проблема професійної ідентичності 
майбутніх учителів початкової школи та 
їх особистісне професійне становлення 
перебуває на етапі вивчення. Залиша-
ються неузгодженими погляди на струк-
туру професійної ідентичності майбут-
ніх учителів початкової школи,а саме 
взаємозв’язок професійної ідентичності 
із особистісно-професійним становлен-
ням. Потребують уваги дослідження 
особливостей динаміки професійної 
ідентичності в процесі особистісного 
професійного становлення майбутніх 
учителів початкової школи. 

Недостатня розробленість окресле-
ного спектра проблем у вітчизняній пси-

хологічній науці зумовила вибір теми 
нашого теоретичного дослідження. 

Мета статті – теоретичний аналіз 
та висвітлення професійної ідентич-
ності в системі особистісного профе-
сійного становлення майбутніх учите-
лів початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. По-
няття «ідентичність» чи не вперше 
охарактеризував американський пси-
холог та філософ Вільям Джеймс. Ав-
тор запропонував системно психоло-
гічне ґрунтування поняття “Я”, ствер-
джував, що ідентичність є особистіс-
ною основою, яка зберігає людині 
самоповагу і цілісність власного Я. Це 
суб’єктивне відчуття людиною тотож-
ності самій собі, супротив її “его” зо-
внішньому світові, що набуває втілен-
ня в активності, спогляданні й страж-
данні [3, с.177].

Великий внесок у розробку пробле-
матики ідентичності як процесу “орга-
нізації життєвого досвіду в індивіду-
альне Я протягом усього життя люди-
ни”, описав американський психоана-
літик і соціолог Ерік Еріксон. Розвиток 
ідентичності, згідно його теорії “збері-
гає цілісність та індивідуальність до-
свіду людини, дає їй можливість пе-
редбачати як внутрішні,так і зовнішні 
загрози і спів ставляти свої здібності із 
соціальними можливостями”. Автор 
виокремив наступні типи ідентичнос-
ті: его-ідентичність, позитивна іден-
тичність, негативна ідентичність [4, с 
240]. 

Сучасні дослідження професійну 
ідентичність виділяють як основний 
чинник професійного розвитку осо-
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бистості і основна характеристика 
суб’єкта праці. Ю.П. Поваренкова, ви-
окремлює дане поняття завдяки його 
диференціації від таких конструктів як 
професійна Я-концепція, професійні 
переконання і антитюди. У вітчизня-
ній психологічній науці, професійна 
ідентичність стала використовуватися 
нещодавно, хоча, сенсоутворюючі мо-
тиви професійної діяльності були по-
мітні у радянській психології у контек-
сті самосвідомості особистості [9, с 
133].

Л.Б. Шнейдер виділяє професійну 
ідентичність як психологічну катего-
рію, яка характеризується освідомлен-
ням людиною своєї приналежності до 
певної професії та певного професій-
ного середовища, що детермінується 
професійним спілкуванням та репре-
зентується за допомогою мовленнєвих 
засобів образ «Я». Тому професійна 
ідентичність майбутніх учителів по-
чаткової школи трактується автором 
самореферентність, тобто відчуття й 
усвідомлення унікальності свого функ-
ціонального та екзистенційного «Я» в 
процесі професійної діяльності, у по-
єднанні особистісних і професійних 
властивостей та в контексті приналеж-
ності до соціальної й професійної груп, 
адже основною рушійною силою про-
фесійного розвитку є прагнення до ін-
теграції із соціальними групами та ін-
ститутами, що здійснюється на основі 
механізму ідентифікації [11, с. 213].

 Базуючись на дослідженнях М. 
Бревера і С. Роккаса, виділяє три рівні 
складності особистісної професійної 
ідентичності: домінантність, компарт-

менталізація та інтеграція. Домінант-
ність – найнижча форма складності 
ідентифікації, коли одна із ідентичнос-
тей панує над усіма іншими потенцій-
но можливими. Строга домінантність 
виражається у дезадаптації, наявності 
численних стереотипів і упереджень, 
натомість ієрархічна домінантність ви-
являється у позитивному ставленні 
лише до людей із подібними доміную-
чими ідентичностями. Компартмента-
лізація є порівняно вищою із домі-
нантністю формою ідентифікації та 
виникає тоді, коли численні соціальні 
категорії особистості існують незалеж-
но одна від одної. При цьому вираже-
ність різних видів ідентичностей є си-
туативною та значною мірою зумовле-
ною зовнішніми обставинами. Ком-
партменталізація прямо протилежних 
ідентичностей часто виражається у 
внутрішньо особистісних конфліктах 
та когнітивних дисонансах, вирішення 
яких значною мірою залежить від рів-
ня загального розвитку особистості. 
Інтеграція – це найвища форма іденти-
фікації, що полягає в одночасній пред-
ставленості у свідомості людини різ-
них видів ідентичностей, які безкон-
фліктно співіснують та дозволяють 
людині використовувати різні, часто 
нестандартні, форми поведінки та 
мислення [5, с.33].

 Можна говорити й про стадії роз-
витку професійної ідентичності: про-
тоідентичність, репредуктивна, про-
дуктивна, метапродуктивна. 

На стадії протоідентичності власна 
професійна ідентичність ще не про-
блематизована і сприймається як при-
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родна незалежність до певної 
соціально-професійної групи, оскіль-
ки ще не відбувається порівняльний 
аналіз із представниками інших про-
фесійних груп.

На стадії репродуктивної ідентич-
ності головною цінністю є належність 
до своєї групи: всі хто підкорюються 
правилам в групі-свої «Істинність зна-
ння визначається авторитетом його но-
сіїв» (В.О. Колотаєв). Але процес розо-
тотожнення з категоріями ідентичності 
вже почався, оскільки підтримання 
традицій розглядається як таке, що ви-
магає свідомих зусиль. Можна сказати, 
що молодий фахівець орієнтується на 
минуле, але він прагне зберегти, що й 
детермінує поступову зміну в середені 
його ідентичності [6, с. 167].

Продуктивна ідентичність зарієн-
тована на майбутнє. Суб’єкт продук-
тивної ідентичності сам конструює со-
ціальні категорії. Ідеал – чомусь за-
вжди є недосяжним і носій ідентич-
ності витрачає значні зусилля на те 
щоб його досягти. Представники влас-
ної «інгрупи» вже не є повністю неза-
перечними, навіть вони можуть періо-
дично перевірятися на відповідність 
ідеалу.

Метапродуктивна ідентичність, або 
за висловом того, що Р. Ліфтон називає 
протеєвською ідентичністю характе-
ризується саме постійною готовністю 
до постійних змін. Представники «аут-
груп» перестають оцінюватись завжди 
нижче за своїх, які в свою чергу роз-
глядаються як ситуативне утворення. 
Відповідно, в сучасному світі, постійно 
можлива зміна професійної ідентич-

ності при переході в іншу діяльність. 
Носій іншої ідентичності вже може 
розглядатися як потенційних партнер, 
якого можливо доцільно підключити 
для більш ефективного розв’язання за-
вдання. Вихідним в цьому підході є 
настанова на те, що трансформація 
суспільства супроводжується не тіль-
ки зміною соціально-професійних ро-
лей, але й появою нових вимог до під-
готовки майбутніх фахівців [5, с. 87].

Аналіз психолого-педагогічних до-
сліджень, присвячених проблематиці 
особистісної професійної ідентичності 
майбутніх учителів початкової школи, 
свідчить про те, що сутність професій-
ної ідентичності учителя  більшість 
дослідників вбачає в усвідомленні ним 
особистісного смислу професійно-
педагогічної діяльності, переживанні 
ціннісного ставлення до педагогічної 
професії і до себе як її суб’єкта. Хочемо 
закцентувати увагу на професійну від-
повідальність як основну характерис-
тику самореалізації учителя початко-
вої школи, адже його роль та особис-
тісне мотивування учнів до навчання є 
визначальним чинником у сприйнятті 
учнями навчального матеріалу, забез-
печенні належної пізнавальної актив-
ності, поведінки, розвитку моральних 
та культурних цінностей школярів

У психологічній літературі профе-
сійну самосвідомість порівнюють із 
професійною Я-концепцією, яка ха-
рактеризується уявленням людей про 
себе як представника професійної 
спільноти та носія професійної куль-
тури. Професійна Я-концепція вказує 
на успішність трудової діяльності фа-
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хівця, на розвиток професійно важли-
вих якостей – індивідуально-
психологічних властивостей, ставлен-
ня особистості до себе як до суб’єкта 
діяльності, об’єкта і предмета праці, до 
інших людей та її умовам.

Чи не вперше науково досліджува-
ли професійне становлення особис-
тості ще на початку ХХ ст. Серед нау-
ковців, значну увагу приділяє Ф. Пар-
сонс 1909 року, сформулювавши прин-
ципи диференційно-діагностичного 
напрямку теорій професійного розви-
тку. Згідно теорії професійного розви-
тку, кожна людина має особливості, за 
якими вона найкраще відповідає одній 
єдиній професії; задоволення від про-
фесійної діяльності та успіхи на роботі 
залежать від того, наскільки індивід 
відповідає вимогам обраної професії; 
вибір професії є усвідомленим і раціо-
нальним процесом, у якому особа са-
мостійно чи з допомогою консультанта 
з профорієнтації обирає найвідповід-
нішу галузь майбутньої професійної 
діяльності [5, с. 17].

Таким чином, сучасні дослідження 
професійної ідентичності і становлен-
ня поняття, тісно пов’язані з вивчен-
ням ідентичності та «образу Я» 
(«Я-концепції»). Досліджуючи дану 
проблематику протягом певного пері-
оду, вчені дійшли висновку, що іден-
тичність є динамічною структурою, 
котра змінюється й формується впро-
довж усього людського життя. Але 
процес зміни й формування ідентич-
ності проявляє себе нерівномірним, 
нелінійним. Тому сновним чинником 
розвитку професійної ідентичності є 

бажання індивіда набути певної іден-
тичності. Тобто системне утворення 
відбувається на основі розгортання 
когнітивних, мотиваційних, ціннісних 
механізмів [5, с. 33].

Н. Ю. Волянюк розглядає профе-
сійне становлення як динамічний ба-
гаторівневий процес формування 
комплексу професійно важливих якос-
тей, а дії спеціаліста – як відтворення 
отриманих умінь та засобів виконання 
діяльності в певних ситуаціях. Процес 
професійного становлення відображає 
процес саморозвитку людини впро-
довж життя, у межах якого відбуваєть-
ся становлення специфічних видів 
суб’єктної активності особистості на 
основі розвитку і структурування су-
купності професійно орієнтованих її 
характеристик, що забезпечують реа-
лізацію функцій пізнання, спілкуван-
ня та регуляції в конкретних видах ді-
яльності і на етапах професійного 
шляху [2, с. 37]. 

Досвід багатьох науковців, присвяче-
них дослідженню професійного станов-
лення майбутніх учителів початкової 
школи переконує, що умовами профе-
сійного становлення майбутніх учителів 
початкової школи є розвиток певних 
професійно важливих якостей - відпо-
відальності, спрямованості, компетент-
ності. Розвиток майбутнього учителя 
впродовж навчання та освоєння ним 
професії й виконання професійної ді-
яльності є центральним чинником на-
вчання у ВНЗ. Основним джерелом про-
фесійного розвитку на початкових ета-
пах професійного становлення є рівень 
особистісного розвитку майбутнього 
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учителя початкової школи. Упродовж 
навчання співвідношення особистісного 
та професійного розвитку набуває ха-
рактеру динамічної неврівноваженої ці-
лісності. На стадії професіоналізації 
професійний розвиток майбутнього 
вчителя початкової школи починає до-
мінувати над особистісним і визначати 
його. У процесі професійного станов-
лення відповідальність є основним чин-
ником формування професійного та 
життєвого шляху особистості. Форму-
вання відповідальності пов’язано зі сво-
бодою особистості щодо прийняття рі-
шень упродовж життєвого шляху [10, 
с. 162]. 

Численні дослідження з даної про-
блематики, виокремлюють наступні 
складові професійної ідентичності 
особистісного професійного станов-
лення майбутнього учителя початкової 
школи впродовж навчання у вищому 
навчальному закладі, що передбачають 
формування:

• здатності займати активну позицію 
з розвитку саморегуляції особистості 
щодо забезпечення максимального 
особистісного розвитку з мінімальни-
ми затратами;

• позитивного ставлення до навчаль-
ної діяльності та ініціювання пізна-
вальної активності;

• здатності планувати і прогнозувати 
своє професійне становлення;

• усвідомлення своїх потенційних 
можливостей та готовності розвивати 
професійно важливі якості, які мають 
недостатній рівень сформованості;

• здатності мобілізувати весь свій 
особистісний потенціал заради досяг-

нення цілей розвитку себе як професі-
онала [10, с. 163].

Отже, готовність до майбутньої про-
фесійної діяльності базується на 
професійно-ціннісних орієнтаціях осо-
бистості, мотивах вибору професійних 
уподобань та на Я-концепції майбут-
нього учителя початкової школи.

Узагальнюючи теоретичний огляд 
проблеми, можна охарактеризувати 
професійну ідентичність майбутнього 
учителя початкової школи як шлях ото-
тожнення власних індивідуальних влас-
тивостей з індивідуальними властивос-
тями досвідченого вчителя, які виклика-
ють у студентів інтерес, захоплення, 
стають для нього близькими, зрозуміли-
ми й бажаними для майбутньої профе-
сійної діяльності [7, 372]. Так Т. С. Бере-
зіна виділяє три основні етапи станов-
лення професійної ідентичності майбут-
ніх учителів початкової школи:       1) 
первинний вибір, коли студенти вперше 
знайомляться з професійною спільно-
тою, навіть не приміряючись до неї. При 
цьому в майбутніх педагогів формується 
ціннісне ставлення до обраної професії; 
2) підтвердження чи ні первинного ви-
бору. На цьому етапі можуть суттєво 
змінюватися професійні вподобання та 
наміри студентів, що нерідко призво-
дить до розчарування у своєму профе-
сійному виборі або навпаки – до впевне-
ності в ньому; 3) реалізація первинного 
вибору в діяльності. На цьому етапі від-
бувається перехід студентів до ототож-
нення себе зі своєю професійною діяль-
ністю, входження в професійну спільно-
ту, усвідомлення своєї професійної са-
мостійності й ефективності [1, с. 25]. 
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Отже, модель розвитку професій-
ної ідентичності учителя початкової 
школи в процесі його навчання, згідно 
С. Т. Березіної, має факторний харак-
тер, що включає наступні складові: 
суб’єктивні, чи особистісні, внутрішні 
фактори, пов’язані з ціннісно-
смисловою сферою, самосвідомістю, 
самоактуалізацією, рефлексивністю, 
компетентністю, уміннями, задоволен-
ням, творчістю; об’єктивні, чи зовніш-
ні, фактори, пов’язані з вимогами про-
фесійної діяльності, яка здійснюється 
в особистісно-орієнтованій парадигмі, 
що виступає регулюючою основою 
професійно-особистісного самовизна-
чення учителя; об’єктивно-суб’єктивні 
фактори, які пов’язані з організацією 
освітньої й професійної сфер [1, с. 27].

Розгляд факторної моделі профе-
сійної ідентичності вказує на основні 
напрямами підготовки майбутніх учи-
телів початкової школи, а саме: комп-
лекс методологічних, педагогічних 
проблем, які ставляться і розв’язуються 
через залучення майбутніх учителів 
вищої школи до практичної педагогіч-
ної діяльності, спрямованої на підви-
щення рівня їхнього професіоналізму. 
Формування прогресивного особис-
тісного і професійного розвитку май-
бутнього учителя початкової школи 
активізується за умов створення освіт-
ніх ситуацій виконання професійної 
ролі по-новому, зокрема з допомогою 
вправ і процедур комунікативного 
тренінгу, який змінює негативні про-
фесійні установки, підвищує мотива-
цію самовдосконалення, сприяє само-
розвитку особистості студента завдя-

ки рефлексивній позиції, оволодінню 
ефективними способами вільної, де-
мократичної, соціально відповідальної 
поведінки. Особистісний професійний 
розвиток майбутніх учителів початко-
вої школи - безперервний процес са-
мопроектування особистості учителя, 
тому під час професійної підготовки у 
ВНЗ майбутній учитель повинен опа-
нувати норми, прийомами, техніки, 
технології професійної           діяльності 
[10, с.162].

Згідно М. М. Павлюк, основною 
умовою становлення професійної іден-
тичності учителя початкової школи є 
сама особистість учителя, особистіс-
ний і професійний потенціали, що ха-
рактеризує його спеціальні знання й 
уміння у професійній діяльності [8, с. 
320].

Розглядаючи особистісно профе-
сійне становлення майбутнього учите-
ля початкової школи, слід звернути 
увагу на структуру професійної іден-
тичності майбутнього учителя, що міс-
тять наступні компоненти згідно А. М. 
Лукіянчук: комунікативний, емоційно-
вольовий та емпатійний. Взаємодія да-
них компонентів формує так зване 
ядро професійної ідентичності – образ 
професійного «Я», зміст якого, крім 
названого вище, складає навчально-
професійна діяльність, вивчення сту-
дентами передового педагогічного до-
свіду, академічні компетенції, що фор-
мують майбутні індивідуальні якості 
особистості й властивості педагогічної 
діяльності. На думку дослідниці, пере-
раховані компоненти сприятимуть 
формуванню в майбутніх учителів по-
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чаткової школи низки якостей, власти-
востей, а саме: дотримання моральних 
принципів загальнолюдських ідеалів; 
широке коло інтересів; розуміння су-
часних проблем розвитку суспільства, 
духовної культури, людського буття; 
початкові знання з різних напрямів 
культури, мистецтва, науки; загальна 
ерудиція; здатність співчувати, спілку-
ватися з людьми різного віку вільно, 
співпереживати [7, с.373]. 

Висновки
Теоретико-методологічний аналіз 

наукових досліджень проблеми осо-
бистісного становлення професійної 
ідентичності майбутніх учителів по-
чаткової школи дає підставу сформу-
лювати наступні висновки: професійна 
ідентичність – необхідний компонент 
особистісної ідентичності загалом; від-
так становлення професійної ідентич-
ності майбутнього учителя початкової 
школи відбувається в процесі усвідом-
лення особистісного досвіду; профе-
сійна ідентичність майбутнього учите-
ля початкової школи виконує функції, 
пов’язані з адаптацією в професійній 
спільноті, структуруванням професій-
ного досвіду, прогнозуванням пер-
спектив професійної діяльності; ціле-
спрямована система формувальних 
заходів, спрямованих на розвиток осо-
бистісної рефлексії майбутніх фахів-
ців, сприяє розвитку професійної іден-
тичності майбутніх учителів початко-
вої школи. Професійна ідентичність є 
важливою складовою професійного 
становлення особистості, становлення 
професіонала і кар’єрного росту. 

Сформована професійна ідентичність 
майбутніх учителів вказує на їх влас-
ний стиль роботи, підвищення профе-
сійної компетентності.

Перспективами подальших дослі-
джень у даному напрямку вважаємо 
детальний аналіз професійної ідентич-
ності майбутніх учителів початкової 
школи у процесі професійного станов-
лення, як основного фактора професі-
оналізації. 
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У сучасному просторі існування, 
коли переглядаються традиційно 
сформовані уявлення про вікові мож-
ливості людей, поняття меж віку стає 
досить відносним. Ще С.Рубінштейн 
[4] зазначав, що загальні вікові осо-
бливості не позначають ні вікових 
стандартів, ні вікових лімітів. Розумін-
ня ж специфіки кризи ідентичності 
слід пов’язувати, насамперед, із зміс-
товними процесами, які супроводжу-
ють процес входження в зону кризо-
вих станів. Такі процеси відбуваються 
в тому випадку, коли особистість зу-
стрічається з переживаннями, які по 
силі і тривалості перевищують її емо-
ційно-регулятивні можливості, що су-
проводжується порушенням психофі-
зіологічних, психологічних і соціаль-
но-психологічних механізмів життєді-
яльності суб’єкта.

Криза  – це своєрідна реакція осо-
бистості на ситуації, які вимагають від 
неї зміни способу життя, життєвого 
сценарію, образу мислення, відношен-
ня до себе і навколишнього світу та до 
основних екзістенційних проблем. 

Л.А.Пергаменщик [2] звертає увагу на 
наступні параметри кризової події: 1) 
несприятливі умови життєдіяльності; 
2) подія має загрозливий характер; 3) 
різке підвищення внутрішньоособис-
тісної напруженості; 4) виснаження 
адаптаційних ресурсів і «прорив» 
адаптаційного бар’єру; 5) зміна дина-
мічних стереотипів поведінки; 6) кри-
зовий стан особистості. Він виділяє 
наступні ознаки кризи: неочікуваність 
настання подій, наднормативний для 
даної людини і даної ситуації зміст по-
дій; виникнення внутрішньоособис-
тісного, міжособистісного чи міжгру-
пового конфлікту, який потребує опе-
ративного вирішення і відсутність у 
людині досвіду вирішення конфлікту 
такого рівня; динамічні, прогресуючи 
зміни в ситуації, в умовах життєдіяль-
ності, у зв’язку з появою невідомих 
раніше і не маючи аналогів в досвіді 
людини невизначених елементів жит-
тєдіяльності; перехід ситуації у фазу 
нестабільності і вихід за межі адапта-
ційних ресурсів людини. Криза пере-
суває людину в маргінальне положен-
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ня, коли звичні адаптивні стратегії, 
стереотипи рішення проблем вже не 
працюють, а нових ще немає. Е.Йоманс 
[цит. по 5] пише, що це «час питань, а 
не відповідей на них, це час вчитися 
любити питання, любити те, що поки 
не має рішення».

Визначення терміну «криза» має ба-
гатоплановий характер. В більшості 
випадків в це поняття привноситься 
чисто негативний зміст, криза розумі-
ється як розпад структури, зниження 
рівня організації психіки чи як депер-
соналізація і дереалізація (переживан-
ня відчуження). Криза ж ідентичності 
розглядається як реакція на втрату 
статусу, не відповідність біологічних 
можливостей соціальним, невпевне-
ність у власній компетентності, в новій 
соціальній позиції. В центрі пошуків 
ідентичності стають питання: «Який 
я? Яким би мені хотілося бути? За кого 
мене приймають?» Х.Ремшмідт [3] за-
значає, що на ці питання підліток не 
може відповісти не орієнтуючись на 
стан в сім’ї і поза неї. В такий період 
людина у всьому починає сумніватися 
і конфліктувати, відстоюючи свою 
думку. Такі дії детерміновані пошуком 
себе, власного шляху, свого місця, ро-
зуміння свого «Я» у власній свідомості 
і утвердження його у свідомості інших, 
що передбачає застосування механіз-
мів емоційної саморегуляції.

Розвиток ідентичності відбувається в 
суспільному контексті з урахуванням 
всіх обставин життя конкретної люди-
ни. Е.Еріксон [6] застосовує поняття 
«ідентичності» для вивчення та пояс-
нення багатьох соціальних явищ, для 

дослідження психологічних передумов 
культурно-історичних змін. Він постій-
но підкреслював суспільний контекст 
становлення ідентичності, соціальну 
обумовленість потреби в усвідомленні 
самого себе. Обов’язковою умовою фор-
мування зрілої, здорової людини він ви-
значав співпадіння програми індивіду-
ального життєвого циклу та динаміки 
суспільно-історичного прогресу.

Становлення ідентичності та фор-
мування її компонентів відбувається 
послідовно протягом всього життя лю-
дини, починаючи з відділення дитини 
від матері і продовжується все життя 
до самої смерті. Сензитивним періо-
дом формування адекватної ідентич-
ності є юнацький вік, коли відбуваєть-
ся концентрація емоцій, інтелектуаль-
них і вольових зусиль у цьому процесі. 
Формування ідентичності – суто інди-
відуальний процес, особливо для кож-
ної людини. Значною мірою це визна-
чається внутрішніми характеристика-
ми особистості та впливом соціально-
го середовища. Дж.Марша [цит. по 1] 
виділив чотири етапи розвитку іден-
тичності особистості, які визначають-
ся мірою професійного, релігійного та 
особистісного самовизначення.

1. На етапі «невизначеної» ідентич-
ності індивід ще не сформував яких-
небудь чітких переконань, не обрав 
професію і не відчув ніяких супереч-
ностей у розвитку.

2. Етап «довгострокової» ідентич-
ності характеризується включенням у 
відповідну систему відносин, на основі 
чужих настанов чи наслідуючи авто-
ритетний приклад.
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3. Етап «мораторію» характеризу-
ється нормативною кризою самовиз-
начення, коли індивід вибирає із бага-
тьох варіантів розвитку той єдиний, 
який може вважати своїм.

4. Етап «зрілої» ідентичності харак-
теризується успішним вирішенням 
кризи і переходом до практичної само-
реалізації.

Дані етапи розвитку ідентичності 
можна вважати типологічними озна-
ками становлення особистості. Нау-
кові дослідження, що проводилися в 
США, Канаді та ряді європейських 
країн довели, що рівень ідентичності 
пов’язаний із певним набором 
індивідуально-типологічних рис. Для 
стадії «мораторію» характерно від-
чуття високого рівня тривожності, 
більш сформована моральна свідо-
мість і розвинута рефлексія, доміну-
вання інтернального локусу контро-
лю. Молода людина на етапі «достро-
кової» ідентифікації, навпаки, прояв-
ляє низький рівень тривожності, що 
пов’язано із відсутністю кризової си-
туації вибору або дією механізмів 
психологічного захисту, які не допус-
кають усвідомлення суперечностей в 
уявленні про себе [].

В такому ракурсі, доречним стає 
розуміння ідентичності як збереження 
і підтримка особистістю власної ціліс-
ності, тотожності, нерозривності істо-
рії свого життя, стійкості образу «Я», 
усвідомлення у собі особистісних якос-
тей, рис характеру, способів поведінки, 
які визнаються своїми і достовірними.

Тобто ідентичність – системна кон-
струкція, що відображає різносторон-
ність людської натури, соціальну та 
внутрішню обумовленість її поведін-
ки. Криза ідентичності сучасної люди-
ни виражається перш за все в прагнен-
ні гармонізувати взаємодію базового і 
соціального «Я», що є запорукою пси-
хічно здорової особистості.
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Цілеспрямований вплив на вихо-
ванця становить осереддя педагогічної 
науки і практики, а педагогічна психо-
логія акцентується на застосування 
психологічних механізмів людини за-
для підвищення ефективності цього 
впливу. Процесуальна сторона його 
термінологічно закріплена у категорії 
«формування», котра входить до теза-
урусу обох цих гуманітарних наук.

Також важливим є врахування, ви-
користання і навіть створення умов, у 
яких і відбувається цей процес. Понят-
тя «педагогічні умови» є обов’язковим 
атрибутом досліджень у цій царині. 
Інклюзивне навчання є достатньо спе-
цифічною умовою, що стала потрапля-
ти у фокус дослідницької уваги педаго-
гів і психологів останнім часом. В ме-
тодологічному плані розгляд цієї педа-
гогічної умови є певною 
конкретизацією так званого середо-

вищного підходу.
Дійсно, структура діяльності, міс-

тить середовище як рівнозначний 
складник, але саме у педагогічному 
контексті, пов’язаному з цілеспрямо-
ваним формуванням, він набуває під-
вищеної ваги. У зв’язку з цим К. При-
ходченко характеризує поняття «освіт-
нє середовище» як єдність дій школи, 
сім’ї, позашкільних та державних за-
кладів, а також громадянських елемен-
тів інформаційно-культурного середо-
вища. На думку цієї дослідниці техно-
логія створення освітньо-виховного 
середовища сприяє домінуванню інте-
лектуальної творчої праці особистості 
як основного  багатства  та надання 
суспільства [6, c. 17–31; 7, c. 22–27]. 

Але якщо таке середовище розгля-
дається як засіб виховання і як техно-
логія  опосередкованого управління 
(через середовище) процесом форму-

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

Лапа В.М.
аспірант кафедри практичної психології Класичного приватного університету  
м. Запоріжжя, Україна

Перші спроби впровадження інклюзивного навчання в Україні характеризу-
ються як прогресивний, гуманістичний, демократичний напрям державної 
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вання і розвитку дитини, а не просто 
як умова чи фактор, тоді якраз і йдеть-
ся про «середовищний підхід». На дум-
ку дослідників, він є особливим спосо-
бом пізнання і розвитку особистості 
дитини, системою взаємодії з середо-
вищем, яка перетворює його на засіб 
діагностики, проектування і продуку-
вання виховного результату [2]. Се-
редовищний підхід забезпечує ство-
рення простору, в якому завдяки ціле-
спрямованій превентивно-виховній 
діяльності уможливлюється розвиток 
соціальності індивіда задля його ефек-
тивного соціального становлення і пе-
ретворення на суб’єкт соціального 
розвитку самого себе.

Стосовно інклюзивного навчання 
слід зазначити, що воно постає, з одно-
го боку, як виклик для того, щоб учні 
ставились толерантно до «інакших» 
однокласників, але з іншого боку, воно 
може стати специфічним середовищем 
для розвитку їхньої толерантності як 
сталої особистісної риси. Тому інклю-
зивне навчання можна розглядати як 
засіб формування особистості в рам-
ках середовищного підходу.

Те, що ми маємо справу з достат-
ньо специфічним різновидом середо-
вища, підтверджується, зокрема, й 
тим, що останнім часом в системі 
освіти України надається особлива 
увага формуванню нової філософії 
державної політики щодо спільного 
навчання здорових дітей та дітей з 
особливими потребами, тобто впро-
вадженню інклюзивного навчання.

Освіта за своїми технологічними 
можливостями стратегічно важлива і 

працездатна у цьому відношенні, тому 
що від результативності навчання, ви-
ховання і розвитку підростаючих по-
колінь, від інтелектуальних, духовних і 
моральних якостей залежить майбут-
нє цивілізації в цілому. Освіта в змозі 
ініціювати в контексті інклюзивного 
навчання інтерес до проблеми форму-
вання толерантності – як у масштабах 
конкретної держави, так і у масштабах 
всієї цивілізації [1, с.  10]. Б.  Гершун-
ський [3; 4] таку функцію освіти нази-
ває набатною, пояснюючи свою точку 
зору тим, що небажання держави ви-
рішувати проблему формування толе-
рантності може привести до найзгуб-
ніших наслідків для майбутнього люд-
ської цивілізації.

В сучасних українських школах ін-
клюзивна освіта реалізується через 
систему освітніх послуг, що включає в 
себе адаптацію навчальних програм та 
планів, фізичного середовища, методів 
та форм навчання, використання існу-
ючих ресурсів, залучення батьків, 
співпрацю фахівців для надання спеці-
альних послуг відповідно до різних 
освітніх потреб дітей, створення по-
зитивного клімату в шкільному серед-
овищі. В умовах реформування систе-
ми освіти потреба у виробленні ефек-
тивних моделей внутрішкільної інте-
грації дітей і молоді з інвалідністю в 
українське суспільство стала ще більш 
гострою.

Подолання упередженого ставлен-
ня до дітей з обмеженими можливос-
тями є одним з ключових завдань ре-
формування освіти України та відпо-
відно до положень Концепції Нової 
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української школи потребує активного 
насичення змісту освітньої системи 
гуманістичними цінностями [5]. 
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У Національній доктрині розвитку 
освіти поставлені завдання щодо фор-
мування самостійної та самодостат-
ньої особистості, здатної до професій-
ного розвитку, активної адаптації на 
сучасному ринку праці та творчої са-
мореалізації. Ці завдання пов’язані з 
новими вимогами суспільства до ре-
формування української освіти. В на-
вчальному процесі виділяють періоди, 
найбільш складні з точки зору адапта-
ції школярів. Таким періодом і є пере-
хід учнів із початкової в середню шко-
лу. Як свідчить практика, для більшос-
ті п’ятикласників в цей час характерні 
зниження успішності, порушення по-
ведінки, емоційна нестабільність, під-
вищена втомлюваність. Виявлення 
причин цих труднощів і пошук шляхів 
організації ефективного психолого-
педагогічного супроводу учнів в про-
цесі переходу до середньої ланки шко-
ли є актуальними завданнями вікової 
та педагогічної психології.  

Про психологічний супровід 
навчально-виховного процесу йдеться 
у багатьох дослідженнях вітчизняної 
психології та педагогіки. Уперше цей 
термін з’явився в 1993 році у книзі 
«Психологічний супровід природного 

розвитку маленьких дітей» авторів Г. 
Бардієр, І. Ромазан і Т. Чередникової.  
М. Бітянова поняття «психологічний 
супровід» розглядає як систему про-
фесійної діяльності психолога, спря-
мовану на створення соціально-
психологічних умов для успішного на-
вчання і психічного розвитку дитини в 
ситуаціях шкільної взаємодії [1]. За-
вдання психологічного супроводу 
п’ятикласників полягає у психологіч-
ному вивченні учнів, забезпеченні 
умов особистісного розвитку, наданні 
психолого-педагогічної допомоги. 
Психологічний супровід дозволяє збе-
регти психічне та психофізичне 
здоров’я, попередити психічне пере-
вантаження, сприяти процесу адапта-
ції та соціалізації учнів. Питання пере-
ходу з молодшої ланки до середньої не 
раз обговорювалося психологами, і в 
кожного з них свої підходи до вирі-
шення цієї проблеми. Адаптація учнів 
молодшої школи до навчання в серед-
ній ланці відіграє важливу роль у по-
дальшому навчанні й вихованні дити-
ни як гармонійної особистості.

Сучасні інноваційні технології на-
вчання й виховання потребують якіс-
ного психологічного супроводу, який 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ 
У СЕРЕДНІЙ ЛАНЦІ ОСВІТИ
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передбачає цілеспрямовану, грамотно 
сплановану роботу з усіма категоріями 
учасників навчально-виховного про-
цесу – вчителями, учнями, батьками, 
громадськістю – з дотриманням прин-
ципу наступності з першого до оди-
надцятого класу. Актуальність психо-
логічного супроводу навчально-
виховного процесу зумовлена новими 
соціальними вимогами, відповідними 
стратегічними змінами розвитку осві-
ти України та загальносвітовими тен-
денціями.

Відповідно до спрямованості робо-
ти психолого-педагогічний супровід 
включає в себе різні підходи. Пер-
ший  – це супровід-співробітництво, 
який передбачає спільне планування 
дорослого і дитини, аналіз, співтвор-
чість, рефлексію, вимагає дій, необхід-
них для наступного самостійного по-
долання проблем, які виникли, тобто 
прояву особистої відповідальності, 
творчості, власних унікальних якостей 
дитини. Другий – це супровід-
ініціювання, який передбачає створен-

ня дитині необхідних умов для вільно-
го, індивідуального, самостійного ви-
бору шляху та засобів вирішення ви-
ховних завдань і, тим самим, сприяє 
дитині відкрити загальновизнані мо-
ральні істини. Третій – це супровід-
попередження, коли особливого зна-
чення набуває специфіка віку, обмеже-
ності індивідуального досвіду дитини. 
Супровід-попередження стає корис-
ним, цінним за умови, якщо його зміст 
і форми ненав’язливі і делікатні, сучас-
ні, психологічно та педагогічно гра-
мотні, адресні, дозовані, а головне, 
якщо супровід-попередження у всіх 
випадках повною мірою виконує своє 
розвивальне і виховне призначення, 
працюючи на перспективу [2].

Згідно із завданнями, психолог ви-
конує такі основні види роботи (рис.1): 
діагностична робота (первинна інфор-
мація щодо психічного розвитку шко-
ляра); просвітницька робота з учите-
лями та батьками (проведення бать-
ківських зборів, психолого-педа го-
гічної наради щодо індивідуальних 

Рисунок 1 – Види психологічного супроводу по адаптації школярів у середній ланці 
освіти
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особливостей дітей в період адаптації 
до школи); профілактична робота (ан-
кетування, проективні методики); 
корекційно-розвивальна робота (інди-
відуальні та групові заняття, семінари-
практикуми); аналітична робота (звіт, 
рефлексія).

Результатом психологічного супро-
воду в процесі адаптації до нових умов 
навчання виступає адаптивність, тоб-

то здатність самостійно досягати від-
носної рівноваги у відносинах із собою 
та оточуючими у різних ситуаціях.
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Проблемі психологічного супрово-
ду працівників ризиконебезпечних 
професій присвячено значну кількість 
наукових праць. Проте, особливості 
ефективного застосування захисно-
копінгових стратегій у фаховій діяль-
ності працівників Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС України) вивчені недостатньо, 
що й зумовлює необхідність та акту-
альність подальших наукових пошуків 
та емпіричних досліджень.

У психологічній літературі описані 
механізми захисту особистості від стре-
су двох типів: механізми психологічного 
захисту та копінг-стратегії. При цьому 
не існує однозначної відповіді на запи-
тання про їх співвідношення. Ряд авто-
рів стверджує, що це рівноцінні механіз-
ми, які мають безліч зв’язків один з од-
ним (І.І.  Вєтрова, І.М.  Нікольська, 
Л.А. Михайлов, Д.Є. Родіонова). Інші до-
слідники припускають паралельне неза-
лежне існування механізмів психологіч-
ного захисту й копінг-стратегій 
(О.В.Лібіна [2], О.В. Лібін). Існують й 
альтернативні варіанти. Так, одні вчені 

розглядають механізми психологічного 
захисту як детермінанти свідомих при-
стосувальних стратегії поведінки 
(Є. Мерфі, М. В. Богданова, І.А. Гефель, 
О.Т. Соколова, І.Р. Ісаєва). Другі – меха-
нізми психологічного захисту як пасив-
ний вид копінг-поведінки (Р. Лазарус [1], 
Г.С. Коритова). 

Ми припустили, що молоді праців-
ники ДСНС і фахівці зі стажем обира-
ють різні шляхи подолання важких 
емоційних станів. З метою емпірично-
го вивчення цієї проблеми ми розподі-
лили ниших досліджуваних на дві гру-
пи в залежності від стажу служби: до 
першої групи увійшли працівники, які 
мають стаж роботи в ДСНС (до 5 ро-
ків), кількість – 60 осіб, віком від 21 до 
30 років; другу групу склали фахівці, 
стаж служби яких понад 5 років – 60 
осіб, віком від 31 до 42 років. Загальна 
кількість досліджуваних - 120 осіб. З 
метою вивчення копінгових стратегій 
у досліджуваних використовувався 
опитувальник «Копінг-стратегії» 
Р. Лазаруса. Результати порівняння по-
дані у таблиці 1.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСНО-КОПІНГОВИХ СТРАТЕГІЙ 
ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Володимир Павлішак
магістр Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 
науковий керівник: к. психол. н., доцент М.І. Попіль 

Ключові слова: копінг поведінка, механізми психологічного захисту, служба 
надзвичайних ситуацій, професійний стрес, психологічний супровід.

Keywords: coping behavior, mechanisms of psychological protection, emergency 
service, professional stress, psychological support.
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Було виявлено, що працівники 
ДСНС зі стажем роботи до 5 років  
частіше застосовують копінг-стратегію 
«уникнення», ніж їх досвіченіші коле-
ги. За даним типом поведінки у цій 
групі виявлено один із самих високих 
показників. Така реакція є практично 
неусвідомленою та не завжди ефектив-
ною у професійній діяльності праців-
ників ДСНС, адже уникати стресів для 
фахівця, з одного боку, означає ухиля-
тися від виконання своїх прямих функ-
ціональних обов’язків, а з іншого - ро-
бити все, щоб не допустити травма-
тичності ситуації. Дана стратегія не 
завжди орієнтована на реальну обста-
новку і, коли вона використовується в 
стресових умовах, то може заважати 
ефективному подоланню стресу. Це 
відбувається тоді, коли недостатньо 
обґрунтоване уникнення здійснює не-
гативний вплив на почуття самопова-
ги і самоефективності, тобто на оцінку 
власних здібностей подолання стресу 

й  успішного виконання завдання. Така 
поведінка викликає додатковий дис-
трес замість його зниження. Та й вза-
галі, на думку ряду авторів, уникнення 
є найменш ефективним зі всіх копінг-
стратегій [3].

Як видно з таблиці, така копінг-
стратегія як «вирішення завдання» є 
найбільш характерною для більш до-
свічених працівників. Вона є раціо-
нальною та адекватною у стресовій 
ситуації. Вирішення завдання припус-
кає певну логічну завершеність ситуа-
ції та при цьому вимагає неабияких 
зусиль зі сторони особистості. Така 
реакція на дію стресора вимагає від 
фахівця виконання мінімум двох дій: 
по-перше, оцінки ситуації та, по-друге, 
усунення або зменшення джерела стре-
су. Раціональність даної реакції набу-
ває ефективності зі стажем служби. 
Іншими словами, направити всі свої 
зусилля на вирішення завдання в екс-
тремальній ситуації більш ефективно 

Таблиця 1 
Показники копінг-стратегій працівників органів ДСНС з різним стажем 
Копінг-стратегії т Працівники 

ДСНС зі 
стажем до 5 
років

Працівники 
ДСНС зі 
стажем роботи 
більше 5 років

t p

М δ М δ 
Конфронтаційний копінг (К) 9,69 2,41 9.84 2,34 -0,34 0,737

Дистанціювання (Д) 9,38 2,59 9,07 2,75 0,62 0,538
Самоконтроль (С) 12,58 2,85 12,61 2,22 -0,07 0,947
Пошук соціальної підтримки 
(ПСП)

10,76 2,22 11,33 2,35 -1,32 0,190

Прийняття  відповідальності 
(ПВ)

6,93 2,14 7,39 1,85 -1,121 0,227

Уникнення(У) 11,85 3,08 8,23 3,35 2,67 0,009**
Планування вирішення 
проблеми (ПВП)

11,09 3,03 15,18 2,59 -0,16 0,874

Позитивна переоцінка (ПП) 14,36 3,20 13,37 2,76 1,77 0,080
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здатен  досвідчений та підготовлений 
фахівець. 

Вираженість такого типу реакції у 
стресовій ситуації як «орієнтація на 
емоції» у групах досліджуваних дозво-
ляє зробити висновок про те, що з ча-
сом в особового складу формується, 
так званий, стійкий «імунітет» до го-
стрих ситуацій, які провокують сильні 
емоційні потрясіння. Зі збільшенням 
строку служби фахівець навчається 
більш спокійно та стримано реагувати 
на прояви стрес-чинників. 

Дані тесту свідчать також про те, що 
у разі виникнення складної та емоційно 
важкої професійної ситуації фахівці 
ДСНС схильні шукати підтримки у най-
ближчого оточення, у своїх колег. На це 
вказують результати за такою копінг-
стратегією, як «пошук соціальної під-
тримки». При чому, з досвідом роботи 
така схильність є набагато вищою.

За шкалою «самоконтроль» було за-
значено достатньо високі показники 
вираженості даного типу копінгу у двох 
групах досліджуваних. Даний тип ко-
пінгу можна віднести до активних та 
адаптивних моделей копінг-поведінки. 
Аналогічний тип копінгу й за стратегі-

єю «прийняття відповідальності», що 
вимагає від особистості високого рівня 
розвитку вольових та моральних якос-
тей, а також адекватного рівня самоо-
цінки.

Узагальнюючи отримані дані, зро-
блемо висновок про те, що найбільш 
раціональну, активну та ефективну 
копінг-поведінку демонструють до-
свідченіші фахівці. Працівники служ-
би з надзвичайних ситуацій з меншим 
професійним досвідом займають більш 
пасивну позицію у процесі подолання 
стресу. Таким чином, певною мірою 
особливості прояву копінго-захисної 
поведінки залежать від стажу роботи 
працівника.
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Найважливішою умовою для сучас-
ної трудової діяльності будь-якого фа-
хівця є постійне оновлення знань, під-
вищення професійного рівня. Кожна 
людина рано, чи пізно робить перехід 
до внутрішньо вмотивованого проце-
су самореалізації, усвідомлює і реалі-
зовує свій потенціал. А отже, такий 
студент відчуває чіткий внутрішній 
спротив щодо рутинно-повторю-
вального процесу навчання. Аналіз су-
часної психолого-педагогічної літера-
тури, присвячений цій проблемі вказує 
на необхідність вдосконалення форм 
навчання дорослих, у бік розширення 
самоосвіти і самовдосконалення.

Аналізуючи процес професійного 
становлення дорослих людей на при-
кладі майбутніх психологів, які отри-
мують другу вищу освіту, нами було 
проведено ряд дослідницьких заходів. 
Науково-дослідна робота проводилася 
на базі Полтавського національного пе-

дагогічного університету імені В.Г. Ко-
роленка. Дослідженням було охоплено 
60 майбутніх психологів, які отриму-
ють другу вищу освіту за дворічною 
(заочною) програмою навчання. 

Першим нами був застосований 
опитувальник Л.Н. Кабардової, в осно-
ву якого було покладено принцип 
оцінки особою: своїх можливостей у 
реалізації умінь; свого реального, 
сформованого на основі особистого 
досвіду емоційного ставлення, що ви-
никає при виконанні описаних в опи-
тувальнику видів діяльності; своєї 
професійні уподобання у майбутній 
професійній діяльності. 

За результатами проведеного дослі-
дження, можна зазначити наступне. 
Низькі значення до 2 курсу дійшли 
свого мінімуму по усім складовим го-
товності до типу професій «Людина-
людина», до якого, власне, належить 
професія психолога. Найбільше упро-

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

Мишко Н. М., 
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викладач кафедри психології Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка, Україна

У роботі висвітлено особливості навчання у вузі студентів дорослого віку. 
Проведено дослідження особливостей становлення професійної готовності у до-
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довж навчання зріс показник оцінки 
своїх можливостей у реалізації умінь, 
які включені до типу професій 
«Людина-людина». Це свідчить про те, 
що протягом навчання майбутні пси-
хологи оволодівають в достатній мірі 
професійними інструментами для ро-
боти. На противагу цьому, до 2 курсу 
знижуються показники оцінки дослі-
джуваних свого емоційного ставлення 
як позитивного до даної професійної 
діяльності (з 70% до 43%) та оцінки 
свого бажання займатися у майбут-
ньому даною діяльністю (з 53% до 
50%). Це може свідчити про певне роз-
чарування у змісті майбутньої профе-
сійної діяльності, розвіюванні попере-
дніх міфів про дану професію тощо.

Виникнення стану готовності до ді-
яльності починається з постановки 
мети на основі потреб і мотивів або 
усвідомлення людиною поставленої 
перед нею завдання. Далі йде розробка 
плану, установок, моделей, схем май-
бутніх дій. Потім людина приступає до 
втілення сформованої готовності в 
предметних діях, застосовує певні за-
соби і способи діяльності, порівнює 
хід виконуваної роботи та її проміжні 
результати з наміченою метою, вно-
сить корективи. Таким чином, резуль-
тати отримані в ході дослідження го-
ворять про певну невідповідність очі-
кувань майбутніх психологів, які здо-
бувають другу вищу освіту з контентом 
самої навчальної діяльності. Це, знову 
ж таки, можна пов’язати зі скороченим 
терміном навчання, за який досить 
складно повністю реалізувати себе як 
суб’єкта навчальної діяльності.

Далі ми розглядали більш широко 
мотиваційно-ціннісний аспект профе-
сійної сформованості даних студентів. 
Досягнення поставленої мети реалізо-
вувалася через застосування ряду ме-
тодик, зокрема: тесту А. Маслоу на до-
слідження провідної мотивації; двох-
факторного мотиваційного профілю 
Ф. Герцберга; тесту смисложиттєвих 
орієнтацій Д.А. Леонтьєва; ціннісного 
опитувальника Ш. Шварца. Викорис-
товувалися методи статистичної об-
робки даних, представлені в 
комп’ютерному пакеті статистичних 
програм IBM SPSS Statistics 20.0.

Дослідження структури чинників 
мотиваційно-ціннісної сфери майбут-
ніх психологів, які отримують другу 
вищу освіту, дало нам можливість ви-
ділити три фактори. Перший фактор 
«Спрямованість на допомогу собі» 
(19,4% сумарної дисперсії, факторна 
вага становить 3,94), факторне наван-
таження якого складають змінні: по-
треба в почутті власної гідності, осо-
бисті досягнення, локус контролю-Я, 
гедонізм. Даний фактор демонструє у 
респондентів спрямованість отриму-
вати знання для поліпшення свого 
життя, підвищення самооцінки і від-
чуття сили міняти своє життя у відпо-
відності зі своїми цілями і мріями. 
Другий фактор «Спрямованість на до-
помогу іншим» (12,7%; 2,92), факторне 
навантаження якого складають змінні: 
потреба у самореалізації, зміст роботи, 
локус контролю-життя, стимуляція, 
професійні уподобання у сфері діяль-
ності «Людина-людина». Його сенс по-
лягає в спрямованості майбутніх пси-
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хологів отримувати знання для поліп-
шення життя, перш за все, інших лю-
дей, виконання своєї професійної 
діяльності, заснованої на прагненні до 
розкриття своїх можливостей і прихо-
ваних потенцій особистості, а також 
зацікавленість у змістовній складовою 
майбутньої професії. Третій фактор 
«Невизначена або ситуативна спрямо-
ваність» (11,3%; 2,76), факторне наван-
таження якого складають змінні: по-
треба в безпеці і надійності, фінансо-
вий мотив, процес життя, традиції. Ця 
спрямованість майбутніх психологів, 
які отримують другу вищу освіту, по-
лягає в потребі у відчутті впевненості 
в своєму майбутньому, поліпшенні фі-
нансового становища, що сприятиме 
поліпшенню сприйняття свого поточ-
ної життя.

Отже, ми можемо говорити про не-
сформованість у цілому мотиваційно-
ціннісної сфери дорослих студентів 
майбутніх психологів, які отримують 
другу вищу освіту, що ґрунтується на 
виявленні переважно середнього і 
низького рівня розвитку компонентів 
мотиваційно-ціннісної сфери, а також 
переважанні егоїстичної спрямованос-
ті освоєння нового професійного про-
філю [3].

Таким чином, аналіз вітчизняного 
та зарубіжного досвіду дає підставу 
стверджувати, що в основу навчання 
дорослого повинен бути покладений 
діяльнісний підхід, який на відміну від 
традиційного, знаннєвого, знаходить 
своє вираження у застосуванні різного 
роду інтерактивних методів навчання. 
Це дозволить вирішувати питання мо-

тивації і самомотивації студента, за-
безпечення стимулювання його осо-
бистісного зростання і, одночасно, 
оволодіння новими знаннями і спосо-
бами реорганізації наявного досвіду.

Роблячи аналіз методологічних 
освітніх технологій, що би відповідали 
описаним освітнім концепціям, можна 
виокремити наступні. Лекційно-
семінарські технології, які є традицій-
ними у застосуванні, але повинні роз-
ширятися у напрямку міжпредметного 
і комплексного змісту. Серед активних 
форм навчання дорослих слід відзна-
чити тренінги, що спрямовані на під-
вищення загальної, когнітивної та 
професійної компетентності кожного 
члена тренінгової групи, у тому числі 
на розвиток навичок самопізнання, са-
морегуляції, спілкування, міжособис-
тісної і міжгрупової взаємодії, профе-
сійних умінь, тощо. Наступною фор-
мою є ділова гра, що імітує різні аспек-
ти людської активності та соціальної 
взаємодії, перевага якої полягає у тому, 
що вона дає можливість продемон-
струвати учасникам, до яких кінцевих 
результатів призведуть ті, чи інші їх 
рішення і дії [1]. Цікавим до застосу-
вання може бути також вивчення 
кейсів-ситуацій на основі опису реаль-
них чи вигаданих ситуацій. Мета цьо-
го методу – навчити студентів аналізу-
вати інформацію, структурувати її, ви-
являти ключові проблеми, генерувати 
альтернативні шляхи вирішення, оці-
нювати їх, вибирати оптимальні та 
розробляти програми дій. 

Отже, система освіти дорослих, бу-
дучи однією з перспективних галузей 
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застосування психолого-педагогічного 
знання, в сучасних умовах переживає 
кризу, породжену нерозробленістю ці-
лісного, системного уявлення про до-
рослого як суб’єкта освіти. На проти-
вагу цьому, досить сильною на сучас-
ному етапі розвитку освітнього про-
стору є традиція «дитячого» підходу 
до реалізації освітнього процесу. 
Освітній процес, організований для 
дорослої аудиторії має робити спробу 
компенсувати проблеми попередньої 
підготовки, розвивати самостійність, 
аналітичні здібності, рефлексивність, 
ініціативність та творчий потенціал 
особистості. Освіта дорослих людей 

XXI ст., слідом за розвитком гуманіс-
тичних ідей, має бути значно більш 
людиноцентричною. 
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Проблема значущості судово-пси-
хологічної експертизи як важливого 
елементу слідства, набуває дедалі біль-
шого розповсюдження в Україні. На 
сьогоднішній день, на цю тему зверта-
ють увагу все більше в правоохорон-
них органах та спеціалісти у сфері 
психології. Зокрема, замислюються 
над взаємною співпрацею у вирішенні 
конкретних правопорушень скоєних 
особами. Тобто, як певні психологічні 
характеристики впливають на пове-
дінку особистості під час вчинення 
правопорушення.

Судово-психологічна експертиза 
характеризується методами, цілями, 

завданнями і об’єктом дослідження. 
Але, важливим є те, що цей вид екс-
пертизи проводиться під час судового 
розгляду справи на підставі відповід-
ного рішення. Судово-психологічна 
експертиза є обов’язковою, коли по-
трібно вирішити певні питання суто 
психологічної компетенції. Також вона 
проводиться тоді, коли є спеціальна 
експертна група, спеціалісти якої до-
поможуть забезпечити якісне, досто-
вірне виконання поставлених завдань 
судово-психологічної експертизи [4].

Судово-психологічна експертиза 
дозволяє отримати дані про поведінку 
людей, про особливості їх психічної 

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА В СИСТЕМІ 
СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
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діяльності, які мають важливе значен-
ня для створення, обґрунтування 
судово-правових висновків. Також по-
казання свідків, потерпілих, звинува-
чуваних, мають вплив на формування 
цих висновків, тому важливим є те, 
щоб показання вище перелічуваних 
осіб не були сумнівними, а навпаки – 
конкретними і чіткими.

На сьогоднішній день у психологіч-
ній практиці існують уже чіткі можли-
вості для проведення судово-
психологічної експертизи. Тому, 
судово-психологічна експертиза до-
зволяє розглянути такі завдання:

1) які стосуються неповнолітніх, 
зокрема, встановлення їх дієздатності і 
можливі тимчасові затримки у їх пси-
хічному розвитку; здатності усвідом-
лення своїх вчинків, а також рівень 
володіння собою у різноманітних си-
туаціях.

2) дослідити причини виникнення 
у суб’єкта певних психічних станів, які 
можуть значно ускладнювати вико-
нання свої певних функції (управління 
сучасною технікою, автомобілем 
тощо).

3) визначити в якому стані перебу-
вав суб’єкт під час скоєння правопору-
шення; що на нього впливало у цей 
момент.

4) виявити індивідуально-психо-
логічні особливості індивіда, які пев-
ним чином вплинули на спрямованість 
його дій, зміст цих дій у тій чи іншій 
ситуації.

При проведенні судово-психо ло-
гічної експертизи важливим є дослі-
дження психічної діяльності людини 

та її індивідуально-психологічних ха-
рактеристик [3] 

Психічна діяльність людини  – це 
відображення нею об’єктивної дій-
сності. Але через різноманітні причи-
ни, цей процес може відбуватися не-
рівномірно чи навіть з певними відхи-
леннями. Тому для правосуддя є важ-
ливим знайти характер і причини цих 
відхилень в осіб, бо їх свідчення вико-
ристовуються судом як докази. Ось 
тому, їх потрібно критично оцінювати 
і перевіряти чи вони є достовірними.

Індивідуально-психологічні осо-
бливості, дії осіб, які не виходять за 
межі норми  – це предмет вивчення 
судово-психологічної експертизи [1, 
222]. При проведенні даного виду су-
дової експертизи, використовують різ-
номанітні методи. До них відносимо: 
лабораторний, природний експери-
менти, а також спеціальні методи: спо-
стереження, інтерв’ю, ретроспектив-
ний аналіз зовнішніх ознак поведінки, 
вивчення матеріалів справи, тести, ви-
вчення продуктів діяльності. Кожен із 
цих методів дозволяє дізнатися певну 
інформацію, визначити окремі деталі:

Метод спостереження полягає у ви-
вчені станів особи, її поведінки у пев-
них ситуація.

Інтерв’ю характеризується тим, що за 
його допомогою можна дізнатися біогра-
фічні дані, інтереси особистості, рівень 
розвитку та комунікативні здібності.

Встановлення характеру злочину, 
даних про особу, ролі у розслідувані, 
усі докази та матеріали справи, харак-
терні для такого методу як “вивчення 
матеріалів справи”.
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Метод тестування допомагає ви-
значити деякі психічні характеристики 
за допомогою вирішення вербальних 
та невербальних завдань, чи інших за-
вдань.

Під методом вивчення продуктів 
діяльності розуміють, отримання да-
них про особу, коли вивчають її листи, 
щоденники, різноманітні записи, касе-
ти, диски, телефони, літературні чи 
наукові твори.

За допомогою ретроспективного 
аналізу зовнішніх ознак поведінки, 
можна виявити і оцінити характер дій, 
мовленнєві здібності, фізичний стан та 
вигляд підекспертної особи.

Саме за допомогою вище переліче-
них методів, які використовуються під 
час дослідження, можна встановити 
окремі важливі факти, котрі допомо-
жуть у слідстві та при винесені вироку 
обвинувачуваним [2, 223].

Результати теоретичного аналізу 
дали змогу визначити, що судово-
психологічна експертиза у наш час є 

досить важливою, тому що за її допо-
могою можна з’ясувати ті обставини, 
які можуть кардинально вплинути на 
вирок суду, досудове слідство і, зага-
лом, на долю особистості. Отже, важ-
ливим під час її проведення, є чітке 
слідування правилам, незалежність 
експерта від зовнішніх чи внутрішніх 
впливів, які можуть на нього здійсню-
ватися.
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Гендер формируется обществом 
равно как общественная форма муж-
чин и женщин, характеризующая их 
положение и значимость в обществе и 
его институтах - семье, экономике, 
культуре, воспитании. В любом обще-
стве гендерные системы асимметрич-
ны подобным образом, что представи-
тели сильного пола и все без исключе-
ния «маскулинное» (модификации 
действий, особенности характера) яв-
ляются основными и преобладающи-
ми, а представительницы слабого пола 
и все без исключения «фемининное» 
обуславливается равно как вторичное 
и подвластное [2]. 

На сегодняшний день, когда во 
многих странах полномочия женщин и 
мужчин законодательно уравнены, 
первостепенной становится цель осо-
знания значимости гендера самой лич-
ностью, активизации ее субъективно-
сти, в установлении навязываемой из-
вне социальной роли. 

Гендерный аспект в исследовании 
правосознания работников органов 
внутренних дел в настоящий момент 
становится особо актуальным. Данное 
сопряжено с тем, что женщины в по-
следние годы активно поступают на 
службу в органы внутренних дел. Со-
гласно сведениям ДГСК МВД России, 

ГЕНДЕРНЫЕ (ПОЛОВЫЕ) РАЗЛИЧИЯ  
В ПОВЕДЕНИИ ЛЮДЕЙ И ИХ УЧЕТ 
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Понимание в мире социально-психологических различий между мужчиной 

и женщиной обусловило внедрение различных определений, таких как «гендер», 
«гендерная психология», «гендерная индентичность», а также «гендерные раз-
личия». Под гендером принято рассматривать комплекс культурных и социаль-
ных норм, которые общество предписывает выполнять людям в связи с их био-
логическим полом. Именно социально-культурные нормы устанавливают пси-
хологические качества мужчин и женщин, их разновидности работы, специаль-
ности и модели поведения. Являться в обществе представителями сильного или 
слабого пола означает не просто обладать теми или иными анатомическими от-
личительными чертами – это означает выполнять предписанные нам гендерные 
роли [1].



108 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

службу в ОВД в настоящий момент 
проходят приблизительно 200 тысяч 
женщин, что составляет более 20% от 
общей численности личного состава 
органов внутренних дел. Женщины 
проходят службу почти на всех долж-
ностях в органах внутренних дел: по 
предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних – 79,0% со-
ставляют женщины-сотрудники; по 
организации дознания – 73,0%; след-
ствия – 58,9%; в кадровой – 54,0%; 
экспертно-криминалистической – 
35,7%; вневедомственной охране – 
11,4%; уголовном розыске – 8,7%; 
ГИБДД – 9,5%; в патрульно-постовой 
службе – 9,6% [3].

Проводя различные психологиче-
ские диагностики сотрудников орга-
нов внутренних дел были получены 
средние значения общего уровня сфор-
мированности правосознания с уче-
том гендерных отличительных черт 
испытуемых представителей сильного 
пола и представительниц слабого пола. 
Выяснилось, что у женщин-
сотрудников ОВД выявлен более высо-
кий уровень сформированности пра-
восознания, что дает возможность го-
ворить о том, что женщины-сотрудники 
считаются носителями социально-
позитивного типа работника ОВД, 
поддерживая этим наиболее обще-
ственную важность правоохранитель-
ной деятельности и образ сотрудника 
полиции в нынешнем мире. Кроме 
того, выявлена единая направленность 
в функционировании правосознания у 
мужчин-сотрудников и у женщин-
сотрудников ОВД, которая выражает-

ся в хорошем уровне правовых знаний, 
достаточном понимании коллектив-
ной относительности морально-
этических норм и при этом в граждан-
ской пассивности, нежелании прояв-
лять инициативу, брать ответствен-
ность на себя. Правосознание у 
существенного количества мужчин-
сотрудников, обладающих стажем 
службы в органах внутренних дел бо-
лее десяти лет, располагается на уров-
не правового нигилизма, что может 
указывать об их деформированном 
правосознании, приводящем к различ-
ного рода нарушениям служебной дис-
циплины и законности.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что как мужчины, так и женщи-
ны имеют ценные качества, необходи-
мые для принятия эффективных 
управленческих решений. Несмотря 
на то, что у мужчин и женщин разные 
манеры поведения и мышления, они 
могут иметь все шансы достичь оди-
накового эффективного результата, 
но только различными методами. При 
этом, нельзя говорить о том, что жен-
щина хуже или лучше справляется со 
своими обязанностями, в отличие от 
коллеги-мужчины. Говорить о поло-
вой принадлежности в данной ситуа-
ции неуместно. Ведь как женщины, 
так и мужчины, благодаря собствен-
ным личным и профессиональным 
качествам, имеют все шансы быть 
ценными сотрудниками в сфере пра-
воохранительной деятельности. 
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Дуже важливим для сучасної науки 
є концепція структури та генезису на-
укового знання та корекції сучасних 
наукових типів системних об’єктів із 
змінами наукової раціональності за-
пропонованої В. С. Стьопіним [2], згід-
но з якою проблеми складних неліній-
них систем, що самоорганізуються та є 
людиномірними потребують для свого 
вирішення ресурси міждисциплінар-
них і трансдисциплінарних підходів, 
некласичних і постнекласичних мето-
дологій. У цій ситуації наука розгляда-
ється не лише як розвиток знання, а як 
форма виробництва конкретних прак-
тичних результатів. Як відмічає В. С. 
Стьопін «постнекласичну раціональ-
ність можна оцінити як точку зростан-
ня нових цінностей і світоглядних орі-
єнтацій, яка відкриває нові перспекти-
ви для діалогу культур» [2, с. 295]. Об-
раз сучасної науки потребує аналізу 
власних соціальних підстав та рефлек-
сії основ наукової діяльності, адже 
звернення до самої себе надасть мож-
ливість оцінити значущість не лише 
самих знань, а й наслідків їх застосу-
вання. На думку В. Г. Буданова «синер-
гетика методологічно відкрита до но-
вих образів і концепцій, має власти-
вість спадкоємності, тобто співвідно-

ситься зі своїми міждисциплінарними 
попередницями - теорією систем і кі-
бернетикою, згідно з принципом від-
повідності. Їй характерні міждисци-
плінарна толерантність до нових мето-
дів і гіпотез, їх самоцінність для синер-
гетики; самозастосовуваність, 
філософська діалогічність і рефлек-
сивність» [1, с. 363].

В. С. Стьопін зосереджуючи свій 
дослідницький інтерес на схемі 
класика-некласика-постнекласика вка-
зує, що дану схему «застосовують при 
характеристиці різних форм і видів 
пізнавальної діяльності» [3, с. 163]. Ви-
користаємо наведені типи раціональ-
ності для більш детального досліджен-
ня концепту віртуальності. Як фено-
мен сучасної методологічної наукової 
свідомості концепт віртуальності 
пройшов у своєму історичному розви-
тку в різних наукових контекстах, що 
уможливило багатогранність його 
трактування в класичній, некласичній 
та постнекласичній культурі. 

У класичному підході віртуальна 
реальність в таких поняттях як фізич-
на віртуальна частина, віртуальний 
перехід, віртуальний шлях, тобто у фі-
зиці елементарних часток. 

В некласичному ж типі мислення 
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філософські дослідження були зорієн-
товані на складні саморегульовані сис-
теми. Цей тип раціональності відпові-
дає некласичній науці, коли ідеалу 
об’єкта пізнання не існувало та немож-
ливо було відокремити об’єкт пізнан-
ня від впливу засобів на нього. А саме 
пізнання мало відносний, ймовірний 
характер. Можна констатувати, що в 
русі до нових результатів у некласич-
ній науці відбувалося переосмислення 
ролі досвіду і теоретичного мислення. 

Слід виокремити також постнекла-
сичний тип раціональності, який мож-
на окреслити наступним чином:

• наука розглядає людино вимірні 
об’єкти, а об’єктом пізнання стає 
сама людина;

• непорушне єднання таких компо-
нентів як: об’єкт, засіб, суб’єкт 
пізнання;

• досліджуються складні системи, 
що саморозвиваються; 

• аналізується взаємодія соціаль-
них цінностей і цілей із внутріш-
ньонауковими цілями та позана-
уковими.

Постнекласичний підхід у описі 
віртуальної реальності відсутні чіткі 
розмежування суб’єкта та об’єкта, на-
укове знання наповнюється новим різ-
новидом віртуальної реальності, а саме 
комп’ютерної. В комп’ютерній техніці 
широко використовуються поняття 
віртуальної пам’яті, віртуальної маши-
ни. Віртуальна пам’ять – це пам’ять, 
що перевершує ємність фізичних носі-
їв. Віртуальній пам’яті не відповідає 
ніякий конкретно фізичний носій і 
вона існує тільки, поки зберігаються 

побудовані користувачем функціо-
нальні відносини між елементами 
комп’ютера. Віртуальна пам’ять, вірту-
альна машина інтерпретуються як 
створення деякої ілюзії реальної ма-
шинної пам’яті.

Так, класична парадигма, яка ха-
рактеризується традиційними підхо-
дами до інженерії знань, ньютонів-
ською механікою і декартовським ра-
ціоналізмом, під натиском нових си-
нергетичних напрямів змінюється на 
некласичну, а згодом і постнекласичну 
парадигми.

Некласична парадигма урізнома-
нітнює сферу наук наступними прин-
ципами: додатковості, відносності, не-
визначеності. Відбувається переосмис-
лення фундаментальних положень і 
установок у штучному інтелекті, вна-
слідок розробки теоретичних проблем 
створення інтелектуальних систем но-
вих поколінь. Зокрема, відбувається 
зсув від жорсткої раціоналістичної 
традиції та ідей класичного детермі-
нізму  в бік синергетичного мислення. 
Застосування синергетичного підходу 
як «концептуального ядра» нелінійної 
методології несе великі концептуальні 
методологічні можливості становлен-
ня цілої низки наук.

Звертаючись до філософського, 
культурнологічного та соціологічного 
наукового багажу віртуалістики, мож-
на знайти в ньому ідеали і норми до-
слідження простору віртуалістики, що 
відповідають класичному типу раціо-
нальності. Важливими для нашого до-
слідження стали праці                   В. С. 
Стьопіна, де вчений наголошує, що «на 
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етапі класичної раціональності домі-
нував ідеал, згідно з яким пояснення і 
опис повинні включати характеристи-
ки об’єкта. Відхилення від цих норм 
сприймалося як відмова від об’єктивних 
знань» [3, C. 187]. У класичному типі 
мислення, основними ціннісними ха-
рактеристиками концепту віртуаль-
ності виступає – певна сфера соціаль-
ного конструювання реальності, яку 
не можливо звести в систему та дії та 
процеси які в ній відбуваються носять 
поодинокі, випадкові прояви суб’єкта 
в соціальному середовищі. Віртуальній 
реальності у класичній науковій кар-
тині світу появляється як специфічна 
реальність, якій притаманний деякий 
смисл, але чітких обрисів не має. У да-
ний період зникає потреба у філософ-
ському розгляді проблеми віртуально-
го. Адже розгляд різних рівнів реаль-
ності не сумісний із механічною кар-
тиною світу. 

Важливим етапом у розвитку вірту-
альної реальності можна відмітити по-
чаток ХХ ст., коли широкого філософ-
ського розгляду набуває термін «вірту-
альності». У некласичній філософії 
поняття «віртуального» розглядається 
в різних контекстах це і смислова бага-
тозначність понять та текстів, врахову-
ючи багатоаспектність їхнього тлума-
чення, також можна виділити світ уяв-
лень свідомого і несвідомого.

Характерною особливістю синерге-
тичних досліджень виступають неліній-
ні системи різної природи де з одного 
боку їх підґрунтя складається з створен-
ня упорядкованих структур, а з іншого 
хаотизованих рухів. Детермінований 

хаос розкривається як творчий початок, 
що дає непередбачувані можливості роз-
витку. Нелінійний розгляд дозволяє 
з’ясувати взаємозв’язок явищ, подиви-
тися на світ, як на дуже складну систему, 
проте єдину систему, що не просто існує, 
оскільки постійно розвивається за зако-
нами нелінійної динаміки. Саме розгляд 
особливостей синергетичного розгляду 
дає можливість дослідити систему на 
великих проміжках часу, щоб виявити 
всі можливості та з’ясувати найбільш 
вірогідну. 

Таким чином, віртуальна реаль-
ність дає змогу краще зрозуміти вну-
трішній світ людини, дослідити її різ-
номанітні здібності, що тим самим до-
поможе їй у самовдосконаленні. Саме 
завдяки віртуальній реальності ми ма-
ємо змогу подивитись на себе збоку, 
переглянути свою поведінку в різних 
можливих світів.
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Сьогодні віртуалістика істотно 
впливає на життєдіяльність соціальної 
структури суспільства. Феномен вірту-
альності стає одним із ключових дже-
рел інновацій і все більше охоплює 
соціокультурний простір. Кожна фор-
ма має певну сферу дій в застосуванні 
до виконання певних задач і з кожним 
наступним етапом пізнавальні можли-
вості значно розширюються.

В сучасній науковій картині світу 
суб’єкт пізнавальної діяльності вхо-
дить в схему відкритої постнекласич-
ної раціональності та виробництва те-
оретичних знань. Постнекласичний 
тип наукової раціональності зіставля-
ється В. С. Стьопіним із науковою ра-
ціональністю класичного і некласич-
ного зразків. Стьопін чітко відокрем-
лює в науковому пізнанні три форми 
раціональності: класику, некласику та 
постнекласику [2]. Перехід від одного 
типу раціональності до іншого може 
бути розглянутий як результат реф-
лексивного осмислення глибинних 
орієнтацій культури, в контексті фор-
мування розумових стратегій, що фік-
сують на кожному з типів культури 
свою домінантну систему мислення. А. 
П. Краснопольська звертає нашу увагу 
на те, що типи раціональності можна 

розглядати «як альтернативні і співіс-
нуючі когнітивні моделі, схеми мис-
лення і одночасно спирающі на них 
комунікативні стратегії, на основі яких 
у культурі формуються специфічні 
культурні порядки, установки і меха-
нізми трансляції соціально значущого 
досвіду» [1, с. 127].

Якщо говорити про пізнання, то 
наш час характеризується проникнен-
ням терміну віртуальна реальність у 
різні технічні, гуманітарні та природ-
ничі науки. Причому в кожній області 
знань термін «віртуальність» інтер-
претується по різному. У психології 
віртуальність  – особливий стан 
суб’єктивного. Особиста чи 
суб’єктивна історія завжди віртуаль-
на. Наприклад, ми часто в думках 
прокручуємо різні епізоди нашого 
життя, хочемо повернутись в минуле і 
щось змінити, при цьому домислює-
мо, прокручуємо в уяві різні траєкто-
рії, але реальність непідвласна уяві. У 
комп’ю терних технологіях віртуаль-
ністю є особливий режим роботи 
комп’ютера. У фізиці – це особливий 
стан мікрооб’єктів. Через поняття 
віртуальності в фізику проникає уяв-
лення про неметричну форму 
об’єктивного існування, тобто бачен-
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ня себе через інше та розчинення себе 
в іншому, де віртуальність визнача-
ється як спосіб існування ідеального.

Особливістю механістичної карти-
ни світу є те, що суб’єкт пізнання і все 
що з ним пов’язане виключається із 
загальної системи знань. Саме за на-
явності такого філософського осмис-
лення явища природи розглядались не 
як пов’язані між собою, що тим самим 
підкреслювало не жорсткість причин-
но-наслідкових зв’язків. Таким чином, 
класична раціональність переважно 
була орієнтована на осмислення про-
стих систем.

В класичній культурі поняття вір-
туальності передбачає розгляд дея-
ких особливих станів чи особливих 
областей майбутнього реального сві-
ту. З одного боку ці стани начебто 
цілком реальні та їх можна описати, 
але з іншого боку не зовсім реальні, 
тобто реальні якоюсь іншою реаль-
ністю. Зокрема в аналітичній механі-
ці при введенні терміну «віртуальні 
переміщення» саме і розглядається 
поняття віртуальності, хоча і не яв-
ним чином.

Термін «віртуальне переміщення» 
означає переміщення «можливе», але 
не реалізоване. Світ віртуальних пере-
міщень є одним із можливих світів. 
Світ віртуальних переміщень є один з 
можливих світів, який так і не став 
світом дійсних переміщень. Отже, в 
аналітичній механіці термін «віртуаль-
не» використовувався у значенні «мож-
ливе» як категорія модальної логіки, 
яка знайшла свій розвиток у теорії 
можливих світів.

Термін «віртуальність» у значенні 
«можливий» використовується і у не-
класичній парадигмі. Уявність, неспо-
стережність, ілюзорність стають пріо-
ритетними значеннями не тільки по 
відношенню до віртуальних частинок, 
переміщень у фізиці, але і при застосу-
ванні терміна «віртуальне» в таких га-
лузях знання, як обчислювальна техні-
ка та інформатика.

У некласичній культурі поняття 
віртуальності зустрічається в кванто-
вій фізиці. Квантова фізика описує 
елементарні частинки такі як електро-
ни, фотони, що є найдрібнішими час-
тинами атома, які ведуть себе не так, 
як фізичні об’єкти, які ми бачимо нео-
зброєним оком. Наш здоровий глузд 
пов’язаний з тим, що ми можемо спо-
стерігати неозброєним оком, тобто з 
макросвітом, але він не підходить для 
пояснення квантового мікросвіту. Ми 
бачимо фізичний об’єкт фізичного 
світу, але не бачимо весь ланцюжок 
градації його складу. Існують деякі 
фізичні величини, які можуть існува-
ти і вимірюватися квантами. Напри-
клад, фотон має певну енергію і ця 
енергія не будь-яке число, а певна по-
рція з набору можливих, тобто фотон 
має квантову природу. Для таких час-
тинок усереднені значення можуть 
приймати тільки певні значення, а 
проміжні відсутні. Фотон здатний ви-
бивати електрони з речовини, оскіль-
ки він чинить тиск на речовину, тобто 
поводиться як частинка. Але фотон є і 
електромагнітна хвиля, відірвана від 
свого джерела – рушійного заряду. Це 
як хвиля на воді, що існує і рухається 
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після відриву незалежно від весла, яке 
його породило. Ми вже сушимо весла, 
а хвиля все йде. Навколо заряджених 
частинок є електромагнітне поле. У 
ньому і виникають частинки (вірту-
альні частинки), за рахунок яких пе-
реноситься енергія і імпульс від час-
тинки до частинки. Спостерігати їх 
неможливо. Щоб їх спостерігати, по-
трібно внести в електромагнітне поле 
вимірювальний прилад, але цей при-
лад змінить поле. Віртуальна частин-
ка в квантовій фізиці – це якийсь аб-
страктний об’єкт, що володіє кванто-
вими числами однією з реальних еле-
ментарних частинок. Це більшою 
мірою математичне явище, ніж фізич-
на реальність. Віртуальні частинки  – 
це проміжні частинки, які начебто 
«беруть енергію у борг» на якийсь не-
великий час у реальних часток. Вірту-
альні частинки народжуються і 
зобов’язані або повністю присвятити 
свій час якійсь частинці, або розпас-
тися. Можна сказати, що віртуальні 
частинки  – це і є те, як відбувається 
взаємодія. У процесі взаємодії (через 
віртуальні частинки) народжуються і 
зникають реальні частинки, причому 
з невеликим порушенням закону збе-
реження енергії. Ось чому поняття 
«віртуальна частинка» і було введено 
для зручності і точності математич-
них розрахунків, для того, щоб враху-
вати, що в процесі взаємодії закон 

збереження енергії виконується з дея-
кою похибкою. Отже, неможливо спо-
стерігати за віртуальною частинкою, 
але її енергію можна зареєструвати, 
тобто можна зареєструвати енергію 
взаємодії і пояснити взаємодію через 
обмін частинками.

На сьогоднішній день віртуальна 
реальність є невід’ємним компонен-
том майже кожної науки. Кожен окре-
мий вид науки не тільки надає терміну 
«віртуальної реальності» свого тлума-
чення, а й навіть в межах однієї науки 
надає відмінних один від одного зна-
чень даного терміну.

Таким чином, віртуальний світ, в 
який потрапляє спостерігач, визнача-
ється сприйняттям його енергетично-
го тіла, яке трохи або докорінно від-
різняється від звичайного сприйняття. 
Причому цей стан може бути як неста-
більним, що залежить від пристроїв чи 
об’єктів, так і стійким.
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Туризм є однією з найбільших і 
найдинамічніших галузей світової еко-
номіки, у багатьох країнах – надійне 
джерело поповнення бюджету, зайня-
тості населення, вирішення багатьох 
соціально-економічних проблем. Рин-
кова частка України у 2016 році стано-
вила 3,8 % міжнародних туристських 
прибуттів в Європі, причому ринкова 
частка доходів України від міжнарод-
ного туризму становила лише 0,3 %. Це 
найменший показник серед європей-
ських країн. Дохід від міжнародного 
туризму на одного мешканця України 
становить 24,0 дол. США. Україна за 
рівнем розвитку мотелів та кемпінгів у 
п`ять раз відстає від середніх показни-
ків у Європі, майже втричі – від країн 
Центральної Європи, хоча в 1,2 рази 
перевищує показники, середні для 
СНД [1].

Проблеми та особливості розвитку 
підприємств туристської інфраструк-
тури, в тому числі і автомобільного ту-
ризму, знайшли своє відображення в 
спеціальній економічній літературі. 

Безпосередньо проблемам визначення 
особливостей управління автомобіль-
ним туризмом, організаційно-еконо-
мічного розвитку, особливостей про-
ектування та благоустрою, підвищення 
конкурентоспроможності, ефективнос-
ті та якості послуг висвітлені в науко-
вих працях вітчизняних і зарубіжних 
вчених, зокрема в роботах Н. В. Бунто-
вої, С.С Галасюк, П.І. Малеха, Ю. Ма-
сюк, Г.В. Пащенко, А.І. Тамова, Д.О. Че-
хової тощо. Разом з тим, кемпінг-
індустрія та кемпінги – це досить нове 
явище в українській туризмології, тому 
в науковому плані досліджено поки що 
недостатньо. Насамперед, сьогодні не-
має єдиного підходу до визначення та 
типологізації кемпінгів, формування 
концепції організації різного роду сер-
вісів, що входять в комплекс послуг 
кемпінгів тощо. Саме ці проблеми, а 
також їх теоретичне та прикладне зна-
чення визначили вибір теми та актуаль-
ність даного дослідження.

Найбільш затребуваними з об’єктів 
придорожньої туристичної інфра-
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структури є мотелі і кемпінги. Згідно з 
результатами аналізу статистичних да-
них, на сьогоднішній день налічується 
174 придорожніх об’єктів розміщення, 
що становить 5 % від усього фонду 
колективних засобів розміщення Укра-
їни. Частка місць у мотелях і кемпінгах 
становить 2,8 % від загальної кількості 
місць у всіх колективних засобах роз-
міщення в Україні [1]. Інфраструктур-
на освоєність основних автомобільних 
трас в даний час знаходиться на недо-
статньому рівні для якісного обслуго-
вування подібних туристських потоків 
і вимагає невідкладного вирішення у 
найближчому майбутньому.

Згідно ДСТУ 4527:2006 «Послуги 
туристичні. Засоби розміщення. Тер-
міни та визначення», кемпінг (de 
Campingplatz ,  Fer ienpark, 
Wohnwagenpark, Ferienlager en camping 
site, touring camp, holiday park, touring 
park fr  terrain de camping, village de 
caravanes, vil lage de vacances, parc 
residentiel de vacances, hotelerie de plein 
air) – це засіб розміщення на огоро-
дженій території, де розміщення забез-
печують у котеджах та (або) бунгало, 
та (або) надають місця для розташову-
вання наметів, караванів та караванів-
будиночків, територія облаштована 
санітарно-технічними зручностями 
загального користування [2].

Сучасний кемпінг – це можливість 
жити на свіжому повітрі і прокидатися 
щоранку під чудове спів птахів. Для 
більшості українських туристів поді-
бний варіант проживання видається 
дещо незвичним. Однак переважна 
більшість європейців, що відрізняють-

ся практичністю, давно оцінили всі 
переваги такого відпочинку, і у них він 
користується величезною популярніс-
тю.

Кемпінгом називається обгородже-
на територія, розташована в зеленій 
зоні, де присутня вся необхідна інфра-
структура, а також місця та умови для 
стоянки кемперів, наметів і причепів. 
«Дикий» кемпінг у більшості європей-
ських країн заборонений, розбивати 
намет можна тільки в призначеному 
для цього місці [3].

Вартість проживання в кемпінгу за-
лежить від розмірів намету, місця і 
наявності або відсутності виду. Діти до 
двох років проживають в кемпінгах 
безкоштовно. Користування гарячим 
душем, кухнею, басейном та дитячим 
майданчиком також входить у вартість 
проживання. У середньому по Україні 
за 2016 рік максимальна ціна на про-
живання дорівнювала 230 грн. на добу 
з людини, а мінімальна ціна – 75 грн. 
на добу з людини. Даний рівень цін є 
незаперечною і головною перевагою 
кемпінгів, що призводить до зростан-
ня їх популярності серед туристів.

На території кожного кемпінгу в за-
лежності від його розмірів, знаходить-
ся один або кілька санітарних блоків, 
де розміщуються душові та туалети. 
Санітарні блоки працюють цілодобо-
во, в них є паперові рушники, рідке 
мило і туалетний папір. Досить часто 
для дітей встановлені окремі душові та 
санвузли з мініатюрною сантехнікою 
веселою розмальовки.

За час розвитку кемпінгів за кордо-
ном сформувалися конкретні стандар-
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ти і вимоги, пропоновані до даних за-
собів розміщення, що включають в 
себе вимоги до розмірів ліжок, обсяга-
ми простору на одну людину, кількість 
раковин, душових і туалетів залежно 
від місткості кемпінгу, вимоги до пер-
соналу тощо. В Україні ж, кемпінги в 
даний час находятся поза рамок пра-
вового поля, оскільки в чинних 
нормативно-правових актів поняття 
кемпінгу сформульовано некоректно. 
Також діяльність кемпінгів не підпадає 
під діючу в Україні систему класифіка-
ції готелів та аналогічних засобів роз-
міщення [4]. Результатом цього є по-
вна відсутність стандартів і вимог 
функціонування кемпінгів.

Основа оцінки кемпінгу – розмір 
місця, що надається для одного авто-
мобіля. З цього розраховується і ціна 
за перебування в таборі. Далі врахову-
ється рівень безпеки, а саме стан охо-
ронної діяльності на території кемпін-
гу та протипожежні послуги. І наоста-
нок такі чинники, як наявність питної 
води, душу і туалету, кількість елек-
тричних розеток, вивіз сміття з тери-
торії, розповсюдженість реклами да-
ного кемпінгу тощо.

Зрозуміло, що наявність умов ком-
форту, таких як обладнання свого місця, 
туристичні столики тощо залежить від 
самих відпочиваючих, адже туристичне 
обладнання також важливо для хоро-
ших умов. А от наявність зовнішніх 
умов цілком залежить від приймаючої 
сторони. Цей тип закладів розміщення 
має такими загальні характеристики:

• функціонування за спрощеним 
стандартом готельного обслуговуван-

ня, з умовами, що обмежують надання 
основних послуг і скорочують перелік 
додаткових послуг і зручностей, що 
дозволяє скорочувати вартість пере-
бування;

• використання меблів та обладнан-
ня економ –класу;

• відсутність окремих приміщень для 
пральні та хімчистки, міні-барів, гім-
настичних залів, басейну тощо;

• відсутність зручностей в номерах: ту-
алет і душ загальні на кілька номерів;

• наявність кафе чи обладнання для 
самостійного приготування їжі;

• низькі або повністю відсутні витра-
ти на рекламу [5].

Як і готелі, кемпінги за кордоном 
класифікуються за кількістю присвоє-
них їм зірок. За аналогією з готелями 
– чим більше зірок, тим престижніше і 
комфортабельніше (як правило, і до-
рожче) кемпінг.

Вимоги до кемпінгу однієї зірки: 
• територія для одного автомобіля не 

менше 80 квадратних метрів.
• обслуговуючий персонал.
• обов’язкова наявність туалету, ду-

шових кабінок.
• наявність електричних розеток.
• можуть бути кухня та ігровий май-

данчик.
Однозіркових кемпінги найдешев-

ші і не можуть похвалитися наявністю 
хорошого сервісу і комфорту. Варто 
сказати, що в Європі таких кемпінгів 
вже майже немає.

Кемпінг двох зірок:
• до всього вище перерахованого до-

дається цілодобово працюючий обслу-
говуючий персонал;
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• кількість розеток розподілено на 
20% місць;

• повинна бути каналізаційна систе-
ма.

Кемпінгів категорії «дві зірки» до-
сить багато. Більшість кемпінгів, що 
зустрічаються в передмістях і на око-
лицях населених пунктів належить 
саме до цієї бюджетної категорії.

Кемпінг трьох зірок:
• додаємо те, що не менше 15% місць 

мають площу в розмірі 100 квадратних 
метрів.

• 40% місць підключаються до елек-
трики;

• кухня, місце для перегляду телеба-
чення обов’язково знаходяться в за-
критому будиночку.

Кемпінг чотирьох зірок:
• до всього додається кухня з мікро-

хвильовою піччю;
• обов’язкова майданчик для ігор;
• 60% місць підключаються до елек-

трики;
• 25% місць мають площу в розмірі 

100 квадратних метрів.
Трьох-і чотиризіркові кемпінги мо-

жуть похвалитися більш розвиненим 
сервісом і рівнем комфорту. Як прави-
ло, в кемпінгах цього типу є бунгало, 
невеликі будиночки, бари, кафе, спор-
тивні майданчики, пральні, магазини, 
дитячі майданчики тощо. Кемпінг цієї 
категорії скоріше схожий на готель під 
відкритим небом, ніж на притулок для 
туристів-наметників.

Кемпінг п’яти зірок:
• на території розташовується ресто-

ран, в якому можуть продавати спирт-
ні напої.

• 50% місць мають площу в розмірі 
100 квадратних метрів.

Функціонують ще й кемпінги, ство-
рені для конкретної категорії туристів: 
католицькі, протестантські і навіть 
кемпінги для нудистів.

Існує Міжнародна федерація кем-
пінгу, караванінгу та автокараванінгу 
(FICC). У неї входять кемпінги країн 
Західної Європи, Північної Америки, 
Азії. Будь-який турист має можливість 
придбати за невелику суму (до 10 $) 
кемпінговий поліс. Цей документ до-
зволяє отримувати значні знижки (до 
40%) при поселенні в кемпінгу-члені 
FICC [6]. Купити такий поліс можна в 
кемпінгах, що входять в вищеназвану 
федерацію. До слова кажучи, в Україні 
таких кемпінгів поки немає.

Згідно із затвердженими FICC стан-
дартами — вимогами якості, мандрів-
ник може розраховувати на достатній 
рівень обслуговування та нормальні 
умови проживання, незалежно від 
того, у кемпінгу якої країни він бажає 
зупинитися. Серед мінімально необ-
хідних критеріїв кемпінгів відзначимо 
такі: 

• ласкаво просимо: кемпінги відчи-
нені для всіх. Більшість кемпінгів не 
встановлюють вікового цензу для від-
відувачів; 

• комфорт: безпечна та зручна ночів-
ля, наявність душової/ванної кімнати, 
можливість самостійного приготуван-
ня їжі, розташування поряд із кемпін-
гом цілодобово працюючого магазину, 
в якому за потреби турист може при-
дбати основні продукти харчування; 

• чистота: найвищі стандарти гігієни, 
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в якому б кемпінгу не побажав зупи-
нитися турист; 

• безпека: для туриста та його речей, 
у тому числі збереження багажу та 
будь-якої власності; 

• приватність: у душових, ванних, ту-
алетах [6].

Серед основних недоліків кемпінгів 
варто назвати такі: 

• переважно скромне за плануван-
ням помешкання; 

• мінімальний набір готельних по-
слуг. 

Середньостатистичний клієнт кем-
пінгу — це самостійний мандрівник, 
який не купує готовий і вже розробле-
ний туристичною фірмою тур, а їде в 
незнайому країну самостійно. Таких 
мандрівників називають «рюкзачника-
ми» і на вулицях світових столиць їх 
багато в будь-яку пору року. Незапла-
новані мандрівки приваблюють наяв-
ністю більшого задоволення і вражень, 
ніж готові тури. Тому серед європейців 
та американців постійно зростає число 
прихильників самостійного туризму. 
У  будь-якому випадку треба усвідом-
лювати, що кемпінг – відмінний варі-
ант для невибагливих туристів, не цу-
раються нових знайомств, спілкування 
і гучних компаній. 
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Гірськолижний туризм як вид від-
починку бере свій початок на кінці 
ХІХ століття – початку ХХ століття, а 
саме з 1888 року, коли свою діяльність 
розпочав перший гірський курорт Єв-
ропи – Земмерінг. Вже майже півтора 
століття активний зимовий відпочи-
нок користується великою популяр-
ністю серед туристів. За статистични-
ми підрахунками швейцарського вче-
ного Лорена Ваната та звіту Всесвітньої 
Туристичної Організації (ВТО) у 2016 
році гірськолижні курорти відвідало 
близько 180 мільйонів туристів [1]. 
Саме тому відкриття та розвиток гір-
ських курортів гарантує розширення 
пропозицій для рекреантів на ринку 
послуг та, відповідно, стабільність ви-
сокого доходу. На сьогодні лідерами 

зимового відпочинку є: Австрія, Швей-
царія, Німеччина, Франція та Сканди-
навські країни. Досвід саме цих держав 
активно використовують при створен-
ні нових курортів, відкритті готельних 
комплексів, а особливо – методи робо-
ти з персоналом, підготовку кваліфіко-
ваних кадрів, впровадження нових по-
слуг.

Розвиток гірського туризму дає 
можливість до створення нових робо-
чих місць, раціонального використан-
ня рекреаційних ресурсів регіону, за-
лучення інвестицій до держави, розви-
ток бізнесу усіх розмірів і, найголовні-
ше, збільшення потоку туристів. 

На сьогоднішній день офіційно в 
світі існує 5454 гірськолижних курор-
тів, з них 3612 розташовано в Європі, 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС ЯК СКЛАДОВА 
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переважна більшість зосереджена саме 
в Альпах [2]. 

Різниця між кожним з цих курортів 
є мінімальною, якщо не враховувати 
природні та політико-економічні осо-
бливості регіонів. Будь-який гірсько-
лижний курорт має базову інфра-
структуру, яка задовольнить туристів, 
а саме:

 Tourist office (Туристичний офіс):  
Інформаційний центр, де турист може 
отримати інформацію про курорт, ре-
гіон, стан трас, транспорт, найближчі 
події, тощо.

 Ski-pass (Пропуск на підйомники): 
Центри продажу спеціальних абоне-
ментів, який допускає туриста на під-
йомники, також надає можливість ко-
ристуватися термальними басейнами 
та курортним трансфером.

 Схили і траси: Головна особливість 
гірськолижних курортів – наявність 
лижних трас, які в свою чергу мають 
спеціальну класифікацію: зелена – 
дуже легка, для новачків, синя – легка, 
червона – середньої тяжкості, чорна – 
тяжка, для професіоналів.

 Rent a ski (Прокат лижного інвен-
тарю): Взяти на прокат можна стан-
дартне лижне спорядження, до якого 
відносяться: лижі, палки, кріплення, 
взуття, окуляри, шоломи, тощо.

 Apres-ski (Дозвілля): Сюди відно-
ситься усі заклади дозвілля та відпо-
чинку, найголовнішим чином – ресто-
рани та готелі.

Різноманітність захоплень туристів 
та рівень вимог до якості послуг сти-
мулюють підприємства готельно-
ресторанного бізнесу розширювати 

спектр своїх послуг. Розглянути це 
можна з точки зору звичайної сім’ї, яка 
складається з чоловіка, дружини та 
дитини. Під час відпочинку на гірсько-
лижному курорті вподобання кожного 
можуть бути різними, наприклад – чо-
ловік захоплюється сноубордингом, 
жінка надає перевагу спокійному від-
починку, а дитині важливо не нудьгу-
вати на відпочинку. В такому випадку 
доцільно обрати готель який задоволь-
нить потреби кожного члена сім’ї – 
близьке розташування до лижних трас 
чи трансфер, наявність спа-зони і по-
вноцінні послуги дитячих аніматорів. 

У готелі турист проводить близько 
третини свого часу, а інколи – навіть 
половину. Тому дуже важливо, щоб 
обраний готель мав достатньо розви-
нуту інфраструктуру для відпочинку. 
Як правило, такі приміщення задля 
зручності розташовуються на перших 
поверхах готелю. 

Першочерговою і основною послу-
гою у готелі це надання розміщення 
для гостей, тому пропозиція гостьових 
номерів у кожному готелі є найрізно-
манітнішою: від звичайного номеру 
категорії «стандарт» до «апартаментів» 
президентського класу. Проте, чим 
менше інфраструктура і додаткових 
послуг надає готель – тим вища ймо-
вірність втратити потенційних клієн-
тів. 

Інфраструктуру готельно-ресто-
ранного комплексу можна розділити 
на наступні категорії:

1. Розміщення – житлові номери 
виступають основою кожного готелю і 
складають більшу частину доходів. 
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Можуть бути різних категорій, міст-
кості, планування, тощо. 

2. Харчування – сюди в першу чер-
гу відносяться ресторани, оскільки 
послуга харчування майже завжди 
включається в вартість готельного 
номеру, кількість ресторанів залежить 
від категорії і розміру готелю. Досить 
зручно розміщувати бар у різних час-
тинах комплексу – лаунж-бар (як пра-
вило біля рецепції, в холі готелю), 
скай-бар (останні поверхи, з виходом 
на дах), пул-бар і вітамін-бар (біля 
басейнів та у спортивних залах) – це 
дозволяє краще організовувати по-
слуги харчування по усьому периме-
тру готельного комплексу.

3. Краса та здоров’я – досить поши-
рені послуги у багатьох курортних го-
телях. Зазвичай заклади розташову-
ються на перших поверхах готелю. Ця 
категорія включає: Спа-центр – ма-
сажний салон, джакузі, косметологія, 
відділи догляду за шкірою та тілом, со-
лярій, сауни, басейни, хамам, фінські 
бані; спортивний-центр – тренажер-
ний зал, йога, танці, аеробіка, басейни; 
окремо можна виділити салони краси 
та ательє при готелях.

4. Дитяча зона – у готелях, які орі-
єнтуються на сімей можна зустріти 
дитячі клуби, кінотеатри, ігрові кімна-
ти і майданчики (найчастіше розташо-
вують на задньому подвір’ї комплексу 
і використовуються у теплий період 
року), можуть організовуватись дитячі 
закриті басейни. Багато світових ку-
рортів пропонують послуги няні у го-
телях по догляду за маленькими ді-
тьми, що є великою перевагою для 

молодих батьків. Велику роль у дозвіл-
лі відіграють аніматори, які є у будь-
якому великому комплексі і працюють 
як з дітьми, так і з дорослими. На ко-
жен день аніматори мають розроблену 
програму, яка постійно змінюється, і 
не набридає дітям. У той час, коли 
батьки катаються на лижах, аніматори 
наглядають за дітьми, влаштовуючи 
квести, перегляд мультфільмів, виста-
ви, конкурси, години творчості, тощо. 

5. Лижне спорядження – прокат та 
продаж лижного інвентарю є дуже 
важливим і необхідним на кожному 
лижному курорті, але зручніше, коли 
такі центри є у готелях, аніж в окремих 
місцях курортної зони.

6. Бізнес – завдяки конференц за-
лам з необхідним обладнанням, бізнес-
центрам, окремим кабінетам, гірські 
готелі можуть приймати великі конфе-
ренції, з’їзди, наради, корпоративи, 
тощо. 

7. Розваги – туристи, які бажають 
різноманітного дозвілля, готелі нада-
ють низку пропозицій щодо розваг. У 
готельно-ресторанних комплексах по-
пулярними є більярдні зали, боулінг, 
кінотеатри, магазини з сувенірами, в 
деяких комплексах – казино. 

Для великої кількості туристів 
готельно-ресторанний комплекс на 
будь-якому курорті є найголовнішим 
об’єктом відпочинку. Оскільки конку-
ренція на ринку готельно-ресторанних 
послуг збільшується щороку, підпри-
ємствам необхідно працювати над ін-
новаційними рішеннями, що зможуть 
все більше задовольняти потреби гос-
тей. Гірськолижні курорти, і відповід-
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но, готельно-ресторанні комплекси, 
потерпають від сезонності попиту на 
такий вид відпочинку. Саме тому ці 
об’єкти все частіше функціонують не 
лише в холодну пору, але й цілорічно, 
змінюючи спектр послуг – від органі-
зації лижного відпочинку до сходжен-
ня в гори чи екскурсійних поїздок.
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