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ПЕРЕДМОВА
ІІ-ий том колективної монографії
«Сучасні аспекти науки», який ви тримаєте
в руках, – це вагома праця авторів,
редакції. Цей випуск монографії присвячено
висвітленню актуальних проблем різних
галузей і напрямів науки, як в Україні, так і
за кордоном.
Особливий інтерес становлять матеріали
щодо впровадження інноваційної складової
у
діяльність
дипломатичних
служб;
розвитку електронних освітніх ресурсів для
урізноманітнення форм роботи на заняттях,
виконання завдань у зручному місці та у вільний час; інсайдерських
загроз інформаційній безпеці у виконавчому провадженні, зростання
ролі яких обумовлено створенням в Україні інституту приватних
виконавців та розвитком технологій роботи з інформацією та ін.
Видання містить, також, цікаві публікації з питань
психологічного супроводу дітей із затримкою психічного розвитку,
що потребує тривалої
і системної роботи; взаємозалежності
психологічного
благополуччя
педагогічних
працівників
та
продуктивності професійних комунікацій; особливостей лексичних
засобів вираження імперативної семантики.
Вітаю редакцію, колектив авторів та читачів і бажаю міцного
здоров`я, радісного настрою, добробуту, успіхів, оптимізму,
впевненості у майбутньому, натхнення у щоденній праці.

З повагою,
Директор НДЦСЕ з питань
інтелектуальної власності Мін’юсту,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України
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В.Л. Федоренко

РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ,
САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
§ 1.1 АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
ПІДХОДИ
Вступ. Динамічні зміни в житті людей, організацій, суспільств,
які викликані глобальними змінами підходів до управління, вплинули
на формування нової поведінки людей в організаціях і соціумі й
спонукають до пошуку нових інструментів впливу на поведінку людей
для ефективного адміністрування і досягнення результативності в
роботі.
З точки зору державного управління, надзвичайно важливо мати
механізми та інструменти забезпечення задоволеності людей від
роботи і як результат соціальну і економічну стабільність на місцях та
державі в цілому. Розуміння поведінки людини  це життєво важлива
ціль, яка стоїть перед концептуальною моделлю організаційної
поведінки наряду з такими цілями, як розуміння і передбачення
поведінки людини і управління нею.
Стара парадигма відношення до працівників полягала в тому,
щоб розробити для них систему матеріального стимулювання,
забезпечити безпеку і гарні умови праці  це повинно було
забезпечити підняття морального духу працівників і підйому бізнесу
або результативності діяльності. Проте, на сьогодні, така парадигма не
спрацьовує, оскільки не враховує безлічі аспектів, або занадто
спрощує їх. Поведінка людини на роботі значно складніша і більш
різнопланова, чим це описується в рамках схеми «економіка-безпекаумови праці». Нова парадигма полягає в тому, що працівники 
значно більш складніші об’єкти і необхідно теоретичне осмислення,
яке базується на чітких емпіричних дослідженнях, перш ніж
розробляти прикладні методи для ефективного адміністрування.
Адміністрування (від латинського administrare  управляти)
сприймають як управлінську діяльність посадових осіб, що має чітко
регламентовані функції; уміння організовувати виконавчо-розпорядчу
7

діяльність; стиль управління, за якого діяльність фокусується на
процедурах і контролі чіткого виконання розпоряджень.
Адміністрування передбачає виконання таких функцій як:
контроль через контроль за процесом діяльності; координацію для
узгодження процесів; прогнозування  через аналіз ресурсного
потенціалу об’єкта і моделювання перспектив його розвитку;
регулювання  адміністративне втручання в процес діяльності з метою
забезпечення певних завдань об’єкта; комунікацію через обмін
інформацією та налагодження зв’язків; роботу з кадрами шляхом
планування, розвитку та навчання персоналу.
Виклад основного матеріалу. З позицій сучасного управління
 адміністрування розглядається як нижчий рівень управління
відносно лідерства і визначається певними специфічними
характеристиками, наведеними в табл. 1.

Таблиця 1
Порівняння управління трудовими ресурсами через
адміністрування та лідерство
№ з/п Оціночні критерії
1.
Визначальний
чинник
2.
Ключове завдання
для співробітників
3.
4.
5.

Співробітники
Прийняття рішень
Інструменти впливу

Адміністрування
матеріальні ресурси
управління кадрами

підлеглі
індивідуальне
адміністративний тиск

Лідерство
внутрішній стимул
до досягнення мети
створення
атмосфери
для
генерування ідей
послідовники лідера
колективне
мотивація,
задоволення потреб

Неможливо оминути увагою зміни підходів до управління
людьми, які пов’язані з переходом від адміністративних важелів
впливу до лідерського управління через стимулювання внутрішньої
потреби людей.
Такі зміни в управлінні людьми  це сформована за останні
8

десятиліття відповідь людства на глобальні загрози, які окреслив
Генеральний секретар ООН Антоніу Мануел де Олівейра Гутерреш на
Генеральній Асамблеї ООН в січні 2020 року. До таких загроз він
відніс глобальну геостратегічну напругу, наслідком якої є руйнівні
конфлікти та повсюдні страждання, терористичні атаки, наростання
ядерної загрози, війни, що змушують людей покидати свої домівки
більше, ніж будь-коли після Другої світової війни. Це екзистенційна
кліматична криза, яка поставила все живе на Землі під загрозу
зникнення через засухи, пожежі, вимирання мільйонів видів рослин і
тварин. Це глобальна недовіра суспільства до влади на будь-яких
рівнях управління та все більш впливаючий на життя людей «темний
бік цифрового світу» [1].
Як доводять психологи, страх смерті надзвичайно стимулює
свідомих людей. Вони стають обачнішими і більше цінують час,
відведений для самореалізації [2].
Накладаючи це твердження на теорію мотивації А.Маслоу
можемо припустити, що саме постійні повідомлення про нові загрози
стимулюють людей до самореалізації і спростовують теорії мотивації,
які нещодавно були загальновизнаними.
У своїй класичній роботі Абрахам Маслоу в загальних рисах
намітив цілісну теорію мотивації. Він вважав, що мотиваційні
потреби людини можна розташувати в ієрархічному порядку і
якщо потреби певного рівня задоволені, то вони перестають
відігравати роль мотиваційних факторів [3, с. 115]. Щоб
мотивувати особу до праці, необхідно активізувати наступний,
більш високий рівень потреб. В своїй ієрархії потреб Маслоу
виділив п’ять рівнів: 1) Фізіологічні потреби, які відповідають
вродженим первинним потребам (спрага, голод, сон та ін.); 2)
Потреби в безпеці, які він розділив на емоційну і фізичну безпеку;
3) Потреби в коханні і приналежності (соціальні потреби); 4)
Потреби в повазі через статус, досягнення, владу, при чому
Маслоу наголошує, що ці потреби включають як самоповагу, так і
повагу зі сторони інших людей; 5) Потреби у самовираженні  це
кульмінація всіх потреб людини. Досягнувши можливості
самовираження люди реалізують свій потенціал [4, р. 379]. По
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суті, самовираження є індивідуальною мотивацією людини до
перетворення сприйняття самого себе в реальність.
Наразі, в період динамічних змін і системних криз, ми все
частіше спостерігаємо відхід від теорії мотивації Маслоу і
схиляємося до висновків, які він зробив наприкінці свого життя.
Потреби вищого рівня можна реалізувати не задовольнивши
потреби нижчого рівня, оскільки поведінку людини визначають і
мотивують багато факторів. Все більше людей намагаються
задовольнити потреби у самовираженні, не звертаючи уваги на
незадоволені потреби у безпеці, приналежності, повазі.
Особливістю цих людей є те, що головними потребами, які
мотивують їхню поведінку, є: потреба у досягненні, потреба в
афіліації, потреба у владі. Особи з вираженою потребою в афіліації
намагаються бути серед людей. Особи з вираженою потребою у владі
хочуть справляти вплив і цей вплив змінювати в залежності від свого
віку і досвіду. Люди з вираженою потребою в досягненнях хочуть
виконувати свою роботу краще. Але існує немало інших факторів, які
поєднуючись з цими цілями визначають дію особи [5, р. 156].
Для адміністрування важливо зрозуміти потреби людей, що
впливають на їхню поведінку, тобто дослідити атрибуцію.
Атрибуція  це процес, який описує, як люди пояснюють свою
поведінку і поведінку інших людей. Це процес, у ході якого люди
приходять до висновку про фактори, які вплинули на поведінку, або
зробили цю поведінку більш осмисленою. Стосовно соціального
сприйняття розрізняють два види атрибуції. По-перше, це схильна
атрибуція, яка пояснює поведінку особистості внутрішніми
факторами, такими, як риси характеру, мотивація і здібності. Подруге, це ситуаційна атрибуція, яка пояснює поведінку зовнішніми
факторами, такими, як підготовка або соціальний вплив. В останні
роки теорії атрибуції відіграють все більшу роль в мотивації праці,
оцінці діяльності і лідерстві [6, р. 415]. Доведено, що атрибуція дуже
впливає на оцінку діяльності інших людей, на поведінку керівників по
відношенню до підлеглих, а також впливає на самооцінку. Стосовно
соціального сприйняття, атрибуція представляє собою пошук причин
(атрибутів) при поясненні поведінки інших людей або самого себе.
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Наприклад, те, що керівник вважає причиною певної поведінки
підлеглого, буде спричиняти вплив на його сприйняття і подальше
відношення до цього підлеглого. У випадку якщо показники
працездатності працівника приписуються таким зовнішнім факторам,
як родинні зв’язки з керівництвом, то його сприйняття і послідуюча
поведінка будуть одними. Якщо ж ці показники будуть асоціюватися з
такими рисами особистості, як здібності і наполегливість, то
відношення буде іншим. Те ж справедливо і у відношенні власної
поведінки. При обговоренні проблем лідерства, накопичується все
більше доказів того, що процес атрибуції і форма, яку вона приймає, в
результаті серйозно позначаються на організаційній поведінці і
функціонуванні організації.
З точки зору адміністрування атрибуції стали розглядатися як
важливий елемент мотивації трудової діяльності, оскільки пояснюють
тісний зв’язок особистого сприйняття діяльності і міжособистісної
поведінки.
Гарольд Келлі  соціальний психолог, фахівець в питаннях
міжособистих взаємовідносин і групової динаміки наголошував, що
атрибуція пов’язана головним чином з тими когнітивними процесами,
за допомогою яких людина інтерпретує поведінку, викликану певними
елементам відповідного оточуючого середовища. Люди поводять себе
по-різному залежно від того, чи сприймають вони внутрішні чи
зовнішні атрибути.
Таким чином домінуючий нині когнітивний підхід до
управління акцентує увагу на позитивних і добровільних аспектах
людської поведінки і використовує такі поняття, як очікування,
потреби, винагорода.
Наразі велике значення для трудової мотивації і організаційної
поведінки мають риси характеру. Особливу увагу звертають на себе
п’ять основних характеристик. Це:
1. Екстраверсія. Впевненість у собі, балакучість, розкутість.
2. Схильність до співпраці. Добродушність, готовність до
співробітництва, довірливість.
3. Добросовісність. Відповідальність, надійність, наполегливість
і націленість на успіх.
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4. Емоційна стабільність. У випадку її відсутності:
напруженість, невпевненість у собі, нервозність.
5. Готовність до набуття нового досвіду. Багата уява, здібність
до художньої творчості та інтелектуальні здібності.
Уява людини саму про себе поділяється на дві складові:
самоповага (self-esteem) та самоефективність (self-efficacy).
Самоповага визначає, якою людина сприймає власну компетентність і
власний образ. Дослідження довели, що самоповага відіграє важливу
роль балансуючого фактору в таких сферах, як емоційні і поведінкові
реакції і стрес у членів організації. Співробітники з високою
самоповагою «відчувають себе незамінними, компетентними,
впевненими в собі, наділеними владою і тісно пов’язаними з
оточуючими» [7, р. 59]. Нещодавно створена популярна концепція
самоефективності, перегукується з концепцією про завищену
самооцінку. Самоефективність (наскільки ефективними люди
вважають самих себе) буде впливати на те, які атрибуції
встановлюють люди. Люди з високою самоефективністю намагаються
приписати свій успіх позитивним внутрішнім якостям, а виниклі
перешкоди розглядати як ситуаційні або виправдовуватися періодом
невезіння [8, р. 95]. В той же час і атрибуції впливають на
самоефективність. Якщо успіх на роботі людина пояснює
внутрішніми причинами, буде посилюватися її впевненість у своїй
високій ефективності. Ці різні аспекти теорії атрибуції показують
складність поведінки людини, і усвідомлення даного факту повинно
стати частиною науки, яка намагається пояснити і зрозуміти
організаційну поведінку. Теоретичні і ситуаційні фактори, а також
обробка інформації – всі вони впливають на схеми атрибуції в
організаційній поведінці.
Бернард Вайнер використовує теорію атрибуції для пояснення
мотивації досягненнями, для прогнозування наступних змін у
виконанні роботи і зміні думок людей про самих себе [9]. Наприклад,
коли людина приписує свій успіх швидше внутрішнім, ніж зовнішнім
факторам, у неї виникають більш серйозні очікування відносно
майбутнього успіху, вона демонструє більше устремління до
досягнень і ставить більш високі цілі у своїй роботі [10].
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Дослідження підтверджують велике значення заохочення у
взаємодії між виконанням роботи і задоволеністю. Науковцями було
експериментально доведено, що взаємозв’язок між задоволеністю і
продуктивністю праці сильніший, якщо винагорода пов’язана з
старанністю, ніж за відсутності такого зв’язку [11, р. 86].
Нерозривно пов’язана із заохоченням трудової діяльності теорія
справедливості, розробку якої здійснив соціальний психолог
Дж. Стейсі Адамс. Ця теорія показує, що основну роль у виконанні
роботи і отриманні задоволення відіграє рівень справедливості (або
несправедливості), яку відчувають працівники в конкретній ситуації
на своїй роботі. Іншими словами, це іще одна, заснована на
когнітивних процесах, теорія мотивації, і Адамс описує, як виникає
такого роду мотивація. Несправедливість виникає в ситуації, коли
людина відчуває, що відношення віддачі, яку він отримує, по
відношенню до вкладу у виконання роботи виявляється не рівним
відповідному співвідношенню у інших працівників. Схематично це
можна подати наступним чином (рис. 1)
Віддача, отримана одним працівником < Віддача, отримана іншим працівником
Вклад іншого працівника

Вклад цього працівника

Віддача, отримана одним працівником > Віддача, отримана іншим працівником

Вклад цього працівника

Вклад іншого працівника

Справедливість виникає в ситуації, коли
Віддача, отримана одним працівником = Віддача, отримана іншим працівником

Вклад цього працівника

Вклад іншого працівника

Рис. 1. Співвідношення віддачі до вкладу у виконання роботи
Оцінка трудового вкладу і отриманої віддачі по відношенню до
себе і інших співробітників заснована на суб’єктивних уявленнях
людини. Вік, стать, освіта, соціальний статус, положення в організації,
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кваліфікація і те, наскільки він старанно виконує свою роботу, – ось
деякі змінні, які людина сприймає як внесок у виконання роботи.
Отримана віддача полягає головним чином в різних формах
заохочень, таких, як грошові виплати, статус, просування по службі,
ступінь внутрішньої зацікавленості самою роботою. По суті, це
відношення засноване на сприйнятті працівником того, що він дає
(вклад/внесок) і отримує (віддача), у порівнянні з тим, що відповідно
віддає і отримує інший працівник. Його думки можуть відповідати, а
можуть і не відповідати уявленню інших про таке співвідношення, або
тому, що існує в реальності.
Якщо уявлення про власне відношення «вклад-віддача» не
відповідають уявленню про те ж відношення до інших, людина буде
докладати всі зусилля, щоб відновити справедливість. Ця снага
відновити справедливість використовується як пояснення трудової
мотивації. Сила такого роду мотивації знаходиться в прямій
залежності від відчуття існуючої несправедливості. Дж. Стейсі Адамс
вважає, що така мотивація виражається в декількох формах. Для
відновлення справедливості людина може змінити свій вклад або
отримувану віддачу, свідомо спотворювати їх, кинути роботу,
намагатися впливати на інших людей або змінити їх.
Важливо відмітити: почуття несправедливості виникає не лише
в тому випадку, коли людина почуває себе обдуреною. Наприклад,
Дж. Стейсі Адамс дослідив, який вплив відчутна переплата накладає
на відчуття справедливості. Його дослідження вказують, що
працівники надають перевагу справедливій оплаті їх праці, а не
переплатам. Працівники на відрядній оплаті праці, які вважають, що
їм переплачують, будуть знижувати свою продуктивність, щоб
поновити справедливість. Проте більш вірогідним є варіант, коли
люди вважатимуть, що їм не доплачують (отримувана віддача) або
дуже завантажують роботою (вклад) у порівнянні з іншими. В
останньому
випадку
можлива
мотивація
до
поновлення
справедливості в такий спосіб, який може бути дисфункціональним з
точки зору організації. Так, Патрік Фленор, у описі своїх досліджень,
наводить приклад про господаря «магазину з продажу
електроприладів, який дозволив своїм працівникам самим встановити
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заробітну плату. Цікаво, що ні один із них не підвищив свою зарплату,
а один працівник сервісної служби навіть знизив її, оскільки не хотів
працювати так багато, як інші» [12, р. 108-109].
При адмініструванні також надзвичайно важливо враховувати
такий показник як «задоволення працею». Найбільш повне визначення
цього терміну наводить Едвін Локк  всесвітньо визнаний науковець у
сфері мотивації праці та задоволення від роботи: «задоволення
працею  це приємний, позитивний емоційний стан, який походить від
оцінки своєї роботи або досвіду роботи» [13, р. 54].
Задоволення працею є результатом сприйняття самим
працівником того, наскільки добре його робота забезпечує важливі, з
його точки зору, речі. У сфері організаційної поведінки задоволення
працею вважається самою важливою установкою. Існує три найбільш
важливих параметри задоволення працею. По-перше, задоволення
працею являє собою емоційну реакцію на робочу ситуацію. В чистому
вигляді її неможливо побачити, її можна лише відчути. По-друге,
задоволення працею часто визначається тим, наскільки результати
праці відповідають очікуванням. Наприклад, якщо працівники
організації бачать, що вони працюють набагато більше, ніж інші
працівники відділу, але отримують за це менше, у них, швидше за все,
складеться негативне відношення до своєї роботи, керівника та
співробітників. У них буде відчуття незадоволеності. З іншого боку,
якщо вони будуть бачити, що до них гарно відносяться і відзначають
матеріально, їх відношення до роботи буде позитивним. Вони будуть
відчувати задоволення від своєї роботи. По-третє, через задоволення
працею проявляються і інші установки.
До таких установок віднесені: 1. Безпосередньо робота.
Ступінь, в якій робота пропонує людині цікаві завдання, можливість
пізнавати нове, відчувати почуття відповідальності за доручену
справу. Дослідження доводять, що зміст роботи і автономність при її
виконанні є двома найважливішими мотиваційними факторами
пов’язаними з працею. Іншими важливими складовими задоволення
працею є цікава і складна робота, робота, яка не залишає місця для
нудьги, а також робота, яка дає людині певний статус. 2. Оплата.
Сума грошової винагороди, яку виплачують за роботу, і те, яким
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чином дана сума співвідноситься з винагородою, яку отримали інші
члени організації. Зачасти працівники сприймають рівень своєї
заробітної плати як відображення того, як керівництво оцінює їх
вклад в діяльність організації. 3. Можливість просування по службі.
4. Керівництво. Здатність керівника надати як технічну, так і
моральну підтримку.
Виділяють два основних параметри керівництва, які впливають
на задоволення працею і вони пов’язані з лідерством. По-перше, це
орієнтація керівника на працівника, яка вимірюється ступенем
зацікавленості керівника достатком своїх підлеглих. Як правило, ця
зацікавленість виявляється в тому, чи перевіряє керівництво
діяльність свого підлеглого, чи дає поради відносно роботи, чи надає
допомогу, а також чи спілкується на офіційному і особистому рівнях.
Тобто зворотній зв’язок дуже важливий. По-друге, наступним
параметром є залучення або вплив, його ілюструє діяльність тих
керівників, які дозволяють своїм співробітникам брати участь у
прийнятті рішень, маючих безпосереднє відношення до роботи. В
більшості випадків цей підхід веде до підвищення почуття
задоволеності працею. 5. Співробітники. Ступінь грамотності
співробітників
і
рівень
їх
соціальної
підтримки.
Задоволення працею є бажаною як з точки зору окремого працівника,
так і суспільства в цілому. Проте чисельні дослідження виявили
відсутність прямого зв’язку між задоволеністю і результатами праці.
Сьогодні на перший план успішного адміністрування виходять
такі мотиваційні чинники діяльності працівників як делегування
повноважень та наділення працівників повноваженнями.
Наділення працівників повноваженнями (empowerment) − це
надання права на прийняття рішень, які стосуються службових
обов’язків працівника, без необхідності отримання додаткового
погодження від будь-кого ще. Хоча цей процес схожий на
делегування повноважень, проте в нього є дві особливості, які роблять
його унікальним. Перша полягає в тому, що персонал стимулюють
для проявлення ініціативи [14, р. 34]. Друга полягає в тому, що
працівникам, не лише делегуються повноваження, але й надаються
відповідні ресурси, щоб вони могли прийняти рішення і прослідкувати
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за його реалізацією. Наділення працівників повноваженнями
стимулює їх до участі, стимулює інновації, забезпечує доступ до
інформації, породжує відповідальність.
Існує декілька методів, які використовують для впровадження
методу наділення працівників повноваженнями.
Одним
з
найбільш розповсюджених є метод спрямований на дію, який
зводиться до наступного:
а) відмовляйтесь від традиційних, фіксованих ідей відносно
виконання роботи;
б) думайте про те, як зробити справу, а не про те, чому її
зробити не можна;
в) починайте з переосмислення загальноприйнятної практики;
г) починайте удосконалення зразу ж, навіть, якщо на даний
момент його можна реалізувати лише на 50%;
д) ліквідуйте помилки миттєво.
Хоча програми реалізації методу наділення працівників
повноваженнями можуть відрізнятися одна від одної, всі вони
засновані на ретельному аналізі переваг і недоліків процесу
наділення повноваженнями і ступеню готовності організації до
сприйняття цих ідей [15, р. 36-39].
Висновки. Очевидно, що викладені міркування дають підстави
констатувати зміну парадигми класичного адміністрування, яке
фокусувалося на чіткому виконанні працівником розпоряджень й
доручень до адміністрування з елементами лідерства.
В будь-якому випадку поведінка людини на роботі, його
мотивація до виконання посадових обов’язків пов’язана з внутрішніми
(риси характеру, здібності, мотивація) та зовнішніми (соціальний
вплив та ін.) факторами.
Все більше уваги при адмініструванні приділяється
добровільним аспектам поведінки працівника, таким як очікувана
співробітником справедлива винагорода за працю, задоволення
(часткове чи повне) його потреб тощо.
Наразі все більшу увагу необхідно приділяти керівникам для
підтримання трудової мотивації колективу, оскільки задоволення
потреб працівників у самоповазі і самоефективності сприяють
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підтриманню високої ефективності діяльності та задоволеності
працівників роботою.
Крім цього сучасний керівник повинен цікавитися достатком
своїх підлеглих і через безпосередній зворотний зв’язок враховувати
очікування працівника від належного виконання роботи. Проте
основною особливістю сучасного адміністрування є залучення
співробітників до прийняття рішень, до виконання делегованих
повноважень чи наділення працівників повноваженнями для
формування у них почуття задоволеності працею.
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§ 1.2 ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Вступ. Для того щоб Українська економіка могла претендувати
на світовий рівень розвитку необхідна належна політика як в сфері
природоохоронних інвестицій так і в сфері природоохоронних та
екологоефективних інновацій. У питанні інвестиційно-інноваційної
політики природокористування, необхідність формування належного
інформаційного забезпечення обумовлюється тим, що при його
наявності стає можливим проведення кількісного та якісного аналізу
даного об’єкту дослідження. Даний аналіз є необхідним, адже взяті
Україною цілі у короткостроковій перспективі стосуються
безпосередньо
інвестиційно-інноваційної
політики
природокористування, а наявність відповідного інформаційного
забезпечення дозволить дослідити позитивні зміни у сфері і чим
більше дане забезпечення дозволяє зібрати об'єктивної та своєчасної
інформації тим вищою є ймовірність подальшого вироблення та
прийняття оптимальних управлінських рішень на основі вже
досліджених змін.
Виклад основного матеріалу. На даний час, забезпечення
сталого зростання інвестицій в екологічну діяльність є одним із
пріоритетних завдань державної природоохоронної політики ЄС [1].
Такого ж принципу притримується і Україна, особливо слід виділити
декілька основних цілей стратегії державної екологічної політики
України на період до 2030 року, які стосуються безпосередньо
інвестиційно-інноваційної політики природокористування, а саме [2]:

стимулювання
впровадження
суб’єктами
господарювання більш екологічно чистого, ресурсоефективного
виробництва та екологічних інновацій, зокрема екологічної
модернізації промислових підприємств шляхом зниження ставки
екологічного податку або у формі фіксованої річної суми компенсації
(відшкодування податку);

забезпечення науково-інформаційної та інноваційної
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підтримки процесу прийняття управлінських рішень;

забезпечення цільового бюджетного фінансування
природо-охоронних
заходів
та
недержавного
інвестування
природоохоронних проектів;

забезпечення обов’язковості інтеграції екологічної
складової до політик та/або програм загальнодержавного, галузевого
(секторального), регіонального та місцевого розвитку, створення
податкового, кредитного та інвестиційного клімату для залучення
коштів міжнародних донорів та приватного капіталу у
природоохоронну діяльність.
В Україні інформація про капітальні інвестиції на охорону
навколишнього природного середовища формується за даними
державного статистичного спостереження «Витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі».
Згідно Закону «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень з охорони навколишнього
природного середовища» [3] перелік основних напрямків витрат на
охорону навколишнього природного середовища має такий вигляд:
 Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату;
 очищення зворотних вод;
 поводження з відходами;
 захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод;
 зниження шумового і вібраційного впливу;
 збереження біорізноманіття і середовища існування;
 радіаційна безпека;
 науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування;
 інші види природоохоронної діяльності.
Загалом, перелік основних напрямків витрат на охорону
навколишнього природного середовища формується на міжнародному
стандарті, що входить до сімейства міжнародних економічних та
соціальних класифікацій – Classification of environmental protection
activities (CEPA) [4, 5].
Спочатку слід відмітити, що Україна являється як джерелом,
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тобто розробником інновацій так і користувачем інновацій, тому
повинна статистично розглядатися в обох напрямках.
В
представленому
вище
статистичному
дослідження
інноваційна складова, як така, не виділяється. Найближчим
еквівалентом, що стосується розробки інновацій, являється напрямок
«Науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування». Витрати
на науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування в
Україні за 2014-2019 рр. представлені в таблиці 1.
Згідно ж CEPA та Форми державного статистичного
спостереження N 1-екологічні витрати «Звіт про витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі» до
Науково-дослідних робіт природоохоронного спрямування входять
науково-дослідні роботи з попередження та усунення негативного
впливу на навколишнє природне середовище, у т. ч. роботи
спрямовані на розробку споруд, устаткування та апаратури для
запобігання та усунення негативного впливу на навколишнє природне
середовище та науково-дослідні роботи, спрямовані на розробку
споруд, устаткування та приладів для відповідних вимірювань та
аналізів, тобто не можна стверджувати, що всі «Науково-дослідні
роботи природоохоронного спрямування» мають інноваційну
складову.
Таблиця 1
Витрати на науково-дослідні роботи природоохоронного
спрямування в Україні, 2014-2019 рр.
№
Рік
Усього, тис.грн
п/п
1
2014
59108,7
2
2015
48798,0
3
2016
58649,5
4
2017
89267,0
5
2018
124199,0
6
2019
126955,8
Джерело: Ukrstat.org - публікація документів Державної Служби
Статистики України [6-11]
22

Загалом
витрати
на
науково-дослідні
роботи
природоохоронного спрямування в Україні, за представлений період,
демонструють поступове зростання, при цьому, у 2019 році, в
порівнянні з 2014 роком, даний показник зріс більше ніж в двічі.
Якщо надалі розглядати Україну як користувача інновацій
природоохоронного характеру, то у «Звіті про витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологічні платежі» дана
складова теж не виділяється, але еквівалентну інформацію можна
знайти в статистичному збірнику «Наукова та інноваційна діяльність
України» у вигляді кількості промислових підприємств, що
впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси), а
також безпосередньо кількості впроваджених інновацій на
промислових підприємствах (табл. 2 та 3).
Таблиця 2
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації
в Україні у 2015-2018 роках (продукцію та/або
технологічні процеси) (од)
Назва показнику
Усього
у тому числі
впроваджували нові технологічні процеси
з них
нові або суттєво поліпшені маловідходні,
ресурсозберігаючі
впроваджували види інноваційної продукції
(товарів, послуг)
з них
нові види машин, устаткування, приладів,
апаратів

2015
723

Рік
2017
672

2018
739

400

456

451

155

198

224

414

358

637

162

143

171

Джерело: Статистичний збірник «Наукова та інноваційна
діяльність в Україні» у 2018 році [12]

Слід зазначити, що розроблення екологічних інновацій може
здійснюватися як із конкретною метою зниження шкідливого впливу
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на довкілля, так і бути «побічним ефектом» від досягнення
економічних цілей, зокрема, підвищення продуктивності праці та
якості продукції. З цих позицій екологічні інновації можна поділити
на природоохоронні технології (засоби контролю, ліквідації і
попередження забруднення, дотримання санітарних меж) та
екоефективні інновації (принципово нові або модифіковані товари,
процеси і послуги, які забезпечують отримання прибутку їх
виробнику і споживачу, водночас сприяючи зниженню забруднення
довкілля) [13].
Таблиця 3
Кількість впроваджених інновацій на промислових підприємствах
в Україні у 2015-2018 роках (од)
Назва показнику
Кількість упроваджених у виробництво
нових технологічних процесів
у тому числі
нових або суттєво
поліпшених
маловідходних, ресурсозберігаючих
Кількість
упроваджених
видів
інноваційної продукції (товарів, послуг)
у тому числі
нових видів машин, устаткування,
приладів, апаратів

2015

Рік
2017

2018

1217

1831

2002

458

611

926

3136

2387

3843

966

751

920

Джерело: Статистичний збірник «Наукова та інноваційна
діяльність в Україні» у 2018 році [12]
Розглядаючи детально інформацію, яка надається в
статистичному збірнику «Наукова та інноваційна діяльність України»
необхідно відмітити, що із загального потоку даних особливо
виділяються
нові
або
суттєво
поліпшені
маловідходні,
ресурсозберігаючі технології. Оскільки основна ціль введення такого
виду технологій – це збільшення природозберігаючої ефективності
підприємства за рахунок зменшення відходності та ресурсоємності
його виробничого процесу, а в результаті попередження забруднення,
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то дані технологічні процеси можна вважати частковим еквівалентом
природоохоронних технологій. При цьому відсутні дані по
інноваційним організаційно-технічнім технологіям, тобто таким, що
не впливають безпосередньо на технологію виробництва, а тільки на
боротьбу з вже утвореними, внаслідок технологічного процесу,
забрудненнями шляхом використання технічних засобів захисту і
проведення організаційно-планувальних заходів [14], засобів
контролю а також технологій, що спрямовані на дотримання
санітарних меж.
В
свою
чергу
потрібно
розглянути
проблематику
інформаційного забезпечення екоефективних інновацій. Беручи до
уваги, що на даному етапі розвитку технологій більшість видів
інноваційної продукції, а також новітніх технологій, в тій чи іншій
мірі, впливають на зниження впливу технологічного процесу
підприємства на стан навколишнього природного середовища, а
питання екологічності повинне бути пріоритетним для кожного
інноваційно активного підприємства екоефективні інновації теж
повинні статистично виділятися із загального потоку даних.
Даючи оцінку наявній статистичній інформації можна зробити такі
висновки:

У 2015 21,4% промислових підприємств, що
впроваджували інновації в Україні, впровадили саме природоохоронні
інновації, у вигляді нових або суттєво поліпшених маловідходних,
ресурсозберігаючих технологій, у 2017 році даний показник зріс до
29,3%, а у 2018 склав 30,3%;

відсотковий вміст природоохоронних інновацій, у
вигляді
нових
або
суттєво
поліпшених
маловідходних,
ресурсозберігаючих технологій в загальній кількості упроваджених у
виробництво нових технологічних процесів у 2015 році склав 37,6%, у
2017 році – 33,4%, а у 2018 році - 46,3%;

у 2015 та 2017 роках на одне інноваційно активне
підприємство припадає приблизно три природоохоронних інновацій, у
вигляді
нових
або
суттєво
поліпшених
маловідходних,
ресурсозберігаючих технологій, у 2018 році даний показник складає
чотири інновації.
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Висновки. Сучасна українська статистика розділяє інвестиційну
та інноваційну складові природоохоронної діяльності в окремі потоки
інформації, тому на даний момент неможливо провести належну
оцінку інвестиційно-інноваційної діяльності країни в сфері
природокористування. При цьому наявне в Україні статистичне
забезпечення інноваційної складової в сфері природокористування не
дає провести всебічний аналіз ситуації, адже деякі стратегічно важливі
екологічні показники не висвітлюються.
Науково обґрунтована основа розвитку інвестиційноінноваційної політики природокористування країни повинна
складатися із інформаційного забезпечення України як джерела
інновацій так і як користувача інновацій, при цьому загальний потік
інформації повинен розділятися на дані які характеризуватимуть,
безпосередньо, сферу природоохоронних технологій, і на дані, що
характеризуватимуть сферу екоефективних інновацій.
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1.3 РОЛЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ
НЕПЕРЕРВНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ
Вступ. На шляху до розвитку демократії в країні та активного
впровадження публічного управління в усі сфери, великого значення
набуває ефективна взаємодія держави та громадянського суспільства.
Результативність цієї взаємодії залежить від підтримки постійного
діалогу та активного залучення громадян до вирішення державних
питань. В публічному управлінні освітою особливо важлива рівновага
впливу державного та громадського чинників, налагодження
зворотного зв’язку.
Актуальність теми зумовлена потребою взаємодії органів
публічного управління з громадськістю, зокрема з інститутами
громадянського суспільства з питань функціонування та розвитку
освітньої галузі. Одним з інститутів громадянського суспільства є
Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України, метою
діяльності якої є залучення структур громадянського суспільства до
управління освітою.
Участь громадськості в публічному управлінні сприяє
підвищенню його ефективності, допомагає у пошуку недоліків
діяльності, сприяє підвищенню рівня соціальної активності громадян
та їх зацікавленості у вирішенні питань державного рівня.
Метою даної роботи є вивчення діяльності Громадської ради
при Міністерстві освіти і науки України в напрямку публічного
управління неперервною освітою педагогічних працівників та
розроблення пропозицій щодо покращення діяльності ради у
вказаному напрямку.
Виклад основного матеріалу. У статті 5 Конституції України
зафіксовано, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в
Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування» [1].
Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010
року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації
державної
політики»
регламентується
створення
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Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, до складу
якої увійшли представники інститутів громадського суспільства [2].
Громадська рада забезпечує залучення громадськості до публічного
управління.
Статус, мету, основні завдання, функції Громадської ради при
Міністерстві освіти і науки України визначає Положення, що
затверджене наказом Міністерства від 28 вересня 2018 року № 1034
[3].
Відповідно до вищезазначеного Положення, Громадська рада –
тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики,
ефективної взаємодії Міністерства освіти і науки України з
інститутами громадського суспільства, здійснення громадського
контролю за діяльністю Міністерства, врахування побажання
громадськості при формуванні державної політики у сфері
компетенції Міністерства [3].
До основних завдань Громадської ради належать:
˗
сприяння участі громадян в управлінні державними
справами;
˗
донесення громадської думки щодо державної політики
у сфері освіти і науки до Міністерства освіти і науки країни з метою її
врахування;
˗
громадський контроль за діяльністю Міністерства
освіти і науки України.
Громадська рада виконує наступні функції:

підготовка
пропозицій
до
плану
проведення
консультацій з громадськістю;

збирання, узагальнення та подання до Міністерства
освіти і науки України інформації щодо вирішення питань, які мають
важливе суспільне значення;

подання до Міністерства освіти і науки України
пропозицій щодо підготовки нормативно-правових актів;

здійснення громадського контролю за врахуванням
пропозицій та зауважень громадськості Міністерством освіти і науки
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України, а також дотримання ним нормативно-правових актів,
спрямованих на запобігання та протидію корупції;

проведення громадської експертизи та громадської
антикорупційної експертизи;

обов’язкове
інформування
громадськості
про
діяльність Громадської ради на офіційному сайті Міністерства освіти і
науки України та в інший прийнятний спосіб;

організація публічних заходів з обговорення
актуальних питань галузі освіти [3];

підготовка та оприлюднення щорічного звіту про
діяльність Громадської ради.
Громадську раду очолює Голова, обраний з членів Громадської
ради шляхом голосування на першому засіданні. Головою або його
заступником не може бути обрано посадову або службову особу
органу державної влади [4].
У Громадській раді при Міністерстві освіти і науки України
функціонують два комітети: комітет з дошкільної, загальної середньої
та позашкільної освіти та комітет вищої, фахової передвищої освіти та
науки. За інформацією Міністерства освіти і науки України, питання
підвищення кваліфікації педагогічних працівників не належить до
компетенції жодного комітету Громадської ради [5].
В час розвитку публічного управління та реформування сфери
освіти, в тому числі неперервної, варто ініціювати питання створення
комітету з питань неперервної освіти, або ж віднесення цього питання
до компетенції одного з вже створених Громадською радою комітетів.
Для здійснення реформ у сфері освіти, необхідно максимум уваги
звертати на педагогічних працівників, які є основою освітнього
процесу. Громадська рада є не лише представником громадськості
загалом, а й педагогічних працівників у Міністерстві освіти і науки
України.
Участь представників громадськості у складі Громадської ради
забезпечується пунктом 3 розділу V Положення про Громадську раду
при Міністерстві освіти і науки України. До складу Громадської ради
можуть входити представники інститутів громадянського суспільства
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– громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій,
творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій,
організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової
інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять
діяльність на території України [3].
У Положенні [3] вказано, що до складу Громадської ради не
можуть входити посадові особи органів державної влади та місцевого
самоврядування, народні депутати України та депутати місцевих рад.
Аналіз якісного та кількісного складу Громадської ради у складі
35 осіб (рис. 1) показав, що 27 осіб (77%) є членами громадських
організацій та благодійних фондів, 5 осіб (14%) є членами профспілок
працівників освіти і науки та студентських профспілок, та 3 особи
(9%) – інші (представники Асоціації адвокатів України, Київської
обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти та
Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних
наук України) [6].

Рис 1. Склад Громадської ради при Міністерстві освіти і науки
України [6]
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Проведений аналіз свідчить що переважну більшість від загальної
кількості складають представники громадських організацій та
благодійних фондів. Це демонструє зацікавленість громадських
організацій у вирішенні питань галузі освіти та прозорість і
відкритість діяльності Громадської ради. Наразі триває процедура
формування нового складу Громадської ради на 2020-2022 рік.
Відповідно до Розділу VIII Положення про Громадську раду,
розроблено модель механізму подання пропозицій Громадської ради
до Міністерства освіти і науки України (рис. 2)

Рис 2. Модель механізму подання пропозицій Громадської ради до
Міністерства освіти і науки України (розроблено автором)
Процес подання пропозицій Громадської ради до Міністерства
освіти і науки України проходить у кілька етапів, що регламентуються
Положенням про Громадську раду при Міністерстві освіти і науки
України [3]. Пропозиції в обов’язковому порядку виносяться до плану
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засідання Громадської ради, за результатами якої формується
рішення, що оформлюється протокольно. Рішення носять
рекомендаційний характер, але підлягають обов’язковому розгляду
Міністерством освіти і науки України. Про результати розгляду
Міністерство має повідомити у десятиденний термін, оприлюднивши
рішення на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний
спосіб. Прийняте рішення має бути у вільному доступі не лише для
членів Громадської ради, а й для громадськості.
Наразі, жодне рішення не приймається без участі громадськості.
Варто зауважити, що порядок подання пропозицій Громадською
радою до Міністерства має чіткі терміни розгляду та вимогу
забезпечення відкритого доступу, що є забезпеченням виконання
механізму впливу Громадської ради, а саме – розгляду пропозицій. А
діяльність Громадської ради ніщо інше, як яскравий приклад
активного впровадження публічного управління в Україні.
Діяльність Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України
у напрямку неперервної освіти педагогічних працівників відображена
у річних планах та звітах, що знаходяться у вільному доступі на
офіційному сайті Міністерства.
Згідно з планом, у 2019 році було проведено презентацію
опитування з підвищення кваліфікації педагогічних працівників
«Навчатися і навчатися: як і куди зростати українському вчительству»
. Підготовлено та оприлюднено інформацію щодо ефективного
підвищення кваліфікації у рамках проведення моніторингової
діяльності. Проведено презентації та обговорення моделі зростання
вчительства, стандартів роботи надавачів послуг підвищення
кваліфікації педагогів. Було проведено соціальний онлайнексперимент підтримки у педагогічному середовищі, підготовлено
курс «Учительський коучинг: сприяння розвитку сталих змін» [7; 8].
Громадською радою були внесені пропозиції щодо
вдосконалення системи підвищення ІКТ-компетентності педагогів.
Ініційовано
запровадження
механізму
підтримки
наукової
публікаційної активності українських вчених та педагогів, особливо у
закордонних виданнях. Здійснено громадську експертизу проєкту
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Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Положення про сертифікацію педагогічних працівників [8; 9].
Для сприяння взаємодії з представниками громадськості з
питань реформування системи освіти і науки, створено Форум зв’язку
з Громадською радою при Міністерстві освіти і науки України. Форм
можна використовувати для вирішення проблемних питань та надання
пропозицій [10].
Висновки. Міністерство освіти і науки України проводить
значну роботу у напрямку оптимізації впливу державних та
громадських чинників на публічне управління неперервною освітою.
Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України сприяє
більш оперативному та конструктивному вирішенню нагальних
питань, що турбують суспільство, громадськість.
Можливість брати участь в обговоренні нормативно-правових
актів дозволяє уникнути прийняття неякісних, несправедливих,
непотрібних рішень, сприяє закріпленню контролю громадськості за
діяльністю органів державної влади на центральному та
регіональному рівнях.
Модель механізму подання пропозицій Громадської ради до
Міністерства освіти і науки України чітко обумовлена, зафіксована в
Положенні та має визначені терміни прийняття рішень щодо розгляду
пропозицій.
Громадська рада є інструментом для внесення конструктивних
вирішень питань, що турбують суспільство. Функціонуючи,
Громадська рада забезпечує зворотній зв’язок між інститутами
громадянського суспільства, що закріплює право громадян брати
участь в управлінні державними справами.
Актуальною є пропозиція створення у Громадській раді при
Міністерстві освіти і науки України комітету з питань підвищення
кваліфікації педагогічних працівників. Адже в час реформування
системи неперервної освіти, представником громадськості та
педагогічних працівників є Громадська рада.
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§ 1.4 ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВИ,
ТИПИ, РІВНІ ТА ФАКТОРИ СТІЙКОСТІ
ДЕРЖАВИ
Вступ. Фахівці із різних галузей знань традиційно приділяють
багато уваги визначенню ролі держав, стійкості її функціонування та
з’ясуванню чинників, які здійснюють вплив на її вітальний (життєвий)
потенціал. Водночас зростання переліку та рівня небезпек
життєдіяльності сучасних держав, а також напруги у міждержавних
стосунках,
актуалізували
важливість
вирішення
проблеми
забезпечення її стійкості у контексті спроможності держави щодо
виконання функцій у безпековій сфері. Однією із передумов
вирішення цієї проблеми є осмислення аксіологічного аспекту
взаємозв’язку стійкості держави та її безпеки в історії наукової думки.
Виклад основного матеріалу. В останні роки спостерігається
активізація зусиль щодо вирішення проблеми забезпечення стійкості
держави, як соціальної системи. Основними причинами цього є:
характер розвитку, невизначеність, взаємозалежність факторів, які
визначають економічні, політичні, соціальні та культурно-історичні
детермінанти розвитку інститутів держави; системність компонентів,
які зумовлюють суперечливі тенденції формування безпекового
середовище функціонування сучасних держав; усвідомлення того, що
державні інститути залишаються основним інструментом формування
та реалізації національних інтересів, врахування еволюційних законів
суспільного розвитку та вибору національних стратегій, які
дозволяють гармонізувати його соціальні, економічні, політичні та
гуманітарні аспекти.
Сьогодні уявлення фахівців щодо сутності соціального явища,
яке вони позначають поняттям “стійкість системи” зводиться до її
здатності зберігати або відновлювати свої основні параметри та
характеристики незважаючи на зовнішні та внутрішні впливи. Тому
під стійкістю системи розуміють її здатність повертатися в стан
рівноваги після того, як вона була з нього виведена під впливом
збурюючих впливів середовища, яке постійно змінюється у зв’язку з
безперервним потоком різних подій, явищ та процесів.
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При цьому розрізняють здатність системи повертатися у
початковий стан після виходу із рівноваги (статична рівновага) та
здатність здійснювати перехід у новий рівноважний стан (динамічна
рівновага). Ці переходи зумовлені статикою явищ і динамікою
процесів, що відбуваються в складних системах. Тому з’ясування
сутності соціального явища, яке позначають поняттям “стійкість
держави” передбачає обов’язкове врахування того, що: стійкість
держави є змінною величиною, яка характеризує ту чи іншу ступінь її
відхилення від стану рівноваги, зумовленого впливом внутрішніх та
зовнішніх збурень; існує певна межа відхилення від стану рівноваги,
перевищення якої зумовлює перехід в інший рівноважний стан.
Такими чином, стійкість держави це її певний рівноважний стан.
За такого стану, вона, незважаючи на збурення, зумовлені змінами
середовища існування здатна тривалий час зберігати і відновлювати
основні параметри, елементи, взаємозв’язки між ними, які визначають
її спроможність виконувати функціональні завдання. У контексті
такого розуміння стійкості держави під стабільністю держави варто
розуміти її здатність впродовж відносно тривалого часу зберігати свої
основні параметри, які визначають її основні характеристики
незважаючи на зовнішні та внутрішні впливи, тобто поняття стійкість
більш широке, оскільки включає в себе стабільність.
Аксіологічний аспект взаємозв’язку стійкості держави та її
безпеки. Сьогодні більшість фахівців схильні вважати, що стійкість
держави є абсолютною цінністю, а відтак її забезпечення має
належати до стратегічних цілей суб’єктів публічного управління у
сфері національної безпеки. Водночас, держава є надскладною
соціальною системою, а системність та динамічний характер факторів,
які визначають умови формування середовища їх функціонування
зумовлюють необхідність врахування взаємозв’язку стійкості держави
та її безпеки. Тому дослідження різних аспектів цього взаємозв’язку
традиційно перебуває в центрі уваги різних фахівців. Як наслідок, у
науковій та спеціальній літературі можна знайти досить широкий
спектр ідей, підходів, висновків та рекомендацій щодо вирішення
проблеми забезпечення стійкості держави. Крім того, серед фахівців й
досі точаться жваві дискусії щодо трактування феноменів явищ, які
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позначають поняттями “безпека” та “стійкість держави”, а відтак і
оптимального переліку завдань держави у безпековій сфері.
Наприклад, прихильники політичного реалізму, тобто послідовники
Т.Гоббса, З.Бжезінського Н. Макіавеллі, Г. Моргентау, схильні
максимально розширювати коло завдань держави у сфері безпеки.
Прихильники ж ліберальних підходів щодо організації суспільнополітичного життя, навпаки, намагаються максимально їх обмежити.
Тому серед фахівців відсутня єдність щодо переліку параметрів і
характеристик, за допомогою яких пропонується оцінювати стійкість
держави. Це, безумовно, знижує наукову і практичну цінність їх
висновків та рекомендацій для суб’єктів публічного управління у
сфері національної безпеки.
Разом з тим, як зазначалося вище безпека часто інтерпретується
як комплексна характеристика взаємовідносин (взаємодії) між
елементами соціальної системи або як об’єктивно-суб’єктивна оцінка
зовнішніх та внутрішніх умов, які формують середовище її
функціонування. При цьому в тих чи інших уявленнях про неї, може
акцентуватися увага на: стані захищеності системи, результатах
діяльності інститутів, які забезпечують її життєздатність; сукупності
чинників, від яких залежить безпека держави та інших чинниках[1-3].
При цьому, стверджується про важливість адекватного реагування на
небезпеки зниження ефективності взаємодії суб’єктів публічного
управління, оскільки ці небезпеки здійснюють суттєвий вплив на
стійкість функціонування держави, як соціальної системи[4].
Таким чином, якщо сутність феномену “безпека” розглядати у
контексті аналізу стійкості держави, то безпека є характеристикою
умов та тенденцій розвитку держави, за якого забезпечується її
функціонування, яке відповідає її природі, та певна захищеність від
небезпек, які виникають при взаємодії створених нею структур із
внутрішнім та зовнішнім середовищем. Це означає, що рішення щодо
рівня безпеки держави необхідно приймати з огляду на результати
аналізу динаміки її функціонування. Вказану динаміку можна
охарактеризувати за допомогою параметрів, вихід яких за деякі
допустимі межі, призводить до невиконання функцій держави у сфері
безпеки. В критичних ситуаціях невиконання цих функцій може мати
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наслідком втрату її стійкості та призвести до втрати державності.
Йдеться передусім про такі функції: визначення пріоритетів у сфері
безпеки; координація зусиль суб’єктів державної влади у безпековій
сфері; сприяння реформам, які забезпечують стабільний суспільний
розвиток та прийнятний рівень безпеки в суспільстві.
Сьогодні є незаперечним фактом, що держава (її інститути та
інституції) продовжує залишатися визначальним суб’єктом у всіх
сферах життєдіяльності суспільства, у тому числі безпековій. Тому
навіть у провідних країнах світу активізувалися спроби модернізації
організаційно-функціональних структур держави за допомогою яких
забезпечується консолідація цілей індивідів у контексті стимулювання
їх до безпечної діяльності, здійснюється управління розвитком
суспільстві. Це зумовлює й відповідні стратегічні завдання щодо
підвищення ефективності діяльності цих структур при вирішенні
функціональних завдань держави у безпековій сфері.
Водночас, є думки, що держава є персонажем історичного
процесу, який відходить у минуле[5] та що національна держава для
багатьох груп населення стає хибним видом єдності не здатним
ефективно діяти в сучасних умовах[6]. Досить скептичною до ролі
сучасної держави у безпековій сфері є позиція видатного
представника філософії постмодерна Ж. Бодрійяра[7]. На його думку,
з одного боку, суспільні інститути, в тому числі і держава,
зорієнтовані на захист громадян від нещасних випадків, безробіття
тощо. Тому спектр гарантій індивідуальної безпеки максимально
розширюється. Водночас, розширюється і сфера контролю та
можливостей влади, внаслідок чого “турбота” держави щодо безпеки
громадян стає загрозою для них самих.
Проте, такі позиції щодо сучасної ролі держави лише
підтверджують актуальність врахування взаємозалежності стійкості
держави та її безпеки Передусім йдеться про аксіологічний аспект
стійкості держави у контексті її функцій у сфері безпеки, тобто як
суспільної цінності вказаної стійкості.
Сьогодні доведеним фактом є те, що усвідомлення безпеки як
суспільної цінності має визначати зміст діяльності сучасних держав.
Тому серед її пріоритетів, зокрема, є створення умов, сприятливих для
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збереження національних цінностей, врахування еволюційних законів
суспільного розвитку, вибір національних стратегій, які дозволяють
гармонізувати його соціальні, економічні, політичні та гуманітарні
аспекти[8]. Що ж до дослідження аксіологічних аспектів сутності
держави, то першим, хто на вітчизняних теренах, запропонував
розглядати її як перманентну та абсолютну цінність був
В.Липинський[9]. Другий напрям з’ясування ціннісних характеристик
держави започаткував П.Рабінович, який є прихильником ідеї
відносної цінності держави та пов’язує її із соціальною сутністю[10].
Другий напрям досліджень аксіологічних аспектів сутності держави
значно звужує сферу її діяльності. Він не дозволяє системно
розглядати та поєднувати різні її ціннісні характеристики в інших
сферах діяльності, у тому числі безпековій і певною мірою ігнорує
значення стійкості держави, як суспільної цінності. Крім того, варто
акцентувати увагу на тому, що при всій очевидній важливості
проблемних питань розбудови соціальної держави, базовою
передумовою їх вирішення є забезпечення стійкості держави. У
даному випадку йдеться про її здатність до виживання в сучасних
умовах, при здійсненні внутрішніх перетворень, модернізації систем
управління, змінах політичного керівництва.
Цікавими є дослідження аксіологічних аспектів стійкості
держави Ю.Оборотова, який дійшов висновку, що в авторитарній
державі ціннісний сенс полягає в тому, що вона визначає обсяг
свободи особистості, а в демократичній – ціннісний сенс полягає в
тому, що держава забезпечує свободу особистості. Він також акцентує
увагу на тому, що проблематика стійкості держав тісно пов’язана зі
спробами класифікувати держави в залежності від ефективності на
сильні, слабкі та такі, які розпалися та розпадаються[11].
Очевидно, що жодна держава одночасно не функціонує у всіх
сферах життєдіяльності суспільства однаково добре чи однаково
погано. Тому розпад держави не пов’язаний з одночасним
неефективним функціонуванням усіх її інститутів. Визначальне
значення також має здатність держави ефективно функціонувати
впродовж тривалого часу, що є важливою перешкодою на шляху
руйнації систем управління та розвалу держави[11].
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В кінцевому підсумку при з’ясуванні ціннісних характеристик
держави, доцільно розглядати[12]: природні фактори (географічне
розташування, менталітет народу та ін.); особливості провладної еліти
(її природа, єдність, принципи самоорганізації); специфіку державного
устрою (організуючі начала, які поєднують нормативну та
атрибутивну сфери державного життя); організуючий порядок, як
єдність статичного (ідеології), динамічного (функцій і режимів
держави) та інституціонального (конституція, ступінь поєднання
єдиноначальства з колегіальністю та ін.).
Досить системно проблему щодо забезпечення стійкості
держави та її безпеки розглядав Г.Гегель. Його уявлення ґрунтувались
на цілісному розумінні державно-політичного устрою та правових
засад сутності безпеки, від яких, на його думку, вона в першу чергу й
залежить. Він, зокрема, акцентував увагу на[13]:
- необхідності підпорядкування частин державного організму
цілому (сюзерену);
- особливостях взаємовідносин держави та релігії (сферою
релігії є внутрішня налаштованість, її зміст є тайною, а держава
реалізує себе у формі наявних правових обов’язків, тому релігійний
фанатизм, як і політичний, виступають проти будь-якого державного
устрою);
- співвідношенні моралі та політики (благо держави має зовсім
інше підґрунтя, ніж благо індивіду, оскільки принципами її діяльності
є не абстракті моральні заповіді, а конкретні політико-правові норми);
- пріоритеті забезпечення безпеки держави, як умови
гарантування безпеки індивіда (держава має особливий характер
цілісності, тому може вимагати, щоб життя індивідів були принесені в
жертву загальним інтересам, а злочини проти безпеки держави, є
найнебезпечнішими, оскільки їх наслідком, зрештою, стане загроза
безпеці індивіду).
На думку, Т. Гоббса, який був один із перших, хто виконав
системний аналіз проблем безпеки і виживання держави, суспільства
та індивіда, найбільш небезпечними для суспільства та держави є
чинники, які є наслідком недосконалості конституювання державної
влади, а також заколоти[14]. Вказана недосконалість може призвести
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до вимушеної відмови короля від всієї повноти влади, необхідної для
захисту безпеки держави. Що ж до заколотів, то поведінку людей
схильних до радикальних змін і заворушень він порівнює з
нетерпимістю хворого на коросту. Хворий роздирає себе власними
нігтями, допоки біль не стає нестерпною. Тому Т. Гоббса стверджує,
що особиста безпека досягається тільки у сфері соціального
загального, владою і силою абсолютного суверена, а відтак
забезпечення безпечних умов розвитку суспільства зумовлює місію
держави та сенс (мету) державної влади (влади сюзерена).
Цікавими є й думки Дж.Локка, який вважав, що коли держава
перестає гарантувати безпеку громадян або сама стає джерелом
небезпеки для них, вони повинні мати право і можливість забезпечити
свій захист від її дій, гарантуючи собі таким чином найважливіші
права, і, як логічний висновок: народ має право відібрати владу у тих,
хто буде нехтувати його інтересами та вручити її гідним довіри, тобто
цінністю є не стільки безпека держави, як індивідуальна свобода, адже
безпека держави досягається тільки за умов забезпечення безпеки
індивідів[15]. Ці уявлення Дж.Локка про безпеку індивіда та держави
знайшли подальше обґрунтування в ліберальних теоріях.
Таким чином, національну державу доцільно розглядати як
абсолютну цінність, що зумовлює необхідність здійснення
взаємопов’язаних заходів щодо забезпечення як її стійкості, так і її
безпеки.
Типи та рівні стійкості держави. Доцільно розглядати три
типи стійкості держави: статичну, функціональну та динамічну.
Для статистичного типу стійкості характерним є стан рівноваги
(покою) структур держави (інститутів держави та її інституцій, тобто
механізмів).
При функціональній стійкості держави здійснювані нею функції
та параметри, не виходять за свої нормативні межі під впливом
збурень, зумовлених внутрішніми та зовнішніми факторами.
При динамічній стійкості держави при наявності вказаних збурень без
суттєвих збоїв має місце поліпшення виконання функцій її
інститутами.
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Характеристики вказаних типів стійкості держави мають
враховуватися при аналізі етапів життєвого циклу держав:
зародження, інтенсивного розвитку, стагнації (застою), деградації та
загибелі.
З огляду на викладене вище, стійкість держави – це передусім
передбачуваність її поведінки, яка залежить від особливостей
середовища її буття (існування), у тому числі внутрішніх змін у
державі, та якісного стану систем державного управління. Тому варто
погодитися з тими, які стверджують, що саме управління дозволяє
забезпечити стійкість процесів, об’єктивно не стійких без управління
або ж може викликати втрату стійкості об’єктивно стійких процесів у
зв’язку з його неспроможністю[16].
Очевидно, що характеристики стійкості держави перебувають у
діалектичній єдності з характеристиками соціальної стійкості. З
огляду на сфери життєдіяльності суспільства соціальна стійкість
складається
із
соціально-економічної,
соціально-політичної,
соціально-ідеологічної та соціально-психологічної стійкості. При
цьому велика кількість культур, релігій, особливості менталітету
населення, рівень освіти та розвитку є визначальними факторами
соціальної стійкості[17]. Тому динаміка складових соціальної
стійкості значною мірою відображає динаміку стійкості держави.
Водночас, деякі фахівці вважають, що при формуванні системи
забезпечення стійкості держави необхідно розглядати чотири рівні
вказаної стійкості[18]:
перший рівень передбачає виокремлення основного “суб’єкта
стійкості” (політичного лідера або керівної еліти);
другий рівень пов'язаний із наявністю та аналізом специфічного
типу політичної системи, яка забезпечує відносну стійкість держави;
третій рівень передбачає виокремлення як основного “суб’єкта
стійкості” територіальної спільноти, яка проживає на території
держави;
четвертий рівень передбачає виокремлення макросоціальної
спільноти з характерним для неї культурним кодом, яка розглядається
як основний суб’єкта забезпечення стійкості держави.
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Фактори стійкості держави. Соціальне явище, яке позначають
поняттям
«стійке
державне
управління»
синонімічне
та
взаємопов’язане з явищем, яке позначають поняттям “безпечний
розвиток”. При цьому в сучасних умовах розвиток інформаційної
сфери є одним із основних індикаторів стійкого державного
управління та безпеки розвитку суспільства. З огляду на це варто
погодитися з тими, на думку яких велике значення для стійкості
управління соціальними системами мають такі фактори як[19]: рівень
та швидкість наведення інформаційного порядку в об’єктах
управління; число, розмір, організованість та смислова значимість
керованих компонентів об’єктів; величина та швидкість нагнітання
інформаційного шуму, у тому числі й суперечливої інформації.
Історичний досвід свідчить, що держави, які розпадаються, як
правило, не володіють необхідною стійкістю за такими критеріями як
легітимність влади, ефективність інститутів та інші, які досить важко
оцінити. Оцінки за вказаними критеріями можуть бути різними,
оскільки вони значною мірою залежать від національного менталітету
та традицій. При цьому серед причин втрати стійкості держави деякі
дослідники вказують на зростання ролі недержавних та
псевдодержавних утворень у сфері безпеки[20].
На окрему увагу заслуговують погляди Аристотеля, який
розглядаючи низку питань про утворення держави, види і форми
державного устрою, інституції та основний зміст їхньої діяльності,
запропонував три рівні стійкості держави: збереження при владі
правителя, незмінність політичної системи та виживання держави[21].
Важливими щодо виокремлення факторів стійкості держави є
погляди Е.Еллінека, який заклав підвалини теорії правової держави, в
основу якої поклав ідею свободи особистості, яку він вважав
самоцінною моральною величиною та незаперечним початком
політичного ладу. На його думку, вимоги обмежити публічну владу
правом створюють ситуацію, коли навіть державні перевороти не
знищують правопорядок, а лише порушують якусь його частину,
через що держава змінює правопорядок, але не ліквідує його
повністю[22].
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Таким чином, держава продовжує залишатися визначальним
суб’єктом у всіх сферах життєдіяльності, у тому числі безпековій, а
рішення щодо стану її стійкості необхідно приймати на основі аналізу
динаміки її функціонування. Цю динаміку можна охарактеризувати за
допомогою параметрів, вихід яких за деякі допустимі межі,
призводить до невиконання функцій держави у сфері безпеки, а в
критичних ситуаціях навіть до її загибелі. Тому забезпечення стійкості
держави, як абсолютної цінності, має визначати зміст діяльності
суб’єктів публічного управління у сфері національної безпеки.
Йдеться передусім про їх зусилля щодо гармонізації інтересів людини
(індивіда), суспільства та інститутів держави у контексті створення
умов, сприятливих для збереження національних цінностей та
врахування еволюційних законів суспільного розвитку. Тому серед
функцій держави, виконання яких одночасно забезпечує її стійкість та
прийнятний рівень її безпеки, є сприяння реформам, які забезпечують
стабільний суспільний розвиток. Водночас, на характеристики
стійкості держави здійснює вплив багато факторів, що об’єктивно
зумовлює різні її рівні та типи, а також використання різних критеріїв
щодо її оцінювання.
Стійкість держави і соціальна стійкість взаємозумовлені, а
економічна, соціальна та екологічна складові останньої тісно
пов’язані. Це породжує низку складних завдань для органів державної
влади, наприклад, щодо забезпечення соціальної справедливості.
Йдеться про гарантії рівності громадян перед законом і рівних
можливостей для досягнення матеріального, економічного і
соціального благополуччя та надання цілеспрямованої допомоги
бідним верствам населення. Тому стійкість держави має розглядатися
і у контексті її взаємозв’язку з дотриманням принципів сталого
розвитку та вибору критеріїв, які б дозволяли оцінювати вказані
стійкість та розвиток, як передумову безпеки суспільства та держави.
Таким чином, взаємозв’язок стійкості держави, її безпеки, соціальної
стійкості та основних цілей концепції сталого розвитку має бути
врахованим у процесі практичної діяльності суб’єктів публічного
управління у сфері національної безпеки. Тобто визначальною
передумовою забезпечення стійкості держави є зорієнтованість її
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інститутів, функцій та інструментів влади на збереження та розвиток
матеріальних і соціальних цінностей суспільства. Поняття ж “стійке
державне управління” має розглядатися синонімічним до поняття
“безпечний розвиток”, як передумова забезпечення стійкості держави
та унеможливлення ризиків її руйнації.
Висновки. З огляду на це практична реалізація тези про
необхідність зменшення ролі держави у всіх сферах суспільного
життя, яка деколи звучить у промовах публічних політиків та
знаходить відображення у наукових роботах деяких учених, є вкрай
шкідливою, якщо розглядати її у контексті забезпечення безпеки
людини (індивіда), суспільства та держави.
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§ 1.5 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА
ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ДЕРЖАВНИМ УПРАВЛІННЯМ

Вступ. Поширення глобалізаційних процесів призводить до
трансформації міжнародних відносини в усьому світі, впливаючи на
економічні, соціальні та політичні сфери розвитку громадянського
суспільства. Для нього характерним є складний набір взаємозв’язків
та взаємозалежностей зі збільшенням кількості учасників, що
впливають на результат цих відносин. У статті проведено дослідження
трансформаційних змін дипломатичної сфери від наукової дипломатії,
що передбачає використання “soft skills” (гуманітарних навичок) для
досягнення поставлених цілей, до інноваційної, що включає крім
наукової, різні форми економічної дипломатії у поєднанні із
цифровою дипломатією.
Відповідно до мети дослідження було встановлено причиннонаслідкові зв’язки та визначено основні фактори розвитку
інтелектуального капіталу дипломатичних служб у системі
державного управління. На основі опрацьованої наукової літератури
систематизовано еволюційні процеси розвитку сутності понять
економічної, комерційної, корпоративної, ділової, національної та
транснаціональної неурядових видів дипломатії, що були виокремлені
відповідно до сучасних змін та появи нових альтернативних учасників
дипломатичного процесу.
Визначено, що до основних проблем формування та розвитку
інтелектуальним капіталом дипломатичних служб в Україні є
відсутність системної підготовки та перепідготовки професійних
кадрів, нестача відкритості та прозорості у дипломатичні сфері,
відсутність інтегрованої системи передачі знань та навичок у системі
дипломатичної діяльності, нехтування впровадження сучасних
досягнень ІТ. Розроблено інноваційну систему формування
інтелектуального капіталу дипломатичної служби, із застосуванням
семи функцій розвитку інноваційних систем (підприємницької,
розвитку та поширення знань, пошукової, ринкової, функцій
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мобілізації та легітимності) та наведено потенційні переваги від її
впровадження. Розроблена інноваційна система має на меті
формування системного підходу до формування інтелектуального
капіталу дипломатичних служб та розвитку інноваційної дипломатії.
Швидкі зміни у сучасній дипломатії добре відомі активним гравцям на
міжнародній арені, тому на порядку денному постає питання
осучаснення принципів дипломатичної справи як в Україні так і в
усьому світі. Зокрема починаючи з 2014 року можна спостерігати
зрушення у модернізації підходів до провадження дипломатичної
діяльності країн ЄС, що базується на активному обміні інформацією
між міністерствами закордонних справ держав-членів ЄС. Той факт,
що навіть Китай займається питаннями осучаснення дипломатичної
діяльності, підкреслює важливість та необхідність нових змін. Такі
зміни у фокусі дипломатичної діяльності породжують питання про те,
які зміни в сучасній дипломатії матимуть довгострокові наслідки та як
уряди повинні реагувати на ці зміни.
В сучасних умовах реформування усіх гілок влади, а також
запровадження реформування в усіх сферах економіки, соціального
життя та інших дуже важливою постає проблема розвитку
інтелектуального капіталу в усіх сферах народного господарства
взагалі, і в державному секторі зокрема [1]. Особливо важливим це
питання постає у дипломатичній сфері, де інтелектуальний капітал є
визначальним фактором ефективності діяльності дипломатичної
служби.
Додаткові функції зовнішньоекономічної діяльності, що
виходять за межі компетенції традиційної дипломатії, які відносяться
до компетенції МЗС вимагають переосмислення трактування сутності
поняття дипломатії, визначення ролі та функцій дипломатів, а також
завдань МЗС. Дипломати та державні службовці МЗС стикаються з
новими учасниками дипломатичних відносин, новими викликами, що
потребують нових методів урегулювання, для яких вони не мають
відповідних навиків та компетенцій. Адаптація традиційної
дипломатії до сучасних реалій стала нагальною потребою порядку
денного.
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Феномен розвитку інтелектуального капіталу є предметом
досліджень низки сучасних вчених, з огляду на його прямий вплив на
складові системи управління інноваційним розвитком і нарощування
інноваційного потенціалу як окремої організації так і країни загалом.
Лауреати Нобелівської премії з економіки 1971 р. і 1987 р. С. Кузнець
та Р. Солоу зробили значний внесок у створення теорії
інтелектуального капіталу. Теоретичні принципи та методологічні
основи оцінки рівня розвитку інтелектуального капіталу наведено у
роботах Іноземцева В.Л., Ілляшенко С.М., М. Мелоуна Є.Н. та ін.
Обґрунтуванню впливу інтелектуального капіталу на інноваційний
розвиток окремих підприємств та економіки країни загалом
присвячено праці Газізулліна Ф.Г. [2], Ситника Н.І. [3],
Манухіної М.Ю [4]. Основні проблеми та особливості системи
державного управління в Україні сформовано у статті Радиш Я. [5],
однак питанням та особливостям державного управління розвитком
інтелектуального капіталу дипломатичних служб не приділяється
достатньої уваги. Отже, теоретичне обґрунтування впровадження
інноваційних підходів в управління розвитком інтелектуального
капіталу дипломатичної сфери, залишається науковою проблемою,
вирішення якої має важливе значення в теоретичному і практичному
аспекті, що і зумовило необхідність та актуальність проведення
даного дослідження.
Метою даної статті є дослідження причинно-наслідкових
зв’язків
та
факторів
розвитку
інтелектуального
капіталу
дипломатичних служб у системі державного управління у якості
основного чинника розвитку інноваційної дипломатії. Для досягнення
поставленої мети сформовано наступні завдання:

провести теоретичне обґрунтування основних понять
інтелектуального капіталу дипломатичних служб та розкрити суть їх
еволюційного розвитку;

на основі опрацьованих літературних джерел сформувати
основні
проблеми
формування
інтелектуального
капіталу
дипломатичних служб та визначити джерела їх походження;

обґрунтувати основні передумови виникнення та
необхідність вивчення інноваційної дипломатії;
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сформувати пропозиції по удосконаленню системи
державного управління розвитком інтелектуального капіталу
дипломатичних служб.
Виклад основного матеріалу. Сучасна дипломатія, відповідно
до визначення Е. Сатоу [6], - це «застосування інтелекту і такту
ведення офіційних відносин між урядами незалежних країн”.
Відповідно до даного визначення дипломатія входить виключно до
повноважень Міністерства закордонних справ (МЗС) країни. Однак
глобалізація та демократизація призводить до того, що професійна
дипломатія стає більш складною та навіть ставить під сумнів
територіальні обмеження традиційної дипломатії. Всередині та поза
межами
держави
з’являються
альтернативні
дипломатичні
представники, які часто діють незалежно від Міністерства
закордонних справ. Дипломатія, як професія, зазнала значних змін у
самому трактуванні поняття дипломатії, кваліфікації фахівців та
розумінні повноважень дипломата.
Із початку виникнення у Давній Греції як саме поняття
«дипломатія», так і його визначення з часом еволюціонувало. Сучасна
дипломатія часто ототожнюється з епохою, що настала після
Вестфальських мирних переговорів та дістала назву «Вестфальської
системи», яка описує «Систему міжнародних відносин після 1648 р., у
якій стверджується, що держави-учасники – це суверенні, незалежні
та рівні країни, а стабільність гарантується балансом сил,
дипломатією та міжнародним правом» [7].
Однак у сучасному світі, із збільшенням кількості гравців на
міжнародній арені, Я. Меліссен [8] запропонував найбільш стисле
визначення
сучасної
зовнішньої
політики
та
дипломатії:
«(Дипломатія)
…
визначається
як
механізм
представництва,спілкування та перемовин, за допомогою яких
держави та інші міжнародні представники ведуть свої справи».
Сучасна дипломатія характеризується наступними чинниками
впливу на інтелектуальний капітал дипломатичних служб:

особистість окремого дипломата;

фундаментальні зміни, пов'язані з технічним розвитком,
цифровізація знань в усіх сферах життя;
54


поява нових дипломатично активних представників на
міжнародній арені;

підвищення чутливості представників різних громадських
організацій до зовнішньої політики.
Неоднорідність та плюралізм мислення у сучасному суспільстві
впливають на особистість дипломата та його роботу. До прикладу, те,
як дипломат використовує соціальні медіа, сприймається як
«повідомлення» суспільству офіційної позиції держави у тому чи
іншому питанні. Це змінює сприйняття і спрямованість дипломатії, і
це повинно враховуватися при доборі кадрів, їх навчанні та
працевлаштуванні. Зважаючи на технічний прогрес та неминучу
діджиталізацію усіх сфер, на державному рівні також впроваджують
нові технічні інструменти, наприклад, засоби оцифрування, таким
чином так чи інакше впливають на функціонування адміністративного
сектору. Застосування інформаційних технологій у дипломатичній
сфері може бути як позитивним чинником, наприклад у збиранні та
обробці інформації, так і чинити певні перешкоди (стосується без
пекового фактору). Цифровізація, яка зазнає впливу соціальних медіа,
у свою чергу, впливає на збереження, здобуття або втрату довіри
громадськості до країни та її міжнародних партнерів. Поява великої
кількості нових учасників на дипломатичній арені, які беруть участь у
дипломатичних процесах за власною ініціативою, свідомо приймають
участь у вирішенні нових завдань дипломатії та формують її
інтелектуальний капітал, разом із традиційними представниками
дипломатичних служб. До таких суб'єктів належать різні національні
установи, такі як міністерства з інших напрямів, завдання яких
поширюються на зовнішню політику, міжнародні організації –
переважно підорганізації ООН або ЄС, транснаціональні компанії та
неурядові організації.
Нові учасники дипломатичної діяльності представляють
інтереси різних груп та організацій місцевого, національного та
міжнародного рівня. Розбіжності їхнього співіснування створюють
передумови виокремлення різних форм дипломатичної діяльності
залежно від поставленої мети та засобів її досягнення (таблиця 1).
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Державний сектор

Визначення
Економічна
дипломатія

Комерційна
дипломатія

Приватний сектор

Корпоративн
а дипломатія

Ділова
дипломатія

Характеристика
стосується питань економічної політики, наприклад
робота делегацій в організаціях, що встановлюють
стандарти, таких як СОТ та ЄБРР. Економічні
дипломати також контролюють та звітують про
економічну політику в зарубіжних країнах та надають
урядам країн поради, по провадженню економічної
політики. Економічна дипломатія економічні важелі
впливу, або як винагороду, або як санкцію для
досягнення певної зовнішньополітичної мети [7].
описує роботу дипломатичних місій, що стосується
підтримки бізнесу та фінансового сектору окремої
країни для забезпечення її подальшого національного
розвитку. Вона включає стимулювання внутрішніх та
зовнішніх інвестицій та також торгівлі. Важливим
аспектом роботи комерційних дипломатів є надання
інформації про експортні та інвестиційні можливості
країни, а також допомога в організації торгівельних
місій [9].
Має вирішальне значення для успішної координації
діяльності транснаціональної корпорації, складається з
двох організаційних ролей представника: бізнес
менеджера та корпоративного дипломата. Ці дві ролі
мають важливе значення «для забезпечення залучення
представників багатонаціональних структур у якості
співробітників у якості керівників представництв або
тимчасових менеджерів [10].
стосується управління процесами взаємодії між
глобальною компанією та її численними не бізнесовими
та зовнішніми партнерами. Наприклад, у дотриманні
глобальними компаніями ряду національних законів та
угод, що регулюють міжнародні багатосторонні
відносини, встановлені міжнародними організаціями,
такими як СОТ та Міжнародна організація праці
(МОП). На рівні глобальної компанії бізнеспредставники ведуть переговори з органами влади
приймаючої країни, взаємодіють з місцевими та
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Національна
дипломатія
НУО
(неурядові
організації).
Транснаціона
льна
неурядова
дипломатія

міжнародними
громадськими
організаціями,
впливаючи на місцевий та глобальний порядок
денний[11].
представляють інтереси громадянського суспільства в
економічній сфері і охоплюють широке коло питань,
починаючи від захисту прав споживачів, боротьби з
корупцією аж до відстоювання інтересів акціонерів та
екологічних питань [12].
здійснює адвокаційні заходи та провадить лобістську
діяльність
на
транснаціональному
рівні.
Транснаціональна
неурядова
дипломатія
(TНУО)передбачає діяльність, дипломатів, що працюють
на міжнародному рівні та включають такі організації,
як Грінпіс, утворюють, наприклад, коаліції проти СОТ,
ВЕФ, МВФ або інших міжнародних організацій. Т-НУО
пропонують свої власні політичні рішення на
міжнародній арені, як, наприклад, переговори щодо
угоди по Кіотському протоколу (кліматичні зміни),
приймають участь у наданні технічної допомоги
країнам, що розвиваються та в перехідній економіці,
доповнюючи, а часом навіть замінюючи національні
уряди, пропонують найсучасніші дослідження у
галузях, що мають вирішальне значення для
міжнародного розвитку, співпраці та антикризового
управління. [12].

Таблиця 1
Характеристика сучасних форм дипломатичної діяльності
Укладено автором на основі []
В епоху глобалізації акценти людської діяльності зміщуються в
бік зміни мислення. Викликом на вимоги глобалізації в розвинених
країнах помітним пріоритетом матеріальних і фінансових ресурсів
стає інтелектуальний капітал. Поява концепції інтелектуального
капіталу за часом збігається із початком розбудови нової економіки,
основним ресурсом якої є знання, здатні в процесі виробництва
створювати капітал. Інтелектуалізація економіки стає об'єктивним
процесом розширення умов використання інтелектуально-креативних
можливостей людей, надаючи праці інноваційного характеру, що в
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кінцевому підсумку забезпечить виконання завдань підвищення
економічного зростання [1].
Складовими
інтелектуального
капіталу
є
людський,
структурний (організаційний) і реляційний (соціальний) капітал. У
процесі інноваційної діяльності важлива роль відводиться творчим
здібностям людей, їх інтелекту, творчим здібностям, вмінню
знаходити нестандартні рішення складних завдань [3].
Звідси випливає, що людський капітал – це невід'ємна органічна
частина, і в той же час, це найвищий ступінь інтелектуального
капіталу. Люди, їх інтелект, знання і навички, якими вони володіють,
знаходяться в самому центрі інтелектуального капіталу і складають
його фундамент. Людський капітал це основа успішної модернізації
нашої економіки і головний фактор інноваційної активності. На рівні
організації він утворюється зусиллями співробітників, їх уродженими
і набутими знаннями, навичками, здібностями, талантом, енергією і
компетенцією [2].
Зважаючи на нові виклики сучасної дипломатичної сфери, в
Україні відчувається нестача професійно підготовлених кадрів в галузі
економічної дипломатії. До основних проблем формування
інтелектуального капіталу дипломатичної служби можна віднести
наступні чинники :
 «історична
традиція»
(обумовлена
створенням
дипломатичного корпусу незалежної України на основі кадрів,
переважно, з філологічною та юридичною освітою);
 практика зосередження такої роботи в системі Міністерства
економіки;
 недостатня увага розвитку економічної дипломатії,
обумовлена як пріоритетністю політичних та гуманітарних питань на
попередніх стадіях розбудови зовнішніх стосунків України, так і
відсутністю зацікавленості з боку вітчизняних підприємців, ділова
активність яких на світовому ринку лише останніми роками починає
набирати помітного масштабу;
 чинна в МЗС система оплати праці, яка пристосована для
стимулювання
перебування
дипломатів
за
кордоном
(у
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довгострокових відрядженнях), в той час як сучасний механізм
економічної дипломатії передбачає зосередження значної частки
роботи (особливо аналітичної) в центральному апараті Міністерства;
 відсутність дієвої відомчої системи підготовки та
перепідготовки кадрів в галузі економічної дипломатії [13].
Діяльність дипломатичної служби складається із численної
кількості окремих процесів. Ключовим ресурсом у цих процесах є
інформація, яка контекстуалізується у процесі дипломатичної
діяльності. Однак елементом доданої вартості, який робить процес
успішним або ж ні, є знання, які використовуються для оцінки
поточної ситуації та прийняття рішень.
Термін «економіка знань» або «суспільство знань»
використовується для позначення того факту, що після
сільськогосподарського та індустріального напрямків розвитку
суспільства, світ вступив у наступну фазу, яка пов’язана із розвитком
знань,
тобто
інтелектуального
капіталу.
Зростання
ролі
інтелектуального капіталу у дипломатичній сфері стало можливим
завдяки можливості збору, передачі та аналізу великих обсягів даних
завдяки постійно зростаючим можливостям ІТ. Поєднання тенденції
до відкритості та співпраці, з одного боку, та ролі інформації та знань
у формуванні конкурентних переваг країн на міждержавному рівні, з
іншого, підвищує роль інтелектуального капіталу дипломатичної
служби у процесі формування міжнародної стратегії та політики
держави.
Існуюча в країні система державного управління демонструє
свою неефективність, внутрішню суперечливість, відірваність від
громадян і, як результат, виступає однією з перепон, що стримує
здійснення модернізаційних процесів та системних перетворень в усіх
сферах розвитку суспільства. Надмірна концентрація повноважень
саме в центральних органах виконавчої влади, передусім в Уряді,
призводить до того, що вони не займаються питаннями стратегії
розвитку держави, не формують державну політику в окремих сферах
чи галузях, оскільки основні зусилля та час йде на вирішення
поточних проблем [5]. Основною проблемою в державному
управлінні інтелектуальним капіталом в діяльності дипломатичної
59

служби в Україні є недостатнє використання принципів відкритості і
прозорості та механізму електронного урядування. Через відсутність
системного підходу до управління, знання та досвід дипломатичної
діяльності накопичуються фрагментарно, не забезпечуючи їх передачу
майбутнім поколінням молодих фахівців.
Управління інтелектуальним капіталом базується на знаннях.
Таким чином, невід’ємною частиною управління інтелектуальним
капіталом
є
управління
знаннями.
Управління
знаннями
представляється як потік, спосіб передачі, інструмент комунікацій із
зовнішнім середовищем організації, тобто як механізм підсилення
інтелектуального капіталу. Однак управління інтелектуальним
капіталом це не лише управління знаннями, але й методика його
розповсюдження: управління нарощуванням інтелектуального
потенціалу, підвищення цінності та вартісна оцінка інтелектуального
капіталу [4]. Державне управління інтелектуальним капіталом у
дипломатичній сфері на сьогоднішній день не налагоджене і носить
фрагментарний характер, переважно передбачає періодичне
підвищення кваліфікації кадрів. Загальної інтегрованої системи
управління інтелектуальним капіталом дипломатичної служби наразі
не існує.
У таблиці 2 представлено інноваційну систему формування
інтелектуального капіталу дипломатичної служби. У першій колонці
вона слідує основній структурі семи функцій, за Геккертом та співавт.
[14]. У другій колонці надаються додаткові результативні показники
зміцнення інтелектуального капіталу та інтерпретація функцій для
формування взаємозв’язків та потенційних впливів на дипломатичну
діяльність у третій колонці. Запропонована система та наведені
потенційні переваги від її впровадження покликана сформувати
основи системного підходу до управління розвитком інтелектуального
капіталу дипломатичної служби та формування нового, інноваційного
напрямку розвитку дипломатичної сфери.
Таблиця 2
Інноваційна система формування інтелектуального капіталу
дипломатичної служби
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Функції
інноваційної
системи
Підприємницька

Результативний
показник зміцнення
інтелектуального
капіталу
Можливість
трансформувати
потенціал нових знань,
технологій,
мереж
та
ринків у можливості для
бізнесу.

Розвиток знань

Створення та розвиток
установ та ресурсів для
освіти, розвитку навичок
та проведення досліджень
(університети,
науководослідні установи). Заміна
формального
навчання
більш практичним..

Поширення знань
через мережі

Максимізація
ефективності від нових
знань,
наповнення
політичних
процесів
певними стандартами та
методами регулювання.

Пошукова

Вибір
конкретних
напрямків
для
інвестування у науку,
технології та інновації.
Формування
довгострокового бачення.
Визначення потреб та
побажань. Встановлення
пріоритету. В основному
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Вплив на дипломатичну
діяльність

Підтримка
галузі
у
розвитку
(глобальних)
інноваційних
мереж,
ланцюгів доданої вартості
тощо. Сприяння розвитку
та підтримка передових
національних проектів та
галузей.
Підтримка
спільних
міжнародних досліджень та
освіти.
Захист
прав
інтелектуальної власності.
Доступ до стратегічних
досліджень.

Підтримка
розвитку
інноваційної
дипломатичної
культури.
Розробка
стратегії
включення / виключення
(наприклад,
нерозповсюдження
з
міркувань безпеки).
Визначення
потенційних
співробітників та стратегії
конкурентів.
Розробка
позиції
та
стратегії для загальних чи
глобальних викликів.
Розробка
бачення
та
стратегії

Ринкова

застосовується до різних
типів учасників у країні,
регіоні чи хабі.
Створення або підтримка
(публічного) попиту
(наприклад, сприятливий
податковий
режим,
інноваційні закупівлі).
Створення (захищеного)
простору
для
випробувань,
впровадження
пілотних
проектів та, можливо,
створення нішевих ринків.

Мобілізації
ресурсів

Наявність
інтелектуального капіталу
на
різних
етапах
впровадження інновацій.
Людські
ресурси
(включаючи
іноземних
спеціалістів).

Легітимності

Боротьба з опором змінам;
Створення
коаліцій.
Формування
нової
законодавчої бази (за
необхідності)

Впровадження
стратегії
покращення доступу до
іноземних
ринків
інноваційних продуктів /
послуг:
Імпортно-експортні
тарифи
Інноваційний
меркантилізм
Кімната
для
експериментів
(правові та нормативні
умови)
Впровадження державноприватного
партнерства;
програм
обміну;
професійної мобільності та
правил
оподаткування
правила для працівників.

Розробка
стандартів,
послідовність
впровадження
політики,
формування
кодексу
проведення відповідальних
досліджень та інновацій

Розроблено автором
Поняття інноваційна дипломатія охоплює концепцію та
практику
подолання
розбіжностей
(культурних,
соціальноекономічних, технологічних тощо) за допомогою цілеспрямованих та
правильно сформованих ініціатив для поєднання ідей та відповідних
рішень із ринками та інвесторами, готовими їх оцінити та реалізувати
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їх потенціал у повній мірі [15]. Інноваційна дипломатія тісно
пов’язана з торговою та зовнішньоекономічною політикою та є її
частиною. Включає в себе цифрову та наукову дипломатію.
Інноваційна дипломатія є результатом взаємодії між еволюційними
характеристиками науки, технологій та інновацій, з одного боку, та
зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньої політики, з іншого.
Впровадження
інноваційної
складової
у
діяльність
дипломатичних служб призведе до:
 розвитку нових сфер досліджень наукової дипломатії, що
зумовлює зміни в інноваційній дипломатії. Важливість національних
економічних інтересів у цій галузі зростає, тож перед урядами
постають
нові
актуальні
питання,
такі
як
торгівля
високотехнологічними продуктами, розвиток інтелектуального
капіталу та захист інтелектуальної власності, їх стандартизація у
зовнішній політиці.
 зміни конфігурації зацікавлених сторін. Компанії та їх
представницькі організації, та місцеві/ регіональні державні органи,
неурядові організації стають все більш важливими гравцями у сфері
зовнішньої політики.
 зміни інструментарію та методів державного управління у
сфері інноваційної дипломатії, до традиційних дипломатичних
інструментів додається широкий спектр інструментів економічної та
соціальної політики.
Для підготовки нового покоління інноваційних дипломатів необхідно
зосередитися на основних завданнях, які повинен виконувати
інноваційний дипломат, підтримуючи інноваційну співпрацю:
1.
Дослідження та інформування: розуміння інноваційних
систем, виявлення можливостей та бар'єрів для співпраці та передача
їх відповідним організаціям.
2.
Вплив та сприяння: вплив на політику для поліпшення
умов співпраці з міжнародними інноваційними компаніями
(наприклад, захист інтелектуальної власності) та залучення іноземних
інвестицій, заснованих на технологіях.
3.
Розвиток та співпраця: налагодження зв’язків з особами,
що приймають рішення, розробка цільових заходів та семінарів для
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стимулювання нових міжнародних партнерських відносин, організація
місій для ознайомлення дослідників та компаній з новими
можливостями, поєднання приватних осіб / установ / компаній з
відповідними міжнародними партнерами, виступаючи у якості
міжнародного порталу для розвитку інноваційної системи країни.
4.
Активізація та масштабування: пошук або визначення
зовнішніх ресурсів для забезпечення та розширення співпраці,
визначення методів прискорення комерціалізації досліджень або
розповсюдження інновацій та побудова міжнародного партнерства,
яке використовує переваги глобалізації для інноваційного розвитку.
Основний акцент необхідно зробити на співпраці та інтеграції. Це
доречно з точки зору наукової та інноваційної дипломатії, яка
передбачає те, що обмін знаннями та співпраця найбільше
сприятимуть розвитку інноваційного середовища.
Висновки. Зі змінами в міжнародних відносинах після
закінчення «холодної війни» та із зростанням ролі інтелектуального
капіталу в економіці та міждержавній конкуренції, концепція наукової
дипломатії (розроблена на основі використання гуманітарних навиків
(soft skills) для полегшення відносин між країнами) частково втратила
своє значення. Конкурентоспроможність та торгівельні відносини
завжди відігравали визначну роль у міжнародних відносинах.
Торгівельні угоди (що регулюють умови доступу на ринки) мають
свою історію, яка сягає Середньовіччя, або навіть і раніше.
Традиційно дипломатія була прерогативою послів та
дипломатичних представників, що діють від імені МЗС та
представляють інтереси держави на міжнародному рівні. Сьогодні
управління міжнародними економічними відносинами вже не
обмежується державним рівнем, а поширюється на неурядову та
комерційну сфери. Представники таких нових групи інтересів часто є
керівниками
підприємств,
членами
цивільних
структур,
представниками НУО. Усі вони так чи інакше формують
інтелектуальний капітал дипломатичної сфери. Виходячи із даного
твердження, необхідно щоб різні зацікавлені учасники дипломатичних
процесів набували додаткових компетенцій (експерти в галузі) для
конструктивного залучення їх до політичного діалогу. І навпаки,
64

дипломатичні служби та МЗС повинні стати більш відкритими та
доступними для залучення інших суб'єктів, як державних (інші
міністерства), так і недержавних суб'єктів (бізнес-дипломати та
транснаціональні дипломати НУО) для підвищення сукупного
інтелектуального потенціалу дипломатичної сфери.
Зростання значення інтелектуального капіталу у міжнародній
діяльності сприяє розвитку інноваційних стратегій у національній та
міжнародній політиці держав. Зважаючи на це, поява поняття
інноваційної дипломатії є закономірним явищем, так як охоплює
науку, технології та їх поширення. Такий розвиток подій призводить
до зростання попиту на мультидисциплінарні навички в
дипломатичних службах.
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РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

§ 2.1 ФОРМРОВАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ
ЗАКОНОМЕРНОСЕЙ НЕЛИНЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Введение. В современной научной литературе в последние годы
весьма часто стали обращаться к проблеме так называемой «новой
экономики», в основу которой включаются такие смыслы как
глобальный характер происходящих изменений, погоня за новыми
технологиями, информатизация, формирующих новый тип рынка и
общества, «мир тонких технологий» и др. (К.Келли, И.А.Стрелец,
Г.П.Журавлева и мн. др.).
В Украине на проблемы формирования новой экономики
обратила внимание группа ученых во главе с профессором
Я.В.Котляровским, которая провела достаточно большую работу по
обобщению, структуризации систематизации по проблемам
креативизации
традиционной
экономики
и
предпосылкам
формирования новой экономики [1].
Отдавая должное указанным авторам, обратим внимание на то,
что современная экономика развивается в условиях повсеместного
усложнения
возрастания
неопределенностей,
обострения
общественно-экономических, социально-политических и ресурсноэкологических проблем, предопределяющих глубокие кризисы и
революции. Эти явления носят характер устойчивых закономерностей
и законов развития, в т.ч. связанных с нелинейным характером
экономических процессов [2].
К числу острых современных проблем традиционной экономики
общественно-экономического уклада следует, например, отнести
обострение кризиса отношений между возрастающим богатством и
расширяющейся бедностью и др. Подобных факторов воздействия на
общественно-экономическое развитие насчитываются множество. Эти
факторы в условиях нелинейно возрастающей сложности мирового
развития представляют характер цивилизационных угроз.
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В настоящей работе ставится цель в развитие известных
разработок по проблематике новой экономики обратить внимание на
необходимость более полного учета особенностей проявления
закономерностей и законов формирования усложняющейся экономики
и экономического уклада, в контексте нелинейной парадигмы
развития. В этом плане ставятся задачи обсудить такие аспекты
развития экономики как:
1) некоторые наиболее важные закономерности и законы
обострения противоречий, конфликтов, кризисов как устойчивой
закономерности развития новой экономики, формирующей факторы
неравновестности и неустойчивости, как фактора ветвлении
(бифуркации) трендов и траекторий экономического развития;
2) необходимости всемерного учета нелинейности, в том числе
порождаемой
закономерностями
«нетождественности»,
«неравенствами» «расхождениям»), конфликтными биполярностями и
др., продуцирующие турбулентность и кризисы в экономическом
развитии .
В качестве материалов данного исследования были
использованы научные статьи и электронные ресурсы. В работе
использовались как гипотетико-дедуктивные, аксиоматические
методы, структурно-функциональный подход, метод системного
анализа. Теоретико-методологическое осмысливание проводимых
исследований и результатов основывалось на принципах
постнеклассической науки исследования сложных и нелинейных
процессов [3, 4].
Изложение
основного
материала.
Исходя
из
сформулированной цели данной работы конкретизируем результаты
научно-исследовательских оценок актуальных проблем, связанных с
закономерностями и законами социально-экономического развития,
определяющие как социальный прогресс развития, так и регресс в
форме обострения социальных, экологических, экономических
расхождений, «разрывов», которые в современной науке скромно
называются
как
«социальное
неравенство»,
«социальные
противоречия», «экологические конфликты», «экономические
конфликты» др., которые приобретают характер реальной опасности
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для устойчивого развития не только на локальных, региональных и
национальных (государственных) уровнях, но и для развития
цивилизации в целом.
Из весьма большого множества законов и закономерностей
развития общественно-экономической системы, в т.ч. включающей и
экологическую составляющую, выделим лишь некоторые, играющие
наиболее заметную роль в динамке развития системы Исходя из
соответствующих работ [5-7] в этом плане приведем законы развития,
которые сгруппированы по трем направлениям: I – общие законы
развития; II – законы, отражающие свойства (особенности) развития;
III – законы, отражающие субъектно-объектные отношения.
Совокупность этих законов сводится к следующему:
I – Общие законы развития: закон неограниченного прогресса;
закон биологического разнообразия; закон естественно исторический;
закон исторической необратимости; закон ускорения научнотехнического прогресса; закон ускорения эволюции; закон
усложнения системной организации; закон нелинейности сложных
систем.
II –Законы, отражающие свойства (особенности) развития:
закон внутреннего динамического развития; закон возвышения
потребностей; закон неравномерности развития систем (закон
разновременности изменения подсистем в больших системах); закон
ограниченности природных ресурсов; закон согласования ритмики
подсистем (закон синхронизации и гармонизации системных
составляющих); закон сокращающейся предельной полезности; закон
минимума (Ю.Либих); закон S-образного развития( кривая жизни
системы).
III – Законы, отражающие субъектно-объектные отношения:
законы расхождения (Г.Спенсер): закон неравенства; закон
конкуренции; закон элиминации; закон оптимальности; закон
системного сепаратизма; закон повышения динамичности и
управляемости; закон согласования – рассогласования; закон
вытеснения сложности в надсистему.
В этом контексте обратим внимание также на такие конкретные
закономерности (законы) развития как: закон возвышения
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потребностей и как следствие его – формирование «мира
потребительства»; закон всеобщего неравенства и его проблемы
социальной стратификации; закон конкуренции как проблема
антагонизмов, закон элиминации как высшей стадии обострения
конкуренции; закономерности ускорения научного технологического
развития как фактор формирования нового социально-экономического
уклада; закон нелинейности как проблема новых смыслов в познании
ошеломляющей сложности общественного развития и формировании
новой (нелинейной) экономики и научной основы конструирования
будущего.
Некоторые из указанных закономерностей (законов) рассмотрим
несколько подробнее.
Закон возвышения потребностей – относится к числу общих
экономических факторов общественного развития, который выражает
причинно-следственную связь между развитием общественного
производства и процессом количественного и качественного
совершенствования
потребностей
общества.
Возрастающие
потребности становятся все более разнообразнее, богаче, более
развиты.
В современном, фактически антагонистическом обществе рост
богатства, в т.ч. потребителя порождает рост нищеты, в т.ч. нищеты
потребления. Эти закономерности в свою очередь предопределяют
рост потребления ресурсов биосферы и деградацию ее экономических
воспроизводственных способностей.
Удовлетворение возрастающих потребностей в современном
обществе ведет к феномену потребительства, которое превратилось
[8]
во-первых, в социальное явление, характеризующееся
выдвижением потребления и потребительских благ в качестве высших
ценностей, господствующих над другими ценностями человеческой
жизни,
во-вторых, в негативный фактор сверх потребления
природных ресурсов и разрушении экологического базиса
жизнедеятельности человека
Закон неравенства. Принимая во внимание устойчивое и
закономерное
развитие
процессов
социально-экономического
неравенства в многомерном измерении, по нашему мнению, этот
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процесс с достаточным основанием можно определить как «закон
неравенства», понимаемый как закон социальной стратификации,
отражающий устойчивые закономерности в развитии цивилизации,
характеризующие разрывы между богатыми и бедными людьми,
богатством и бедностью социумов, государств. Неравенство является
потенциальным источником социальных конфликтов, кризисов
(революций, войн).
Следственной разновидностью «закона неравенства», по
нашему мнению, можно рассматривать:
1) закон
конкуренции,
отражающего
соперничество,
антагонистические отношения между субъектами, определяемые
стремлением быстрее достигнуть какой-то по сравнению с другими
членами социума, например, экономическая конкуренция в сфере
использования природных ресурсов способствует истощительной
форме природопользования;
2) закон элиминации (от лат. elemino – изгоняю), отражающий:
а) вытеснение или полное исчезновение конкурента в результате
соперничества; б) взаимоуничтожение конкурентов процессе борьбы
за существование.
Закон элиминации можно рассматривать как высшая стадия
обострения противоречий, конкуренции, конфликтов, в отношениях
между субъектами экономических, политических и иных отношений
вплоть до взаимоуничтожения в борьбе за существование.
Законы
неравенства,
конкуренции
и
элиминации
предопределяют конфликты и кризисы как социальные, социальнополитические и социально-экономические, так и экономикоэкологические.
Разрешение
проблем
неравенства
может
рассматриваться по двум направлениям: а) решение задач уменьшения
разрыва, перераспределения благ и т.д.; б) решение задачи
целеустремленного управления неравенством.
В плане выявления причинно-следственных связей «закона
неравенства» его следует рассматривать с позиции современной
социологии, в частности, положений теории социальной
стратификации [9, 10].
71

Расслоение общества на бедных и богатых, которое в науке
называется как социальная стратификация является предметом
особого внимания современных социологов и экономистов. Проблема
социального неравенства, разрабатываемая в рамках теории
стратификации, в последние годы является предметом особого
внимании ученых и специалистов, в том числе украинской научной
общественности.
Современная теория социальной стратификации использует
множество методов классификации и способов оценки социальных
различий, в частности, методов индексации социального развития.
Принимая в внимание наше традиционное внимание к опыту
Америки, в котором действительно много интересного для нас,
рассмотрим
классификацию,
предложенную
американским
социологом Уильямом Уорнером [11], которая отражает богатство и
бедность, а также характеризуемая следующими качественными
показателями:
первые два уровня (слоя) – это потомственные аристократы и
миллионеры в первом поколении, которые сумели самостоятельно
создать свои капиталы;
третий уровень – «высокообразованные интеллектуалы» ученые и профессура университетов, банкиры и бизнесмены средней
руки, юристы и адвокаты и другие группы «деловых людей»,
владеющих капиталом, достаточным для нормальной жизни»;
четвертый уровень («белые воротнички») – рядовые врачи,
институтские
преподаватели,
школьные
учителя,
офисные
менеджеры, служащие государственных организаций и работники
частных компаний,;
пятый уровень («синие воротнички») - различные служащие
офисов,
обслуживающий
персонал,
квалифицированнее
представители рабочего класса;
шестой уровень («слой») – малоимущие, живущие на
государственное пособие, безработные, безродные бродяги, бывшие
уголовные преступники и лица, отбывающие наказание, низшие и
деклассированные элементы.
72

Аксиоматика
данной
проблемы
такова:
1)
законы
существования и развития всего живого на планете Земля таковы:
непоколебимость законов конкуренции и неравенства, от которых
никуда не деться, и которые необходимо изучать и использовать; 2)
законы конкуренции и неравенства всегда были и будут в будущем
движущей силой острых конфликтов и революций; 3) исходя из
указанных выше закономерностей невозможно построить общество
всеобщего равенства и всеобщего благоденствия;
Исходя из рассмотренных выше закономерностей можно
сформулировать следующую парадигму построения относительно
стабильного общественного развития и закономерно обусловленном
существовании неравенства теоретически взаимно в определенном
будущем при условии:
а) формирования новой экономики, ориентированной на
создание интеллектуально управляемого нового общественноэкономического уклада, построенного на принципах всеобъемлющей
экологизации, социализации, гуманитаризации и ноосферизации всех
сфер человеческой деятельности;
б) формирование новой экономики и нового общественноэкономического уклада в решении конвергенции с новым (седьмым)
экономическим укладом, о котором ученые начинают говорить как о
социально-ориентированном [12].
Проявление закона неравенства в его
общих формах
обострении усугубляет в той или иной мере мировой порядок,
разрешение которых
может решаться двумя способами:
революционным путем, если отсутствуют соответствующие
противодействия;
путем
проведения
крупных
реформ,
способствующих экономическому процветанию и искоренению
бедности.
Известный немецко-американский политический философ
Томас Погге утверждает следующее [13]: бедность существовала
всегда и будет существовать всегда. Задача решения этой проблемы
заключается в ликвидации громадной пропасти между богатством и
бедностью и установлением более справедливого мирового порядка.
По мнению Т.Погге новому мировому порядку в этой сфере могут
73

способствовать даже маленькие реформы. Например, для вывода из
под черты бедности людей, живущих менее чем на два доллара в день,
необходимо всего лишь 300 млрд. долл США (это всего лишь
0,6%совокупного дохода населения мира). Для искоренения бедности
в мире наиболее развитым странам следует ограничить свои
жизненные стандарты всего на 1%, не более.
К вышеизложенному добавим следующее:
1) затрата на милитаризацию в мире уже приблизились к 1,5
трлн. долл. США;
2) если бы все страны мира жили также как США, которые
больше всех потребляют ресурсов, то понадобилось бы 5 планет
Земля, если бы все жили как в Российской Федерации, то
понадобилось бы 3,3 планеты (расчеты проведены Международной
исследовательской организацией Global Footprint Network в 2019 г.
[14].
Закономерности
ускорения
научно-технологического
развития. Одной из закономерностей современного научнотехничческого развития (НТР) является все большее ускорение его
темпов [15]. На ускорение НТР оказывает влияние большое число
факторов: увеличение затрат на научные исследования и в
технологии; целенаправленное расширение фундаментальных и
прикладных исследований; расширение сфер приложения научнотехнического прогресса не только к промышленности, космосу, но и
практически ко всем сторонам жизнедеятельности общества
(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, медицина,
образование, быт, охрана окружающей среды и др.).
К числу особо важной закономерности НТР, по нашему
мнению, следует отнести то, что оно формирует новые социальные,
культурные и экологические смыслы, связанные, с одной стороны,
гуманизацией и ноосферизацией общественного экономического и
технологиеского укладов; с другой стороны, - оно становится
действенным
средством,
изменяющим
самого
человека,
«очеловечиванием» мира техники и технологий.
Закон
нелинейности
–
отражает
фундаментальную
закономерность сложных развивающихся систем, в том числе
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экономических, социальных, экологических, политических и иных,
заключающиеся в том, что они, строго говоря, являются нелинейными
[16]. Этот закон предопределяет необходимость делинеаризации
нашего мышления, мировоззрения и формирования новых
нелинейных подходов к исследованию и управлению социальноэкономическими, экономико-экологическими и другими явлениями и
процессами.
Современные тенденции делинеаризации общественных
явлений предопределили развитие таких научных направлений как
нелинейная экономическая динамика [17], нелинейная экономика [18]
и др.
В
настоящей
работе
нелинейная
экономика
нами
рассматривается
как
научное
направление
в
экономике,
разрабатывающее проблему смыслов использовании опыта
нелинейной динамики и синергетики в познании и управлении
сложными экономическими процессами [19].
В этом контексте экономические, экономико-экологические, а
также общество в целом рассматриваются как нелинейные системы.
По нашему мнению, указанные системы можно рассматривать как
целеустремленные (развивающиеся) системы, которые обладают
такими свойствами как [20, с.90]:
а) способность адаптации к требованиям внешней по
отношению к системе среды и формирования цели для достижения
этих требований при условии существенно меняющихся ситуаций;
б) способность определения альтернативы всех изменений
нелинейной среды и осуществления целесообразного выбора
альтернативы для достижения целей в складывающихся условиях.
В контексте нелинейной парадигмы развития обратим внимание
на некоторые важные закономерности преобразования в науке и
технике, в системе общественно-экономических отношений, формах
организации и управления предопределяют тенденции формирования
качественно новой, определяемой в данной работе как нелинейной
экономики,
которая
строится
на
принципах
идеологем
постнеклассической науки, нового типа мышления - нелинейного,
способного к изменениям и адекватному реагированию на усложнения
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и
трансформации
социально-экономических
и
экономикоэкологических систем.
Нелинейная парадигма формирования новой экономики, с одной
стороны, ориентированной на необходимость всеобъемлющего учета
усложняющихся закономерностей и законов современного развития,
преодоления возрастающих цивилизационных кризисов и реализацию
идей нового мирового порядка, ноосфероризацию, социологизацию и
гуманитаризацию общественного развития, отражающих приоритеты
благополучия и достоинства человеческой личности.
С другой стороны, нелинейная парадигма развития новой
экономики предполагает, что любые экономические и социальноэкономические системы, развивающиеся в условиях острых
противоречий, конфликтов, в том числе, связанных с рассмотренными
выше с социально-экономическими стратификациями, должны
рассматриваться с позиции теории сложных развивающихся систем,
которые являются нелинейными [21].
В свою очередь, система научных знаний об управлении
такими сложными системами рассматривается как теория
нелинейного управления. Такая система управления должна
принимать во внимание генезис нелинейности развивающихся систем.
В данном случае под генезисом нелинейности системы (объекта,
процесса)
понимается
совокупный
процесс
зарождения
происхождения) и становления развивающейся системы. Нелинейной
системой может быть только развивающаяся (изменяемая) система,
содержание которой можно свести к следующему: сложная
самореализуемая система управляющая своими информационноэнергетическими потоками и вместе с тем создающая новую
информацию о системе.
Указанные выше свойства развивающихся систем в конечном
итоге определяют интегрированное свойство, которое можно
квалифицировать как нелинейность, а управление такими системами
должны рассматривать как нелинейное управление.
Постулируя вышеизложенную проблематику проблем в
контексте перспектив формирования новой экологизированной и
социализированной экономики во взаимосвязи с новым седьмым
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укладом, акцентируем внимание на главного субъекта всех этих
проблем – человека важнейшей доминанты нашего бытия.
Эта проблема чрезвычайно интересна и исключительно важна
вследствие ее закономерной противоречивости, которая заключается в
следующем.
С одной стороны, «человек есть мера всех вещей (Протогор)
«человек – это Смертный Бог» (Гермес Трисмегист), т.е.все формы
деятельности
развития
(экономическое,
технологическое,
экологическое, социальное) должны служить на пользу человека,
уважение к человеку – условие, без которого нет для нас движения
вперед.
В этом плане все проекты преобразования должны быть
«человеко-ориентированными», т.е. «Все во имя человека», для блага
человека.
С другой стороны, Человек- это творец в социальноэкономическом, технологическом и иных пространствах и времени
развития цивилизации. Человек – творец не только самого себя и
своей судьбы, но и является творцом окружающего мира [22].
Вероятно лучшие определения творчества человека дали теолог
Николай Кузанский (ХV в.) и философ эпохи «Возрождения»
Мирандола Джованни (ХVI в.).
По утверждению Н.Кузананского – человек обладает уникально
способностью, сохраняя индивидуальность, «Ощущать Божественное,
абсолютное начало мира».
В работе М.Джованни «Речь о достоинстве человека»
утверждается, что человек свободный творец самого себя, своей
судьбы и жизни вокруг. а также то, что «человека по праву называют
и считают великим чудом, живым существом, действительно
достойным восхищения.
Одним словом, о человеке – творце можно сказать словами
известного афоризма «Каждый способен на многое, но, к сожалению,
не каждый знает на что он способен».
Результатом «способностей на многое» считалось покорение
природы, преобразование и нещадное уничтожение природы –
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Матери, родившей человечество и которая … до сих пор терпеливо
кормит неразумного сына, дает жизнь новым поколениям людей»
чрезвычайно интересна и исключительно сложна вследствие
закономерной противоречивости [23].
Выводы. В заключение отметим, что в настоящее время
формируются вполне очевидные и реализуемые предпосылки
формирования
новой
экономикина
принципах
идеологем
постнеклассической науки, нового типа мышления – нелинейного и
открытого к изменениям и адекватному реагированию на сложные
трансформации
социально-экономических
и
экономикоэкологических систем.
Применение постнеклассической методологии формирования
новой нелинейной экономики методов нелинейного управления
сложными
социально-экономическими
и
экономикоэкологогическими процессами позволяет нетрадиционно (по
сравнению с традиционной нелинейнйой методологией) под другим
углом зрения рассматривать усложняющиеся процессы, в том числе
связанные с рассмотренными относительно подробно в данной работе
социально-экономических
стратификаций
(«первенство»,
«расхождение» и др.), что дает возможность:
а) при формировании нелинейной экономики более объективно
учитывать
ускоряющийся
динамический
конфликтный
и
противоречивый характер экономического развития современного
общества;
б) выявлять механизмы развития экономических, социальных,
экологических, технологических изменений во взаимосвязи с
политическими и иными трансформациями на различных уровнях
организации общества.
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РОЗДІЛ 3. ПРАВО
§ 3.1 ЕЛЕКТРОННЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Вступ. Згідно з кримінальним процесуальним законодавством
України слідчий – це службова особа правоохоронного органу, яка
уповноважена в межах компетенції здійснювати досудове
розслідування. Особлива роль у кримінальному провадженні
відведена керівнику органу досудового розслідування, який
уповноважений організовувати досудове розслідування та прокурору
який уповноважений здійснювати нагляд за додержанням законів під
час проведення досудового розслідування у формі процесуального
керівництва. Відповідно ефективне виконання завдань кримінального
провадження неможливо без якісної, налагодженої, законодавчо
урегульованої взаємодії слідчого із керівником органу досудового
розслідування, прокурором та слідчим суддею за умови виконання
кожним із них визначених законом повноважень. У зв’язку з цим в
Україні на сьогодні особливої актуальності набуло питання
запровадження електронного кримінального провадження.
Про необхідність створення та впровадження в кримінальний
процес України електронного кримінального провадження відмічають
керівники прокуратури та слідчих підрозділів. Крім того, до сьогодні
неодноразово відбувалися спроби поступового вжиття заходів щодо
створення
та
впровадження
електронного
кримінального
провадження. У 2018 році Генеральний прокурор України
проінформував про закупівлю необхідного обладнання та прийняття в
дослідну експлуатацію системи електронного документообігу.
Передбачалося, що наступним кроком буде перехід до електронного
кримінального провадження[1].
В подальшому, за інформацією Офісу Генерального прокурора,
старт
пілотного
проекту
із
запровадження
електронного
кримінального провадження eCase було заплановано на 30 квітня 2020
року. Планувалося, що «після тестування системи на базі НАБУ,
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САП та Вищого антикорупційного суду можна буде зробити
висновки щодо її подальшого використання та можливості
розширення на всі правоохоронні органи»[2].
Начальник Головного слідчого управління Національної поліції
України (ГСУ) М. С. Цуцкірідзе вбачає, що для забезпечення
безперервності та підзвітності проведення досудового розслідування,
поряд із пріоритетними напрямами розвитку ГСУ є необхідність у
розробленні й впровадженні єдиної електронної системи роботи з
даними і матеріалами досудових розслідувань у партнерстві з
органами прокуратури та судами (e-case management system)[3].
Виклад основного матеріалу. Як вбачається, питання
запровадження електронного кримінального провадження не
залишається поза увагою у керівництва правоохоронних органів
держави. Цьому питанню присвячено ряд наукових досліджень
вчених, а саме: Р. Аузіної, О. Д. Жученко, Д.В. Дабіжі, І. Каланчеї,
А. Каліної, Д.А. Патрелюка, Л.Р. Сердюк, А. В. Столітнього,
В. М. Трофименка, О. Ю. Татарова, Я. Холберга, Г. Л. Чигриної,
С. С. Чернявського та ін.
Зокрема, науковою роботою, на яку необхідно звернути увагу, є
дисертаційне
дослідження
А. В.
Столітнього
«Електронне
кримінальне провадження на досудовому розслідуванні» (2018). В
одному з підрозділів якого розглянуто електронний сегмент як
невід’ємну
процесуальну
складову
сучасного
досудового
розслідування, від якого залежить настання ключових юридичних
фактів на даній стадії. Аргументовано, що історичний розвиток цього
явища вказує на поступову трансформацію процесуальних дій в
електронний формат ще з початку ХХ ст. Із введенням Єдиного
реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) вони частково отримали
вираження у електронній формі, що загалом утворило прототип
електронного кримінального провадження.
Питанню електронного кримінального провадження як напряму
подолання протидії кримінальному переслідуванню присвятив свою
роботу Д. А. Патрелюк, зарубіжний досвід впровадження та
використання
електронного
кримінального
провадження
досліджували О. Ю. Татаров, С. С. Чернявський та Г. Л. Чигрина,
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значення електронного документообігу у формуванні електронного
кримінального провадження у своїй роботі висвітлила О.Д. Жученко.
Безперечно, результати досліджень даних науковців, які викладенні в
обґрунтованих висновках, можуть стати основою для створення
правових передумов впровадження електронного кримінального
провадження,
що
сприятиме
удосконаленню
кримінальної
процесуальної діяльності в цілому. Проте, на сьогодні питання щодо
електронного кримінального провадження в умовах дії чинного КПК
України досі залишається невирішеним, окрім деяких аспектів, що
свідчить про необхідність більш детального його вивчення.
Електронне кримінальне провадження має ряд переваг перед
існуючим на сьогодні паперовим кримінальним провадженням. Серед
яких: швидкий обмін процесуальними документами у кримінальних
провадженнях між його учасниками, що сприяє спрощенню роботи в
першу чергу органів досудового розслідування, прокурорів та суддів;
можливість он-лайн погодження чи відмови у погодженні прокурором
клопотань слідчого; можливість он-лайн розгляду слідчим суддею
клопотань слідчого та здійснення он-лайн судового контролю за
дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному
провадженні; зменшення корупційних ризиків у кримінальній
процесуальній діяльності тощо. Про що нам свідчить вже існуючий на
сьогодні зарубіжний досвід впровадження та використання
електронного формату кримінальної процесуальної діяльності.
Як приклад можна навести досвід Грузії, який описали у своїй
роботі О. Ю. Татаров та С.С. Чернявський. Досудове розслідування в
Грузії, як і в Україні розпочинається з моменту внесення відомостей
до так званого «єдиного електронного реєстру кримінальних справ».
В Україні, порядок внесення слідчими відомостей до ЄРДР визначено
в Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових
розслідувань, затверджено наказом Генеральної прокуратури України
від 06.04.2016 № 139 (Положення). Де в п. 1 р. 2 зазначено перелік
відомостей які вносяться до реєстру. Проте, в Положенні не
передбачено внесення до реєстру протоколів слідчих дій, запитів та
відповідей на них. На відміну від ЄРДР, який ведеться в Україні, в
Грузії до «електронної кримінальної справи» слідчий додає всі
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матеріали провадження. Доступ до такої електронної справи має
слідчий, якому доручено провадження, начальник слідчого відділу (у
порядку загального контролю) та прокурор. Що дає їм змогу
безперешкодно і вчасно здійснювати визначені в законі
повноваження.
Серед переваг ведення «електронної кримінальної справи»
О. Ю. Татаров та С.С. Чернявський відмічають можливість слідчого
оперативно узгоджувати з керівником слідчого підрозділу та
прокурором деякі рішення по кримінальному провадженню (про
затримання особи або проведення окремих слідчих дій). В
електронному вигляді фіксуються вказівки керівника слідчого
підрозділу в конкретній справі, та приєднуються до матеріалів
кримінального провадження.
Вільний доступ керівника органу досудового розслідування до
«електронної кримінальної справи», якими займаються підлеглі йому
слідчі дає можливість йому здійснювати ефективний контроль за
їхньою процесуальною діяльністю, вчасно виявляти порушення та
давати вказівки по кримінальним провадженням. Вказівки керівника
слідчого підрозділу, які дані слідчому по конкретній справі
фіксуються в електронному вигляді та приєднуються до матеріалів
провадження.
Прокурори Грузії, які здійснюють процесуальне керівництво
слідством, маючи доступ до електронного реєстру, своєчасно
перевіряють законність і повноту проведених слідчим процесуальних
дій, а також обґрунтованість прийнятих ним рішень[4].
Слід відмітити, що Грузія не єдина країна яка має досвід у
запровадженні «електронної кримінальної справи». Згідно зі ст. 42-1
КПК Республіки Казахстан особа, що веде кримінальний процес, на
свій розсуд може вести кримінальне судочинство в електронному
форматі, про що виноситься вмотивована постанова[5]. Статтею 210
КПК Естонської Республіки передбачена інформаційна система
обробки електронних справ/файлів, яка ведеться для обробки
процесуальної інформації та персональних даних[6].
За нормами КПК Литовської Республіки в кримінальному
процесі паперові та електронні документи мають однакову юридичну
84

силу, однак перевага надається саме електронній формі. У ст. 81 КПК
Литовської Республіки, встановлено особливості використання
інформаційних та електронних комунікаційних технологій у
кримінальних справах. Зокрема, визначається електронний формат
процесуальних документів та їх форма (з посиланням на нормативноправові акти, що регулюють це питання), механізм отримання
процесуальних документів за допомогою електронних засобів,
правила застосування суб’єктами кримінального провадження
електронної системи Integruotos baudžiamojo proceso informacinės
sistemos (ІBPS) та порядок її роботи тощо. Вказана електронна
система введена в експлуатацію 1 січня 2016 року. Планування
проекту із запровадження в Литовській Республіці ЕКП тривало два
роки, реалізація відбувалась протягом трьох років, із яких один рік
проводилося тестування[7, с. 63-64].
Електронне кримінальне провадження Чеської Республіки
функціонує на основі чеської моделі E-Case Management System
(eCMS), яка розроблена чеською поліцією та введена в дію у 2006 році
спочатку на рівні одного краю, а потім по всій країні. Прокуратура
також використовує вказану eCMS на підставі договору, при цьому
послуговується власними системами, не поєднаними з електронними
системами поліції та суду. Незважаючи на існування eCMS, на
відмінну від Грузії, прокурор скеровує до суду документи (клопотання
під час досудового розслідування, обвинувальний акт тощо)
винятково в паперовому вигляді. Також слід відмітити, що eCMS діє
на підставі підзаконного акта та є обов’язковою лише для поліції, на
відмінно від ЄРДР, який закріплений у КПК України, тобто є
процесуальним електронним сегментом досудового розслідування, а
також спільним і обов’язковим для сторони обвинувачення. Окрім,
власне, кримінального провадження, електронна система eCMS
включає всю діяльність поліції (адміністративну практику,
профілактику правопорушень, документообіг, статистику тощо)[8, с.
138-139].
Зарубіжний
досвід
з
використання
«електронного
кримінального провадження» свідчить про те, що використання в
кримінальному процесі цифрових технологій і засобів дає змогу не
85

тільки
спростити
процес
збирання
доказів,
оформлення
процесуальних та інших документів, а й значно прискорити досудове
розслідування та розгляд справи в суді.
Про
необхідність
правильного
використання
переваг
електронного документообігу у процесі формування електронного
кримінального провадження, який наразі триває в Україні зазначає
О. Д. Жученко. Зокрема автор акцентує увагу, що момент складання
електронного документу повинен відображати час прийняття рішення
у кримінальному провадженні або завершення проведення слідчої дії.
Відповідно до вимог законодавства, електронний документ повинен
містити електронну позначку часу, яка засвідчує наявність
електронних даних на момент часу, відображати момент створення
документу з усіма даними, які в ньому містяться. У свою чергу,
створення електронного документа завершується накладанням
електронного підпису, який також використовується для ідентифікації
автора документу[9].
Також, електронне кримінальне провадження дозволить
мінімізувати факти втрати матеріалів кримінального провадження,
знищення та підробки документів або інших фактів зловживань,
фальсифікацій у кримінальному провадженні зі сторони посадових
осіб, які діють по кримінальному провадженню у межах своїх
повноважень, тощо.
Висновки. Як зазначено вище, на сьогодні в Україні початок
досудового розслідування вже переведено в електронну форму. Проте,
з метою налагодження ефективної взаємодії між слідчим, керівником
органу досудового розслідування, прокурором та слідчим суддею, ми
вважаємо, що було б доречно поступово перейти до електронного
кримінального провадження, як це вбачається із досвіду Грузії та
інших країнах. Що надасть можливість слідчому погоджувати
рішення по кримінальному провадженню з прокурором у визначених
законом випадках, а керівник органу досудового розслідування,
прокурор та слідчий суддя при необхідності матимуть доступ до всіх
матеріалів кримінального провадження без їх фізичного витребування
для здійснення своїх повноважень із організації досудового
розслідування, здійснення контролю за діяльністю слідчих та за
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дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному
провадженні. Також, забезпечити доступ слідчих до інформаційних
баз даних, які містять інформацію необхідну для прийняття рішень по
кримінальним провадженням.
Для подальшого ефективного запровадження електронного
кримінального провадження дане питання потребує нормативноправового врегулювання, щодо порядку провадження досудового
розслідування в електронному форматі. Як один із варіантів
вирішення цієї проблеми запропоновано «імплементувати у
кримінальне процесуальне законодавство України такі положення
зарубіжного досвіду правового регулювання діяльності слідчих
підрозділів: щодо нормативного закріплення у КПК України
проведення кримінального провадження в електронному форматі (ст.
42-1 Глави 5 КПК Республіки Казахстан «Формат кримінального
судочинства» та щодо інформаційної системи обробки електронних
справ/ файлів, яка ведеться для обробки процесуальної інформації та
персональних даних (§ 210 КПК Естонської республіки)[10, c. 293], з
чим ми погоджуємося. Також на нашу думку, передумовою правового
регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням електронного
кримінального провадження можуть стати закони України «Про
інформацію»,
«Про
захист
інформації
в
інформаційнотелекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних»,
«Про електронний цифровий підпис» тощо. Відповідно порядок
роботи з документами, які містять службову інформацію або
державну таємницю регулюватиметься законодавством, що діє у цій
сфері.
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§ 3.2 АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНСАЙДЕРСЬКІЙ ІНФОРМАЦІЇ У
ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Вступ. Статтю присвячено аналізу інсайдерських загроз
інформаційній безпеці у виконавчому провадженні, зростання ролі
яких обумовлено створенням в Україні інституту приватних
виконавців та розвитком технологій роботи з інформацією.
Автор звертає увагу на недостатню захищеність конфіденційної
інформації у виконавчому провадженні. Причиною такого стану
запропоновано вважати природну обмеженість системи виявлення та
попередження витоку інформації (Data Leakage Prevention, DLPсистеми), яка не здатна реагувати на нові, або непередбачені
протоколом чинники. Окрім того, зазначена система не дозволяє
дізнатися про факт її злому.
Наголошено на небезпеці надмірної впевненості приватних
виконавців у тому, що їх інструменти, ключі та паролі захищають
потрібні файли, оскільки динамічний характер сучасної роботи може
змінити цінність файлу дуже швидко.
Проаналізовано найбільш типові інсайдерські загрози
виконавчому провадженню: низький рівень дисципліни роботи з
інформацією, передача інформації звільненими співробітниками,
можливість адміністраторів Реєстру та державних службовців
Міністерства юстиції заходити під універсальними ключами у будьяке провадження та знаходити найбільш перспективні, з точки зору
матеріальної вигоди, виконавчі провадження тощо.
Розгляд методу тотального моніторингу за діяльністю
співробітників дозволив виявити його низьку ефективність та
наявність ряду негативних наслідків: погіршення корпоративної
культури, зниження ефективності праці.
Запропоновано файлоорієнтований підхід до реалізації
інформаційної безпеки та протидії інсайдерським загрозам. Зокрема,
автор пропонує механізм спостереження за даними, відстежування
динаміки їх зміни та переміщення, що дозволяє створити ефект
«всеохоплюючої прозорості» всієї інформації для керівника. Окрім
того, зазначений підхід дає можливість оперативного реагування на
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загрози внаслідок отримання маркерів – сповіщень про раптову зміну
в процесі обігу інформації.
Виклад основного матеріалу. Ось уже третій рік в Україні
функціонує інститут приватних виконавців. Його втілення дозволило
вирішити ряд проблем, в першу чергу – розширивши можливості
громадян щодо практичного захисту своїх прав та законних інтересів.
І якщо для розвинених країн світу такий механізм аж ніяк не можна
назвати новелою, то як вітчизняна система правосуддя, так і пересічні
громадяни України ще тільки звикають до можливостей та
особливостей нового формату виконання рішень.
З огляду на особливості використовуваної приватними
виконавцями інформації, зокрема належність частини цієї інформації
до конфіденційної, вкрай гостро постає проблема захисту інформації в
процесі виконавчого провадження. Серйозною небезпекою в
зазначеному контексті, є
інсайдерські загрози втрати даних.
Загострюють зазначену проблему високі темпи розвитку
інформаційно-комп’ютерних технологій, що в сукупності зі стрімкою
модернізацією сервісів обміну інформацією породжують нові, почасти
непередбачувані можливості для маніпуляції інформацією, в тому
числі – з корисливою метою. Попри впровадження безпекових
технологій, інформаційні загрози не втрачають своїх позицій, навпаки,
з кожним роком розширюючи спектр власних можливостей. Саме
тому, проблематика інсайдерських загроз втрати даних та
інформаційної безпеки виконавчого провадження наразі є актуальною
як в Україні, так і за кордоном.
Окремі складові проблематики протидії інсайдерським загрозам
розглядали у своїх працях такі вітчизняні дослідники, як А. С. Бевза,
Г.М.Гулак, Б. А. Кормич, І. П. Мігус, І. М. Мужик, А. Ю. НашинецьНаумова, Т. В. Німченко, В. С. Цимбалюк, С. Ф. Філоненко. Однак,
впровадження в Україні інституту приватного виконання рішень та
стрімкий розвиток інформаційних технологій вимагають проведення
нових досліджень, орієнтованих на пошук підходів до виявлення,
локалізації та усунення інсайдерських загроз у
виконавчому
провадженні.
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В
суспільстві,
де
кожен
громадянин
оснащений
високотехнологічними гаджетами, що дозволяють отримувати,
зберігати та обробляти інформацію з нечуваною раніше швидкістю,
інсайдерська загроза – це найбільший щоденний ризик безпеки
інформації, з яким стикаються люди, змушені працювати з
конфіденційною інформацією. При цьому, як не дивно, усвідомлення
ролі інсайдерських загроз часто призводить до почуття хибної
впевненості у розумінні проблеми та захищеності від неї. Так,
наприклад, багато користувачів, які працюють в
Єдиному
державному реєстрі виконавчих проваджень (ЄДРВП), переконані, що
встановлені програмні інструменти для припинення ексфільтрації
даних, упереджують інсайдерську загрозу. Але жорстока правда
полягає в тому, що кращого теперішнього, часто недостатньо. Досі
існує великий розрив у типовому пакеті безпеки і дійсністю. Це дедалі
частіше наражає дані ЄРДВП та діяльність по примусовому
виконанню рішень на небезпеку [1].
Більшість органів та осіб, які ведуть діяльність по примусовому
виконанню рішень за останні кілька років, отримали свій пакет
інформаційної безпеки від утримувача реєстру, тобто Міністерства
юстиції. Не варто відмовлятися від цінності цих зусиль, але потрібно
вказати на статистику, що демонструє постійну тенденцію до
зростання інцидентних загроз. Такі зусилля наразі визначено
положеннями Закону України «Про Концепцію Національної
програми інформатизації» [2]. Ми регулярно дізнаємось про черговий
гучний інсайдерський інцидент, який здивував, збентежив спільноту
фахівців і завдав значної шкоди державному або приватному
виконавцю, які були надмірно впевнені у своєму герметичному пакеті
безпеки.
Майже всі звичайні засоби захисту інформації керуються
політикою та правилами визначеними адміністратором Реєстру. DLP,
EDR, CASB тощо, мають чудову ефективність щодо пошуку,
позначення та інколи навіть припинення злочинних дій на основі
визначених правил та політик [3]. Так, наприклад, згадувані системи
виявлення та попередження витоку інформації (Data Leakage
Prevention, DLP-системи) проводять сканування можливих каналів
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витоку даних в реальному масштабі часу, а також можуть
контролювати дії користувачів і процеси обробки та передачі
інформації у межах інформаційної системи. При цьому такі системи
здатні розпізнавати інформацію за певними категоріями [4, с. 68]. Але,
в кращих традиціях діалектики, саме в цьому і криється основна
проблема, адже вони можуть шукати лише те, що їм вказано
шукати. Тобто теоретично доволі стійкий та захищений механізм на
практиці є доволі обмеженим. Існує ряд малопередбачуваних або
взагалі непередбачуваних чинників, серед який ключову роль відіграє
антропогенний (людський) фактор. З огляду на неможливість
передбачення всіх гіпотетичних способів отримання інсайдером
заданого файлу або типу інформації, зловмисники та конкуренти
завжди будуть на один або й кілька кроків попереду. Таким чином,
захист інформації в наведеній системі характеризується низьким
рівнем прогнозування загроз, що навіть за вкрай оперативного
реагування дозволяє розраховувати лише на реагування постфактум,
локалізацію шкоди та недопущення повторного застосування вже
використаного зловмисниками каналу. Окрім того, вже сьогодні існує
багато способів розшифровки даних, які традиційні рішення DLP
просто не можуть охопити. Це обумовлено, у тому числі тим, що
традиційний DLP фокусується на пристроях та мережах, але такі
інформаційні інструменти як Bluetooth, Airdrop тощо, не завжди
відображаються на кожному пристрої або мережі.
Говорячи про саму методику, то розпізнавання конфіденційної
інформації в DLP-системах виробляється двома способами: аналізом
формальних ознак (наприклад, грифа документа, спеціально введених
міток, порівнянням хеш-функції) і аналізом контенту [11].
Перший дозволяє уникнути помилкових повідомлень про небезпеку,
але вимагає підтвердження попередньої класифікації документів,
впровадження міток, збору сигнатур і подібне. При цьому, пропуски
конфіденційної інформації цілком вірогідні, якщо конфіденційний
документ не піддавався попередній класифікації.
Другий спосіб часто допускає помилкові спрацьовування, проте
дає можливість виявити пересилання конфіденційної інформації, і не
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тільки серед засекречених документів із наданим крифом. У
ефективних DLP-системах обидва способи зазвичай поєднуються.
До складу DLP-систем входять складові модулі мережевого рівня і
компоненти рівня хоста, але автор статті не ставить собі на меті
ретельно вивчати технічні особливості цих систем. Більше того,
метою є виділення адміністративно-правових засад застосування
ефективних систем захисту інформації [11].
Додатковою загрозою є надмірна впевненість значної кількості
суб’єктів сфери примусового виконання рішень у тому, що їх
інструменти, ключі та паролі зосереджені на потрібних файлах і
потрібних даних. При цьому вони, як користувачі, створюють нові
файли щодня, а динамічний характер сучасної роботи означає, що
даний файл може перейти від низької вартості незавершеного
провадження до високочутливої інновації, що не спрацьовує протягом
одного дня. Відповідно, на практиці неможливо передбачити усі
потенційно цінні, чутливі й вразливі файли та типи даних у цій
діяльності. Доволі показовими є свіжі приклади, коли були затримані
злочинні угруповання, які викрадали й копіювали ключі нотаріусів,
реєстраторів та виконавців, з метою здійснення від їх імені
незаконних реєстраційних та виконавчих дій. При цьому,
неодноразовими були випадки викрадення та копіювання ключів та
паролів колегами по кабінету державних виконавців або ж
помічниками приватних виконавців. Після чого флешки з
копійованими ключами передавались зловмисникам за винагороду, а
сам власник не мав ніякої уяви про начебто вчинені ним дії [5].
Висока небезпека такого методу зловмисників полягає якраз у значній
інерції процесів, що породжують суттєву відтермінованість їх
виявлення. Адже можуть минути не дні, а тижні, й навіть – місяці, з
моменту вчинення дії від імені постраждалих. А це, в свою чергу, не
лише збільшує обсяг завданих збитків, а й ускладнює пошук каналу
витоку інформації та виявлення винних.
Водночас, крім вказаних, умисно вчинених інформаційних атак,
можуть мати місце неочевидні хибні дії, на які мало хто звертає увагу.
Мова йде про копіювання інформації про хід провадження або
клієнтів-стягувачів, яка традиційно не визнається особливо
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охоронюваною. Можливість адміністраторів Реєстру та державних
службовців Міністерства юстиції заходити під універсальними
ключами у будь-яке провадження, відслідковувати хід виконавчих дій
та знаходити найбільш перспективні, з точки зору матеріальної
вигоди, виконавчі провадження, дає широке поле для зловживань.
Звичайно, такі дії не можна назвати відверто злочинними. Це більше
схоже навіть не на крадіжку інформації, а на непорядну конкуренцію.
Хоча такі дії суперечать Закону України «Про виконавче
провадження», де чітко зазначено, що інформація виконавчого
провадження має конфіденційний статус та може бути відкрита тільки
сторонам провадження, стягувачу та боржнику [6]. І як наслідок,
виконавець отримує дії конкурентів, які переманюють стягувачів.
Іноді це навіть може набувати форми відвертого тиску з вимогою
передати ті чи інші (зазвичай – особливо вигідні) провадження
іншому виконавцю.
Однак, навіть якщо виконавець зміг виокремити потенційно
цінні або чутливі файли зі своєї діяльності, він не може просто
заблокувати їх усі, адже для цього доведеться перемістити значний
масив інформації. Такі речі, як вхідний пароль, ключ доступу, списки
виконавчих проваджень та інформація щодо стягувачів і боржників,
повинні переміщуватися між ним та його колегами, навіть поза його
діяльністю, в Єдиний реєстр боржників. Таким чином, виконавець
фактично створює прогалини в політиці власної інформаційної
безпеки, і це природно привертає увагу зловмисників, полегшуючи їм
пошук методів обходу захисту або способів отримання інсайдерських
файлів.
Другий фатальний недолік звичайних засобів безпеки, таких як
DLP: вони не знають, коли їх зламали. Такі засоби зосереджені на
перегляді конкретних дій користувача. Якщо ж дія користувача
виходить за межі визначених адміністратором правил, вони не бачать
її, а отже і виконавець її не бачить. На практиці це означає, що коли
зловмисники знаходять спосіб оминути DLP, виконавець, швидше за
все, не матиме уявлення про загрозу і не застосує заходи боротьби. Як
наслідок, в більшості випадків виконавець може виявити втрату даних
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лише постфактум – після настання матеріального збитку, наприклад –
коли конкурент відкриває провадження на користь його стягувачів.
Вказана антропогенна загроза вимагає запровадження чітких правил
користування даними у процесі виконання рішень, які слід
прописувати в трудовому контракті або посадових інструкціях
виконавців та їх помічників. Вся проблема з жорсткими правилами
вказує на очевидне рішення – врахуйте контекст і поведінку, що
стосується конкретної дії. Існує маса рішень, що зосереджуються на
поведінці користувачів. Так, деякі виконавці намагаються витягнути
контекст та визначити ризики, відстежуючи кожен натиск клавіші
своїми працівниками. Але такий нав'язливий моніторинг працівників
має свої недоліки. Зокрема, можуть мати місце етичні проблеми
конфіденційності, а також юридичні прецеденти, які призводять до
того, що виконавцю в подальшому буде потрібна вагома причина для
контролю за колегами та помічниками. Не варто забувати, що окрім
сумнівної законності, тотальний моніторинг може зашкодити
корпоративній культурі, знизити задоволеність персоналу і навіть
вплинути на продуктивність. Більше того, як ми вже зазначали,
креативність потенційного зловмисника завжди випереджає засоби
контролю, що ще більше знижує ефективність тотального
моніторингу.
Зважаючи на наведене, у своїй діяльності автор застосовує дещо
інший підхід. Він рекомендує спостереження за даними,
відслідковуючи динаміку їх зміни та переміщення. Це дозволяє
уникнути суб’єктивізму, адже колеги та помічники можуть обдурити,
проте дані – не брешуть. Основна технологія резервного копіювання в
режимі реального часу означає, що можливо постійно переглядати всі
проведені дії та створені дані, тому виконавцю зрозуміло, як
виглядають безпечні процеси. Якщо виконавцю трапилось щось
незвичне, лише тоді він може пов’язати це із певним
користувачем. Тобто ми розпочинаємо з поверхневого аналізу
інформації, виявляємо незвичну деталь, процес, файл, а потім –
досліджуємо їх. Це усуває проблеми конфіденційності та, зрештою,
зосереджує увагу виконавця на тому, що він насправді намагається
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захистити – його даних [7]. Такий підхід дозволяє створити ефекти
«всеохоплюючої прозорості» всієї інформації для керівника.
Звісно, «всеохоплююча прозорість» даних звучить приємно, але
це само по собі не вирішує проблему виявлення реальних ризиків та
загроз серед океану нормальної активності. Адже спочатку виконавцю
доведеться конфігурувати систему для подання сповіщень про ризики,
а потім хтось повинен буде керувати всіма цими сповіщеннями. І в
такому разі команда може опинитись похованою в управлінні
сповіщеннями.
Наприклад, відомо, що співробітники, які звільняються з
роботи, становлять близько половини всіх випадків втрати даних
інсайдерської інформації [8, 9]. Отже, варто окремо зосередити увагу
саме на таких ситуаціях з потенційно високим ризиком. Автор наразі
розробляє алгоритми та визначає параметри відповідного продукту,
будуючи прості інструменти, такі як об'єктив нашого співробітника,
який орієнтується на визначені ризики. Зрештою, виконавець буде
просто спостерігати за поведінкою своїх даних, використовуючи
глибоку прозорість та всеохопність. Такий підхід сприятиме
мінімізації зусиль, оскільки виконавець отримує маркери –
сповіщення, яким він зможе довіряти та відповідно діяти.
Отож, виявлення потенційно небезпечних дій зловмисників, які
оминули існуючі засоби безпеки, є надзвичайно важливим напрямом
діяльності. Але виявлення, це – лише перший крок. Виконавцям
потрібно вміти точно визначити, що саме сталося, якою мірою це
ризиковано, як мінімізувати загрозу і що для цього потрібно зробити. І
виконавець не зможе дозволити собі провести кілька днів,
перебираючи разом всю історію, поки його інформація та дані все ще
знаходяться під загрозою [10]. Тому розроблена автором методика та
алгоритм дозволить об'єднувати всю цю файлову активність та
контекстну інформацію, щоб дати виконавцю чіткі відповіді. Вона має
на меті поєднання адміністративно-правових та програмних заходів
інформаційної безпеки. Окрім іншого, це передбачає обов’язкове
копіювання створених файлів у «хмару» за допомогою URL-адреси
вкладки або USB-накопичувача у певний час. По суті, це дає вам
негайну відповідь на питання, куди подівся файл. Оскільки методика
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автоматично фіксує кожну версію кожного файлу, за допомогою
належних авторизацій, виконавець навіть зможе відкрити фактичний
файл, про який йдеться, для оцінки його вмісту та визначення
ризику. Таким чином виконавець швидше отримує остаточну
інформацію, необхідну для вжиття заходів, що дозволяє зекономити
головний у такій справ ресурс – час.
Висновки. З огляду на обмеженість існуючих механізмів
захисту даних у контексті інсайдерських інформаційних загроз у
виконавчому провадженні, запропоновано файло-орієнтований підхід.
Найбільш ефективним у таких умовах видається спостереження
за даними,
відстежування
динаміки
їх
зміни
та
переміщення. Зрештою, виконавець буде просто спостерігати за
поведінкою своїх даних, використовуючи глибоку прозорість та
всеохопність. Такий підхід сприятиме мінімізації зусиль, оскільки
виконавець отримуватиме своєрідні маркери – сповіщення, яким він
зможе довіряти та оперативно діяти.
Практично в усіх країнах світу охороняється законом право на
захист інформації, таємницю зв'язку та право на недоторканість
приватного життя. Використання DLP-систем разом із вказаною
автором методикою може суперечити місцевим законам в деяких
випадках або вимагати особливого адміністративно-правового
оформлення відносин між працівниками і роботодавцем. Тому при
впровадженні цих адміністративно-правових заходів необхідно
залучати юриста на самому ранньому етапі проектування.
Звісно, зазначена методика не є панацеєю, адже навіть
найсильніша профілактика інколи зазнає невдачі. Будь-які засоби
попередження здатні зупинити лише те, що їм запрограмовано
припинити, на чому автор неодноразово акцентує увагу. Окрім того,
виконавець, визначаючи пріоритетність серед наведених інструментів
запобігання небезпек, неминуче створює нові прогалини у своїй
системі безпеки. Все це обумовлює потребу комплексного підходу до
вирішення проблеми протидії інсайдерським загрозам, у тому числі –
із застосуванням різних галузей знань – правознавства,
програмування, менеджменту, психології, соціології тощо.
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РОЗДІЛ 4. ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА,
ОСВІТА, ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОЛОГІЯ
§ 4.1 CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL COMPONENTS OF
PERSONAL PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT (Haborets О.А.,
Pyshnohub M.V.)
Introduction. Many scholars argue that the process of selfdevelopment is much broader than professional self-improvement.
Therefore, there is a need to disclose the meaning of the concept of «selfdevelopment» and analysis of the concept of «professional selfdevelopment». A number of dissertation researches in Ukraine are devoted
to the issue of professional specialists’ self-development. Thus, in the
dissertation research T. Stritievich interprets professional self-development
as a conscious process of personal development in order to effectively selfrealization on the basis of significant aspirations and external influences.
It’s worth agreeing with the opinion of Ignatsevich that the professional
development of a future specialist is considered as a conscious, purposeful
process of increasing the level of professional competence and
development of professionally significant qualities in accordance with
external social requirements, professional conditions and own development
program [1].
Presenting main material. The author draws attention to the fact
that there are no limits to professional self-development, because this
process is dynamic, dialectical and caused by new goals and requirements
that appear in accordance with changing standards of professional activity,
ideal ideas about the meaning, content, forms and methods of professional
activity [1]. Domestic researcher A. Bystryukova analyzes the structure of
professional self-development of the future specialist, which consists of
personal qualities and a set of competencies, the formation of which occurs
consistently - from mastered at the stage of student self-determination to
self-organization to self-realization as a professional. The scientist also
identifies external and internal factors and conditions to promote the
formation of readiness for professional self-development in future
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professionals [2]. The famous scientist R. Vainola interprets the
professional development of the individual as “a continuous, dynamic
process of involvement in professions, professional realization and selfrealization, during which there is a qualitative improvement of the
individual as a subject - a representative of a certain profession” [3, p.16].
In our opinion, the professional self-development of a future social worker
is not a mass and not a typical phenomenon, because not everyone is
endowed with the qualities that are necessary for purposeful and continuous
work on yourself. Professional self-development occurs only in those
individuals who have the necessary qualities, the main of which are:
intrinsic motivation for professional tasks; understanding the content and
methodological foundations of self-development; achieving high results in
solving problems; motivation for yourself; ability to self-development.
Based on the analysis of scientific sources [4] on the essence of
professional self-development, we found that this multidimensional and
continuous process must be considered in conjunction with professional
self-knowledge and self-education. First of all, the process of professional
self-knowledge should be considered in the professional self-development
of future doctors. The place and significance of the process of selfknowledge in the regulation of professional activity is revealed in the
researches of K. Baklanov, N. Kuzmina, Y. Kulyutkin, L. Mitina, V. Stolin,
N. Trotsenko, M. Tkach, O. Stepanova, V. Polishchuk, I. Melnychuk,
T. Veretenko, O. Denisyuk, O. Karpenko and others. The concept of selfknowledge can be interpreted as a process of conscious management of the
development of their personal qualities and abilities. Analyzing the essence
of professional self-knowledge, domestic scientists M. Tkach and
O. Stepanova believe that self-knowledge is actualized under the influence
of a certain motivation, which is determined primarily by the personality of
the employee, the uniqueness of his activities, features of communication
[5]. The most typical motives of professional self-knowledge are
distinguished by the following: 1) self-knowledge encourages interest in
oneself as a person, determines the desire to identify their strengths and
weaknesses, expand their horizons, know themselves; 2) the need for selfknowledge arises when an employee feels an imbalance between his work
and its results. Self-study, identification of the causes of imbalance allow
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the specialist to eliminate shortcomings in activities, behavior,
communication; 3) self-knowledge is activated as a result of critical
remarks addressed to him by: the administration, colleagues, parents,
clients; 4) the motives of professional self-development are selfaffirmation, self-improvement, self-actualization.
That is, the employee knows himself in order to significantly
improve their activities, grow as a person, to achieve significant results in
their work. If this process is dominated by motives for self-improvement
and self-actualization, then self-knowledge acquires a deep meaning
associated with the awareness of the need for personal growth [5]. Based
on the analysis of scientific research [2] it can be argued that in addition to
the process of professional self-knowledge, as an important component of
professional self-development, also important are the processes of
planning, implementation of the plan (program) of control and regulation.
In the process of professional self-knowledge, the student reveals his skills
and abilities in professional training, reveals his level of professional
development. It is necessary to agree with I. Melnychuk that the process of
professional self-knowledge should be realized in several directions: selfknowledge in the system of social and psychological relations, under the
conditions of educational activity and those requirements which the
direction of activity provides; self-knowledge of the level of competence
and personal qualities, which is carried out through self-observation, selfanalysis of actions, behavior, results of activities; critical analysis of
comments to your address, self-examination in different conditions and
activities; self-esteem, which is formed on the basis of comparing the
available knowledge, skills, personality traits with the requirements, and
which provides a critical attitude of the future social security worker to
their positive results and shortcomings. [6, p. 45] Also in the process of
professional self-knowledge an important role is played by selfobservation, self-analysis, self-assessment. Self-observation is manifested
in the observation of their actions, deeds, thoughts, feelings. It is a
necessary prerequisite for personal control over their behavior and
activities. Introspection means thinking about your behavior, actions and
deeds. Its use helps to identify the causes of success or failure, develops
self-awareness and encourages self-knowledge. Self-esteem is a person's
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judgment about the degree of presence in it of certain qualities, features and
comparing them with a certain standard, pattern. The definition and role of
self-education in professional activity are considered in the works of the
following scientists: E. Klimov, O. Kochetov, O. Maksimova, O. Hlavatka,
N. Trotsenko and others. The process of self-education is interpreted as one
of the types of human activity, which is primarily characterized by hard
work on yourself. The effectiveness of self-education is influenced, first of
all, by the purposefulness of a person, the presence of a stable motivation,
positive attitudes, the right choice of ways of self-improvement, systematic
efforts and constant self-control. Without self-education it is impossible to
succeed in social activities. That is why this process is an important
component of the multidimensional phenomenon of professional selfdevelopment. According to the national scientist O. Hlavatka, selfeducation is a conscious, controlled by the individual self-development, in
which, in the interests of the individual, the qualities, properties, strengths
and abilities of person are systematically formed. She emphasizes that selfeducation is a conscious self-development. [4, p. 34] It also identifies three
structural elements of the process of self-education: 1) cognitive
component (self-knowledge); 2) emotional and evaluative component (selfassessment); 3) effective-volitional, regulatory component (self-regulation).
[7, p. 35] One can agree with the author's opinion that these elements are
the threefold basis of any self-education. The first component is selfknowledge, which is the initial link through which a person reveals a
certain knowledge of himself as a subject that is different from other
people. The process of self-knowledge consists of two main stages. At the
first level of self-knowledge occurs within the relationship "I - not I",
which involves the formation of self-awareness through comparison with
other people. The second stage of self-knowledge is characterized by the
analysis of knowledge about oneself within the relationship "I - I", the basis
of which is a certain set of formed knowledge about oneself and selfreflection. At the emotional-evaluative stage, the formation of emotionalvalue attitude to oneself is carried out, which is implemented in the
direction of generalization of homogeneous experiences in the composition
of feelings and differentiation at a new, higher level of feelings, with
different semantic meaning. As a result, in the field of cognition and in the
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field of emotional and value attitude to oneself, there is a special formation
of self-awareness - self-esteem. It is self-esteem that is the basis of the third
component of self-education - self-regulation. Self-assessment determines
the direction of the regulatory component and provides a choice of methods
of self-regulation. If the characteristic feature of professional selfdevelopment is that it does not depend on the will and consciousness of a
person, then self-education is a process during which the development of
abilities is under the control of consciousness and guided by the individual.
The process of self-education and professional self-development have the
same nature, although self-education is the highest form of personal
development, because it is a process in which development is guided by
individual. The process of professional self-development and selfeducation, as a constant process of involvement in professional realization,
aims to change one's own personality, which requires intense psychological
activity of the subject. According to E. Klimov, O. Kochetov, O. Maximov,
self-education can be analyzed as a conscious and personality-driven
process of self-development, in which in accordance with the laws of
society, the needs and interests of man himself formed projected forces and
abilities. [8, p. 149-150] The desire for professional self-development of
future physicians can be a positive example in working with clients that
will contribute to their personal growth. Therefore, analyzing selfeducation as an element of professional future doctors` self-development, it
should be noted that the guideline in planning students' self-education
process is the qualification characteristics of the specialist, based on which
to create a program of individual self-training for future professional
activities. The requirements for a modern specialist must meet the needs of
the modern world. However, only in mutual connection, the processes of
self-knowledge and self-education have an impact on the nature of human
work on themselves, actualize the process of professional growth and
development of future employees, and knowledge of the principles allows
future professionals to consciously and creatively solve self-development.
As we can see, on the basis of professional self-knowledge and selfeducation as components of professional self-development, a decision to
work on oneself is formed and a model of self-improvement is built. It
should be noted that it is at the stage of professional self-knowledge that
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the motivational component of the professional model of the future social
security worker is formed. According to scientist I. Melnychuk, "the
motivational component of the professional model of the future physicians
is characterized by the presence of cognitive interest in the profession,
cognitive activity, due to the desire to identify those professional positions
(indicators) that can and should be improved, ie focus on self-development"
[9, p. 99]. Thus, the professional self-development of the future employee
appears as a complex structure, important components of which are the
processes of professional self-knowledge and self-education. After all, the
profession of a social security worker is one of those professions that does
not tolerate stagnation in knowledge. This is due to significant scientific,
technical and social progress, moral development of society, the intensive
growth of customer demand and needs. But the most important thing is that
modern practice sets so many tasks and situations, the solution of which
can be found not just educated, but one who thinks. All this obliges the
future physicians to systematically improve his professional skills by
engaging in professional self-knowledge and self-education. In his
scientific work, T. Severin argues that the process of self-development is
much broader than the process of self-improvement. It is realized in both
consciously defined and unconscious forms in order to form or change
physical or moral qualities. And the process of self-improvement involves a
conscious, purposeful, transformative, positive impact on one's own
personality in accordance with a certain strategy of self-creation. According
to the scientist, close to the concept of personal self-improvement in its
essence is the concept of personal growth, because their fundamental basis
is the genesis of moral self-consciousness of the individual. Selfimprovement is analyzed as the highest degree of conscious selfdevelopment of the individual, as an opportunity for personal growth and
his independent desire to approach a specific ideal in order to acquire
personality traits and qualities. Self-improvement is a human activity aimed
at forming new and strengthening existing positive qualities and properties,
skills and abilities, as well as at correcting one's shortcomings; presupposes
action on oneself, means a person's resistance to the best in himself, the
expansion of this best and the advancement to his own peak (selfperfection), the achievement of acme (Gr. acme - prosperity, peak). The
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phenomenon of self-improvement of personality in psychology is often
defined as a quality that expands the possibilities of consciousness, forms a
place for spiritual growth, human disclosure of its essence, selfactualization (R. Burns, I. Bech, M. Borishevsky, M. Bowen, G. Kovalev,
I. Cohn, G. Kostyuk, A. Maslow, Y. Orlov, K. Rogers, L. Ruvinsky, etc.).
The scientific bases of understanding self-improvement as a factor of
personality development taking into account the idea of recognizing the
uniqueness and value of the personality, which should be an active subject
of the educational process, were defined in their works by
Sh. Amonashvilli, M. Yevtukh, V. Lozova, O. Savchenko, A. Sushchenko,
A. Trotsko, L. Khomych and others. Self-improvement as one of the factors
of personality development was considered by scientists of pedagogy and
psychology B. Ananiev, L. Vygotsky, O. Leontiev, A. Makarenko,
S. Rubinstein, V. Sukhomlynskyi, K. Ushynskyi. Self-improvement as the
highest form of conscious self-development of personality was studied by
N. Makarts and V. Tertychna. The internal reason, which is important for
the development of personality, is the constant "incompleteness" as a
characteristic genetic feature of the organization of the individual, as his
potential for continuous development. At the same time, the levels of
development passed by the individual, more precisely the personal
neoplasms characteristic of these stages, complementing each other, turn
into synergistically working levels of the integral personal system. These
levels, passing through awareness, reflection, critical evaluation, thoughtful
choice, development of optimal systems of action, inevitably become the
psychological basis of personality, its foundation and clearly manifest
themselves in aesthetic tastes, intuition, premonitions, moral behavior
[6, pp. 3–18]. Self-improvement is interpreted as an opportunity for
personal growth of the individual and his independent desire to approach a
specific ideal in order to acquire personality traits and qualities, mastering
those activities that he does not yet have. Therefore, self-improvement
plays an important role in the formation of personality, because it affects a
person's ability to know their own "I", and in accordance with the reflection
on themselves. Analyzing their achievements and shortcomings, the
individual shows a desire for self-improvement, self-education and selfeducation. By creating new values, she personally grows, becomes the
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subject of her own improvement. Intuitive comparison of innate
inclinations and external requirements takes place on a subconscious level.
If the actions of this analytical mechanism "give a positive signal", then
there is, according to A. Maslow, "the need for self-actualization", and then
the motivation for self-improvement begins to work at full strength: the
individual is always more active in what he feels professionally skilled, to
which she has natural abilities. If the requirements for the individual, set by
the external environment or himself, do not meet its natural capabilities,
then self-education does not give the expected result [10, p. 59]. The basis
of personality development is its continuous evolution as a whole.
Moreover, a person can influence the evolution of his own personality. The
specificity of self-improvement of the individual is that it is largely based
on the individual characteristics of the individual, his inclinations and
needs. This helps a person to discover for himself the dominant inclinations
that in the future can significantly determine his entire life path, to ensure
the development of physical, intellectual and spiritual qualities. According
to M. Chobitko [11, p. 57-70], to identify the mechanism of personality
development, you must first understand where is the source of its activity
and self-development. The source of self-promotion is considered to be the
ability to constantly reflect the world, to select and integrate information, to
deepen the experience of self-education and on this basis to form the ability
to self-organization. The reasons for the activity are the comparison of
positive external conditions, the student's sensitivity to influence and
willingness to restructure their personal structures, change the system of
vocational training in general, as well as the presence of contradictions, the
solution of which is a stimulus for student development. During the future
doctor`s training there are significant changes in the value sphere of
students' personality, their image of "I". Therefore, the meaning-forming
function is important, which "ensures the formation of the personal
meaning of actions for self-improvement by reflecting in the minds of the
teacher the attitude of motives to the goal of self-improvement. Selfimprovement is the most important method of forming yourself not only as
a professional, but above all as a person. It is manifested in the desire to
complete the development of his personality to the image of the ideal "I", to
know and analyze yourself. Interest in personal self-improvement arises
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when the focus on self-development becomes a necessary vital need of the
individual. A characteristic feature of self-improvement of the individual is
that it is most focused on individual characteristics, abilities and needs. Due
to this, a person can determine for himself the dominant inclinations, which
in the future can significantly determine his entire life and professional
path, to ensure the development of physical, intellectual and spiritual
qualities. Self-improvement is a combination of interconnected and
interdependent processes: self-education as a purposeful activity of the
individual, focused on the formation and development of positive and
eliminate negative qualities, and self-education as purposeful work to
expand and deepen their knowledge, improve skills and acquire appropriate
skills and abilities. The nature of self-improvement is social, because it is in
the process of socialization that the individual learns cultural values, forms
those qualities that are acceptable and natural for their social environment.
Self-improvement is formed as a result of active interaction with the
environment and provides a new stage in the development of personality. In
the process of self-improvement there is a transformation of the
requirements of the external world into internal regulators of behavior and
life. The basis of self-improvement as a social process is the requirements
of society and the profession to the personality of the employee. In
addition, the requirements for a specialist should be higher than the
capabilities of the person. Man is the subject of his activity. It not only
responds to the demands of society, but systematizes these demands and
puts personal meaning into them. Personality development occurs not only
under the influence of external circumstances, but also as a result of human
activity. Self-improvement should be considered as a future specialist`
purposeful activity of self-development concerning one's own personality.
Such activities should:
1) encourage activity, self-initiative and creativity;
2) to include a specialist in a situation that requires search, puts him
in front of the need to solve complex social problems;
3) to promote the satisfaction of socially significant needs of the individual;
4) give the opportunity to achieve the desired result.
An integral condition of the process of self-improvement is the
attitude of the specialist to the requirements for him. The individual learns
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to coordinate his own behavior, and at the appropriate stage of development
begins to consciously organize his own lives, to determine their own
development. According to Leontiev, self-improvement is a purposeful
human activity to change the personality, the highest level of self-change.
The scientist believed that along with the birth of action, the main structural
"unit" of human activity, there is a basic, social in nature "unit" of the
human psyche - the rational meaning for human of what his activity is
aimed at. "Understanding the meaning of action and occurs in the form of
reflection of its subject as a conscious goal" [12, p. 211]. According to L.
Ruvinsky, "self-improvement is not always systematic and is carried out
according to a pre-established plan" because "the nature of the individual's
activities to educate any qualities or correct certain shortcomings is largely
determined by environmental conditions; the nature of self-improvement
depends on the inner world of the individual; the nature of selfimprovement depends to some extent on the specifics of its tasks [13, p.11].
Considering the determination of personality development, it is necessary
to highlight the importance of its activity. The prerequisite for personal
development is the most intense activity, available to person only in the
depths of the inner world. Internal activity is much more complex in its
structure and requires internal tension. Arbitrary behavior is a human
activity, because it is, to a greater extent, associated with those actions and
deeds, the motive of which is a meaningful decision. Volitional
manifestations are characterized by the fact that they transform the thinking
of the individual into action, effective, emotional and volitional. This is the
way to the development of an active, creative personality. According to P.
Podkasisty, the process of personality formation is considered in terms of
its determination by psychophysical characteristics of the individual, social
circumstances, acting in the unity of internal processes and external factors
of personality development, as well as depending on the individual's own
activity aimed at self-improvement. communication [14, p.47]. Believing
self-improvement as an activity and a higher form of personal activity, it
should be borne in mind that this activity, like any other, is a certain social
experience. The process of self-improvement occurs through selfknowledge, motivation, self-coercion, self-regulation. Aware of their
achievements and shortcomings, the individual shows a desire for self110

improvement, self-education and self-education. Self-improvement of the
individual as the highest form of self-development is carried out in the
moral coordinate system as a means of self-creation. This process requires
moral reflection, creative exit of the individual in its entirety beyond the
real. Professional self-improvement is a conscious, purposeful process of
increasing the level of one's own professional competence and development
of professionally significant qualities in accordance with social
requirements, conditions of professional activity and one's own
development program. The basis of this process is a psychological
mechanism of constant overcoming of internal contradictions between the
existing level of professionalism, which can be called "I am a real
professional" and its imaginary state "I am an ideal professional".
Professional self-improvement of the future specialist takes place in two
interrelated forms: self-study and self-education.
Self-study aims to improve the student's existing knowledge, skills
and abilities in order to achieve the desired level of professional
competence.
Self-education is an active purposeful activity of the student on the
systematic formation and development of positive qualities and the
elimination of negative ones.
There are four important elements of self-study (according to V.
Buryak), which is a synthesis of internal conditions that guarantee the
fundamental implementation of this process [15]: 1) a holistic emotional
and personal apparatus, which includes - the internal need for selfimprovement, personal values, emotional -volitional mechanism, general
mental abilities, etc.); 2) the system of knowledge, skills, abilities in selfeducation, which is assimilated by the individual (indicators of which are
the completeness and depth of scientific concepts, relationships between
them, the ability to relate scientific concepts to objective reality,
understanding the relativity of knowledge and the need to test them
systematically cognition, etc.); 3) ability and skills to work competently
with social media, including books, bibliographic systems, automated
information retrieval tools, radio, television, specialized lectures (the ability
to navigate a large amount of information, choose from it the main thing,
record it, etc.); 4) a system of organizational and managerial skills (to set
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and perform tasks of self-education, plan their activities, skillfully
allocating time to various responsibilities, create favorable conditions for
activities, exercise self-control, self-analysis of results and nature of
amateur activities, etc.). In the pedagogical process of higher education V.
Buryak identifies three stages of students' readiness for self-study. At the
initial stage, the motives of self-study in students are mostly spontaneous,
future professionals do not yet link personal needs for self-education with
public interests. The acquired knowledge in academic disciplines is
isolated, students often do not see interdisciplinary links between different
scientific concepts. The ability to work with sources of information is not
systematized, some students do not know how to use them. At this level,
students do not know how to organize self-study, and can only in some way
honestly follow the instructions and recommendations of teachers.
Signs of the middle level are the desire to learn to set goals for selfstudy and achieve them. Students begin to understand the need to link selfstudy to the interests of society, but do not always know how to clearly
formulate the task. Knowledge of subjects is systematized, but
interdisciplinary connections are not always clearly understood. Students
are able to work with the main sources of information, but the ability to use
them rationally is not yet sufficiently developed. They are able to
independently organize the process of self-study and rationally plan it. A
higher level is characterized by a deep understanding of the individual's
need to be guided in self-education by socially significant goals, the ability
to clearly articulate the goal and the desire to achieve it in optimal ways.
The knowledge of the individual is holistic, it is based on a deep
understanding of the existence of intra - and interdisciplinary links in
science. Each subject of self-study is able to rationally apply various
sources of information in their scientific activities, optimally manage the
process of self-study from planning goals to the implementation of plans
and self-control of the results [15]. The effectiveness of the educational
process depends on the ability of teachers to pedagogically coordinate the
self-study of students, the readiness of students for self-study and the
appropriate means. To implement pedagogical management, each teacher
must have the following abilities and knowledge: to be an enterprising,
creative person, a confident supporter of self-study, able to raise the
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individual to a high level of readiness for self-study; know the
psychological and pedagogical foundations of educational and self-study
activities, as well as have the subject of self-study of the individual; be able
to competently design a holistic pedagogical process that will maximize the
professional self-improvement of students. Often a person self-improves
subconsciously. Unconscious self-education is usually episodic and
irregular in nature, carried out without a clear plan and a comprehensive
program, which reduces its effectiveness. Conscious self-education is much
more effective. In order for self-education to become conscious and
professionally oriented, the future employee must feel and evaluate his / her
suitability for the chosen profession. An important role in this belongs to
the school. He has the task of organizing self-education of future
professionals, including: explanation of the importance, relevance of the
process of self-education for the comprehensive development of
personality; fostering the ability to evaluate oneself objectively; education
of readiness to cooperate with experienced specialists. Self-education is a
long process that consists of several levels [15]: self-knowledge, planning,
implementation of the plan (program), control and regulation. 1. Selfknowledge. At this stage, the student shows their abilities and capabilities,
level of development. Self-knowledge is carried out in the following areas:
- self-knowledge in the system of social and psychological relations under
the conditions of the educational process and the requirements of this
process; - self-knowledge of the level of competence and personal qualities,
which occurs due to self-observation, self-analysis of actions, behavior,
results of activities; - critical analysis of statements and remarks addressed
to him, self-examination in different conditions of activity; - self-esteem,
which is formed on the basis of comparing existing knowledge, skills,
personality traits with the requirements set before it, which is a prerequisite
for a critical attitude of the future specialist to their positive and negative
qualities. Self-knowledge and self-assessment are the basis for forming a
decision about the need for self-education and self-improvement, creating a
model of future work on yourself. At the stage of self-knowledge the use of
self-observation, self-analysis, self-evaluation is effective. Self-observation
is expressed as observation of their activities, actions, thoughts, feelings.
This process is a necessary prerequisite for personal control over their own
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behavior and activities. Self-analysis is characterized by reflections on their
activities, individual actions. It helps to reveal the causes of success and
failure, develops self-awareness and is a prerequisite for self-knowledge.
Self-esteem is the judgment of the individual about the extent to which he
has certain qualities, traits and comparing them with a certain standard or
ideal. 2. Planning of self-education, which involves: - outlining the purpose
and definition of the main tasks of the future at certain stages of life and
activities of the student; - creating a personal development program; determination of means and conditions for self-education (formation of
own rules of conduct, choice of forms, means, methods and techniques for
solving problems while working on oneself). Well-planned actions to
improve their personality are a prerequisite for effective self-education. The
plan should be specific in content and have a clear sequence of tasks. This
stage of work on oneself involves the use of self-commitment (for example,
written commitments to oneself over a period of time to achieve some
results: the formation of specific positive qualities, elimination of negative,
etc.; creation of their own rules of conduct); personal plan of work on
yourself (creation of a system of measures aimed at educating certain
personal qualities necessary for a future specialist); self-education program
(aimed at disclosing the content of the student's work on improving their
personality for a long period); motto of life (aptly formulated life credo, a
goal that determines the daily behavior of man). 3. Implementation of the
program of self-education. This process aims to use such methods of selfeducation as self-persuasion, self-suggestion, self-encouragement, selfcondemnation, self-order. Self-belief is that the future specialist in a
particular situation is looking for arguments to make sure the right or
wrong choice of their actions. Self-belief is used when, having accepted a
suggestion, instruction or order, a person due to lack of determination does
not act in accordance with them. Self-suggestion is the process of a person's
mental influence on himself by repeating certain phrases or judgments
mentally or aloud until he has mastered himself completely (for example, "I
will be able to listen to remarks calmly"). Self-encouragement is resorted to
if necessary to overcome negative traits or character traits. Selfcondemnation is a manifestation of dissatisfaction with their activities,
actions, behavior. As a result, remorse affects the mind, causing inner
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anxiety and guilt. This process determines the desire to get rid of negative
traits in behavior. Self-order involves the individual's decision never to
deviate from existing principles. The student's activity at the stage of selfeducation program implementation is that he controls his work, keeps it
within his reflection and on this basis timely detects deviations of the
program results from a certain model, prevents them, makes appropriate
adjustments to future work. 4. Control and regulation of self-education. In
the process of this stage use the techniques of self-control, self-report, selfassessment. Self-control is a type of conscious regulation of a person's own
behavior and activities to ensure compliance with the results of work to the
goals, requirements, rules and patterns. The self-report involves reporting
to the individual in various forms (mentally or in writing) about the
fulfillment of existing obligations, the implementation of the plan and
program of self-education. The effectiveness of self-education of the future
employee largely depends on the pedagogical guidance of this process.
This means the optimal organization of their lives, focusing on the
problems of self-development, responsibility for themselves, social
responsibility, their present and future, as well as stimulating selfeducational activities during the educational process. Pedagogical guidance
should be carried out in the following areas [15]: - constant study of
individual characteristics of students, stimulating their work on themselves;
- explaining to students the modern requirements for the personality of a
highly qualified specialist; the importance of professional selfimprovement and the definition of specific tasks and goals in self-study and
self-education; - acquaintance of students with effective means and
methods of work on themselves; - formation of positive public opinion,
social activity; - control and assistance to students in working on
professional self-improvement; - involvement of students in various forms
of activity that contribute to the intensification of the process of selfimprovement; - providing the necessary conditions for systematic
purposeful work of students on themselves. The reference point in
designing the process of professional self-education by future specialists is
the qualification characteristic of the specialist, on the basis of which the
program of individual self-preparation for future professional activity
should be built. The requirements facing the modern specialist must meet
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the needs of today. These include: high professionalism in the chosen field;
innovative style of thinking and readiness for change; management skills;
personal creative orientation, readiness to provide conditions not only for
the realization of their creative potential, but also for the potential of
subordinates; ability to understand other people, their desires, motives,
interests, etc .; high spiritual and moral principles and beliefs; high
political, legal and economic culture; system thinking, which is the basis of
psychological readiness, ability and skills of a systematic approach to
situational tasks; willingness to take responsibility; sociability, business
thinking, ability to interpersonal and managerial communication;
knowledge of one of the most common foreign languages; knowledge of
computer technology and innovative technologies. In the process of
professional self-improvement of future physicians it is important to take
into account and qualitatively improve their professional orientation, i.e.
personal desire to apply their knowledge, experience, skills in the field of
future profession. The professional orientation of the individual implies a
positive attitude to the profession, interest in it, the desire to improve
material and spiritual needs, to work in the chosen profession. Professional
orientation is focused on accepting the goals and objectives of professional
activity, interests, ideals, attitudes, beliefs, views that are inherent in it.
Positive changes in the content of professional orientation are manifested
when the motives associated with the future profession are strengthened
(the desire to perform their business duties honestly, to show themselves as
an informed, highly qualified specialist), the need to successfully solve
complex educational tasks increases, the sense of responsibility and desire
grow professionally at work. M. Solovey and V. Demchuk consider it
expedient to introduce the personal creative "portfolio" of each student into
the practice of the university. Its purpose is to ensure the active
participation of students in the educational process, greater incentives for
self-improvement and self-education. Such a "portfolio" or portfolio is a
package of documents that reflect the path and effectiveness of personal
and professional growth of the student. The creative "portfolio" of the
future specialist may include the following elements: - personal creative
passport (includes official documents on educational achievements
(certificates, certificates of completion of curricula, courses, etc.), cultural
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and professional achievements (diplomas, certificates of victory in student
competitions) disciplines, competitions of scientific works, reviews of
amateur art, sports competitions, etc.); publications, author's inventions); personal creative biography (experience of student participation in
scientific sections, amateur art circles, sports competitions, student selfgovernment bodies, etc.; efficiency and results of this activity, its impact on
the formation of the student as a person and future professional); - personal
creative dossier (samples of various materials of the student, which most
reflect his creative side of personality (descriptions of social ideas,
development of educational classes, pedagogical projects, educational
tasks); individual creative achievements (photographs, drawings, etc.)).
Creating such a "portfolio", its regular content, systematic self-assessment
of the student's effectiveness, tactful assessment of his personal and
professional development by the teacher or mentor will allow the future
employee to become an active subject of educational process, lifelong
learning, professional self-improvement, self-education all the life. Such an
innovative method will be an effective tool in the formation of each
student's personal responsibility for their level of professional development
[15]. Another important component of employee self-improvement is the
ability to self-manage. Professional activities involve stress, effort, and
self-management helps to rationally allocate and plan time. O. Shtepa notes
that the concept of "self-management" can be considered in several
definitions: the science of self-management and human self-organization; a
person's work on himself within the framework of personal development
and mastering the methods of business activity (including project and
money management), managing a person's own life; a person's ability to
organize their activities in such a way as to clearly plan work and leisure;
management of own resources, ie the ability to acquire, store, develop and
rationally use them and be a successful and self-sufficient person.
Conclusions. Organizers, electronic applications for time planning,
notebooks, notebooks can become tools for self-management. Mastering
the self-management the future physicians will allow them to effectively
organize professional activities, be an organizer of their clients, solve a
number of personal issues. Important factors of self-management are selfdetermination, self-realization, self-control. These qualities will help social
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workers to make changes and adjustments in their activities and
interactions with clients. All of these components are closely linked to the
professional self-improvement of future social workers.
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§ 4.2 РЕАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО РІВНЯ
ІМПЕРАТИВА В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Вступ. Сьогодні в лінгвістиці спостерігаємо зростання інтересу
до специфіки стосунків між учасниками комунікації та способів її
мовного втілення. Імперативність має достатньо сильний
експресивний потенціал, чим, безумовно, не може не скористатися
суб’єкт у комунікативній ситуації спонукання в публіцистичному
дискурсі.
Семантика імператива передбачає присутність у тексті мовних
засобів зі значенням спонукання (волевиявлення), які можуть
реалізувати його не лише засобом категоричних і некатегоричних
лексичних засобів імператива.
Виклад основного матеріалу. Продовжували вивчати
теоретичні аспекти семантико-прагматичного аналізу висловлень зі
значенням спонукання до дозволу в річищі семантики й типології
імператива Л. Бірюлін,
В. Храковський та А. Володін [1; 2;
3]. Дослідниці спонукальної модальності
С. Мясоєдова,
С. Шабат-Савка, О. Нарушевич-Васильєва та Л. Фоміна, описуючи
спонукальний мовленнєвий акт дозволу, розглянули його зв’язок із
запитом співрозмовника [4; 5; 6; 7]. Н. Войцехівська проаналізувала
засоби зв’язку між репліками в діалогічних єдностях зі значенням
згоди-дозволу [8]. Класифікаційні ознаки та мовні засоби вираження
прохання розглядалися у роботах М. Гринишина, А. Дедухно,
М. Телеки та В. Шинкарук [9; 10; 11].
Оскільки публіцистика є сферою масової комунікації, цим
зумовлене те, що публіцистичний стиль має дуже значний діапазон
поширення. З огляду на призначення публіцистичного стилю –
формування громадської думки – визначальною рисою є вдале
поєднання логізації викладу з емоційно-експресивним забарвленням
та вольовою установкою автора щодо слухача
36, с. 331.
Адже публіцистика мусить бути одночасно й впливовою, та
інформативною. У цьому велика роль відведена імперативу, адже він
одночасно інформує, повідомляє про подію слухачу, а водночас
«виражає волевиявлення мовця, яке залежно від конкретної ситуації
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набуває модальних відтінків наказу, команди, заклику, побажання,
прохання, застереження тощо» 36, с. 373.
Однак цілісного дослідження лексичних виявів імператива в
жанрах публіцистики відсутнє, тому метою статті є аналіз його
структурно-семантичних
та
комунікативно-прагматичних
характеристик лексичних засобів їхнього вираження. Реалізація мати
передбачає розв’язання таких завдань: з’ясувати суть та аспекти
дослідження імператива, описати його ознаки, визначити особливості
функціювання лексичних засобів реалізації імператива
в
публіцистичному дискурсі.
Матеріалом для дослідження послугували дібрані переважно
методом наскрізного виписування імперативних одиниць, зокрема
було проаналізовано їх лексичний рівень, зафіксованих у
публіцистиці останніх років, інтернет-виданнях.
Отже, нами з’ясовано, що волевиявлення мовця може бути
реалізовано й неморфологічними (лексичними) засобами. До таких
засобів належать, зокрема, дієслова з різними модальними значеннями
на зразок попросити, запропонувати, порадити, благати, вмовляти,
доручити вимагати, наказати, попередити, хотіти тощо. У
репрезентації значення імперативності в таких випадках основний
(семантичний) зміст зазвичай реалізований інфінітивом.
Лексичні засоби можуть репрезентувати різні відтінки
спонукання.
– Наказ
Наказую ПАТ «Євраз Суха Балка» припинити всі види цільових
робіт, які пов’язані з використанням надр і проводяться з
порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування
родовищ, суттєве зниження ефективності робіт (Цензор.net. –
03.08.2017); Над каютою з палуби було чути стурбовані голоси,
швидкі кроки кількох людей, а тоді голосний наказ скинути
рятувального круга і одразу ж – плюскіт води (Українська правда. –
22.10.2013).
Таке значення може бути ускладнене і посилене семантикою
повинності, напр.: Із зазначених ознак випливають вимоги до
кандидатів на посаду мирового судді, згідно з якими, зокрема, він
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повинен бути громадянином України з вищою юридичною освітою та
досвідом юридичної діяльності (Дзеркало тижня. – 03.07.2009).
– Дозвіл, повинність
Але бізнес повинен допомогти розвинути молоді таланти,
виплачуючи належні гонорари, відтак виробники отримали б якісні
промислові взірці, а майстри – умови для творчості (Дзеркало тижня.
– 07.06.2013); А якщо буде встановлено провину за майстром, то він
зобовʼязаний, за ухвалою майстрів, внести в касу цеху 3 гульдени
штрафу, а його учневі цех повинен виділити для навчання іншого
– Доручення
Здоров’я – наш пріоритет, а дитяче здоров’я – тим більше, я
доручаю Павлу Розенку створити робочу групу, щоб ми розпочали
масштабну програму лікування дітей – якщо ми володіємо
технологіями – то лікуватимемо тут, якщо ні – нехай це буде
закордоном, їх треба рятувати», – заявив Гройсман (Depo.ua. –
14.07.2017); Кабміну Віктор Янукович заявив: «Доручаю уряду
поступово впровадити європейський підхід референції цін до
державного регулювання цін на ліки» (Дзеркало тижня. – 07.06.2013).
– Благання
Але Діана била його навіть тоді, коли він благав про прощення
(Сьогодні. – 26.05.2017); В Україні людина повинна повзти на колінах
в банк і благати НБУ, щоб їй дозволили її ж кошти перевести в
Європу (Цензор.net. – 20.06.2017); У перших лавах на барикади кинули
строковиків внутрішніх військ, що їх мали використати як гарматне
м’ясо. Але після кривавого протистояння на Грушевського до Києва
почали з’їжджатися матері солдатів і благати їх берегти себе,
нікуди не лізти тощо (Дзеркало тижня. – 11.12. 2009 ).
Значення благання реалізоване вживанням вставних слів,
конструкцій на зразок заради всього святого, заради бога тощо:
Заради дітей, власне, митці і створювали ці антивірусні полотна
протягом кількох годин (Дзеркало тижня. – 11.12.2009); Зокрема СПУ,
де, мовляв, одна пішла, а 320 прийшло, – заради Бога (Дзеркало тижня.
– 11.12 2009).
– Пропозиція
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Треба запросити до спільного управління країною саме тих,
справжніх, яким режим ламає спини на мітингах та розбиває обличчя
на площах і в лісах, тягає на допити в СБУ, кидає в тюремні бокси,
забирає теле – й радіочастоти, влаштовує «маски-шоу» в офісах та
стріляє в спину (Дзеркало тижня. – 11.12 2009); Його треба негайно
переглянути й запросити всі опозиційні партії до участі у висуванні
кандидатів в одномандатному окрузі, навіть в тому разі, якщо ці
партії не мають шансів подолати прохідний бар’єр до Верховної Ради
(Дзеркало тижня. – 11.12.2009); Він п’яний! Треба запросити [в
значенні «запросіть»] лікаря для огляду (Українська правда. –
22.07.2014); Я пропоную [у значенні «отримайте»] вам посаду у
виконавчій владі – наведіть порядок на будь-якій із ділянок (Дзеркало
тижня. – 11.12 2009).
Речення може бути ускладнене семантикою повинності:
Пропоную [в значенні «треба / слід покарати»] покарання за керування
в нетверезому стані – позбаляти водіїв права на керування
автомобілем на завжди (Українська правда. – 07.08.2017); Я
пропоную найсуворіше покарання [в значенні «треба / слід покарати»]
– виключення з партії (Солідарність. – травень 2016).
Значення повиннісної модальності може бути ускладнене
значенням дозволу: Можеш щось їм купити [= купи їм / треба
купити], а чеки потім просто додаси до справи (Дзеркало тижня. –
07.06.2013);
Польська історія з міністром внутрішніх справ
засвідчила: у Польщі ти можеш скільки завгодно критикувати уряд,
але якщо ти насправді не причетний до корупційних справ, можеш
спати спокійно (Українська правда. – 13.01.2011).
– Порада
Поради найбільш поширені серед некатегоричних спонукальних
мовленнєвих актів, що вживаються у науково-академічному та
публіцистичному дискурсах. Такі висловлення спонукають адресата
до дії, підказують можливі рішення проблеми, спрямовують на
правильну думку або вчинок, переконують, а інколи й застерігають чи
попереджають. Отже, порада – це пропозиція-спонукання до дії, яка з
погляду мовця є доцільною та корисною для адресата [20, c. 14].
Наприклад, Я вам щиро раджу сказати це й своєму лідерові (Дзеркало
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тижня. – 07.06.2013); Досить критикувати і нічого не змінювати, час
просто добре виконувати свою роботу!» – допоможемо пані Олі
втілити її принципи у життя? (Високий замок. – 31.05.2011); Віцепрезиденте, я бачу, ви йдете, але сподіваюся, ви послухаєте нас ще
кілька хвилин [=послухайте нашої поради]. Майку Пенсе, ми раді
вітати вас тут. Ми – американці різного походження, які
стривожені і стурбовані тим, що ваша нова адміністрація не буде
захищати нас, нашу планету, наших дітей, наших батьків», – сказав
актор (Голос України. – 23.12.2016).
У таких випадках мовець представляє пропоноване як один із
кращих (доцільних) варіантів виходу із ситуації, що склалася. Цілком
погоджуємося з думкою М. Кулібаби про те, що Порада є
комунікативним актом, активно вживаним в українському
метеорологічному дискурсі. Її формулюють за допомогою кількох
продуктивних синтаксичних конструкцій. До їхнього складу входять
мовні одиниці, що слугують маркерами, які акцентують увагу
слухачів/ читачів і спонукають їх скористатися порадами фахівця
[23, https://www.researchgate.net /publication/ 340303722_PORADA_
AK_
SUGES
TIVNIJ_SKLADNIK_UKRAINSKOGO_
METEODISKURSU].
– Попередження
Я всіх попереджаю, до всіх буде вжито заходів, для мене немає
різниці, яка це буде політична сила (Високий замок. – 20.10.2010);
Краще, якщо людина не поїде за кордон, знайшовши роботу в Україні,
ніж потім ми будемо з ризиком не тільки для цього моряка, а й для
працівників компетентних органів, посольств і консульств, із
величезними бюджетними витратами витягувати його з біди
(Дзеркало тижня. – 11.12.2009); Дякую Вам за підтримку, але зараз
на мене не розраховуйте (Zaxid.net. – 21.02.2015).
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Таблиця 1
Реалізація лексико-семантичного рівня імператива
в публіцистичному стилі
Тип категоричного/некатегоричного
виявів імператива
Категоричні МА
наказ
дозвіл (повинність)

Кількість

250
103
97

доручення
Некатегоричні МА
благання
порада
пропозиція
попередження
Загалом

105
200
100
145
1000

Аналізуючи сказане вище, можемо зазначити, що ядерними
серед категоричних типів мовленнєвого акту імператива є − наказ, а
серед некатегоричних МА − порада. Периферійними категоричним
типом мовленнєвого акта імператива є доручення, а серед
некатегоричних МА − благання.
Висновки. Отже, нами встановлено, що лексичні засоби
вираження імперативної семантики можуть уживатися паралельно з
формами наказового способу. Вони допомагають автору
публіцистичних текстів розставити правильні акценти, привернути
увагу та змусити зосередитися над прочитаним, зробити певні
висновки. Імператив є основним засобом вираження волевиявлення в
українській мові, виражає не процес, не дію, а волю мовця, його
наказ або прохання про те, щоб була виконана чи завершена дія. У
роботі було розкрито лексичні засоби вираження спонукальної
семантики, описано відтінки значення категоричності та
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некатегоричності імператива. Подальше дослідження аналізованої
проблеми може бути зосереджене на вивченні мовленнєвих актів у
офіційно-діловому стилі в зіставному аспекті.
Список використаних джерел:
1. Андреева И. С. Повелительное наклонение и контекст при
выражении побуждения в современном русском языке: автореф. дисс. …
д-ра филол. наук: 10.02.01. Ленинград, 1971. 18 с.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва:
УРСС: Едиториал УРСС, 2004. 571 с.
3. Баган М. Функцiональнi параметри лексико-граматичного
заперечення в сучаснiй українськiй мовi. Українська мова. 2010. (3). С.
11−19.
4. Баліцька М. Лінгвокраїнознавчий потенціал жанру мовлення
прохання в українських народних казках∕ Теорія і практика викладання
української мови як іноземної. Львів: ЛНУ, 2006. (4). 2009. С. 112 – 118.
5. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. Київ:
Академія, 2004. 344 с.
6. Беляева Е. И. Грамматика и прагматика побуждения: английский
язик. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1992. 168 с.
7. Бирюлин Л. А. Семантика и прагматика русского імператива.
Helsinki: Slavica Helsingiensia, 1994. 230 с.
8. Бортун К. О. Структурно-семантичні типи та функції
імперативних висловлень у публіцистичному і офіційно-діловому стилях:
дис. канд. філол. наук: 10.02.01. Вінниця, 2018. 214 с.
9. Васильченко О. М., Жебчук І. В. Прихильність та прохання як
засоби психологічного впливу в управлінській діяльності керівника
закладу загальної середньої освіти. Психологічний часопис. 2019. 5(11).
С. 297−308.
10. Войцехівська Н. К. Засоби зв’язку між репліками в діалогічних
єдностях зі значенням згоди-дозволу. Вісник Черкаського
університету. (116). Черкаси: Черкаський нац. ун-т ім. Б. М.
Хмельницького, 2007. С. 150–156.
126

11. Волощенко Є. І. Мовленнєвий жанр «прохання» в
епістолярному тексті. Студентські наукові записки Національного
університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог:
Видавництво Національного університету «Острозька академія».
(13). 2020. С. 19−23.
12.
Гавриш
М.
М.
Мовленнєвий
акт
застереження:
соціолінгвістичний аспект. Актуальні проблеми філології та
перекладознавства. 2015. (9). С. 33−38.
13. Гавриш М. М. Статусно фіксований мовленнєвий акт
прохання (на матеріалі художньої прози Івана Франка). Актуальні
проблеми філології та перекладознавства. 2012. (5). С. 34-42.
14. Гринишин М. М. Статусно фіксований мовленнєвий акт
прохання (на матеріалі художньої прози Івана Франка). Наукові
праці: Науково-методичний журнал. 98. (85). Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2009. С. 9–13.
15. Гродський І. Я. Мовні засоби вираження прохання в
англійських лицарських романах XII–XV ст. Studia Philologica.2014.
(3). https://studiap. kubg. edu.ua/index.php/journal/article/view/88
16. Дедухно А. В. Комунікативно-прагматичні та структурносемантичні характеристики перформативного акту прохання.
Філологічні студії. (6). Кривий Ріг, 2011. С. 145–152.
17. Дрінко Г. Г. Зіставний аналіз мовленнєвого акту «команда»
в англійській та українській мовах. Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім.
І. Франка. 2009. (45).
С. 70−74.
18. Ільченко О. М., Шпенюк І. Є. Стереотипове заперечення в
американському
науково-академічному
дискурсі:
культурна
специфіка. Вісник Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна. (811). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2008. (55). С.
12–16.
19. Казимова Э. А. Персональность в дискурсе побуждения :
дисс. канд. филол. наук: 10.02.02. Махачкала, 2004. 178 c.
20. Киселева Л. А. Вопросы теории речевого воздействия.
Ленинград : ЛГУ, 1978. 160 с.
21. Кузенна Н. М. Мовленнєвий акт «прохання» в сучасній
англомовній лінгвокультурі. Нова філологія. 2012. (54). С. 45−48.
127

22. Кулібаба М. О. Порада як сугестивний складник
українського метеодискурсу. World Science. 2020. https://
www.researchgate.net/publication/340303722_PORADA_AK_
SUGESTIVNIJ_SKLADNIK_UKRAINSKOGO_
METEODISKURSU
23. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль
коммуникации:
сопоставление
английских
и
русских
лингвокультурных традиций. Москва: Языки славянских культур,
2009. 512 с.
24. Максим’юк Н. В. Комунікативні акти відмови: гендерний
аспект. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка. 2011. (28). С. 255−259.
25. Матусевич Л. М. Структурно-семантичні та комунікативнопрагматичні характеристики мовленнєвого акту прохання про дозвіл.
Наукові записки Національного університету «Острозька академія».
2015. (56). С. 189−192.
26. Мельничук О., Сілевич Л. Особливості засобів вираження
прохання в художніх творах Ольги Кобилянської. Науковий вісник
Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. 2011.
(545-546). -С. 267−271.
27. Мясоєдова С. В. Категорія спонукання і її вираження в
непрямих висловленнях сучасної української мови: дис. … канд. філол.
наук. 10.02.01. Харків, 2001. 178 с.
28. Нарушевич-Васильєва О. В. Категорія спонукальності у
прагмастилістичному аспект: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Одеса,
2002.
176 с.
29. Натанзон Е. А. Побудительные предложения в современном
английском языке. Дис. …. канд. филол. наук. Москва, 1955. 204 с.
30. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київський ун-т ім. Тараса
Шевченка. Київ: Видавничий центр «Київський ун-т», 1999. 307 с.
31. Прокопчук А. А. Текст и предложение. Вестник Харьковского
госсударственного ун-та. Харьков: Основа, 1992. (372). С. 77–83.
32. Радевич-Винницький Я. К. Етикет і культура спілкування. Київ:
Знання, 2006. 291 с.
33. Саранцацрал Ц. Речевые акты побуждения, их типы и способы
128

выражения в русском языке: автореф. дисс. на соискание ученой степени
докт. филол. наук: спец. 10.02.01. Москва, 1993. 40 с.
34. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава:
Довкілля-К, 2011. 844 с.
35. Сучасна українська літературна мова /за ред.
А. П. Грищенка. Київ: Вища шк., 2002. 439 с.
36. Телеки М. М. Вираження семантики заборони в писемній
комунікації.
Міжнародний
вісник:
Культурологія.
Філологія.
Музикознавство. 2014. (2). С. 198−205.
37. Телеки М. М., Шинкарук В. Д. Соціальні категорії модусу в
текстах епістолярного жанру. Киев: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007.
176 с.
38. Филатова Е. А. Побудительные высказывания как речевые акты
в современном русском языке: дисс. канд. филол. наук: 10.02.01. Москва,
1997. 253 с.
39. Фоміна Л. В. Комунікативна організація безсполучникового
складного речення спонукального типу: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2000. 19 с.
40. Формановская Н. И. Прагматика побуждения и логика язика.
Русский язык за рубежом. 1994. (5–6). С. 34–40.
41. Храковский В. С. Семантика и типология императива. Русский
императив. Ленинград: Наука, 1986. 272 с.
42. Церенчимедийн С. Речевые акты побуждения, их типы и
способы выражения в русском языке: дисс. д-ра филол.наук: 10.02.01.
Москва, 1993. 246 с.
43. Шабат-Савка С. Т. Функційно-змістовий діапазон і засоби
вербалізації інтенцій сугестивного спонукання
44. Шатілова О. С. Способи мовленнєвого впливу в аспекті
реалізації текстових категорій. Вісник ДонНУ. (1-2). С. 316–318.

129

§ 4.3 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО
РОЗВИТКУ
Вступ. У зв’язку з новими соціальними вимогами, відповідними
стратегічними змінами розвитку освіти України та загальносвітовими
тенденціями на сьогоднішній час постає необхідність перегляду
вимог до системи психологічного супроводу навчально-виховного
процесу осіб з особливими освітніми потребами, спрямованого на
створення сприятливих умов для успішної соціально-психологічної
адаптації дитини в шкільному середовищі, її повноцінного і
гармонійного розвитку. Психологічний супровід освітнього процесу
забезпечує захист психічного і соціального здоров'я дитини на всіх
рівнях навчання, створює умови, які не тільки сприяють розвитку
індивідуальності кожної дитини, а й забезпечує формування у неї
готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення
школи [1; 2].
Під психологічним супроводом розуміють підтримку психічно
здорових людей, у яких на певному етапі розвитку виникають
особистісні труднощі. Супровід може бути досить ефективним при
вирішенні складних сімейних ситуацій, стосунків між батьками,
дітьми, в урегулюванні конфліктів, при переживанні стресу чи
дистресу тощо. Супровід розглядають як системну інтегративну
технологію соціально-психологічної допомоги особистості та як один
із видів соціально-психологічного патронажу (Г. Л. Бардієр,
М. Р. Бітянова, А. В. Волосников, А. А. Деркач, Л. М. Мітіна) [3; 4].
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи проблему
затримки психічного розвитку Н.Ю. Максимова і О.Л. Мілютіна
розглядають затримку психічного розвитку як певне уповільнення
розвитку психіки дитини, яке виражається в недостатності загального
запасу знань, незрілості мислення, переважанні ігрових інтересів,
швидкому
виснаженні
в
інтелектуальній
діяльності
[5].
В.В. Лебединський, вказуючи на клінічний аспект затримки
психічного розвитку, зазначає, що це є аномалія розвитку, яка
наділена значним поліморфізмом клініко-онтогенетичної структури,
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міри важкості і прогнозу. Результати наукових досліджень
М.С. Певзнер, В.І. Лубовського, Т.А. Власової та інших науковців
дають підставу зробити висновок, що затримка психічного розвитку –
це особливий стан розвитку особистості в порівнянні з нормою, який є
основною причиною важкого навчання та виховання у дітей
молодшого шкільного віку [4]. Л.М. Блінова сутність цього поняття
бачить в уповільненому темпі порівняно з нормою розвитку мислення,
пам’яті, уваги, сприйняття, мовлення, емоційно-вольової сфери. Вона
наголошує, що обмеження психічних і пізнавальних можливостей не
дозволяють дитині успішно справлятися з завданнями і вимогами, які
висуває їй суспільство. Як правило, зауважує вчена, ці обмеження
вперше проявляються і помічаються дорослими, коли дитина
приходить до школи [5]. Тобто в молодшому шкільному віці (6-10
років). Психіатр Д.Д. Єнікеєва зазначає, що затримка психічного
розвитку – це відносно легке порушення розвитку особистості, яке
проявляється в недостатності інтелекту та психіки, що
характеризується різними формами інфантилізму – психологічний
стан, якому властиві не відповідності віку риси дитячості в поведінці,
в особливостях суджень, а також емоційна нестійкість, залежність від
інших людей при відсутності порушень інтелекту[4]. Тому поведінка
молодших школярів із затримкою психічного розвитку, здебільшого,
як у категорії дітей більш молодшого, дошкільного віку.
В свою чергу В.І. Лубовський визначає дітей із затримкою
психічного розвитку як таких, що відстають в розвитку, але які мають
потенційні можливості інтелектуального розвитку. Він наголошує, що
затримка психічного розвитку долається тим успішніше, чим
адекватніше і раніше створюються спеціальні умови навчання і
розвитку. Як зауважив Л.С. Виготський, «навчання веде розвиток» і
єдиним способом компенсації порушень розвитку є цілеспрямоване
корекційне навчання. Тому важливо зберегти і підтримувати у дітей
достатньо високий рівень мотивації впродовж всього шкільного
навчання [6].
Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10) розглядає затримку
психічного розвитку як синдром, що входить до структури будь-якого
неврологічного, психічного або соматичного захворювання. Однак,
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затримку психічного розвитку не можна розглядати як самостійну
нозологічну одиницю. Вперше термін затримка психічного розвитку
запропонувала Г.Є. Сухарєва, яка використала його в сучасній
корекційній педагогіці і спеціальній психології та зазначила, що, у
свою чергу, затримка психічного розвитку є складовою частиною
більш значущого поняття – «межова інтелектуальна недостатність»
[7].
Спеціальна дошкільна педагогіка і психологія затримкою
психічного розвитку визначають найбільш поширене відхилення в
психофізичному розвитку. Затримка психічного розвитку є
поліморфним порушенням, оскільки у однієї групи дітей може
страждати працездатність, у іншої – мотивація до пізнавальної
діяльності [5]. Різноманіття проявів затримки психічного розвитку
визначається також глибиною уражень і різною мірою незрілості
мозкових структур [4]. В роботі з дітьми даної категорії важливо
звернути увагу на те, як дитина спілкується з дорослим: чи вміє вона
слухати й виконувати його завдання, чи може зосередитися на
якомусь спільному з дорослим занятті, грі, чи може в разі труднощів
скористатися допомогою і далі успішніше продовжувати заняття.
Здатність дитини взаємодіяти, співпрацювати з дорослим є одним із
найважливіших показників її повноцінного психічного розвитку.
Якщо дитина відвідує дошкільний навчальний заклад, потрібно
з’ясувати з вихователем, чи засвоює вона програмовий матеріал, які
вона має труднощі порівняно з іншими дітьми, чи вміє вона гратися з
товаришами, виконувати доручення. Дбаючи про розвиток дитини, з
нею потрібно багато спілкуватися. Звичайно активні, здорові діти самі
виступають ініціаторами спілкування, звертаючись до дорослих з
нескінченною низкою запитань. Значна частина з них спрямована на
з’ясування причинного зв’язку між різними явищами: «чому?».
Відставання ж дитини в розвитку пов’язане з меншою її активністю:
вона сама менше звертає уваги на розмаїття навколишнього світу і,
відповідно, у неї менше виникає запитань, а ті, що виникають,
переважно, поверхневі. Недостатню активність такої дитини повинен
компенсувати дорослий власною ініціативою у спілкуванні і
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приверненні дитячої уваги до багатьох речей на які вона сама могла б
і не звернути увагу.
Впродовж дошкільного періоду діти здобувають великий досвід
чуттєвого пізнання навколишньої дійсності. Насамперед вони
засвоюють сенсорні еталони: кольори спектру та їх відтінки, основні
геометричні форми, відносність розмірів. Уміння порівнювати
предмети за цими ознаками є дуже великим досягненням у розвитку
дитини. Поступове формування фонематичного слуху і здатності
здійснювати звуковий аналіз слова створює передумови для розвитку
навичок письма й читання, орієнтування в мовній дійсності [8].
Дуже важливим показником розвитку дитини є її емоційний
досвід, здобутий у процесі спілкування з дорослими, рідними й
сторонніми, а також однолітками. Усе це допомагає їй засвоїти
правила поведінки, що регулюють її взаємини з оточенням.
Нагромадження величезного досвіду дитиною впродовж перших
шести-семи років життя можливе тільки завдяки постійному
експериментуванню, практичній діяльності та її осмисленню. У такий
спосіб досвід систематизується й узагальнюється, насамперед у
процесі оволодіння мовленням. Свідченням цього є здатність дитини
користуватися простими узагальненнями, такими як «одяг», «взуття»,
«тварини», «рослини», «овочі», «фрукти», «посуд» тощо. Завдяки цим
знанням, умінням, а також достатньому рівню сформованості
пізнавальних процесів, що сприяє оперуванню дитиною своїми
знаннями, вона стає інтелектуально готовою до шкільного навчання.
Ті діти, що відстають у розвитку, більш чи менш успішно
оволодіватимуть усім цим досвідом за допомогою дорослих.
Сучасний етап розвитку спеціальної педагогіки та психології
характеризується пошуком нових шляхів соціальної адаптації
категорії дітей з особливими потребами. Значних успіхів у соціалізації
дитини з особливими потребами може бути досягнуто лише за
активної участі в цьому процесі сім’ї і в першу чергу батьків. З огляду
на це, одним із провідних методів діагностики особливостей
молодших школярів із затримкою психічного розвитку ми
пропонуємо бесіду з батьками. Бесіда може бути використана з метою
збору первинного анамнезу про дитину, визначення умов виховання
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дитини в сім’ї, визначення її
емоційного клімату,
рівня
сформованості мовлення, ставлення до значущого дорослого тощо.
Ефективним методом дослідження особливостей розвитку дітей
молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку є також
спостереження,
оскільки
незважаючи
на
різноманіття
стандартизованих тестових завдань, спостереження є незамінним. З
використанням методу спостереження ми можемо цілеспрямовано
простежити поведінку дитини в природніх ситуаціях, прослідкувати
взаємини між дитиною та дорослим, дитиною і її ровесниками,
фіксуючи при цьому побачене. На основі зовнішніх проявів можна
робити висновки про внутрішні психічні процеси і стани дитини,
оскільки її психіка формується і проявляється в її діяльності (діях,
словах, міміці, жестах тощо). Якщо уважно спостерігати за іграми
дитини із затримкою психічного розвитку, то виявиться, що вона
довше затримується на діях з предметами, а сюжетні чи рольові ігри,
де варто виконувати ролі/дії, вона засвоює значно важче. Рольові ігри
в неї одноманітні за змістом і мало розгорнуті за сюжетом. Іноді діти
із затримкою психічного розвитку відчувають труднощі у спільній грі
з ровесниками, бо не вміють дотримуватись певних правил,
послідовності поведінки, якої вимагає роль. Проте це спостерігається
не в усіх дітей із затримкою психічного розвитку. Багато дітей
грається більш-менш успішно, але при цьому вони виконують прості
ролі, і буває так, що порушують послідовність гри, бо не завжди
можуть виконати вимоги, зумовлені її правилами.
Практичним психологам і вчителям, які працюють із даною
категорією дітей, перш за все рекомендовано звертати увагу на
розвиток вищих психічних функцій дитини: усіх видів зорового,
слухового, тактильного сприймання, уваги (мимовільної, довільної) та
переключення уваги, мислення, пам’яті, уяви); формування
компонентів мовленнєвої системи (фонетико-фонематичних процесів,
особливо процесів звукового (фонематичного) аналізу та синтезу,
лексики, граматики та зв’язного мовлення); розвиток зоровопросторового гнозису (впізнавання) та праксису (цілеспрямованих
поетапних дій, відтворення ряду); формування графо-моторних
навичок, тобто на підготовку кисті руки до письма.
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Формування цих передумов може бути дещо тривалішими і
деталізованішим залежно від потреб дитини і темпів засвоєння нею
нових навичок. Якщо в цій поетапній роботі будуть прогалини – то й
процес навчання письма буде утрудненим [5].
Також варто пам’ятати і про принцип обхідного шляху, коли
окремі функції в дитини краще сформовані і, відповідно, не варто
надто довго затримуватись на їх формуванні, адже дитині може стати
нецікаво. У цьому випадку ми йдемо за дитиною, вона сама спрямовує
фахівців у спільній роботі. Паралельно необхідно виховувати
посидючість, витривалість, сумлінність через демонстрацію прикладів
і результатів власної роботи проти попередніх досягнень.
Усі прийоми роботи повинні базуватись на яскравій наочності із
використанням різноманітних матеріалів, таких як малюнки,
предмети, іграшки, реальні субстанції (пісок, вода, глина тощо),
комп’ютерна техніка та інші пристрої. Зокрема, на кожному етапі
формування передумов учитель має демонструвати взірець
правильного виконання, розбивати виконання завдання на етапи,
супроводжувати кожен етап демонстрацією прикладів і словесним
описом. Далі – об’єднувати в єдине ціле завдання, повторювати за
потреби окремі етапи, дозувати навантаження для дитини з
переключенням уваги, підтримувати цікавість дитини, давати
спробувати їй виконати самій, мати в арсеналі кілька видів допомоги
(підказок), використовувати види допомоги методично правильно –
тобто за потреби, а не щоразу замість дитини; давати час на
обдумування, будувати алгоритми (наочні схеми) виконання завдань і
вправ, призупиняти дитину в разі спонтанного і хаотичного виконання
нею завдання, мотивувати, заохочувати, підтримувати успіх. А
головне – навчати дитину самостійно переносити набутий досвід на
наступні види завдань, ігор тощо.
Успішне навчання дитини із затримкою психічного розвитку
відбувається за наявності чіткої організації часу дитини та
поставлених вимог і за умови достатнього розвитку та задіяності всіх
аналізаторів. Зменшення часу уроку потрібне тільки на початкових
етапах навчання дитини, а далі дитина може працювати разом з усіма
дітьми впродовж усього уроку, але за умови пауз на розвантаження і
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за потреби – частішої зміни видів діяльності. Або, навпаки, –
зосередження на певній діяльності до повного завершення роботи над
завданням чи вправою. Адже стрімке переключення з незавершеної
роботи може дезорієнтувати дитину, і надалі в неї втрачатиметься
інтерес до навчання. Це залежить від типу темпераменту, темпу, в
якому дитина здатна працювати продуктивно, і від зовнішніх стимулів
вчителя/психолога. А також – від самостійності дитини, її потреби в
допомозі та додатковій роботі з нею. Якщо увагу вдалось затримати
хоча б на одну хвилину – тут же потрібно розвивати певну гру:
описувати, маніпулювати предметами, видозмінювати, створювати
щось нове, але спільно з дитиною. Таким чином вдасться ще на кілька
хвилин затримати увагу. Якщо дитині не цікаво – одразу ж
пропонуємо інший вид діяльності: малювання, гру на дитячих
музичних інструментах, орігамі тощо.
Корекційно-розвивальна робота спрямована на формування
усвідомлення дитиною із затримкою психічного розвитку своїх
емоцій, потреб і бажань, позитивного образу Я, вольових дій,
самовираження тарозвиток ігрових навичок, а також на формування
усвідомлення свого оточення та його значення у своєму житті,
учнівської ідентичності та на розширення репертуару соціальних
ролей [8]. За умов своєчасної корекції пізнавальна та інтелектуальна
діяльність дітей із затримкою психічного розвитку може досягати
високого
рівня
компенсації.
Отже,
основне
завдання
психолога/педагога на цьому етапі – мимовільну увагу поступово
перетворити на довільну. Дитина звикатиме, і час концентрації уваги
на одному об’єкті збільшуватиметься. Далі цього часу вистачатиме на
виконання певного завдання спільно з педагогом, а вже потім –
самостійно.
Цей шлях тривалий, чітко спланований і організований. Також
можна спробувати в роботі з підгрупою дітей поспостерігати за
поведінкою дитини із затримкою психічного розвитку: коли всі
малюють, а дорослий констатує успіхи дітей, заохочує до кращих
результатів, підкреслює красу і переваги кожного малюнку. З часом
дитина без зайвих вказівок може взятися за олівець і почати
малювати. Неважливо, що і як малює дитина, головне – щоб увага
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сконцентрувалась і дитина зосередилась хоч на певний час, а далі така
діяльність ставатиме автоматичною. Також на індивідуальних
заняттях у психолога повинна здійснюватися систематична
корекційно-розвивальна робота з розвитку всіх психічних явищ.
Метою
психолого-педагогічної
роботи
з
молодшими
школярами, відстаючими у розвитку, в умовах шкільного закладу є
формування психологічного базису для повноцінного розвитку
особистості кожної дитини. Важливо сформувати мислення, пам'ять,
увагу, різні види сприймання, розвити зорові, слухові, моторні функції
та міжсенсорні зв’язки, пробудити пізнавальну і творчу активність
дитини. Необхідно створити умови для становлення основних видів
діяльності. Стратегії психологічного впливу обумовлюють такі умови
розвитку, які дозволяють в повній мірі реалізувати можливості
кожного школяра, приведуть в рух механізми, що лежать в основі
формування центральних новоутворень дитини – молодшого школяра:
компенсація порушень в пізнавальній та емоційно-вольовій сфері при
диференційованому підході до навчання дітей із затримкою
психічного розвитку. На стадії формування у таких дітей перебуває
слухове сприймання, активний словниковий запас та загальна
обізнаність. Діти володіють лише базовими знаннями про навколишнє
середовище, що не відповідають їхнім віковим можливостям. Попри
те, такі діти здатні класифікувати, формувати абстрактні поняття та
концепції, виявляти закономірності на основі фрагментарної
інформації.
Консультаційний блок забезпечує надання батькам та педагогам
допомоги у вихованні та розвитку дитини із затримкою психічного
розвитку. Найважливішою умовою актуалізації потенційних
можливостей дітей із затримкою психічного розвитку є психологічна
компетентність педагога, який допомагає усвідомленню дитиною
своїх потенційних можливостей. Основне завдання педагогів, які
працюють з категорією дітей із затримкою психічного розвитку –
розкриття «слабких» і «сильних» сторін когнітивного і особистісного
розвитку кожної дитини. До форм психологічної просвіти педагогів
ми віднесли: круглі столи, лекторії та консультації з основних
проблем розвитку дитини із затримкою психічного розвитку. Для
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успішної реалізації завдань програми психологічного супроводу
необхідна не лише взаємодія педагогів, але й активна допомога і
підтримка з боку батьків. Форма і зміст роботи з батьками
визначається мірою їх готовності до співпраці. На початковому етапі
взаємодії найбільш продуктивною формою роботи є індивідуальне
консультування, яке, як правило, відбувається у три етапи: перший
етап передбачає побудову стосунків на основі довіри з батьками, які
зазвичай, заперечують можливість співпраці та взаємодопомоги.
Другий етап консультування батьків/одного з батьків включає в себе
підсумки діагностики їхньої дитини – тут важливо надати
психологічну
підтримку
батькам,
сприяти
усвідомленню
особливостей їх дитини. Третій етап передбачає залучення батьків до
виконання конкретних рекомендацій відповідного фахівця щодо
спільної корекційної роботи команди супроводу.
Висновки. З огляду на все вище наведене, ми можемо зробити
висновок, що психологічний супровід дітей із затримкою психічного
розвитку потребує тривалої і системної роботи. І тільки при
дотриманні вище наведених рекомендацій до процесу навчання даної
категорії осіб, можливо досягти позитивних результатів у відновленні
психічної діяльності, включаючи як і пізнавальну, так і емоційновольову діяльність, що забезпечить повну інтеграцію і гармонійне
функціонування дітей із затримкою психічного розвитку в суспільстві.
Дитині із затримкою психічного розвитку насамперед, необхідно
забезпечити стабільний режим дня, чітку організацію діяльності, щоб
призвичаїти до дисципліни, систематичні дозовані навантаження.
Відтак, з часом дитина звикає до статусу учня, необхідності займатись
і стає активним та зацікавленим співучасником освітнього процесу.
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§ 4.4 ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ У ПРОФЕСІЙНИХ
КОМУНІКАЦІЯХ ПЕДАГОГІВ
Вступ. Професійна діяльність педагога характеризується
високим рівнем емоційного включення й інтенсивних професійних
комунікацій. Сучасні умови глобалізації, виклики зумовлені
дистанційною перебудовою освітнього процесу через поширення
коронавірусу в Україні, впровадження інтерактивних технологій у
сферу професійно-педагогічної діяльності, надмірність й розмаїтість
професійних інформаційних потоків, домінування командних способів
роботи посилюють ризики для психологічного благополуччя і
професійного здоров’я педагогічних працівників.
У наукових розвідках психологічне благополуччя особистості в
професії розглядається у теоретичному і у практичному аспектах як:
критерій професійної ідентичності працівника [1], [2]; показник
професійної адаптації до змісту професійної діяльності й до
професійної групи (соціально-професійна адаптація на рівні
колективу) [3], [4], [5]; характеристика усвідомлення й прийняття
професійних цінностей конкретної організації [6], [7]; інтегративний
показник психічної зрілості та професійного здоров’я [8], [9], [10]
тощо.
Благополуччя людини під час здійснення нею професійної
діяльності тісно пов’язано зі станом її здоров’я – соматичним,
психічним і духовним. Як показує практика, педагог як суб’єкт
освітнього процесу потрапляє в полон пролонгованого емоційнонервового напруження, яке поступово формує стан суб’єктивного
неблагополуччя. Зокрема, працівник поводиться роздратовано,
породжуючи негативне ставлення до себе, використовує деструктивні
форми професійної взаємодії, виявляє недостатній рівень
психологічної готовності до взаємодії в умовах професійного
конфлікту тощо. Водночас теоретичний аналіз літератури
(Бондарчук О.І, Варр П., Дінер Е., Дружилов С.О., Малімон Л.Я.,
Романюк Л.В., Ван Хорн Дж. Э., Тарис Т.В., Шауфели В.Б., &
Шреурс П. Дж. Г. та ін.) і практика педагогічної діяльності
дозволяють висунути припущення про наявність низки факторів140

загроз у професійно-педагогічних комунікаціях, які негативно
впливають на стан психологічного благополуччя педагогів. Отже,
нервово-емоційне напруження, яке характеризує педагогічну
діяльність у сфері професійних комунікацій, актуалізує проблему
підтримки психологічного благополуччя й профілактики загроз для
професійного здоров’я педагогічних працівників, зумовлюючи
необхідність проведення відповідних досліджень.
Мета дослідження – здійснення теоретико-емпіричного
вивчення психологічного благополуччя педагогів у професійних
комунікаціях як показника їхнього професійного здоров’я. Реалізація
мети передбачала виявлення наявних взаємозв’язків між показниками
факторів-загроз професійному здоров’ю та рівнем суб’єктивного
благополуччя педагогів у професійних комунікаціях.
Методи та методики. Дослідження представлено вибіркою
загальною чисельністю 1817 респондента (Україна), де 374 чоловіки
та 1429 жінки віком від 20 до 57 років. Репрезентативність вибірки
визначалася методом рандомізованого відбору. Стосовно отриманих
даних було встановлено, що вибіркова сукупність характеризувалася
нерівномірним розподілом за чоловічою статтю. Нерівномірний
розпад вибірки визначаємо як об’єктивний чинник, зважаючи на те,
що переважна більшість працюючих в освітніх організаціях
працівників – жінки.
Застосовувалися методи теоретичного аналізу та емпіричного
дослідження: авторська методика «Шкала загроз професійному
здоров’ю» (Дзюба Т.М. [11]) пункти якої репрезентативно охоплюють
ті аспекти професійної діяльності в освітніх організаціях, які
усвідомлюються й осмислюються педагогом як можливі факторизагрози здоров’ю в контексті здійснення ним професійної діяльності,
ділового спілкування й реалізації професійної кар’єри; методика
«Шкала суб’єктивного благополуччя» (М.В. Соколова [12], в
авторській адаптації), за допомогою якої визначалися рівні
психологічного
благополуччя
педагогів,
а
також
методи
кореляційного та дисперсійного аналізу для виявлення взаємозв’язку
між отриманими показниками.
Одержані результати підлягали математико-статистичному
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аналізу з використанням комп’ютерної програми IBM SPSS Statistics
(версія 21.0).
Виклад
основного
матеріалу.
Професійно-педагогічні
комунікації – це процес, в якому педагог активно конструює не лише
свою професійну реальність (чи реальності) і структури професійних
компетенцій, а й своє професійне «Я». Сприйняття педагогом свого
професійного «Я» формується не як фіксоване внутрішнє утворення, а
як професійний конструкт, який постійно модифікується в залежності
від того з ким і як педагогічний працівник вступає у взаємодію. Тобто,
з різними людьми, в тому чи іншому колі професійних комунікацій,
педагог може мати різні уявлення про себе, різну самооцінку як
відображення думок про себе «узагальненого іншого».
Відстежуючи динаміку сприйняття педагогом професійних
комунікацій через відчуття психологічного благополуччя, професійнопедагогічне спілкування й специфіку педагогічної діяльності, важливо
розуміти можливість виникнення напружених ситуацій, як своєрідних
професійних стресорів. Їх виникнення зумовлює неузгодженість
різних систем організму і психіки, породжує стан суб’єктивного
неблагополуччя працівника.
Руйнівні комунікації в освітніх організаціях як специфічні
форми професійно-педагогічних стосунків виявляються у свідомому
навмисному нанесенні суб’єкту взаємодії фізичної чи моральної
шкоди і характеризуються відчуттям задоволеності від страждань
жертви й усвідомленням власної правоти. Такі комунікації об’єднують
широке коло ситуацій професійно-педагогічного спілкування і можуть
зумовлюватися неусвідомленими мотивами самоствердження,
мстивості, злорадства, суперництва, заздрості, нарцисизму тощо.
На думку дослідників, працівник має високий рівень
професійного благополуччя, якщо в більшості випадків відчуває
задоволення від професії і лише в окремих ситуаціях переживає
неприємні відчуття [13], [14], [15], [16], [17]. Саме тому як основний
інструмент для вивчення психологічного благополуччя педагогів у
професійній діяльності було обрано методику Соколової М.В. «Шкала
суб’єктивного благополуччя» в авторській адаптації до змісту і
специфіки професійно-педагогічної діяльності. В основі шкали
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закладено скринінговий метод, що дозволяє відобразити оцінку
педагогом свого психологічного стану в професійній діяльності,
професійної поведінки і окремих фізичних симптомів за шістьома
кластерами. Зокрема, напруженість і чутливість (суб’єктивне
переживання професійного навантаження; широкий спектр
професійних контактів; потреба в усамітненні); ознаки, які
супроводжують основну психіатричну симптоматику (порушення сну;
суб’єктивне переживання власного безпредметного занепокоєння;
надмірна гострота реакцій на незначні перешкоди й невдачі;
зростаюче переживання посиленої розгубленості); зміни настрою
(погіршення настрою; значне зниження оптимістичного модусу
сприйняття); значущість професійного оточення (спільне вирішення
професійних проблем, переживання невпевненості у власних
професійних силах; професійні відносини); самооцінка професійного
здоров’я (переживання здоров’я у професійному сегменті, питання
фізичної «форми»); ступінь задоволеності професійною діяльністю
(переживання нудьги, прокрастинація, власне задоволеність
професійною діяльністю).
Авторська методика «Шкала загроз професійному здоров’ю»
містить чотири шкали: «Руйнівні комунікації», «Дестабілізуюча
організація професійної діяльності», «Деструкції професійного
самоствердження» та «Демотиватори продуктивності праці». Кожна
шкала утворена вісьмома факторами-загрозами для професійного
здоров’я, які, на нашу думку, так чи інакше позначаються на стані
психологічного благополуччя педагога (Дзюба Т.М., 2015, 2016 [18]).
У представленій публікації ми зосереджуємо увагу лише на факторах
шкали «Руйнівні комунікації». Вона представлена такими факторамизагрозами: F25 критика, особливо несправедлива, висловлена в
грубій, принизливій формі; F3 негативні форми професійних
комунікацій (комунікативно-аномальні ситуації з колегами, батьками,
учнями;
комунікативні
бар’єри;
комунікативний
стрес;
внутрішньогруповий
фаворитизм;
пліткарство
тощо);
F14
«неадекватний» стиль керівництва; F15 конфлікти у професійному
середовищі; F12 заздрість; F13 мобінг; F23 авторитарність
(відсутність такту й витримки, надмірна самовпевненість, прагнення
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домінувати тощо); F11 інтенсивний повсякденний стрес.
Проаналізуємо їх більш детально.
Результати взаємозалежності показників факторів-загроз для
професійного здоров’я за шкалою «Руйнівні комунікації» та рівня
психологічного благополуччя педагогів в освітніх організаціях
відображені у табл. 1.
Таблиця 1
Взаємозалежність між показниками суб’єктивного благополуччя
педагогів та шкалою «Руйнівні комунікації» (у %)
Показник психологічного
благополуччя
Напруженість і чутливість
Ознаки психіатричної
симптоматики
Зміни настрою
Значимість професійного оточення
Самооцінка професійного здоров’я
Задоволеність
професійною
діяльністю
Загальний показник

Рівень прояву ознаки за шкалою
«Руйнівні комунікації»,
кількість досліджуваних, у %
низький
середній
високий
3,6
72,6
23,8
3,4
93,1
3,5
5,1
26,4
2,7
4,2

65,4
59,0
34,2
55,4

29,0
14,6
63,1
40,4

0,9

25,2

73,9

Як видно з даних опитування, наведених у табл. 1, переважна
більшість досліджуваних педагогів (73,9 %) визнає наявність
руйнівних характеристик у професійних комунікаціях. При цьому за
такими показниками як задоволеність професійною діяльність (40,4
%) та самооцінка професійного здоров’я (63,1 %) руйнівні тенденції
оцінюються респондентами досить високо. Шкала «Руйнівні
комунікації» демонструє високий рівень взаємозв’язку і достовірної
зворотної кореляції з рівнем суб’єктивного благополуччя (р = 0,619**, р ≤ 0,05). Із вище перелічених факторів-загроз за цією
шкалою достовірно значущі зворотні кореляційні зв’язки із рівнем
суб’єктивного благополуччя було отримано лише за трьома
факторами: F14 «неадекватний» стиль керівництва (-0,795**), F12
заздрість (-0,560**) та F13 мобінг (-0,663**) (табл.2).
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Таблиця 2
Рівні прояву суб’єктивного благополуччя педагогів за шкалою
«Руйнівні комунікації»
Показники факторів-загроз
професійному здоров’ю
Шкала «Руйнівні комунікації»
F14 «неадекватний» стиль керівництва
F12 заздрість
F13 мобінг

Рівні прояву ознаки за шкалою
суб’єктивного благополуччя,
кількість досліджуваних, у %
високий
середній низький
2,8
65,3
31,9
34,7
44,4
20,9
12,5
58,4
29,1
12,5
51,3
36,2

*Примітка. наведено лише ті фактори за шкалою «Руйнівні
комунікації», які мають достовірний кореляційний зв’язок (р ≤ 0,05, р
≤ 0,01).
Отримані результати демонструють наявність проблеми
взаємозалежності між рівнями суб’єктного благополуччя педагогів у
професійній діяльності та окремими факторами-загрозами для
професійного здоров’я.
Фактор-загроза F13 «мобінг» – нанесення моральної шкоди на
робочому місці (p = - 0,663**, р ≤ 0,05). Як видно з даних, наведених у
табл. 1, більше третини педагогів вказують на проблему морального
тиску на робочому місці. Так, 36,2 % опитаних проявляють низький
рівень психологічного благополуччя в професійній діяльності. У 8,5 %
і 55,5 % респондентів оцінюють ситуації мобінгу як стан емоційного
дискомфорту та нестійкого емоційного комфорту відповідно.
При цьому, за результатами дисперсійного аналізу, визначено
зростання
нестійкого
емоційного
комфорту
за
ознаками
«напруженість і чутливість» та «зміни настрою» (рис. 1 і рис. 2).
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Рис. 1. Рівень суб’єктивного благополуччя педагогів в ситуації
мобінгу за ознакою «напруженість і чутливість»

Рис. 2. Рівень суб’єктивного благополуччя педагогів в ситуації
мобінгу за ознакою «зміни настрою»
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За результатами опитування можна стверджувати, що у ситуації
мобінгу педагоги переживають негативні емоційні стани, прямо чи
опосередковано піддається емоційному насильству, його постійно
принижують і часто висувають до нього несправедливі звинувачення.
Редукція професійних обов’язків у ситуації мобінгу може виявлятися
як спроба полегшити або скоротити свої професійні обов’язки, які
вимагають надмірних енерговитрат. Емоційна ізоляція свідчить про
високий рівень емоційного дискомфорту, втрату довіри до оточуючих,
труднощі в контролюванні емоційних станів. Отже, можна
констатувати, що у ситуації мобінгу професійне середовище не просто
агресивно впливає на працівника, воно завдає руйнівного впливу
індивідуальним сенсам професійного буття особистості, зумовлюючи
професійні загрози для здоров’я працівника. Наслідком цього, як
правило, стає згортання професійних комунікацій, психологічна
травма, професійна криза і, навіть, звільнення працівника.
Дослідження показують, що мобінг на роботі призводить до сильних
фізичних і психічних травм. Співробітника терзають сумніви і
посилюється страх. В результаті людина дуже скоро стає
психологічно нестабільною, вона витрачає всю енергію на те, щоб
постійно доводити трудовому колективу свою професійну і соціальну
спроможність. Далі, якщо психотерор посилюється, то у людини
з’являються супутні стресу психосоматичні симптоми – мігрені,
застуди, порушення концентрації уваги, безсоння, порушення
кровообігу тощо. Жертва мобінгу починає часто хворіти. Отримані
нами результати цілком узгоджуються із результатами досліджень
сучасних зарубіжних і вітчизняних науковців [19], [20], [21].
Наступний фактор-загроза F14 «неадекватний» стиль
керівництва, як стійка система управлінських впливів, через які
працівник швидко виснажується, оскільки змушений постійно
реагувати на різноманітні, у тому числі й дезорганізуючі, зміни
організаційного середовища. Нами було виявлено негативні кореляції
цього фактору зі шкалою суб’єктивного благополуччя на рівні р = 0,795**, р ≤ 0,05. Як видно з даних, наведених на рис. 3, третині
респондентів 30,84 % і 3,77 % властивий як нестійкий емоційний
комфорт, так і емоційний дискомфорт відповідно.
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Рис. 3. Рівень суб’єктивного благополуччя педагогів залежно від
F14 «неадекватний» стиль керівництва»
«Неадекватний» стиль керівництва прямо чи опосередковано
дестабілізує внутрішній світ особистості працівника, зумовлюючи
стан «хронічної мобілізації», емоційного виснаження, змушуючи його
бути постійно «напоготові». При цьому за критерієм χ2 констатовано
статично значущі відмінності (p < 0,01) рівня суб’єктивного
благополуччя педагогічних працівників за ознакою «задоволеність
професійною діяльністю» (рис. 4).

Рис. 4. Рівень суб’єктивного благополуччя педагогів в умовах
«неадекватного» стилю керівництва за ознакою «задоволеність
професійною діяльністю»
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Отже, «неадекватний» стиль керівництва сприяє виснаженню та
спрощенню емоційної сфери педагога внаслідок жорсткості та
формальності відносин із керівником, придушення ініціативи, і як
наслідок – усвідомлення працівниками власної неспроможності в
емоціогенних ситуаціях. Окрім того, «неадекватний» стиль
керівництва блокує становлення активної професійної позиції
педагога, зумовлюючи тим самим тимчасову дезорганізацію
непродуктивних (неадекватних) полюсів професійної самооцінки
працівника.
Не менш цікавим виявився також взаємозв’язок між факторомзагрозою F12 «заздрість серед членів колективу» та рівнем
суб’єктивного
благополуччя
педагогічних
працівників.
За
визначенням Т.В. Бескової, заздрісність є особистісною деструкцією,
що виявляється через ставлення до іншої людини, зумовлюючи
суб’єктивну оцінку її переваг у значущих сферах, та супроводжується
комплексом негативних емоцій, зниженням самооцінки, бажанням
нівелювати переваги іншого [22]. Емоційний спектр переживання
заздрості вельми широкий: від почуття образи, досади, смутку,
зневіри і відчаю до озлобленості, гніву й роздратування, спрямованих
на того, хто домігся більшого. Іноді почуття заздрості
супроводжується емоційно насиченими важкими переживаннями
(наприклад, відчаєм), що з часом не просто зумовлюють проблеми у
професійних комунікаціях, а й можуть ставати причиною серйозних
особистісних деформацій і психосоматичних порушень [23].
Достовірні зворотні кореляції цього фактору було виявлено на
рівні р = - 0,560**, р ≤ 0,05. Як видно з рисунків 5 і 6, за ознаками
суб’єктивного благополуччя «значимість професійного оточення» і
«самооцінка професійного здоров’я» високий рівень заздрості
оцінюється педагогами як нестійкий емоційний комфорт.
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Рис. 5. Рівень суб’єктивного благополуччя за ознакою «значимість
професійної діяльності» педагогів залежно від фактору-загрози
F12 заздрість
Аналіз виявлених тенденцій показує, що феномен заздрості,
виявляючись як один із потужних регуляторів професійнопедагогічних комунікацій, актуалізує виникнення емоційних,
поведінкових і психосоматичних девіацій.

Рис. 6. Рівень суб’єктивного благополуччя за ознакою «самооцінка
професійного здоров’я» педагогів залежно від фактору-загрози
F12 заздрість
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При цьому, результати дисперсійного аналізу за ознакою
«значимість професійного оточення» показують, що високий рівень
заздрості оцінюється двома віковими групами педагогів: 35-45 років і
45-54 роки. Тоді як для вікової групи понад 55 років цей фактор є
загалом незначущим, що посилюється зростанням низького рівня (рис.
7).

Рис. 7. Залежність взаємозв’язку між ознакою «значимість
професійного оточення» та фактору-загрози F12 заздрість від віку
педагогів
На нашу думку, такі результати можна пояснити віковими
особливостями професіоналізації, коли на вікові етапи 35-44 і 45-54
роки припадає високий рівень прагнень педагога досягнення
професійного акме як своєрідного переходу з рівня професійної
майстерності до рівня професійної творчості. У професійній
діяльності прояви заздрості супроводжуються почуттями безнадії і
злоби на кшталт: «професійне оточення несправедливе до мене»,
«воно їм усе повернеться», «справедливість є, за неї потрібно
боротися» і виникає внаслідок великого розриву між професійними
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потребами і можливостями працівника їх задовольнити. Отже,
заздрість у професійних комунікаціях руйнівно позначається на
душевному здоров’ї педагога, виявляється у непродуктивних
поведінкових патернах агресивності, конфліктності чи ірраціональної
конформності.
Висновки.
Психологічне
благополуччя
педагогічних
працівників відіграє важливу роль у виникненні й протіканні
психічної напруги у професійних комунікаціях. Установлено
наявність проблеми взаємозалежності між рівнями суб’єктного
благополуччя педагогів у професійній діяльності та окремими
факторами-загрозами для професійного здоров’я за шкалою «Руйнівні
комунікації». Отримані результати варто враховувати при розроблені
програм психологічної профілактики загроз професійному здоров’ю
педагогічних працівників в освітніх організаціях.
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§ 4.5 ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ У НАВЧАННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Вступ. Однією із тенденцій сучасного освітнього простору є
відкритість кордонів для здобуття знань, вироблення професійних
умінь та навичок. У результаті академічної мобільності студенти
мають можливість вільно обирати вищий навчальний заклад, який
пропонує оригінальну освітню програму та забезпечує її якісну
реалізацію. За даними держпідприємства Інфоресурс в Україні у 2019
– 2020 навчальному році навчається 63 820 іноземних студентів.
Незалежно від того, що значна їх кількість обирає мовою навчання
англійську, однією з обов’язкових дисциплін в їхньому навчальному
плані є українська мова. Це пов’язано з тим, що іноземці перебувають
в Україні в середньому від 1 до 6 років, а тому важливою є
соціалізація особистості, знайомство з культурою та традиціями
країни, самореалізація.
Нині під час вивчення української мови іноземні студенти
стикаються з низкою проблем, а саме: 1) недостатньою кількістю
аудиторних годин; 2) функціонуванням значного відсотку російської
мови у побутовому спілкуванні населення країни, а, відповідно, і
зниженням мотивації до вивчення державної мови; 3) комунікацією
лише у межах етнічних груп, а не з носіями мови тощо.
Одним із ефективних шляхів підвищення пізнавального інтересу
в студентів-іноземців до вивчення української мови є інноваційні
технології навчання. Вони дозволяють швидко та ефективно
розвивати такі ключові компетентності, як: комунікативна,
країнознавча,
лінгвокультурологічна,
професійно-мовленнєва,
соціальна та ін. Досить продуктивним є використання викладачем та
студентами низки електронних освітніх ресурсів, що дозволяють
полегшити освітній процес та досягти значних результатів у засвоєнні
іноземної мови.
Методика навчання української мови як іноземної є ще не
досить дослідженим явищем в українській лінгводидактиці. Загальні
підходи до вивчення процесу навчання української мови як іноземної
(далі – УМІ) висвітлені у дослідженнях І. Кочан, Т. Кудіна,
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О. Туркевич, Т. Сергієнко, М. Цуркан, Г. Швець та ін. Використання
інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з УІМ стали
об’єктом зацікавлення В. Бадер, І. Грищенко, І. Кочан, А. Кудін,
Т. Кудіна, Л. Мацько, Л. Роман та ін. Однак науковці зосереджують
увагу лише на окремих Інтернет-ресурсах, що можуть бути
застосовані для інтенсивного перебігу освітнього процесу.
Залишаються актуальними питання, що стосуються методики
використання мобільних додатків, електронних сервісів та навчальних
видань під час вивчення іноземними студентами української мови.
Поділяємо думку В. Лапінського, який стверджує, що «поєднання
відомого принципу «активного включення всіх учнів у навчальний
процес» з можливостями щодо ефективного управління формою й
темпом подання навчального матеріалу, обсягом і змістом порцій
навчального матеріалу («інформаційних кадрів» за прийнятою
деякими дослідниками термінологією), які забезпечуються сучасними
засобами навчання, робить можливим перехід з використанням ЕОР
до інтерактивного навчання» [1]. З огляду на це, електронні освітні
ресурси стали важливим засобом інтерактивного та інтенсивного
вивчення іноземної мови як у школі, так і в закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Лексична компетентність
відіграє важливу роль в оволодінні іноземною мовою, оскільки
достатній словниковий запас слів дозволяє обмінюватися інформацією
у межах визначених сфер (як професійної, так і побутової, особистої,
освітньої) та тематики спілкування. Вона полягає у здатності «особи
використовувати власний словниковий запас на основі лексичних
знань, а також викликати з пам’яті слово-еталон для кожного
конкретного мовленнєвого завдання і, звичайно, вдало та доречно
вживати обрані вирази, професійну термінологію тощо» [2].
Основою лексичної компетентності є лексичні навички, які
формуються у три етапи: засвоєння лексичних знань (фонетичних,
графічних, орфографічних, граматичних, семантичних та ін.),
тренування та, безпосередньо, комунікація. Стійкість даних навичок
залежить від рівня їх автоматизації під час виконання різноманітних
вправ із використанням усіх видів мовленнєвої діяльності
(аудіювання, читання, говоріння, письма). Сформований словник157

мінімум, підбір навчального матеріалу та методів – усе це дозволяє
студенту оволодіти іноземною мовою. З огляду на те, що під час
занять мають бути застосовані усі види мовленнєвої діяльності,
розкрито особливості сполучення лексичних одиниць, мовні та
мовленнєві нюанси, електронні освітні ресурси стають інструментом
інтенсифікації освітнього процесу як в аудиторії, так і поза її межами.
Під електронними освітніми ресурсами розуміємо «засоби навчання
на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційнотелекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою
електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі»
[3]. Головну мету їх використання під час навчання студентівіноземців УМІ вбачаємо в модернізації та інтенсифікації освітнього
процесу,
доступності,
унаочненні
навчального
матеріалу,
урізноманітненні завдань та форм здобуття знань, розвитку всіх
чотирьох видів мовленнєвої діяльності, ефективному формуванні
мовної та мовленнєвої компетентностей тощо.
Сучасні електронні освітні ресурси можна поділити на
інформаційні, навчальні та контролюючі.
Інформаційні освітні ресурси – це електронні навчальні
видання, які містять систематично викладений теоретичний матеріал.
До них можна віднести підручник, навчальний посібник, словники та
ін.
Навчальні електронні ресурси – це сукупність різноманітних
електронних освітніх сервісів та засобів зв’язку, що демонструють
моделі заданого об’єкта спостереження.
Контролюючі електронні ресурси – це представлені в
електронній формі стандартизовані завдання для визначення рівня
навчальних досягнень студента та його самоконтролю.
Дидактично виправданим є використання електронних освітніх
ресурсів під час вивчення української мови як іноземної, оскільки це
сприяє: індивідуалізації та диференціації навчання; високому рівню
унаочнення матеріалу; самоконтролю та рефлексії; мотивації; ауді- та
відеосприйняттю мови на слух; інтерактивному навчанню; розвитку
творчості студентів; збільшенню лексичного запасу слів та
професійній комунікації.
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Використання електронних освітніх ресурсів у навчанні
української мови як іноземної «дозволяє за відсутності природного
мовного середовища створити умови, максимально наближені до
реального мовного спілкування» [4]. Розглянемо сучасні електронні
освітні ресурси, які активно використовуються викладачами у вищих
навчальних закладах для вивчення іноземними студентами
української мови.
Використання інформаційних електронних ресурсів у
вивченні української мови як іноземної. Електронні видання, які
містять систематизований навчальний матеріал, використовуються
студентами як під час практичного заняття, так і при індивідуальній
роботі над темою. Важливим видом інформаційних електронних
ресурсів є електронний підручник. Згідно досліджень О. Корбута [5],
конструктивними елементами даного виду підручника є: тест,
енциклопедія, задачник та середовище (креативне, авторське та
невербальне). На жаль, електронних підручників для вивчення
української мови як іноземної замало. Сьогодні для навчання
української мови як іноземної вони розробляються в оболонці для
дистанційного навчання Moodle. Однак, у відкритому доступі
електронних підручників з даної дисципліни немає. Вони
розробляються колективом авторів навчальних закладів суто для
використання їх контингентом студентів, які проходять обов’язкову
реєстрацію у системі Moodle та отримують від модератора курсу
доступ для навчання.
Такий вид електронного інформаційного ресурсу, що є
додатковим до основного підручника, розроблено в Національному
педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, Тернопільському
національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського та ін.
Для навчального ресурсу першого навчального закладу характерним є
наявність теоретичного матеріалу з граматики у формі Word–
документа, що додається до текстів кінодіалогів, графічний текст
діалогів, які спрямовані для вивчення лексики української мови та
граматичних конструкцій, тлумачний аудіословник, перекладний
словник (українсько-російсько-англо-китайський), банк інтерактивних
кінофрагментів в Camtasia Studio, вправи, контрольні тести, додаткові
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ресурси. Спілкування між студентами та модератором відбувається у
чаті або форумах. Активний зворотній зв’язок та постійний контроль
знань студентів призводить до підвищення ефективності навчання [6].
Студенти-іноземці під час вивчення української мови також
користуються різними видами словників, які допомагають знайти
необхідне слово або словосполучення за кілька секунд. Популярними
нині залишаються «Тлумачний словник сучасної української мови» на
порталі
slovnyk.net,
одинадцятитомний «Словник
української
мови» на порталі sum.in.ua, «Словники України» та ін. У даних
електронних виданнях представлена активна лексика української
мови, а також термінологія, діалектизми та неологізми.
Дуже цінним для вивчення іноземцями української мови є
ресурс Українського мовно-інформаційного фонду НАН України
«Словники України», який об’єднує орфографічний, орфоепічний,
синонімічний, антонімічний та фразеологічний словники, а також
функцію словозміни. Користувач легко може дізнатися про
особливості написання, наголошення та вимови більше 261 тисячі слів
української літературної мови, одержати інформацію про
відмінювання потрібного слова в усіх граматичних значеннях
(відмінках, числах, особах тощо), його синоніми та антоніми,
тлумачення фразеологізмів.
Використання різних видів словників під час вивчення
української мови іноземними студентами має на меті, насамперед,
навчити їх самостійно знаходити тлумачення слова і, відповідно,
правильно будувати з ним словосполучення, речення та висловлювати
власну думку.
Використання навчальних електронних ресурсів у вивченні
української мови як іноземної. Цифрові навчальні ресурси можна
поділити на онлайн: сайти та мобільні додатки, які студенти можуть
використовувати для вивчення мови, та сервіси, якими користуються
викладачі для підготовки інтерактивних вправ, що сприяють
виробленню практичних навичок, застосуванню теоретичних знань з
фонетики, морфології, граматики, синтаксису тощо. Зауважимо, що
сайтів та мобільних додатків для вивчення української мови досить
багато. Умовно їх можна поділити на ті, які спрямовані на вивчення
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мови з початкового рівня, та ті, які направлені на вдосконалення та
поглиблення лінгвістичних знань. Проаналізуємо онлайн-ресурси
(сайти та мобільні додатки), що направлені на формування мовних та
мовленнєвих навичок у студентів-іноземців, які нещодавно почали
вивчати українську мову.
Мобільні додатки сприяють доступу до вивчення української
мови у зручний для студента час та місце. Зазвичай, вони містять
словник, фотокартки та озвучення слів, різноманітні вправи на
перевірку знань. До найпродуктивніших додатків відносимо:
Learn Ukrainian від Duolingo.com – додаток, що дозволяє
вивчати лексику, підібрану відповідно до загальновживаних тем.
Студент має можливість ознайомитися з вимовою слова, запам’ятати
його, кілька разів використати у словосполученні шляхом перекладу,
наприклад, на англійську мову, прослухати вислів чи речення
українською мовою та обрати з ряду запропонованих лексичних
одиниць потрібні. Умовою вивчення кожної теми, що об’єднує у собі
кілька уроків, є надання правильних відповідей на всі запропоновані
завдання. Помилка у відповідях вимагає повторного виконання
вправи, що сприяє постійному тренуванню та закріпленню матеріалу,
який викликав труднощі. Завершується так званий рівень виконанням
тесту. За проходження одного курсу можна вивчити близько 2000
слів. Даний додаток спрямований на формування словникового запасу
студента, розвиток уміння правильно, структуровано формулювати
речення та, сприймаючи на слух, писати диктанти. Однак значним
недоліком Learn Ukrainian від Duolingo.com є те, що додаток не
націлений на розвиток комунікативних здібностей студентів, а, отже,
мовний бар’єр залишається неподоланим. Це ще раз підтверджує той
факт, що мобільний додаток можна використовувати за умови
поєднання із аудиторним навчанням.
goethe-verlag.com/book2 – мобільний додаток, що об’єднує
100 структурованих уроків, які чітко розподілені за темами. Перед
початком проходження курсу користувач додатку має можливість
визначити свій рівень володіння мови. Для цього потрібно пройти
невеликий тест, що включає в себе переклад слів, написання
пропущених літер, сприймання на слух та відтворення слова й
161

словосполучення тощо. Кожний урок містить аудіофайли, що озвучені
носіями української мови, діалоги, наближені до реальних ситуацій, та
тести на засвоєння вивченого матеріалу теми (заповнити пропуски у
словах та реченнях, правильно побудувати речення). Для користувача
доступними є абетка, словник та мовні ігри: словникові, підбір
антонімів до іменників, прикметників та дієслів, вирішення
кросвордів тощо. Додаток направлений у більшій мірі на прочитання
слів та письмо. Ресурс спрямований на аудиторію студентів, що
вивчають мову з нульового рівня, а також тих, які прагнуть повторити
та закріпити отримані знання.
FunEasyLearn Ukrainian – мобільний додаток, що містить
п’ятнадцять тем та підтем. Ресурс у більшій мірі спрямований на
ігрову форму засвоєння лексичного мінімуму та містить три рівні:
початковий (1 000 слів), середній (2 000 слів) та високий (3 000 слів).
Користувач має можливість перевірити вивчені слова шляхом
виконання різноманітних вправ: сполучення слів, вибір необхідного
слова, правопис тощо. Додаток спрямований на аудіювання, письмо та
прочитання слів. Його істотним недоліком є те, що ресурс не
зорієнтований на формування в користувача вміння правильно
сполучати слова та формулювати речення. Подібним до додатоку
FunEasyLearn Ukrainian є Internet Polyglot та Вчимо і граємо.
Українська.
Таким чином, основним призначенням використання мобільних
додатків під час вивчення української мови як іноземної є засвоєння
лексичного мінімуму загальновживаних слів, вироблення правильної
їх вимови та написання. Лише окремі додатки спрямовані на
вироблення в користувачів навичок правильного сполучення слів та
формулювання речень. Аудіювання в мобільних додатках
використовується лише у вигляді озвучення слів та речень. З огляду
на це, великим недоліком мобільних додатків є відсутність роботи з
текстом, його аудіювання, читання та переказ. Дані ресурси є лише
допоміжним засобом під час вивчення іноземної мови, оскільки вони
не здатні формувати та розвивати комунікативні навички студентів.
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Значно більший навчальний матеріал пропонують різноманітні
авторські сайти з вивчення української мови як іноземної. До них
відносимо:
- Ukrainian lessons – сайт, який містить безкоштовні подкасти
та статті для вивчення української мови іноземцями. Уроки
складаються з чотирьох частин: діалогу або тексту українською
мовою, детальне пояснення англійською мовою кількох коротких тем,
усна вправа й інформація про українську культуру. Аудіоуроки
виходять раз на тиждень. Також на сайті є словник, граматичні
правила із наведеними прикладами, найуживаніші фрази та пісні
українських виконавців (текст пісні українською та англійською
мовами, а також відео).
Сайт дозволяє іноземцям разом із вивченням мови
ознайомитися з українською культурою, традиціями, визначними
людьми та описами найкрасивіших куточків країни. Даний ресурс, у
більшій мірі, спрямований на формування комунікативних навичок
користувача.
- Лайфхаки українською – телевізійний проект телеканалу «UA:
Перший», з яким можна ознайомитися в сервісі YouTube. Відео
присвячені правилам вживання наголосів, що дуже важливо для
іноземців, оскільки вони досить часто неправильно вимовляють слова,
а також мовним зворотам, що пов’язані з правилами вітання зі
святами та подяками. Нині доступно 14 роликів, але добірка постійно
доповнюється. Зауважимо, що відео проекту можна використовувати
в навчальних цілях для студентів, які оволоділи українською мовою
на достатньо високому рівні та прагнуть вдосконалити свої знання.
- Speak Ukraine – освітній портал, який створений Асоціацією
інноваційної й цифрової освіти та Академією навичок. На ньому
можна отримати близько 100 цікавих уроків, опрацювати 25 текстів на
часто вживані теми, ознайомитися з діалогами та виконати
різноманітні вправи. На порталі запропоновано теми відповідно до
рівнів А1-А2 та В1-В2, що свідчить про чітко розроблену схему
запам’ятовування слів, а згодом словосполучень та речень,
відтворення діалогів на повсякденну тематику.
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Отже, мобільні додатки та Інтернет-портали є лише
допоміжними ресурсами для вивчення української мови як іноземної.
Вони не здатні охопити всі види мовленнєвої діяльності, але,
водночас, сприяють ефективному формуванню словникового запасу,
орфографічним вмінням, здатності правильно формулювати речення
та брати участь у діалогах на загальновживані теми. У процесі
вивчення української мови іноземцями не варто використовувати
лише мобільні додатки чи лише сервіси. Вони мають доповнювати
один одного. На нашу думку, досконалого ресурсу на сьогодні немає,
тому студенти повинні черпати інформацію, доповнювати її та
здійснювати перевірку засвоєння знань, виконуючи диференційовані
вправи, прослуховуючи аудіо чи переглядаючи відео з тих чи інших
запропонованих викладачем освітніх порталів.
Окрім значної кількості мобільних додатків та освітніх сайтів,
що є корисними для інтенсивного вивчення української мови
іноземцями, викладачі використовують у своїй роботі певні мережеві
сервіси, що дозволяють урізноманітнити навчальний процес.
Зосередимо увагу на деяких із онлайн- сервісів:
- learningapps.org – сервіс, за допомогою якого можна онлайн
створювати вправи. Це своєрідний конструктор для розробки
інтерактивних завдань, виконання яких сприяє розвитку пізнавальних
інтересів учнів та студентів. Сервіс містить колекцію дидактичних
вправ та шаблони для створення власних. Окрім звичних вправ, що
можна переглянути у мобільних додатках та авторських інтернетсайтах, сервіс дозволяє створити завдання із використанням аудіо,
відео контенту та системи запитань до нього, виконувати завдання
(наприклад, у форматі «Скачки») як самостійно, так і кількома
студентами, групувати граматичні явища тощо. Використання
викладачем learningapps.org сприяє швидкому, докладному та
глибокому напрацюванню практичних навичок використання знань в
ігровій формі.
- Tagul – онлайн-сервіс, який дозволяє створити хмари слів із
тексту, введеного користувачем. Цей сервіс сприяє візуалізації
інформації, а також зосередженню студента на завданнях, які
стосуються виключно зазначених на малюнку слів. Наприклад,
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викладач може запропонувати студентам-іноземцям: скласти речення
або розповідь, використавши якомога більше слів з хмари; знайти
слова, що належать до певної частини мови чи з наголосом на
першому складі; вивчати лексику, наприклад, прикметники (Рис. 1);
створювати власні хмари-загадки тощо.
Таким чином, хмари слів можуть бути спрямовані як на
засвоєння лінгвістичних знань, повторення вивченого матеріалу, так і
на розвиток комунікативних здібностей іноземних студентів.

Рис. 1. Хмара слів для вивчення прикметників, що позначають
риси людини
- Loupe – сервіс, що призначений для створення колажів
зображень. Під час вивчення мови «колаж – розглядається як наочнодопоміжний засіб навчання, методичний прийом, який припускає
послідовне нарощування лексичного фону якогось ключового поняття
і створює таким чином зоровий і змістовно-схематичний образ
поняття, що розглядається» [7].Використовувати колажі зображень
можна при вивченні будь-якої теми. Наприклад, під час вивчення теми
«Овочі та фрукти» плакат містить зображення найпопулярніших
продуктів, а викладач демонструє та вимовляє їх назву, студенти
повторюють. Згодом пропонується дати відповідь на запитання «Який
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це фрукт чи овоч?» чи «Назвіть фрукти, що зображені на фото», «Що
ти купуєш у магазині?», «Який твій улюблений овоч?» тощо. Під час
вивчення теми «Родина» можна запропонувати студентам створити
колажі фото своєї сім’ї, а під час їх демонстрації розповісти про
кожного з її членів за алгоритмом: ім’я, дата народження, вік,
професія, хобі, розповісти про риси характеру тощо. Прийом
колажування сприяє побудові «зорових логічних опор, створює
передумови для розвитку абстрактного мислення, а також навичок
самостійної роботи студентів» [7].
- Popplet чи Mindomo – сервіси, що дозволяють створювати
ментальні карти – схеми, які візуалізують певну інформацію,
використовуються на всіх етапах роботи з лексичним чи граматичним
матеріалом. Основними вимогами під час створення ментальної карти
є наявність центрального образу та ключового слова на кожну лінію.
Прикладом застосування даного сервісу є авторська розробка
Копняк Н.Б., Крупської Т.О., що представлена на рис. 2 [8].
Проілюстрований теоретичний матеріал на тему «Іменник» можна
розглядати на занятті у режимі демонстрації шляхом поступового
розгортання гілок, опрацювання інформації, виконання вправ та
систематизації знань.

Рис. 2. Ментальна карта на тему «Іменник»
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- Padlet – сервіс, що дозволяє завантажувати, зберігати і
працювати спільно зі студентами і з файлами. Цю своєрідну
інтерактивну дошку можна використовувати для:
- «організації групової роботи під час проведення «мозкового
штурму», узагальнення й систематизації знань, рефлексії;
- для розміщення навчальної інформації або завдань для її
пошуку;
- для організації спільного виконання домашнього завдання;
- як місце розміщення ідей для проектів та їх обговорення;
- як інструмент для організації кооперативної спільної
діяльності учнів як на занятті, так і в позанавчальний час» [9].
Сервіс дуже зручний у користуванні, оскільки викладач може
створювати необмежену кількість віртуальних дошок (наприклад,
відповідно до певної теми), прикріплювати фото, відео- та аудіофайли,
створювати публікації, доповнювати чи вилучати інформацію,
надавати студентам доступ до своїх розробок та отримувати виконані
домашні завдання. Перевага Padlet полягає в тому, що сервіс дозволяє
систематизувати інформацію та мати постійний доступ до неї.
Викладач може скористатися власними напрацюваннями в будь-який
момент для раціонального та продуктивного використання
навчального
часу,
ілюстрації
теоретичного
матеріалу,
прослуховування чи перегляду необхідного відео, під час роботи над
текстом тощо. Таким чином, Padlet економить час учасників
освітнього процесу та роздаткові матеріали, оскільки вони подаються
онлайн.
- Google надає широкий спектр сервісів. Наприклад, у процесі
вивчення української мови як іноземної варто використовувати
Classroom, який призначений для роботи на будь-якому мобільному
пристрої, що надає студентам більшої мобільності під час виконанні
завдань. Даний «інтерактивний сервіс дозволить викладачеві при
формуванні завдання обрати спільне використання документа або
автоматичне створення копії для кожного учня; побачити, хто
закінчив виконання завдання, а хто ні; надати зворотний зв’язок і
задати питання учням у режимі реального часу як у класі, так і поза
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ним» [10]. Сервіс Google також використовується для створення
опитувальників, онлайн- тестування та оцінювання робіт тощо.
Отже, є досить багато продуктивних онлайн-сервісів, які
сприяють інтерактивному навчанню студентів. Під час вивчення
української мови як іноземної акцент робиться на підсвідоме
запам’ятовування інформації, тому досить важливо використовувати
наведені вище сервіси в поєднанні з роботою з підручником та
чергуванням різних видів мовленнєвої діяльності.
Використання контролюючих електронних ресурсів у
вивченні української мови як іноземної. Одним із обов’язкових
елементів освітнього процесу є перевірка та оцінювання знань, умінь
та навичок студентів. Нині в Україні великої популярності під час
контролю знань на певному етапі вивчення предмету набувають тести.
Серед онлайн-сервісів, які здатні це забезпечити, є Kahoot та МайстерТест. Головною їх метою є створення викладачем достатньої кількості
тестів із предмету, надання право задавати алгоритм аналізу
результатів тестування, переглядати здобутки кожного користувача,
активно використовувати аудіо- та відеоматеріал тощо. Хмарні
технології
тестування
дозволяють
сформувати
оптимальне
інформаційно-освітнє середовище.
Онлайн-сервіс Kahoot дає змогу створити інтерактивні
навчальні ігри, які складаються з низки запитань та кількома
варіантами відповідей. Така форма проведення тестування зацікавлює
студентів, які можуть виконувати онлайн завдання як самостійно, так і
командами (Рис. 3) за допомогою будь-якого мобільного пристрою,
що підключений до Інтернету. Час на їх виконання задає в сервісі
викладач. Наприкінці гри студенти можуть спостерігати рейтинг
змагання, визначати переможця та обговорювати питання, в яких будо
допущено помилки.

168

Рис. 3. Quiz «Орфографія»
Сервіс пропонує користувачу кілька форм для створення
тестових завдань: Quiz, Poll та Slide. Quiz об’єднує в собі різноманітні
форми, що спрямовані на створення тестових завдань, які розвивають
критичне мислення:
- власне Quiz – створення запитань із кількома варіантами
відповідей, серед яких вірна лише одна. Використовується під час
перевірки отриманих знань, умінь та навичок із певної теми;
- True or False – вибір правильної відповіді між двома
запропонованими
(правда/брехня).
Використовувати
можна,
наприклад, при вивченні орфографії, перегляді відео чи
прослуховуванні аудіо з метою визначення міри розуміння
студентами інформації;
- Open-ended – створення викладачем запитань, які спрямовані
на написання закінчень слів. Особливо актуально застосовувати дану
форму тестування під час закріплення та контролю знань з написання
закінчень особових дієслів теперішнього, минулого, майбутнього
часів, відмінків іменників, словосполучень тощо;
- Puzzle – система завдань, які спрямовані на розміщення
відповідей у певній послідовності.
Створюючи вікторину, викладач може комбінувати різні форми
Quiz, що сприятиме залученню різних видів мовленнєвої діяльності та
контролю знань, визначенню прогалин в оволодінні мовою.
Сервіс окрім створення тестових завдань допомагає розпочати
та розв’язати дискусію шляхом створення презентації ідей та їх
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аналізу (Poll), також дає можливість викладачу створювати онлайн та
презентувати слайди (Slide).
Подібним до онлайн-сервісу Kahoot є Майстер-Тест.
До можливостей Майстер-Тест відносимо: створення онлайн
необмеженої кількості тестових питань; використання у запитаннях
відео, аудіо, фото тощо; надсилання тестів студентам на електронну
пошту; зазначення дати, до якої потрібно виконати тест; автоматична
перевірка та докладний звіт про результати його виконання.
Отже, використання онлайн-тестів та програм для їх створення
під час навчання студентів української мови як іноземної є
ефективним інструментом діагностики засвоєння начального
матеріалу, корекції знань, об’єктивності оцінки досягнень студента
тощо.
Висновки. Отже, використання змішаного навчання під час
вивчення української мови як іноземної сприяє швидкому оволодінню
лексичною компетентністю. Можливостями електронних освітніх
ресурсів є: інтенсифікація освітнього процесу, урізноманітнення форм
роботи на занятті, виконання завдань у зручному місці та вільний час,
унаочнення навчального матеріалу, мотивація, саморефлексія,
самоконтроль тощо.
Дане дослідження не вичерпує всіх аспектів, що пов’язані із
застосуванням електронних освітніх ресурсів під час вивчення
української мови як іноземної. Подальші дослідження вбачаємо в
теоретичному та практичному аналізі організації освітнього процесу
вивчення української мови як іноземної на основі інформаційноосвітнього середовища.
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§ 4.6 НОВЕ В МЕДІАОСВІТІ: ВЕБІНАРОДИДАКТИКА
Вступ. Поняття медіадидактика - використання медіа з
освітньою метою - відносно нове й сьогодні використовується далеко
не в усіх країнах. Проте українські дослідники у цьому напрямку
просунулися уперед, і нині на часі розглядати цей термін як
парасольковий [1, 2, 3, 4]. Медіадидатика об’єднує технології
(методики) різних складників. Наприклад, пресодидактика і
пресолінгводидактика, радіодидактика, теледидактика, кінодидактика
були орієнтовані на використання «старих» медіа з освітньою метою
[5]. З появою інформаційно-комунікаційних технологій з’явилися нові
медіадидактичні поняття - мультимедіадидактика, Інтернет-дидактика
[6]. Залучення до навчального процесу «нових» медіа актуалізовало
поняття
«медіа-інформаційні
технології»
[7].
І
сьогодні
медіадидактика збагачується новітніми складниками: вікідидактика
(використання вікіпедії з освітньою метою), сайто- і блогодидактика,
книгоспалах-дидактика, муралодидактика, дидактика вуличного
мистецтва тощо [8]. Цей процес збагачення новими поняттями триває.
У будь-якому разі медіазасоби використовуються для комунікації,
оскільки для них визначальне — спілкування в соціумі [9]. І саме як
результат аналізу досвіду українських педагогів-практиків з’явилися
ці терміни. Розкриттю понять, котрими їх позначено, присвячена
низка публікацій. Аналіз джерел показує прискорений темп
упровадження медіаосвітніх технологій у навчальному процесі вищої
школи.
Медіадидактика, орієнтована на сферу спілкування, нині
перебирає на себе частину понять з ІКТ-технологій, які залишаються й
у сфері інформатики. Комп'ютерні комунікації суттєво впливають на
формування нового змісту освіти, на організаційні форми і методи
навчання.
Поняття
«інформаційно-комунікаційні
технології»
належним чином відтворює ці процеси. Однак наразі ним
послуговуються й фахівці з медіаосвіти. До того ж в останні роки
набувають поширення медіа-інформаційні технології. ЮНЕСКО
рекомендує розвивати медіа- та інформаційну грамотність водночас
[10, 11]. Відтак ми ставимо за мету привернути увагу освітнього
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закладу до актуалізації ще одного нового поняття вебінародидактика.
Дисертаційні напрацювання Романа Бужикова, Раїси Бужикової,
Юлії Горун, Наталі Духаніної, Олени Каліцевої, Артема Онковича,
Інни Сахневич, Ольги Янишин та ін., виконані у відділі теорії та
методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України у 2000 – 2014 роках, переконували
у глибинних можливостях медіаосвітнього підходу до осучаснення
навчального процесу, зокрема, й у вищій школі [12-18]. У 2010 р.
вперше у вищій школі було започатковано акторський спецкурс
«Медіаосвіта» у вищій школі [19, 20]. Нині медіадидактика вищої
школи охоплює концептуальні засади розвитку медіаосвітньої
компетентності педагогів, юристів, документознавців, учителів
інформатики, фахівців з комп’ютерних наук, маркетологів,
«надзвичайників» та ін. Дослідники розглядали технології
використання медіазасобів у навчанні, пропонували авторські
методики. Сьогодні завдяки їм, науковцям і педагогам-практикам ще
недавно нове поняття «медіадидактика» стало «парасольковим» для
технологій, розроблених і впроваджених в освітній процес цими та
іншими дослідниками. В свою чергу, одне з них, поняття «Інтернетдидактика», - нині теж «парасолькове» для новітніх термінів, котрі
виникли завдяки появі Інтернету [21, 22, 23]. Якщо раніше Інтернетресурс розглядався як резерв підвищення професійної компетентності,
то наразі він уже активно увійшов у повсякденну практику не тільки
освітніх структур. Набувають популярності новітні явища, котрі
свідчать
про
розвиток
інтернет-дидактики:
вікідидактика
(використання вікіпедії з освітньою метою) [24], блогодиактика
(використання блогів з цією ж метою) [25-28] тощо [29]. Наразі
доцільно проаналізувати освітній досвід використання вебінарів.
Виклад основного матеріалу. Наявні інформаційні джерела
зазначають, що «вебіна́р (англ. webinar) — спосіб організації зустрічей
он-лайн, формат проведення семінарів, тренінгів та інших заходів за
допомогою Інтернету», Цей неологізм утворено поєднанням слів веб
(англ. Web - мережа, павутина) - загальноприйняте позначення
приналежності до комп'ютерної мережі та семінар - інтерактивне
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навчальне заняття, в ході якого слухачі виступають з доповідями,
ставлять запитання, беруть участь в обговоренні, дискутують. Відтак,
вебінар (або он-лайн-семінар) - це «семінар, що проходить в
комп'ютерній мережі» [30], тобто це - форма проведення семінару,
тренінгу за допомогою інтернету. Зазначимо принагідно, що це –
різновид інтернет-дидактики, яка сьогодні виокремлюється у її
складник як вебінародидактика. Для організації вебінару
використовуються технології відео-конференції, інтернет-телефонні
та ін. Вебінари поширені в діловому середовищі. Дедалі більшого
значення набувають вони й у дистанційній освіті. Якщо простежити
«історію» терміну, то «в перші роки після появи Інтернету терміном
«веб-конференція» часто називали гілку форуму або дошки
оголошень. Пізніше термін набув значення спілкування саме в режимі
реального часу [30-31]. Дослідники зазначали, що вебінари можуть
бути спільними і включати в себе сеанси голосувань і опитувань – це
забезпечує повну взаємодію між аудиторією та ведучим. У деяких
випадках ведучий може говорити через телефон, коментуючи
інформацію, що відображається на екрані, а слухачі можуть йому
відповідати, переважно по телефону з гучномовцем. На ринку також
з’явилися технології, в яких реалізована підтримка VoIPаудіотехнологій, що забезпечували повноцінний аудіозв'язок через
мережу он-лайн. Дослідники зазначають, що вебінарам (залежно від
провайдера) може бути властива функція анонімності або
«невидимості» користувачів, завдяки чому учасники однієї і тієї самої
конференції могли не знати про присутність в мережі один одного.
Термін «вебінар» походить від двох слів «мережа» і «семінар»,
тобто вебінар — це семінар, котрий проходить по мережі інтернет.
Такі онлайн-заняття поділяються на власне вебінари, які
передбачають двосторонню взаємодію учнів і викладача, вебконференції і веб-касти, де один читає лекції, інші просто слухають і
дивляться [31-32]. Як правило, на вебінарі комунікації проходять за
наступною схемою: лектор перед комп'ютером спілкується з
аудиторією через мікрофон і веб-камеру. Він може демонструвати
таблиці, графіки, малюнки і презентації в цифровому форматі.
Учасники слухають лекцію, спілкуються з викладачем та між собою в
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текстовому чаті. Крім цього, лектор відповідає на коментарі і
запитання в режимі он-лайн.
Переваги і недоліки вебінарів виокремлені в дописі «Переваги
і недоліки вебінарів» [31]. Переваги: 1.Висока ступінь інтерактивності
— слухачі залучені в процес навчання, задають запитання для
пояснення незрозумілих моментів, на які одразу ж отримують
відповіді. 2.На відміну від звичайного семінару, слухачі вебінару по
його закінченні отримують запис, який пізніше можна
використовувати при закріпленні матеріалу. Запис вебінару видається
навіть тим, хто не встиг до нього підключитися. 3. Значна економія
часу. Учасникам і лектору не треба витрачати час на дорогу до місця
проведення семінару. До всього іншого, вони можуть знаходитися в
різних містах або навіть країнах. Бути присутнім на вебінарі можна,
перебуваючи в зручному для себе місці - на відпочинку, вдома або в
офісі. 4. Економія коштів. Вартість навчання на вебінарі набагато
нижче відкритого семінару. До того ж немає необхідності витрачатися
на дорогу, харчування та проживання. А витрати на організацію
онлайн-семінару — мінімальні, пов'язані тільки з організацією
робочого місця. 5. Можливість дотримання анонімності. Учасники
одного і того ж вебінару можуть не знати про особистість один
одного. 6. Вебінар — це відмінний засіб для проведення онлайнтренінгів та вирішення маркетингових завдань. При презентації
нового товару, марки або при початку ребрендингу експерт може
провести вебінар, на якому відповість на всі питання, роз'яснить
важливі аспекти, проведе опитування і отримає живий відгук від
клієнтів. З появою вебінарів у нас з’явилася можливість навчатися і
спілкуватися з колегами, не виходячи з дому. Нема потреби їхати за
десятки чи сотні кілометрів, витрачати час і кошти на дорогу, номер в
готелі і харчування, покидати основне місце роботи та сім’ю. Кожен
може обрати саме ті теми, котрі йому цікаві. До прямої трансляції
можна приєднатися в будь-який момент. А якщо немає можливості
подивитися вебінар у прямому ефірі, його можна переглядати в
зручний час, адже всі учасники отримують відеозапис. Зрозуміло, що
пряма трансляція має свої переваги – спілкування в чаті, яке часто
досить цікаве і дає змогу зануритися в атмосферу інтерактиву. Крім
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цього, вартість вебінарів дешевша, ніж вартість навчальних курсів чи
тренінгів, адже не потрібно платити за оренду приміщення і
використання спеціального обладнання. Значна перевага участі ще й у
тому, що кожен глядач отримує сертифікат, котрий свідчить про
підвищення кваліфікації із зазначеною кількістю годин і який одержує
кожен учасник упродовж кількох робочих днів після вебінару.
Наразі значна частина українських інтернет-споживачів з осторогою
ставиться до сучасних технологій, в тому числі до їх використання з
ціллю самоосвіти, хоча в усьому світі давно доведено ефективність
застосування вебінарів в освіті. Проте аналітики відзначають і
недоліки вебінарів [31]. 1. Як би не старався лектор, але під час
вебінару не досягти такого емоційного зв'язку, як під час живого
спілкування, а це - досить важливий аспект, від якого залежить
ефективність навчання. 2. Вебінар —новий інструмент для проведення
тренінгів та конференцій. Часто лектори, котрі звиклі до роботи з
живою аудиторією, губляться перед камерою, в результаті пропадає
ритм і драйв виступу. 3. Іноді трапляється так, що учасники і лектор
перебувають у різних часових поясах. що для деяких учасників не
зовсім зручно.
Попри все сьогодні вебінари — один з найбільш прогресивних
та ефективних засобів дистанційного навчання, до якого долучаються
люди, котрі йдуть в ногу з часом. Сьогодні така форма набуття або
оновлення знань увійшла в наше життя і, як передбачають
спостерігачі, невдовзі стануть невід'ємною частиною, як E-mail, Skype
або ICQ. З кожним днем зростає кількість викладачів і слухачів, які
знають що таке вебінар, його плюси в дистанційній освіті. У
роз’ясненні «Веб-семінари і вебінари: що це таке і як вони проходять»
[30] зазначено: «… вебінар - це навчальне онлайн-заняття або
корпоративне онлайн-нарада. Лекція про тенденції сучасних
технологій, майстер-клас з орігамі або інструктаж по новому
обладнанню для віддалених співробітників - все це можна провести в
форматі онлайн-вебінару. У вебінарі завжди беруть участь дві
сторони: доповідач-ведучий і слухачі». У дописі «Вебінар як форма
дистанційного інтерактивного навчання» зазначається, що сьогодні
вебінари
стали
популярною
формою
такого
навчання,
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використовуваної в системі додаткової професійної освіти. Як
особлива форма навчання вебінар з'явився в кінці 1990-х рр., коли в
мережі Інтернет стали масово використовуватися надійні системи
конференц-зв'язку. Торговий знак «Webinar» був зареєстрований у
1998 р.; в даний його власником є компанія InterCall [32]. Мережевий
характер навчання дозволяє вести заняття дистанційно. Це - головний
плюс вебінару, порівняно з традиційним семінаром, котрий потребує
фізичної присутності всіх його учасників в одній аудиторії. Разом із
тим, таке заняття максимально наближене до безпосередньої
взаємодії, оскільки ведучий може вести діалог із учасниками в режимі
реального часу. Це забезпечує порівняно невисоку собівартість
організації занять-вебінарів за наявності необхідних технічних умов
засобами інтернет-дидактики і сприяє зростанню популярності такої
ефективної форми набуття знань через своєрідну додаткову освіту.
Визначаючи місце вебінару в системі форм дистанційного навчання,
його зазвичай називають (поки що) різновидом веб-конференцій, вебпрезентацій чи інших форм дистанційного спілкування в режимі онлайн. Це не зовсім так, оскільки засоби навчання, котрі
використовують під час вебінару, охоплюють практично всі види
мережевих ресурсів. Крім того, на відміну, наприклад, від
відеоконференції або конференції у форматі веб-форуму, які були
створені для будь-якого дистанційного спілкування в мережі інтернет
і потім пристосовані до процесу навчання, вебінар спочатку з'явився
як форма навчання з опертям на різноманітні електронні засоби та
мережеві технології [30-32].
Отже, вебінародидактика - це технології використання
вебінарів з професійно-орієнтованою метою через створення
інтерактивного мережевого середовища у формі навчального заняття.
Такі заняття проводяться дистанційно з використанням різноманітних
програмних засобів та мережевих ресурсів, котрі забезпечують високу
інформаційну насиченість і активність учасників освітнього процесу в
режимі реального часу й потребує їхньої певної медіа-інформаційної
грамотності .
Сьогодні досить багато організацій і установ залучають
вебінарну форму до освітньої діяльності. Це особливо актуалізувалося
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під час карантину, пов’язаного з коронвірусом. Серед майданчиків, до
яких залучалися освітяни, виокремимо кілька. Зокрема, безкоштовні
вебінари від освітнього проекту «На Урок», представлені на сайті «На
Урок naurok.com.ua › webinar». Наразі тут присутні Вебінари для
вчителів початкових класів, для вчителів-предметників, для учнів. На
сайті можна переглянути попередні та заплановані теми обговорень.
Організатори вебінарів «На урок» для вчителів зазначають, що це –
«відмінний спосіб поговорити і «познайомитися» з іншими
професіоналами у своїй галузі. Використання різних можливостей для
професійного розвитку не тільки інформує, а й дає нові можливості
для кар'єрного зростання. Якщо ви зацікавлені, пропонуємо відвідати
освітній проект «На Урок», де можна взяти участь у вебінарах …»
Називаються й переваги такої платформи: «Працювати з нею зручно
та приємно. Вона приваблює широкими можливостями. Основні
«плюси»: 1. Проект «На урок» пропонує вчителям широкий спектр
предметів і курсів на вибір. 2. Вебінар дозволяє людям відвідувати і
проводити уроки з будь-якої точки світу. Все, що вам потрібно
зробити, - це вибрати конкретний час і поінформувати відповідну
аудиторію. Як тільки ви поділитесь подробицями теми вебінару,
датою, часом й іншими подібними речами, будь-яка кількість людей
може приєднатися до програми, де б вони не знаходилися. Таким
чином, проект надає свободу вибору і планування завдання
відповідно. 3. Гарна новина полягає в тому, що ви можете відвідувати
вебінар у будь-який час. Завдяки цьому вебінари легко вписуються в
ваші професійні та особисті зобов'язання. 4. Тривалі поїздки
вимагають часу і коштів, але вебінар позбавляє від необхідності
пересування.
На сайті: naurok.com.ua, є можливість вибрати вебінар для
самоосвіти на різну освітню тематику від кращих практиків України.
Вебінари організовані з метою оптимального використання часу і
місця для викладачів з усієї України. Зазначається, що для проведення
вебінару необхідно мати: підключення до інтернету; аудіомікрофон і
вебкамеру.
Інтерес до тематичних вебінарів перевищив сподівання, і тоді
організатори почали проводити вебінароконференції в режимі
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реального часу, під час яких упродовж дня можна взяти участь у
кількох вебінарах поспіль, долучитися до їх обговорення в режимі
реального часу. Такі вебінар-конференції (на прикладі На урок)
тривають день. Учасник може одержати свідоцтво, в якому зазначена
кількість годин, та комплект матеріалів (за спеціальною ціною), що
видаються в електронному форматі й доступні для скачування після
завершення конференції. Зокрема, заздалегідь була проанонсована
Всеукраїнська інтернет-конференція «НА УРОК» «STEM, STEAM,
STREAM: від концепції до практичного втілення», запланована на 17
жовтня 2020 р. Цікава та корисна інформація пропонувалась від
учителів-предметників, експертів із питань STEM-освіти, педагогівінноваторів, готових розповісти про те, як втілювати у життя
принципи STEM-, STEAM-, STREAM-діяльності. 10 спікерівекспертів в онлайн-форматі запрошені для ведення панельних
дискусій. Участь у конференції безкоштовна. Зареєстровані учасники
могли одержати додаткові матеріали і вільний доступ до запису.
Перед початком учасники одержували лист із посиланням на
трансляцію. Кожен, хто замовляє свідоцтво (послуга платна), отримує:
Електронний журнал, який містить цікаві та корисні статті, що
стосуються питань stem-світи; Інфорграфіку для ілюстрації STEM-,
STEAM-, STREAM-діяльності; Добірку простих дослідів, які можна
відтворити самостійно та у класі; Добірку поробок (орігамі, витинанки
тощо для різних вікових груп); Добірку безкоштовних ресурсів з
ідеями для STEM-, STEAM-, STREAM-діяльності; Свідоцтво про
перегляд інтернет-конференції (зазначено 13 годин). Усі слухачі
отримують: добірку кращих розробок, що стосуються теми STEMсвіти, презентації спікерів, детальний опис виконання stem-проекту
(алгоритм для вчителів та школярів), відеозапис конференції.
Організатори зазначають, що мета цієї інтернет-конференції «На
Урок» – допомогти всім учасникам освітнього процесу організувати
продуктивну роботу з використанням підходів STEM-, STEAM-,
STREAM-діяльності, незалежно від того, на яких уроках та з дітьми
яких вікових груп планується реалізація ідей: «Ми прагнемо, аби
конференція допомогла вчителям знайти відповіді на питання
організації STEM-, STEAM-, STREAM-проектів у будь-яких класах.
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Станьте частиною спільноти вчителів-інноваторів, які відкриті для
обміну досвідом і мають натхнення змінювати українську освіту на
краще».
Інший майданчик – Спільнота активних освітян «Всеосвіта»
– на сайті представлена гаслом: Змінюй. Створюй. Осучаснюй
(https://vseosvita.ua/)
і
пропонує
підвищення
кваліфікації
представникам
закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти; закладів І-ІІ рівнів акредитації (технікумам,
училищам, коледжам); на основі нового Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який
затверджений постановою КМУ. Тут у розділі «Вебінари»
(https://vseosvita.ua/webinar) подано інформацію про вебінари, котрі
відбулися чи мають відбутися. Їх можна переглянути безкоштовно. А
от сертифікат про підвищення кваліфікації тривалістю 2 академічні
години коштує 59 або 70 грн. (залежить від дати заявки).
На веб-сайті освітнього проекту «Освіта України»» міститься
інформація про те, що 28 серпня 2019 року Кабінет Міністрів України
своєю постановою №800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників, який набув чинності
03 вересня 2019 року. Кожний учасник вебінарів, курсів, практикумів,
тренінгів тощо, проведених на підставі КВЕД 85.59 Освіта (діяльність
з додаткової підготовки з певної дисципліни; діяльність курсів з
підвищення професійної кваліфікації), отримує документ відповідно
до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників. На сторінці веб-сайту 5 жовтня 2020 р.,
наприклад, давалася інформація про тематику найближчих вебінарів
та їхніх ведучих: Комікс – інноваційний ресурс для вивчення
географії, або Storyabord від А до Я. Покроковий практикум;
Інтерактивні батьківські збори та навчальні заняття в умовах
змішаного чи дистанційного навчання; Освітня кінезіологія для
дошколят, або Чому треба навчати в русі? Формувальне оцінювання –
поштовх до розвитку, або Оцінювання без образ; Як спростувати міф
про «кінець географії», або Перший урок без шаблонів; Як
організувати дистанційне та змішане навчання в ЗЗСО: покрокове
впровадження; Як стати ведучим; Розвиток уяви дитини засобами
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Google Jamboard: покроковий практикум із застосування сервісу і
створення розвивальних завдань; Метафоричні асоціативні карти:
експрес-метод створення набору та специфіка роботи з ним у дитячих
і педагогічних колективах. Покроковий практикум; Ізотерапія: техніки
творчого самовираження особистості. Практикум; Цикл арт-практик в
авторській психологічній майстерні.
Ще зовсім недавно слід було обґрунтовувати, що є більш
ефективною формою донесення знань - семінар чи вебінар. «Освіта
України» роз’яснювала й аргументувала, що кожен із цих заходів має
свою специфіку. Семінар обирають за постійність, серйозність і
традиційність. Спікери завжди знають, що їх чекає робота з
колективом колег, спрямованих на вивчення і дослідження
запланованої теми. Технологія публічних виступів знайома кожному
учителеві, адже урок – це і є публічний виступ. А от виступ перед
камерою, коли зоровий контакт з глядачами повністю відсутній,
емоційно присутній частково завдяки чату, часом вибиває з колії
навіть досвідчених майстрів слова. Тому вебінари привертають увагу і
викликають щирий інтерес, хоча спершу лякали своєю незвичністю.
Для чого проводять вебінари? На думку організаторів, вебінари дуже
схожі на звичайні семінари і під час їх проведення досягаються певні
цілі. По-перше, вебінар використовується для навчання, підвищення
кваліфікації, обміну досвідом та освоєння різних навчальних програм,
які учитель зможе використати у підготовці до уроків чи
безпосередньо на уроці. По-друге, часто метою вебінару є звичайна
конференція, на якій учасники отримують можливість послухати
виступи ораторів і обговорити їх згодом. Такий захід і називається
Веб-конференція. От приклад того, як проходить вебінар. Час
проведення та тематика вебінару оголошується завчасно на сайті
журналу «Зарубіжна література в школах України», а також на ФБ
сторінці журналу. У зазначений час всі учасники проходять за
отриманим заздалегідь посиланням у віртуальний кабінет, де і беруть
участь у вебінарі. Як правило, веде заняття один спікер. Лектор,
перебуваючи перед комп’ютером і використовуючи мікрофон і вебкамеру, спілкується з аудиторією. Також він може демонструвати
таблиці, графіки, відео, малюнки і презентації в цифровому форматі.
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Решта учасників чують і бачать його на екрані, але зазвичай не
можуть розмовляти один з одним. Спілкування учасників один з
одним та з ведучим відбувається за допомогою чату. Крім цього,
лектор відповідає на коментарі і питання в режимі онлайн. Після
завершення всім учасникам вебінару розсилається запис заняття та
сертифікат.
Вебінари проводяться через Інтернет, тож для участі в ньому
потрібні відповідні технічні умови доступ до Інтернету через
комп’ютер або смартфон, навушники або колонки. Попередня
реєстрація на вебінар відбувається через оголошення на сайті журналу
https://zl.kiev.ua
чи
ФБ-сторінці
https://www.facebook.com/zl.kiev.ua/?ref=br_rs. Процедура реєстрації
зрозуміла: завжди в оголошенні є функція «Зареєструватися». За день
до вебінару на пошту приходить лист-нагадування про участь із
адресою доступу до вебінару. У вказаний час учасник заходить у
вебінарний кабінет і спілкується з колегами та спікером. Часто перед
початком вебінару подаються анонси. От приклад одного з них. Друзі,
вебінар уже сьогодні! Щоб стати учасником, зареєструйтесь на
сайті;
https://www.ra-ou.com.ua/index.php?id=615
Пропонуємо
вихователям, учителям та батькам оволодіти прийомами цифрової
активності, що спрямовані на розвиток уяви дитини та створення
позитивного емоційного клімату співпраці у дистанційному форматі.
Адже з Google Jamboard це можливо – емоції через край
гарантовано. 🔸Ви навчитеся: ▪досліджувати рівень творчої уяви та
створювати завдання на її розвиток для дистанційної взаємодії з
учнями; ▪застосовувати Google Jamboard як у педагогічній
діяльності, так і в сімейному вихованні; ▪малювати в сервісі Google
Jamboard маркерами різних типів і кольорів, щоб втілити свої ідеї в
життя у режимі реального часу; ▪нотатки, світлини та наклейки до
завдань з розвитку уяви. 🔸Кожен учасник отримає: ▪презентацію від
ведучої із активними посиланнями на інформаційні матеріали;
▪авторську методику застосування Google Jamboard у роботі
педагога; ▪доступ до інтерактивного відео на 90 днів; ▪сертифікат
(дві академічні години).
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Приблизно такий самий алгоритм використовують й інші
освітні організації, котрі систематично проводять тематичні
(предметні) вебінари з різної проблематики й у такий спосіб успішно
роблять внесок у розвиток вебінародидатики.
Цікавим виявився досвід проведення циклу щотижневих
вебінарів, зініційований як Міжнародний проект міжнародної
науково-освітньої організації філологів "Захід-Схід" ISPOP:
"Безкоштовний
марафон
вебінарів
для
філологів
та викладачів" за участю: грузинських, російських, українських,
польських, словацьких, болгарських, іспанських, французьких,
німецьких, угорських філологів та викладачів, котрі навчають
іноземних мов. Мета проекту: використання дистанційних методів
(вебінарів) для допомоги філологам, викладачам, молодим
професіоналам, студентам, які навчають або вивчають іноземні мови
для поповнення теоретичних та практичних знань та навичок, а також
для вирішення проблеми долання кордонів для професійного
спілкування фахівців між країнами. У проекті брали участь
Університети: Цхум-Абхазька академія наук (Тбілісі, Грузія);
Університет Грайфсвальд (Німеччина); Страсбурзький університет
(Франція); Прешовський університет (Словаччина); Російський
університет Дружби народів (Росія); Тбіліський державний
університет (Грузія); Люблінський католицький університет Івана
Павла ІІ (Польща); Санкт-Петербурзький державний університет
(Росія); Московський міський педагогічний університет (Росія);
Харківський національний університет будівництва та архітектури
(Україна); Київський медичний університет (Україна); Сухумський
державний університет (Тбілісі, Грузія); Nyirehaz вища школа
(Угорщина); Хайфський університет (Ізраїль); Батумський державний
університет (Грузія); Кутаїський державний університет (Грузія);
Державний університет Іллi (Тбілісі, Грузія).
Перший етап проекту розпочався 30 травня 2020 року і тривав
до 25 липня цього ж року, що дало підстави позначити дійство як
вебінаромарафон. 30 травня пройшов вебінар для філологів, які
викладають російську як іноземну (мова вебінару - російська). Далі
увага була приділена іншим мовам, котрі вивчаються як іноземні: 6
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червня - для філологів, які викладають англійську (мова вебінару англійська), 13 червня - для філологів, котрі викладають німецьку
(мова - немецька), 20 червня - для філологів, які навчають французької
(мова - французька), 27 червня - для філологів з іспанської (мова іспанська), 4 липня- для філологів, які викладають грузинську (мова грузинська), 11 липня - для філологів, які викладають українську
(мова українська). 18 липня пройшов вебінар слов’янськими мовами зі
слов'янської фразеології, 25 липня – з медіалінгвістики. На цих
вебінарах були представлені останні досягнення в методиці
викладання іноземних мов, міжкультурній дидактиці, лінгвістиці
тексту й інших актуальних проблем навчання і виховання. У
вебінаромарафоні взяли участь філологи, науковці, викладачі, вчителі
шкіл, студенти. Марафон вебінарів проходив на платформі Zoom. Всі
спікери і учасники отримали сертифікати. Записи доступні для
переглядів на сайті: www.ispop.ge , на сторінці в Фейсбуці: ISPOP
International Scientific-Pedagogical Organization of Philologists W-E
https: // www. facebook.com/ispop.ge/ і на сторінці в Ютубі:
https://www.youtube.com/results?search_query=ispop
Висновки. Як бачимо, українські медіапедагоги пройшли
значний шлях від перших спостережень з використання засобів
масової інформації в навчальному процесі [33] й наразі крокують в
ногу з часом [34, 35]. Вебінари – це один з найбільш прогресивних,
ефективних та популярних засобів дистанційного навчання, до якого
вдаються сучасники. З розвитком Всесвітньої Мережі Інтернет
людство отримало безліч унікальних можливостей та умов для
віртуального навчання та спілкування. Вже сьогодні вебінари
впевнено входять у наше життя і невдовзі стануть невід’ємною
частиною освіти й самоосвіти. Зазвичай вони інноваційні, часто
розробляються самими фахівцями-ентузіастами. До їх проведення
залучені установи та організації. Останнім часом набули популярності
тематичні вебінароконференції. Викликав інтерес і міжнародний
вебінаромарафон. Сьогодні вебінари стають найпопулярнішою
формою дистанційного інтерактивного навчання не тільки серед
освітян. Ця новітня форма освіти і самоосвіти потребує подальших
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спостережень, узагальнень і рекомендацій. Ми відтворили тільки
перші кроки його потужньої ходи на прикладі вебінарів для освітян.
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§ 4.7 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ
АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО НАВЧАННЯ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Вступ. Початок навчання у виші – це достатньо складний і
багатогранний процес адаптації в житті кожного студента, що
включає активне пристосування до нових умов життя, видів
діяльності, входження до нового соціального середовища, прийняття
індивідом нової соціальної ролі. Спроможність адаптуватися, долати
труднощі, віднайти своє місце у життєвому просторі закладу вищої
освіти є вирішальним чинником успішного становлення майбутнього
фахівця.
Нині, згідно з Болонською конвенцією, здійснюється перехід на
новітні моделі навчання, активні форми організації занять, якісні
критерії оцінювання знань, впроваджуються нові стандарти освіти.
Одна із основних проблем, з якою студенти стикаються, поступивши у
заклад вищої освіти, є необхідність працювати не тільки на заняттях,
але й самостійно вивчати матеріал, користуючись бібліотеками,
інтернетом та іншими засобами. Адже значна роль в навчальному
процесі, згідно Болонського процесу, відводиться самостійній роботі
студентів [1].
Окрім того, кредитно-трансферна система організації навчання
принципово відрізняється від традиційної системи. В основі навчання
лежать суб’єкт-суб'єктні стосунки між викладачем і студентами, і цим
забезпечується самостійність, усвідомлене досягнення певного рівня в
навчанні. Стосунки між учасниками педагогічного процесу набувають
характеру співпраці. Нова навчальна система багато в чому знецінює
набуті в школі способи засвоєння матеріалу. Проходить чимало часу,
перш ніж студент пристосується до вимог навчання у закладі вищої
освіти. Багатьма це досягається дуже великою ціною. Звідси часто
виникають істотні відмінності в діяльності, а особливо її результатах,
при навчанні однієї і тієї ж людини в школі і у виші [1].
Адаптація випускників середньої школи до системи навчання є
багаторівневим і багатоплановим явищем, є інтеграцією впливів
різноманітних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища
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[2;3;4]. Будь-який процес подолання студентом проблемних ситуацій
у навчально-виховному процесі
вищої школи можна вважати
процесом соціально-психологічної адаптації особистості, під час якого
вона використовує придбані на попередніх етапах свого розвитку
навички або відкриває нові способи вирішення завдань.
Виклад основного матеріалу. Метою дослідження стало
теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження психологічних
чинників процесу соціально-психологічної адаптації студентів
першого курсу.
Актуальним проблемам адаптації сучасної молоді до навчання у
вищих закладах освіти присвячені праці О.І. Борисенка, Н.І.Жигайло,
А.В. Захарова, В.П.Казмиренка, М.В. Левченка, Д.Ю.Мамаєва,
О.Г. Мороз, О.Д.Научителя, Т.А.Поштарука, В.С. Штифурака та ін.
При всій розмаїтості підходів до соціально-психологічної
адаптації більшість дослідників вважають, що основна її функція – це
прийняття індивідом норм і цінностей нового соціального середовища
(групи, у якій він знаходиться), форм соціальної взаємодії,
формальних і неформальних зв'язків, а також форм предметної
діяльності (наприклад, способів професійного навчання тощо) [5].
Соціально-психологічна адаптація – це процес і результат активного
пристосування індивіда до видозміненого середовища за допомогою
найрізноманітніших інтеріоризованих соціальних засобів (дій,
вчинків, діяльності).
Уміння адаптуватися за різних обставин
характеризує процес становлення і розвитку особистості, її
професійне зростання. У випадку ж її дезадаптації порушується не
лише професійно-особистісне становлення, що в майбутньому може
привести до професійної маргіналізації, а й знижуються
психофізіологічні можливості організму, уможливлюються розлади
соматичного здоров'я [4].
Соціально-психологічну адаптованість можна охарактеризувати
як такий стан взаємин особистості студента й групи, коли особистість
без тривалих зовнішніх і внутрішніх конфліктів продуктивно виконує
учбово-професійну діяльність, задовольняє свої основні соціальні
потреби, повною мірою відповідає тим рольовим очікуванням, які
пред'являє до неї еталонна група студентів, переживає стани
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самоствердження й вільного вираження своїх творчих здібностей.
Показниками успішної соціально–психологічної адаптації виступає
високий соціальний статус індивіда в певному середовищі, його
психологічне задоволення цим середовищем і його найбільш
важливими елементами, зокрема, задоволення навчанням, його
організацією, умовами і змістом тощо.
Таким чином, соціально–психологічна адаптація – це
передумова майбутньої адекватної діяльності, необхідна умова її
успіху без переживання дискомфорту, напруженості та конфлікту
особистості з професійним та соціальним оточенням
Результати емпіричного дослідження. З метою вивчення
психологічних чинників соціально-психологічної адаптації студентів
першого курсу до навчання в нових умовах кредитно-трансферної
системи ми використали комплекс психодіагностичних методик:
опитувальник соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р.
Даймонда, методика оцінки рівня реактивної та особистісної
тривожності Ч. Спілбергера і Ю. Ханіна, проєктивну методику
«Дерево» Д. Лампена в адаптації Л. Пономаренка.
Вибірку склали студенти першого курсу Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота», яка становила 84
особи. Вік досліджуваних 17 – 19 років. Дослідження проводилось у
грудні місяці з метою з’ясування соціально-психологічної адаптації
станом на кінець першого навчального семестру. Саме дослідження
проходило з дотриманням відповідних експериментальних умов. Усі
студенти почували себе добре, з задоволенням приймали участь в
дослідженні.
За допомогою методики діагностики соціально–психологічної
адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда
визначалися наступні
показники: 1) адаптація – пристосування організму до стійких і
змінних умов середовища, а також до змін у самому собі; 2)
самоприйняття – прийняття індивідом самого себе, власної поведінки;
3) прийняття інших – прийняття індивідом поведінки, інтересів інших
людей; 4) емоційний комфорт – стабільність емоцій, відсутність
переживання; 5) інтернальність – схильність індивіда до визначеної
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форми локусу контролю; 6) прагнення до домінування – потреба
зайняти перше місце в оточуючому середовищі, в якому знаходиться
індивід.
Методика суб'єктивної оцінки ситуаційної та особистісної
тривожності Ч. Спілбергера і Ю. Ханіна визначає рівень ситуативної
тривожності, яка виникає як реакція на стресори найчастіше
соціально-психологічного плану та рівень особистісної тривожності,
що дає уявлення про схильність особистості до впливу тих чи інших
стресорів через свої індивідуальні особливості.
Проєктивна методика «Дерево» Д. Лампена
в адаптації
Л. Пономаренка дозволяє зрозуміти, наскільки адекватно особа
сприймає себе в суспільстві та які особливості її соціальнопсихологічної адаптації.
Після
проведення
методики
діагностики
соціальнопсихологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда ми можемо
стверджувати, що більшість студентів (54 %) переживають
дезадаптацію (рис. 1).

Рис.1. Розподіл показників соціально-психологічної адаптації за
методикою К. Роджерса та Р. Даймонда (n=84)
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Саме у дезадаптованих осіб спостерігається підвищена
тривожність, дефіцит міжособистісних стосунків, закритість.
Дезадаптація є результатом постійних неуспішних спроб індивіда
реалізувати поставлену мету. Вона може привести до неадекватної,
погано контрольованої поведінки, конфліктних стосунків, проблеми у
навчальній діяльності. Результати також свідчать, що 82 % студентів
проявляє залежність від оточення, а у 78% досліджуваних переважає
екстернальний локус котролю. Такі студенти орієнтовані на зовнішній
контроль, схильні підпорядковуватися іншим, а також схильні
звинувачувати оточуючих у своїх проблемах. Наслідком може стати
безпорадність, проблема з прийняттям індивідуального рішення.
За методикою Ч. Спілбергера і Ю. Ханіна у більшості
досліджуваних спостерігаються високі показники, як ситуативної та
особливо особистісної тривожності (59 %), що свідчить про
невпевненість у собі, велике хвилювання особливо в екстремальних
ситуаціях, а систематичне переживання такого стану може привести
до психосоматичних порушень (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл показників особистісної тривожності за
методикою Ч. Спілбергера і Ю. Ханіна (n=84)
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За проєктивною методикою «Дерево» Д. Лампена в адаптації
Л. Пономаренка вдалося з’ясувати низький рівень соціальнопсихологічної адаптації
студентів-першокурсників (лише 28 %
студентів).
Отже, за результатами проведеного дослідження можна
стверджувати, що більшість студентів-першокурсників дезадаптовані.
Для них характерний емоційний дискомфорт, тривожність,
замкнутість, неприйняття інших, екстернальний локус контролю,
залежність від інших.
З метою глибшого аналізу отриманих емпіричних даних був
проведений кореляційний аналіз. Для обчислення показників
кореляційного аналізу було використано комп’ютерну програму SPSS
STATISTICS 21. До уваги беремо виявлені лише значущі кореляційні
зв’язки (табл. 1)
Таблиця 1
Кореляційні зв’язки між емпіричними показниками соціальнопсихологічної адаптації студентів першого курсу (N=84)
Адаптивність
Самоприйняття
Емоційна
комфортність
Прийняття інших
Інтернальність
Домінування
Ситуативна
тривожність
Особистісна
тривожність

Адапт.

Самопр.

Прийн.
інших
-,017
,429**
,562**

Інтерн

Домін.

,184
1
,701**

Ем.
комфорт.
,143
,701**
1

1
,184
,143

,058
,415**
,596**

Сит.
трив.
-, 040
-,008
-,077

Особ.
трив.
-,216
-,243
-,114

,094
,452**
,572**

-,017
,094
,058
-,040

,429**
,452**
,415**
-,008

,562**
,572**
,596**
-,077

1
,749**
,619**
-,113

,749**
1
,770**
-,307*

,619**
,776**
1
-,218

-,113
-,307*
-,218
1

-,046
-,179
-,244
,608**

-,216

-,243

-,114

-,046

-,173

-,244

,678**

1

** – кореляція значуща на рівні 0.01
* – кореляція значуща на рівна 0.05
Проаналізуємо деякі найбільш значущі кореляції.
Шкала «Самоприйняття» корелює із шкалою «Емоційна
комфортність» (r=0,701, при р≤0,01). Самосприйняття відіграє
вирішальну роль у формуванні рівня самооцінки, яка є істотним
чинником соціально-психологічної адаптації особистості. Занижена
самооцінка приводить до фрустрації, страху перед можливими
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життєвими труднощами, розвитку емоційних станів з високим рівнем
тривожності. У стані емоційного комфорту людина всім задоволена,
оптимістично налаштована, відкрито виражає свої почуття, вільна від
страху та тривоги.
Шкала «Самоприйняття» корелює із шкалою «Прийняття
інших» (r=0,429, при р≤0,01). Студенти-першокурсники повинні
включитися в нову соціальну групу і навчитися комунікувати з
іншими членами цієї групи. При цьому ті, хто адекватно сприймає
себе, готовий до продуктивної взаємодії з іншими.
Шкала «Самоприйняття» корелює із шкалою «Інтернальність»
(r=0,452, при р≤0,01). При інтернальності особистість всю
відповідальність за події, які виникають в її житті, в більшій мірі
приймає на себе, пояснюючи їх своєю поведінкою, своїм характером,
здібностями. Такі люди вважають, що більшість важливих подій в їх
житті були результатом їх особистих дій, що вони можуть ними
керувати, і, відповідно відчувають свою особисту відповідальність за
ці події і за те, як складається їх життя взагалі. Відповідно, людина яка
готова сприймати себе такою, яка вона є, розуміє всю відповідальність
за власні вчинки.
Шкала «Самоприйняття» корелює із шкалою «Домінування»
(r=0,415, при р≤0,01). Це свідчать про те, що студенти-першокурсники
з адекватним рівнем самоприйняття готові бути активними
учасниками діяльності, проявляти ініціативу, а не очікувати вказівок з
боку інших.
Шкала «Прийняття інших» корелює зі шкалою «Емоційна
комфортність» (r=0,562, при р≤0,01. Можна стверджувати про
існування взаємозв’язку між тим, як студенти-першокурсники готові
сприймати інших людей і який емоційний стан вони при цьому
переживають. Першокурсники, які здатні з повагою сприймати інших
людей, готові приймати інших такими, як вони є, при цьому
переживають емоційний комфорт. Вони спокійно взаємодіють з
оточуючими, не завдаючи емоційної шкоди ані їм, ані собі.
Шкала «Прийняття інших» корелює зі шкалою «Інтернальність»
(r=0,749, при р≤0,01. Показники підтверджують те, що ті студентипершокурсники, які мають інтернальний локус контролю, покладають
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відповідальність за власні дії виключно на себе також готові
адекватно сприймати інших. Вони розуміють, чому інші так себе
поводять і не звинувачують їх у своїх проблемах.
Шкала «Прийняття інших» корелює зі шкалою «Домінування»
(r=0,619, при р≤0,01). Домінування характеризує тенденцію
особистості проявляти контроль над поведінкою інших членів
соціальної групи, приймати на себе роль лідера. Такі студенти не
лише готові взаємодіяти з іншими, а й брати ініціативу в свої руки.
Таким чином, соціально-психологічній адаптації студентів
перешкоджають такі психологічні чинники як висока тривожність,
невпевненість у собі, неприйняття себе та оточуючих, залежність з
боку інших, неготовність брати відповідальність за свої дії та вчинки,
які істотним чином пов'язані із розвитком суб'єктності особистості.
Висновки. Спроможність адаптуватися, долати труднощі,
віднайти своє місце в освітньому середовищі закладу вищої освіти є
вирішальним чинником успішного становлення майбутнього фахівця.
Основний вид діяльності студентів – професійне навчання, стає більш
складним за формами та змістом у зв’язку із запровадженням
кредитно-трансферної системи навчання, а тому підвищує вимоги до
їх суб’єктних якостей.
Результати емпіричного дослідження показують, що існують
певні психологічні чинники, які негативно впливають на процес
соціально-психологічної адаптації студентів, а саме: 1) пасивність,
відсутність самостійності, що проявляється в залежності від інших та
екстернальному локусі контролю; 3) невпевненість у власних силах; 3)
особистісна тривожність: 4) залежність від зовнішнього, а не від
внутрішнього
контролю. Ці чинники на психологічному рівні
викликають порушення взаємодії людини і середовища та призводять
до дезадаптації.
Перспективи дослідження вбачаємо у теоретичному та
емпіричному вивченні психолого-педагогічних умов розвитку
суб’єктності студентів-першокурсників в умовах кредитнотрансферної системи навчання .
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§ 4.8 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У
ХРИСТИЯНСЬКІЙ ШКОЛІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Вступ. Соціально-економічні перетворення у суспільстві
призводять до кризи духовності. Тому духовна криза особистості це втрата сенсу життя, що спостерігається в сучасних умовах у
нашій країні. Проблеми вдосконалення менеджменту освіти,
моніторингу якості освітніх послуг та освітнього процесу загалом
були й залишаються дуже актуальними для сучасної української
освітянської науки і практики. Велике значення має дослідження
різних аспектів організації освітнього процесу у навчальних
закладах християнського спрямування. Виховувати людину в
людині, пробуджувати й культивувати в ній силу людського духу і
буття - ось цінності, які повинні бути в центрі уваги теорії і
практики Нової української школи. Потрібно проаналізувати досвід
організації освітнього процесу в християнському освітньому
закладі та визначити теоретичні і практичні принципи моніторингу
його якості. Це тим більш актуально, що такий досвід є
ексклюзивним у межах України.
Слід зазначити, що, незважаючи на досить вагомі результати
наукових пошуків, вони не дали вичерпного системного
узагальнення й обґрунтування наукових підходів до моніторингу
якості освіти й управління якістю освітніх послуг у навчальних
закладах загалом і в християнських навчальних закладах зокрема.
У класичних працях учених-педагогів і психологів І. Зязюна [1],
Л. Карамушки [2], Ю. Конаржевського [3], В. Кременя [4],
О. Савченко [5] та багатьох інших наголошується на ролі
гуманістичного підходу в освітянському менеджменті та практиці
управління навчальними закладами.
Важливою методологічною проблемою у дослідженні питань
ефективності освітянського процесу у навчальних закладах є
проблема критеріїв якісного управління освітою. На думку
О. Лебедєва, якість освіти можна представити як багатовимірну
модель соціальних норм і вимог до особистості і того освітнього
середовища, у якому відбувається її розвиток [6]. На oснові вимог
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міжнародного стандарту якість освіти можна визначити як
сукупність властивостей і характеристик освітнього процесу або
його результату, що надають їм здатність задовольняти освітні
потреби всіх суб’єктів навчально-виховного процесу: учнів і
студентів, їхніх батьків, викладачів, управлінців [3, с. 13]. За
твердженням Президента НАПН України В. Кременя, освіта має
готувати демократичну, знаннєву, інноваційну людину з
інноваційним типом мислення, культури, діяльності; самодостатню
розвинуту особистість; людину, здатну ефективно жити і діяти в
глобалізованому середовищі; технологічну, ціннісно орієнтовану
людину [4, c. 4–5]. Вважаємо, що саме у тезі В. Кременя знайшли
своє відображення найфундаментальніші надзавдання сучасної
освіти, закладено загальну канву для визначення базових критеріїв
її ефективності.
Філософськими й теоретичними підвалинами, на яких
ґрунтується українська християнська школа, є «дитиноцентризм,
демократизм, соціальне партнерство, екзистенціалізм у вигляді
свободи і відповідальності, самоорганізація, ефективний
менеджмент, науковий підхід – компетентнісний, діяльнісний,
особистісний тощо» [7].
Виклад основного матеріалу. Історично склалося, що у
свідомості українців релігія завжди була життєдайним чинником.
Елементами християнської релігійної ментальності та семантики
(відповідними
віруваннями,
звичаями,
духовними
настановленнями, сподіваннями, емоціями, художніми символами і
метафорами) глибоко пронизано прояви життя українців –
національного, громадського, сімейного й особистісного. Взірцями
такого підходу в нашій історії є «Повчання Володимира Мономаха
дітям», настанови Отців Церкви, філософія Г. Сковороди та
П. Юркевича, творчість Т. Шевченка. Давню традицію мають
християнські школи, зокрема, християнські школи для дівчат, які
сягають домонгольського періоду Київської Русі. Першу на Русі й
у Європі школу для дівчат (при жіночому Андріївському монастирі
у Києві) заснувала онучка Ярослава Мудрого княгиня Анна
Всеволодівна в ХІ ст. Літопис пише, що княгиня, «зібравши кілька
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молодих дівчат, навчала письма, також ремесел, співу, шиття та
інших корисних для них знань, аби від юності навчалися розуміти
Закон Божий та трудолюбство…» [8, с. 12].
Уже понад тисячу років культурно-освітня і педагогічна
думка в Україні розвивається на основі християнської традиції.
Упродовж століть вона продемонструвала високу життєвість.
Сьогодні все більше українських учених-педагогів усвідомлює і
визнає, що християнські цінності, християнські морально-духовні
засади – це важлива складова виховання й освіти. Християнська
педагогіка та її компоненти є предметом наукового дослідження
для багатьох науковців України. Ця проблематика має глибоке
коріння в історії вітчизняної духовної і педагогічної думки.
Одними з неперевершених взірців у галузі вітчизняної
християнської педагогіки є праці Василя Зеньковського [9]. До цієї
ж категорії належать книги видатного мислителя Памфіла
Юркевича [10].
Маємо чимало сучасних наукових розробок. Питання
взаємозв’язку духовності, духовного розвитку, визначення
духовного потенціалу особистості та сучасної системи освіти
розглядалися у працях таких науковців як Г. Балл,
М. Боришевський, Г. Ващенко, І. Зязюн, Е. Помиткін, М. Савчин,
Т. Саннікова, О. Сухомлинська, Л. Хомич, Г. Шевченко,
М. Ярмаченко. Зокрема, про складові християнської педагогіки,
умови підготовки педагогічних кадрів для реалізації завдань
християнської освіти пишуть І. Сіданіч і О.Кислашко [11], про
зміст та умови викладання християнської етики у школі пишуть
І. Сіданіч та І. Красікова [12], ролі християнської педагогіки у
вихованні учнівської молоді присвячено праці М. Вачевського [13].
Основи християнської педагогіки розглядає А. Вихрущ [14].
Структурі й змісту уроків християнської етики присвячено праці І.
Грималюк [15]. Методологічним питанням розвитку духовності у
суспільстві присвячено дослідження відомого сучасного
українського філософа Сергія Кримського [16].
На основі аналізу робіт, в яких фігурують термін
«духовність» та її похідних «духовний потенціал», «духовний
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розвиток», «духовна зрілість» починаючи з 90-х років минулого
століття і до сьогодні, легко переконатися, що зміст в більшості
випадків виступає як синонім понять «одухотворення», «духовний
розвиток», «пробудження духу». Не випадково ці категорії,
протягом тривалого періоду історії були предметом вивчення
філософії і теології, в наш час стають об'єктом уваги і сучасної
педагогіки. Відображення об’єктивної дійсності крізь призму добра
і зла відбувається посередництвом моральності як одного з
найважливіших смислових компонентів духовності. Моральність
виступає основним змістом духовності (В. Франкл), способом
репрезентації духовного світу людини (С. Кримський). І. Кант,
розглядаючи амбівалентність людської природи, яка належить
двом світам – матеріальному та духовному, наголошував на тому,
що саме «моральне Я» людини, притаманне душі, вічності, є
доказом буття Бога в людині, доказом її духовності.
Засади духовно-морального виховання дітей у сучасній
школі, теоретичні і практичні проблеми формування духовності і
моральності школярів аналізуються у фундаментальному
дослідженні І. Сіданіч «Духовно-моральне виховання дітей у
вітчизняній школі (ХХ – початок ХХІ ст.)» [17]. У педагогічному
аспекті духовність - індивідуальне вираження у системі мотивів
особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної потреби
пізнання й соціальної потреби жити, діяти, це конкретний смисл
життя людини, емоційно-когнітивна сфера, яка цілеспрямовано
впливає на результат формування духовності особистості, зокрема
педагога. З категорією духовності співвідноситься потреба у
пізнанні світу, себе, смислу і призначення свого життя.
Український психолог М. Боришевський систематизував
риси особистості, пов’язані з проявами її духовності. Серед них
можна назвати спрямованість до піднесеної мети й
життєстверджувальні моральні цінності, тенденція до подолання
егоцентризму на користь алоцентризму (тобто на користь
альтруїстичних цінностей та Бога ), інші позитивні якості
характеру [18].
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Ці та інші показники духовного й особистісного розвитку
школярів мають бути закладені як орієнтири у форми і методи
організації освітньо-виховного процесу у школі. Тому одним із
найважливіших питань є моніторинг освітнього процесу з погляду
його відповідності цим психолого-педагогічним показникам і
принципам, визначення критеріїв якісного освітнього процесу.
У стратегічному сенсі одними з основних особистісних
показників якості навчання й виховання є розвиток тих рис
людини, які відповідають сучасним загальним цивілізаційним
тенденціям
розвитку
суспільства,
гуманістичним
загальнолюдським і християнським цінностям.
Якщо цю тезу конкретизувати й деталізувати, то вона
означає, передусім, підготовку інноваційного типу людини з
інноваційним типом мислення, культури, діяльності, рисами
самодостатності і всебічної розвиненості, рівень якої визначається
не тільки обсягом знань, а й параметрами реалізованості
психологічного потенціалу її здібностей і задатків, особистісного,
світоглядного, громадянського розвитку; людину, здатну
ефективно жити і діяти в сучасному глобалізованому, ринковому,
інформатизованому суспільстві, але при цьому зберігати
духовність. Ці критерії високоякісної освіти розглядатимемо як
стратегічні. Вони багатовимірні і покликані задовольняти освітні і
соціальні потреби всіх суб’єктів навчально-виховного процесу:
учнів і студентів, їхніх батьків і місцевої громади, педагогів і
викладачів, роботодавців та управлінців.
Деталізуймо й систематизуймо конкретні показники якості
освітнього процесу, акцентуючи увагу саме на його людських
вимірах, на вимогах і критеріях, які стосуються засобів формування
духовно-психологічних рис особистості школяра.
Серед критеріїв і показників якості, зокрема, зазначимо групу
показників, які характеризують результати успішного застосування
вищевказаних принципів, засобів і форм організації педагогічного
процесу у ЗЗСО. Вони стосуються формування у школярів певних
когнітивних, духовних та особистісно-психологічних якостей.
Конкретне оцінювання стану функціонування і розвитку закладу як
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соціально-педагогічної системи має відбуватися відповідно до цих
показників.
Показники якості освіти й виховання учнів1:
1. Показники успішності науково-пізнавальної діяльності
учнів, рівень їхніх досягнень у різних видах навчальної й
позашкільної пізнавальної діяльності.
2. Показники
розвитку
та
саморозвитку
учнів
(інтелектуального,
творчого,
духовно-етичного,
соціальнокомунікативного). Серед них можуть бути відзначені:
1. Інтелектуально-когнітивні навички, набуті внаслідок
вивчення шкільних навчальних дисциплін. Аналіз і синтез,
здатність до абстрактного мислення, диференціації нової
інформації, нових когнітивних алгоритмів. Системність мислення:
здатність до інтеграції нових знань із раніше здобутими знаннями
та досвідом. Здатність до самостійного інтелектуальнопізнавального пошуку.
2. Показники творчого розвитку особистості, набуті в
навчальному закладі. До їх складу входять дві групи якостей:
інтелектуальних та особистісних. Креативність мислення, яка
полягає у здатності до продукування нових ідей, прояву гнучкості,
оригінальності, продуктивності мислення; в умінні застосовувати
засвоєні знання та алгоритми у нових умовах із частковою їх
перебудовою та пристосуванням до нових умов; інтелектуальна
ініціативність. Образна чи вербальна продуктивність та
оригінальність. Прояви особистісної креативності. Зокрема, серед
них назвемо такі риси особистості, як підприємливість,
заповзятливість та ініціативність, здатність до автономної
самостійної поведінки тощо.
3. Показники соціального розвитку. Комунікаційні навички.
Здатність до педагогічного спілкування. Навички усного та
письмового спілкування рідною мовою, володіння іноземною
мовою, культура мовлення, навички наукового письма тощо.
1
Крім цієї групи показників, пов’язаних із рівнем підготовки учнів, існують ще показники якості викладацької й
управлінської діяльності педагогів та деякі інші, але ми опишемо їх стисло. На критеріях якості підготовки учнів зупинимося
докладніше.
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Командна робота. Здатність працювати в міждисциплінарній
команді. Здатність до публічних, ділових і наукових комунікацій.
Здатність спілкуватися з експертами (учителями й учнями) з інших
галузей тощо. Презентаційні навички. Навички публічних, ділових
і наукових комунікацій тощо.
4. Духовно-етичні показники. Здатність дотримуватися
християнських та загальноетичних норм. Висока культура
людських стосунків. Інтереси і обізнаність у сфері культури,
мистецтва, літератури, філософії, релігієзнавства тощо. Висока
національно-патріотична свідомість, розуміння національних
традицій та релігійно-етичних настановлень свого народу;
розуміння культур та традицій інших країн, уміння спілкуватися з
урахуванням відмінностей та впливу культур інших країн, уміння
працювати в міжнародному контексті.
Можна продовжити перелік показників якості освітнього
процесу, але через брак місця ми його опустимо. Ми маємо
особистий досвід організації навчання у християнському
освітньому закладі – єдиному в Україні християнському закладі
інтернатного типу для дівчат «Колегіум-інтернат "Знамення"»
(с. Зарваниця Тернопільської обл.). У ньому навчаються учениці
10–11 класів. Освітній процес тут відрізняється від звичайного,
зокрема, такими особливостями й рисами:
1. Головною метою освітнього процесу у колегіумі-інтернаті
є виховання високодуховної та високоінтелектуальної особистості
на основі розвитку природних позитивних нахилів, здібностей,
обдарувань,
творчого
мислення,
потреби
і
вміння
самовдосконалюватися.
2. Учні не тільки навчаються, а й живуть у навчальному
закладі, тому до освітнього процесу у ньому додано важливу
складову – інтегроване освітньо-виховне й розвивальне
середовища, що діють упродовж усього дня упродовж значної
частини календарного року.
3. У колегіумі-інтернаті багато робиться для забезпечення
інноваційного й інтелектуального розвитку учениць за допомогою
комплексу навчально-виховних і психолого-педагогічних факторів,
204

зокрема, застосування інноваційних проблемних методів навчання,
залучення учениць до нестандартних типів уроків, викладання
навчально-розвивальних курсів, які орієнтують учнів на активне
творче застосування й перетворення здобутих знань. Тому
викладачі колегіуму організовують освітню діяльність як у
традиційній, так і в нестандартній формі, для якої характерна
оригінальна подача матеріалу, продуктивна активність учениць не
тільки під час підготовки, а й під час проведення самих занять
завдяки різним формам колективної й індивідуальної роботи, що
допомагає їм навчатися в атмосфері творчого пошуку. При цьому
використовуються такі форми навчально-виховного процесу, як
інтегровані уроки, уроки-практикуми, які вимагають практичного
застосування здобутих знань, уроки-екскурсії – віртуальні екскурсії
за допомогою мультимедійних ресурсів, Інтернету, уроки – ділові
ігри, уроки-конференції, уроки-дебати, навчально-дослідницькі
заняття, уроки – захисти проектів, уроки-семінари (упроваджені з
метою формування навичок самостійної дослідницької роботи, а
також підготовки до навчання у закладах вищої освіти, де така
форма широко практикується), тощо.
4. Організовано позаурочну науково-дослідницьку діяльність
на основі інтеграції урочної та позаурочної сфер пізнавальної
активності вихованок; розвиток творчих здібностей та інтересів
дівчат відбувається через активну участь у різних видах
позаурочної
пізнавальної
науково-дослідницької,
науковопрактичної, гурткової діяльності, зокрема завдяки залученню до
нестандартних позаурочних типів і форм навчання, конференцій,
олімпіад, екскурсій, виставок і конкурсів2.
5. Оптимізується система соціально-психологічних, освітньопедагогічних та інтелектуально-розвивальних впливів з метою
виховання прагнень, умінь, навичок та здібностей, пов’язаних із
формуванням християнських цінностей і чеснот у сполученні з

2
У цьому контексті можемо згадати про проведення на базі колегіуму-інтернату «Знамення» фінального туру
Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців, досвід проведення багатьох інших позашкільних заходів. Нещодавно
(у квітні 2019 р.) учениця колегіуму Лілія Ярославська стала переможницею Всеукраїнської олімпіади «Єдина Україна: історія
соборницького поступу», організованої історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
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властивостями сучасної інноваційної особистості3. З метою
вироблення християнського погляду на буття людини і світу
організовано викладання системи навчально-просвітницьких
курсів, що інтегрують предметні знання та міжпредметні зв’язки в
галузі Святого Письма, літератури, історії, християнської етики,
християнської психології, богослов’я і філософії. У цьому аспекті
широко використовуються методологічні та методичні засади
християнської педагогіки, розроблені в працях І. Беха, М. Євтуха,
П. Свуха, Г. Шевченко та ін. [17]; [11].
Забезпечення духовного розвитку відбувається як за
допомогою вивчення відповідних навчально-просвітницьких
курсів, так і за допомогою системи етично-виховних впливів4
християнського спрямування й ціннісного наповнення. Загалом,
навчальний
і
виховний
процеси
у колегіумі-інтернаті
підрозділяються на кілька навчально-виховних блоків, кожний з
яких спрямовано на досягнення своїх специфічних завдань та мети.
Серед них назвемо: навчально-пізнавальний та інтелектуальнорозвивальний блоки, до яких, зокрема, вагомою складовою входить
лінгвістичний розвиток5; духовно-розвивальний; патріотичний;
позашкільний: творчі студії, естетичне виховання, цікаве дозвілля;
фізичний розвиток і спорт тощо.
Дуже важливим є врахування такого специфічного аспекту
виховної діяльності у християнському навчальному закладі, як
особистий приклад педагога і його особисті моральні якості.
Власна поведінка й людські риси вчителя мають велике значення,
оскільки християнська мораль висуває до особистості високі етичні
вимоги. Тому необхідним імперативом є відповідність власної
поведінки вихователя його повчальним сентенціям. Діти й молодь
дуже чутливі, вони тонко відчувають і розрізняють щирість від
нещирості.

3
Вбачається, що поєднання духовних чеснот із практицизмом і глибокими сучасними знаннями й інноваційними
особистісними якостями є реалізацією відомої заповіді Ісуса Христа «Будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби» (Мф. 10:16).
4
Зокрема, вихованки колегіуму беруть активну участь у молодіжно-мирянському русі «Справжня любов чекає».
Він спирається на низку традицій та ритуалів. Одним із них є такий: під час урочистої Літургії дівчата складають молитовну
обіцянку дотримуватися чистоти помислів, намірів і почуттів.
5
У колегіумі вивчають три мови: польську, англійську і німецьку. Це передбачає закордонну практику, а також
спілкування з носіями мов і викладачами з відповідних країн.
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Суттєвою складовою освітнього процесу у християнському
навчальному закладі, як уже зазначалося, є методи викладання,
насичені конкретними наочними прикладами й ілюстративним
матеріалом,
а
також
різноманітними,
ефективними
й
інноваційними проблемно-розвивальними прийомами навчання.
Серед цікавих інноваційних форм комплексного інтелектуального
розвитку можна, зокрема, назвати урок-суд. 29 січня 2019 р. у
колегіумі для дівчат «Знамення» відбувся незвичайний урок – суд
над українським державним, політичним та громадським діячем,
гетьманом Павлом Скоропадським. Під час уроку дівчата мали
чудову нагоду спробувати себе у ролі суддів, прокурорів, адвокатів
та свідків, а також попрактикували ораторські вміння, уміння
аналізувати історичні факти, критично мислити і висловлювати
власну думку щодо непростих подій національно-визвольної
боротьби. Активізували й поповнили також свої знання цього
періоду вітчизняної історії.
Як уже зазначалося, багато в чому принципи організації
навчання й виховання побудовані на християнських засадах.
Зокрема, оскільки перед Богом усі є рівні й однаково цінні, то
учениць не потрібно ділити на основі їхніх навчальних успіхів. Їх
слід сприймати такими, якими вони є, і підтримувати в їхньому
розвитку. Для цього християнська школа пропонує сприятливу
атмосферу, в якій максимально пом’якшено дух нездорової
конкуренції й створено простір для самореалізації на основі
врахування індивідуальних особливостей кожного. З цією метою у
закладі також систематично проводиться психологічна діагностика
здібностей та особистісних проявів дівчат, широко практикуються
консультації та психокоригувальні бесіди з психологом.
Важливою складовою виховного процесу є доведення до
свідомості дітей переконання про всепроникність Волі Божої у
житті кожної людини. Господь знає, що найкраще для людини.
Пізнання Господньої Волі й повага до Неї – головні складові
християнського життя: «Страх Господній – початок премудрості»
(Книга Приповідок, 9, 10) [19].
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Якісна освіта, що є однією з найголовніших рис
християнського колегіуму-інтернату, разом із відповідною
атмосферою навчання покликана створити для учениць
найсприятливіші умови для розвитку. Саме в цьому напрямі
здійснюється процес удосконалення якості освітнього процесу.
Висновки. Проаналізувавши теоретичні і практичні засади
моніторингу якості освітніх послуг у навчальних закладах, критерії й
показники, які мають застосовуватися для моніторингу якості освіти й
ефективного управління освітнім процесом у сучасних умовах,
визначаємо сутнісні риси ефективного управління освітнім процесом.
Практичний досвід керівництва й організації навчально-виховного
процесу у християнській школі-інтернаті для дівчат, принципи
організації, особливості побудови освітнього процесу у навчальному
закладі нового типу, яким є школа-інтернат для дівчат, забезпечує
інноваційний й інтелектуальний розвиток учениць. Для цього
призначено комплекс навчально-виховних і психолого-педагогічних
факторів, зокрема, застосування інноваційних проблемних методів
навчання, залучення учениць до нестандартних уроків, викладання
навчально-розвивальних курсів, які орієнтують учнів на активне
творче перетворення здобутих знань. Викладачі колегіуму
організовують освітню діяльність учениць як у традиційній, так і в
нестандартній формах, для яких характерна оригінальна подача
матеріалу. Серед них можна назвати інтегровані уроки, урокипрактикуми, які вимагають практичного застосування здобутих знань,
уроки-екскурсії (віртуальні екскурсії за допомогою Інтернету), уроки –
ділові ігри, уроки-конференції, уроки-дебати, навчально-дослідницькі
заняття, уроки – захисти проектів; урочну й позаурочну науководослідницьку діяльність тощо. Практикуються також уроки-семінари,
впроваджені з метою формування навичок самостійної дослідницької
роботи.
Є потреба в розробленні та впровадженні нових підходів до
моніторингу якості освітнього процесу у ЗЗСО. Серед важливих
критеріїв для моніторингу якості освіти можуть бути відзначені:
1) інтелектуально-когнітивні навички, набуті внаслідок вивчення
шкільних навчальних дисциплін; 2) показники творчого розвитку
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особистості, набуті в навчальному закладі; 3) показники
соціального розвитку; 4) духовно-етичні показники тощо.
Особливої уваги вимагає проблема узгодження змісту і форм
освітянської практики з принципами християнської педагогіки.
Перспективою подальших досліджень є визначені напрями
вдосконалення освітнього процесу у християнському навчальному
закладі для дівчат; вивчення питання створення технологій
моніторингу якості освітніх послуг, розроблення інструментарію
для збору й опрацювання даних про якість освіти.
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§ 4.9 МОРФОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ КОНОТАТИВНИХ
ЗНАЧЕНЬ ДІЄСЛІВ У МОВІ ЗМІ ПОЧАТКУ XXI cт.
Вступ. У сучасних лінгвістичних дослідженнях вивчають
конотативно марковані лексичні одиниці, які мають складнішу
структуру, ніж стилістично нейтральні слова: предметно-логічне,
граматичне, конотативне значення, і, відповідно, виконують більше
функцій: номінативну, експресивну, оцінну, впливу тощо.
О. А. Стишов стверджував, що „найважливішою, визначальною рисою
мови ЗМІ є постійний пошук і використання нових засобів експресії
на тлі раціонального стандарту і штампів” [1, С. 22]. Слова з
конотативним значенням у газетно-журнальних жанрах пожвавлюють
виклад, створюють певний ефект емоційного впливу на читача.
Актуальність дослідження полягає в тому, що мовці активно
використовують конотативні лексичні одиниці відповідно до мети
комунікації, власної інтенції, психологічних особливостей.
Метою розвідки є дослідження впливу афіксів на виникнення
конотативних значень дієслів на матеріалі мас-медіа початку XXI cт.
Конотація – емоційне, оцінне або стилістичне забарвлення мовної
одиниці узуального (закріпленого в системі мови) або оказіонального
характеру.
Стилістично спрямована експресивність, яка відображає емоції
суб’єкта і його ставлення до навколишньої дійсності, пов’язується з
багатьма явищами українського словотворення [2, С. 157].
У дисертаційному дослідженні С. І Нешко стверджує, що самі
афікси можуть мати конотативне значення та впливати на виникнення
співзначень у кореневих основах [3].
Цікавим є творення загальновживаних експресивно забарвлених
дієслів, конотативне значення в яких виникає за допомогою як
семантичного способу творення, так і морфемного, „проте для дієслів
важко встановити домінантний спосіб словотворення” [1, С. 191]. На
сторінках засобів масової інформації початку XXI століття
трапляються дієслова, утворені за допомогою словотворчих афіксів:
префіксальним способом словотвору, суфіксальним, префіксальносуфіксальним,
а
також
дієслівним
способом
деривації:
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постфіксальним,
суфіксально-постфіксальним,
префіксальносуфіксально-постфіксальним. Службові афікси, що утворюють
конотативне значення слова, – це конотеми. „Конотема – мовна
(морфемна) реалізація конотата” [4, С. 19]. В. І. Говердовський,
В. І. Безруков, В. М. Лейчик, В. М. Телія вважають, що конотативне
значення може виникати сполученням словотвірних афіксів з
похідною основою [4–7].
Виклад основного матеріалу. Префіксальний словотвір є
продуктивним способом творення конотативно маркованих дієслів, у
яких префікси конкретизують значення лексеми. Префікс виступає
носієм часових, просторових, об’єктно-розподільних та інших значень
або кількох з них [1, С. 192]. Деякі префіксальні конотеми сприяють
не лише виникненню конотації, а й модифікують денотативне
значення, наприклад, нейтральна основа коситиіз префіксами під-,
від-, за- має різне денотативне та конотативне значення: підкосити –
„змінити вартість товару”, „розмовне, негативна оцінка”, відкосити –
денотативне значення „чогось уникнути”, конотативне – „жаргонне,
фамільярно-зневажливе”; закосити – „когось наслідувати, копіювати,
„розмовне, зневажливе”.
Префікс за- впливає на виникнення конотативних значень, які
вказують на: 1) початок дії: заворушитися – „почати діяти,
працювати”, загорітися – „почати цікавитися чимось”, закувікати –
„почати незадоволено говорити щось”; 2) негативний наслідок,
результат дії: забембати – „набриднути”, забомбити – „напосідати
на кого-небудь, домагаючись чогось”, забрити – „дати якусь роботу,
доручення”, завалити – „зірвати щось, певний процес, дію”; 3) зміну
денотата та формування нового конотативного значення дієслова:
вантажити – завантажити „з’їсти щось через силу”, летіти –
залетіти „потрапити у в’язницю”; „потрапити в халепу, у скрутне
становище”, палити – запалити „зацікавити”, сіяти – засіяти „давати
хабарі”: „Отже, щоб не переїсти, треба спочатку „завантажити”
в себе білок? – Так. Після риби „паровозом” можуть піти різні
салати – вінегрети, а наприкінці – десертні вина із тістечками (УМ,
29.12.2010, 12); „Залетіли” в Нігерії. Український літак, який законно
перевозив іноземну зброю, заарештували під час технічної посадки
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(УМ, 19.06.2009, 2); Загалом п’ятеро хлопців зі Східного Берліна
„запалили” публіку на славу, особливо коли змусили гостей фесту
співати всім стадіоном (УМ, 29.08.2008, 13); Касаційна скарга була
щедро зрошена сльозами: як важко доводити очевидне, коли ти не
„засіваєш” суддівські кабінети доларами (СВ, 20.03.2009, 5).
Спостерігаємо
продуктивність
словотвірного
типу
з
префіксальною конотемою під-, що здебільшого змінює денотат та
позначає
незакінчену
дію:
підкосити,
підсаджуватися,
підсиджувати: Проте світова криза підкосила не стільки
банківський сектор (який, вірте чи ні, але викарабкається й без
державної допомоги), скільки простих громадян (ВК, 20.01.2009, 6);
Тож виходить: як тільки збільшуються посіви і зростають обсяги
виробництва – ціна „підсаджується”, відповідно економічна
зацікавленість падає (Д, 17.11.2009, 4); Тим більш болючий, що
Парнелл має хорошу репутацію, – і є наймолодшою зіркою
Лейбористської партії. Британські оглядачі відразу ж висунули
припущення, що Парнелл „підсиджує” Брауна, щоб зайняти його
місце (УМ, 06.06.2009, 6). Причому префікс під-, поєднуючись із
нейтральними основами, може забарвлювати залежно від контексту
дієслово як негативно, так і позитивно.
Цікавий словотворчий потенціал має префікс про-, який, з
одного боку, може утворювати конотативне значення „досягти того,
що названо твірною основою за будь-яких умов” (продавлювати –
„лобіювати чиїсь інтереси’, промацувати – „вивчати, досліджувати з
обережністю’, пропхати – „долаючи перешкоди, давати чомусь рух’ а
з іншого – „зробити щось важливе легко, невимушено”, тобто
протилежні значення (пройтися – „критикувати кого-небудь’,
прокручувати – „вкладати кошти у якусь справу, щоб отримати
прибуток, пропісочити – „сварити, виховувати’: Повернення Феміди
Печерського району, в якому розташовані усі головні державні
органи, у правове русло, звісно, занепокоїло можновладців, що звикли
купувати чи „продавлювати” тут потрібні рішення (УМ, 06.04.2007,
4); Тему євроінтеграції, до речі, ще напередодні „промацував”
міністр закордонних справ Борис Тарасюк… (УМ, 13.07.2005, 2); І це
– всупереч волі Банкової, яка так схильна пропхати цей закон всіма
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методами (УМ, 25.03.2004, 3); В своєму інтерв’ю тижневику
„Фокус” секретар Ради національної безпеки й оборони „пройшлася”
не лише по Тимошенко, а й по Януковичу (СВ, 23.09.2008, 1); При
цьому левова частка коштів – 15 млн. грн. – „прокручується” через
Держтелерадіоінформ (УМ, 04.06.2008, 4); Також Кабмін
„пропісочив” регіональних керівників, на території яких відбувається
необґрунтований галоп цін (УМ, 10.02.2011, 4).
Отже, у мові засобів масової інформації початку XXI cт.
функціонують загальновживані емоційно-оцінні дієслова, утворені
префіксальним способом творення. Серед них найпродуктивнішими є
префіксальні конотеми за -, під -про -, ви - та по -. Службові морфеми
разом з кореневою морфемою можуть утворювати як новий денотат,
так і новий конотат, або новий денотат і конотат.
У мові преси вживають невелику групу конотативних дієслів,
утворених суфіксальним способом. Найпродуктивнішим є суфікс ува- (-юва-), який, приєднуючись до власне українських іменникових,
рідше іншомовних основ, утворює фамільярні експресивні дієслова:
гарячка – гарячкувати („проявляти збудження, нетерпіння”); сусід –
сусідувати (у значенні „знаходитися поряд з чимось”), газ – газувати
(„швидко і багато працювати”), цар – царювати (у економіці фірми,
які панують на світовому ринку), дім – домувати (неологізм
„тимчасово не працювати, перебувати певний час вдома”), зрада –
зраджувати („порушувати певні домовленості”), штамп –
штампувати („робити щось за за зразком, неякісно”), таксі таксувати („працювати водієм таксі”) та інші, пор.: Повторний
дзвінок кореспондента „Вечірки” роздратував директора магазину не
на жарт: «В мене купа справ, - гарячкувала вона, - а я цілий день
займаюся однією клієнткою, яка до того ж нічого не купила (ВК,
10.10.2008, 7); У разі, якщо євро приживеться і стане сусідувати з
доларом у співвідношенні 50:50, можна буде говорити про повне
задоволення інтересів (ПіК, №11, 2003, 32); У п’ятницю парламент
„газував” (СВ, 24.03.2009, 1); Чимало років тут царювало п’ять
компаній: „Інтеррибторг”, „Норд-Ост”, „Скандинавія”, „Фрозен
Фудс”, „Водний світ” (ПіК, №9, 2003, 31); „Ти все ще домуєш? Є
робота” (СВ, 14.06.2005, 16); Якщо уряд і далі „зраджуватиме” вас,
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обігрувати СДПУ(о) на її ж полі, користуючись послугами легіонерів
з НУ, якою буде поведінка фракції? (ПіК, №3, 2003, 17); Закони наші
депутати вже не пишуть, а „штампують”, похваляючись кількістю
та приймаючи нескінченні поправки до вже прийнятих раніше (СВ,
24.03.2009, 1); Ну, як так сталося, що я таксую? (ВК, 24.12.2008, 6).
Менш продуктивним є суфікс -и-, який вказує на дію, що
відбувається постійно, безперервно, підсилює конотативні ознаки,
закладені в основі: іскрити, бісити, фуршетити, квасити, грішити:
У Польщі в стосунках між президентом і прем’єр-міністром
частенько „іскрить” (Д, 11.10.2008, 8); Мене це бісило (УМ,
28.07.2005, 9); ... всі налітають на їдло й питво і забувають, яку ж
таку подію фуршетять (УМ, 17.10.2003, 3); Зате звичним у стилі ВР
стало групове блокування парламентської трибуни та крісла Голови
ВР. Нерідко – навіть з бійками… Правда, як „квасять” один одного –
закон мовчить (СВ, 02.09.2008, 1); … мовляв, Нестор Іванович
постійно „грішив” симпатією до прем’єра Юлії Тимошенко, чим
викликав невдоволення керівництва партії (Д, 11.10.2008, 4). Отже,
конотативні суфікси надають дієслівним лексемам фамільярнозневажливого забарвлення, яке властиве розмовному мовленню.
Конотативні дієслова, утворені префіксально-суфіксальним
словотворенням, представлені невеликою кількістю. Виникли ці
дієслова за такими словотвірними типами:
дієслова з префіксом ви- та суфіксом -ува-: викачувати,
вилизувати, висмоктувати: А ще ті підприємливі ділки, які під час
голоду „викачували” золото з населення у спеціальних магазинах…
(УМ, 28.01.2009, 6); Але якщо в одному випадку „...30-хвилинну
промову кілька разів переривали оплесками”, то у другому – лідера
вилизували у всіх можливих місцях (ПіК, №13, 2003, 10); Його
компанії й фонди висмоктували й висмоктують ресурси з країн
„третього світу”, перетворюючи їх на злиденні колонії США (УМ,
26.03.2004, 3);
дієслова з префіксом з-/c-, за- та суфіксом -ува-(-юва-):
зрежисерувати,
списувати,
запалювати,
закошувати,
затрамбувати, запакувати, забалакувати: Цю виставу готував
Леонід Верпаховський, його долю також „зрежисерував” тодішній
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режим, вписавши до „сценарію” 17 років заслання (УМ, 05.07.2005,
2); „Списувати” усе на „суто внутрішні проблеми” і те, що „не
припиняється корупція у лавах міністерства”, за логікою не можна...
(УМ, 29.08.2003, 3); Через кілька десятків років вони, певно, розчулено
розповідатимуть своїм онукам як „запалювали” євробачення у
Стамбулі (УМ, 26.03.2004, 14); Раніше „Скрябін” цілком свідомо, що
називається, „закошував” під „Депеш-Мод” (УМ, 29.08.2003, 14);
Глава уряду цілком має рацію: адже в багатьох квартирах між
рамами щілини такі, що туди можна „затрамбувати” дві – три
смужки поролону (УМ, 06.01.2006, 2); Копенгаген – місто красиве й
архітектурно вишукане. Його хочеться повністю „запакувати” у
пам’ять фотоапарата (УМ, 05.10.2007, 20); Адміністрація ВНЗ
гарячково «забалакувала» публіку (УМ, 07.08.2007, 8).
дієслова з префіксами про-, під-, об-, по-, при-, с- та суфіксом и-: пропити („втратити когось, щось через пристрасть до алкогольних
напоїв”); провалити (у значенні „не виконати поставлене завдання”),
підмочити („зіпсувати”), обрости („оточити себе чим-небудь”),
обезголовити („зняти з керівної посади”), помережити („багато
їздити, подорожувати”), прилучити („залучити до участі у чомусь”),
сплавити
(„позбутися
когось,
що-небудь”),
запроторити
(„розташувати там, де важко знайти”) та інші: У тому, що лишилися
без домівки, вони винуватять спочатку міську владу, а потім уже
самих себе: „пропили” сім’ю, роботу, квартиру (ВК, 12.11.2008, 6);
Що ж, молоду жінку теж можна зрозуміти, „провалила” завдання
начальства... (УМ, 30.07.2003, 4); Свою репутацію в очах земляків
народні обранці підмочили звичкою жонглювати земельними
ділянками міста зі спритністю циркових ілюзіоністів (УМ,
28.07.2005, 8); Найфаховіші астрологи, котрі легалізувалися у першій
половині 90-х, давно вже „обросли” серйозною клієнтурою на
кшталт бізнесменів і політиків... (ПіК, №10, 2003, 38); І лише після
вердикту ВР відбувається останній крок на шляху до імпічменту:
потрібно, щоб під скляним куполом ВР знайшлося не менше ніж 338
депутатів, готових „обезголовити” країну (Д, 19.03.2009, 4);
Мабуть, у дитячих генах озвалися оті дороги – відрядження, якими
помережила Україну за багато літ роботи в „Молоді України”,
216

„Демократичній Україні” Лариса Остролуцька... (ВК, 17.03.2004, 10);
Під егідою боротьби з тероризмом США „прилучили” Афганістан і
добираються до Іраку (ПіК, №6, 2003, 8); ...всі вони в один голос
переконували затятий і заклятий суд: Анатолій Півень є батьком
дітей, яких суддя Невмережицький „сплавив” за море-океани (СВ,
14.07.2005, 1); Тоді хтось дуже дотепний і запроторив рекламу
прального порошку, мила та гігієнічних засобів у ті радіопостановки
(ПіК, №9, 2003, 43).
Отже, дієслова, утворені префіксально-суфіксальним способом,
означають завершену дію. При морфологічній зміні дієслова
модифікуються і його значення – денотативні та конотативні.
Поряд із префіксальним, суфіксальним, префіксально–
суфіксальним способом словотворення, які характерні для всіх
самостійних частин мови, існують суто дієслівні способи:
постфіксальний,
суфіксально-постфіксальний,
префіксальносуфіксально-постфіксальний.
Постфіксальні емоційно-оцінні дієслова широко представлені в
газетно-журнальному мовленні. Утворюються такі дієслова за
допомогою постфікса –ся, який здебільшого надає дієслову значення
пасивного стану, як-от: набрати – набратися, виставляти –
виставлятися, шарахнути – шарахнутися, мусолити – мусолитися,
хапати – хапатися, тулити – тулитися, попарити – попаритися,
сіпати – сіпатися, теліпати – теліпатися, заткнути – заткнутися,
бовтати – бовтатися, наприклад: «Давай пиво, бо я вчора набрався!»
- покрикує на продавця (Д, 20.01.2009, 6); Адже людний дім «Армані»
„виставлявся” на день пізніше (УМ, 22.01.2005, 16); Бо після заяв
екс-кандидата про жорстоку опозицію, якої, мовляв, ще світ не
бачив, недавні однодумці чомусь шарахнулися від нього у всі боки
(УМ, 01.03.2005, 4); Питання побудови Високого замку в столиці
Галичини, яке вже „мусолиться” кілька місяців, цього тижня
особливо загострилося (УМ, 14.07.2005, 2); Сердешний Литвин тільки
хапався за голову і запевняв, що „Верховна Рада буде працювати за
будь-яких умов...” (УМ, 07.07.2005, 4); До цього часу нарада була
змушена тулитися в будинку Мінмолодьспорту, що на Десятинній,
14... (УМ, 21.07.2005, 2); Попіарився на проблемах села і лідер
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комуністів Петро Симоненко: він знав, попереджав, але його не
слухали (СВ, 13.03.2009, 1); Так і сіпався товстун, не спромігшись
пролізти ні назад, ні вперед... (УМ, 05.07.2005, 16); Тоді я вийшов
назовні, де з іншого боку теліпалася передня частина грабіжника...
(УМ, 05.07.2005, 16); Заткніться, панове-олігархи, усілякі там
кравчуки, януковичі, медведчуки, шуфричі, прошкуратови та інші (СВ,
14.07.2005, 2); Проте чомусь найчастіше... над низьким поясом
бовтається зо три кілограми, а то й більше, геть не привабливого
сала! (УМ, 02.07.2005, 12); Крім того, є ще так звані „святкові піки”:
з 21 грудня по 8 січня, коли люди рвуться святкувати католицьке
Різдво та Новий рік , і травневі свята... (ПіК, №18, 2004, 20); До речі,
Лів чекала дівчинку, бо на ультразвуковому обстеженні про стать
майбутнього дитяти довідатися не вдалося – майбутнє немовля
лежало боком і „шифрувалося” (УМ, 18.12.2004, 8); ЄС „візьметься”
за сомалійських піратів (Д, 03.10.2008, 3).
Наведені приклади доводять, що постфіксальне словотворення
дієслів широко представлене у мові преси. Продуктивний постфікс –
ся містить денотативно-конотативну пейорацію і позначає негативну
дію.
На сторінках мас-медіа функціонує чимало загальновживаних
дієслів, утворених префіксально–суфіксальним способом, які
журналісти використовують з метою дати певну оцінку (переважно
негативну) діяльності політичних діячів, явищу, факту, посилити
виразність мовлення: до-жити-ся, до-чекати-ся, роз-родити-ся, відгукнути-ся, за-валити-ся, на-їли-ся, за-горіти-ся, по-терти-ся, оголити-ся, по-бовтати-ся, на-качати-ся, на-малювати-ся, помалювати-ся, по-тягяти-ся, за-ворушити-ся та інші, наприклад:
Добре, що поки коаліцію справно підтримують комуністи (дожилися
рухівці?) (Д, 17.12.2008, 1); Потрібно було „дочекатися” вбивства
польським правоохоронцем Сергія Кудрі на очах його вагітної
дружини, щоб порушити табу... (ПіК, №1, 2003, 16); А вже через
кілька днів, ...пан Янукович – чи то йому з новою владою не вдалося
зустрітися, чи то рідні східноукраїнські стіни задали політичної
нахабності – розродився на більш радикальний коментар... (УМ,
15.02.2005, 1); Спершу есдекам
„відгукнулися” затримання
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бізнесмена Костянтина Григоришина... (ПіК, №2, 2002, 9);
Натомість веселенький напис підбурює народ масово завалитися на
диванчики... (УМ, 16.07.2005, 2); А вся річ утім, що люди наші, ще за
радянських часів, доволі „наїлися” цієї саме партійщини… (Д,
14.03.2009, 8); Принаймні такою ідеєю загорівся міністр транспорту
Євген Червоненко, перебуваючи з візитом у Китаї (УМ, 19.07.2005, 3);
...депутати скучили один за одним, депутатки скучили за
депутатами, журналісти – за всіма одразу. Товариству хотілося
обнятися, потертися, торкнутися, принаймні взятися за руки...
(ПіК, №5, 2003, 12); Ніколи влада так не оголюється, постаючи у
всій красі, як в устах ображеного „відставника” (ПіК, №8, 2003, 1819); Поки його літак робив посадку, ми змушені були трохи
„побовтатися” у повітрі (УМ, 06.03.2004, 2); ... „накачатися”
інформацією, але й трошки повеселитися при цьому (ПіК, №3, 2003,
19); ...на трибуні, якою слугували східці до підніжжя пам’ятника,
„намалювалися” Степан Хмара, Левко Лук’яненко (ПіК, №10, 2003,
12), (намалювалися у значенні „несподівано з’явитися”,
використовують переважно у розмовному стилі); Суто хлоп’яче
прагнення „помалюватися” перед однолітками неодмінно дається
взнаки (УМ, 25.06.2008, 8), (помалюватися у значенні
„похизуватися”); Однак є підозра, що всім трьом достойникам
прийдеться потягатися не стільки між собою, скільки з такою собі
кандидаткою на ім’я Усама Бен Ладен (ПіК, №19, 2003, 19),
(потягатися – „позмагатися” у виборчих „перегонах”); Після цього
обласна влада ніби „заворушилася” (УМ, 26.07.2005, 8)
(заворушилася - „почати діяти, працювати”).
Отже,
префіксально-постфіксальний
спосіб
є
досить
продуктивним та частотним стосовно творення емоційно-оцінних
дієслів.
Мова ЗМІ початку XXI ст. характеризується вживанням
конотативних
дієслів,
утворених
префіксально-суфіксальнопостфіксальним способом. Конотативні дієслова виникли за такими
продуктивними словотвірними типами:
дієслова з префіксом від- та суфіксом -ува-, постфіксом –ся, які
означають „заперечувати те, що названо твірною основою”:
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відхрещуватися, віднікуватися та інші: Значно цікавіше
відхрещувався Леонід Кравчук (ПіК, №2, 2002, 10); Але це виявилася
найперша реакція фракції, через тиждень півтора вожаки
отямились... і вже „віднікуватися” від цієї антипіскунівської акції
(ПіК, №2, 2003, 10);
дієслова з префіксом при-, суфіксами -и-, -а-, постфіксом –ся,
які мають семантику „підлаштовуватися під когось, щось”:
присусідитися, примазуватися: Ще за рік до них присусідився
Михайло Жванецький із своїм легендарним портфелем, який начебто
приносить успіх сатирикам-початківцям (УМ, 01.04.2005, 2); Цікаво,
що симпатики прогресивних соціалістів на мітингу закликали
„регіональних прихильників Януковича не примазуватися до
Вітренко”... (УМ, 15.01.2005, 4);
дієслова з префіксом до-, суфіксом -ува-, -юва-, постфіксом –
ся, для яких характерне словотвірне значення „завершити те, що
названо твірною основою і отримати наслідки”: дотанцюватися,
докеруватися тощо: Руслан і Олена дотанцюються до ще однієї
медалі? (УМ, 25.03.2004, 14); У Чилі впродовж кількох років
демократичні сили … докерувалися до того, що країну захлеснули
різні економічні труднощі … (Д, 25.12.2008, 4);
префікс роз-, суфікс -а-, постфікс –ся, що мають словотвірну
семантику
„завершити
дію,
названу
твірною
основою”:
розперезатися, розриватися та інші: Ісламісти розперезалися: 12
осіб було убито і семеро поранено групою збройних людей... (ПіК, №8,
2003, 3); Протягом інтерв’ю у Богдана Бенюка „розривався”
мобільний телефон (ВК. – 27.01.2009, 10);
префікс о-, суфікс -и-, постфікс –ся із значенням „набути ознак
того, що названо твірною основою”: отаборитися, отямитися,
ополчитися
тощо: На „хлібному” місці „отаборився” сивий
музикант – створює романтичний настрій грою почергово на
саксофоні й флейті (УМ, 30.06.2005, 12); Хоча їхні бабусі з дідусями
до останнього сподівалися, що діти отямляться і стануть на
рушник „по-людськи” (УМ, 27.10.2009, 3); Ці ж фанатки жваво
обмінювалися думками про те, „які ж падлюки всі ті мужики, що
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ополчилися проти нашої Юлечки, розумниці і красунечки (УМ,
27.10.2009, 4).
Наведені приклади свідчать, що в мові мас-медіа
використовують конотативні дієслова, утворені префіксальносуфіксально-постфіксальним способом.
Висновки. Мові ЗМІ початку XXI cт. властиві яскравість,
експресивність, динамічність, тому широко використовують
емоційно-оцінні лексеми. Прагнення індивідуалізувати стиль, бажання
бути завжди яскравим і виразним, намагання посилити дієвість і
впливовість публікацій зумовлюють пошуки нових експресивних
засобів. Мовці активно використовують конотативно марковану
лексику, яка забезпечує експресивність мови мас-медіа. Такими є
дієслова з конотативними значеннями.
Конотативне значення залежить від прагматичної інтенції мовця
і пов’язане з наміром висловити емоційно-оцінне ставлення до
дійсності. Прагматична функція конотативно забарвлених дієслів
послаблює номінативну, оскільки мета емоційно-оцінних дієслівних
лексем – повідомити про ставлення мовця до дії. Під конотацією
розуміємо частину лексичного значення, що містить інформацію про
властивості й ознаки об’єкта.
Дослідження різних способів виникнення конотативного
значення дає підстави вважати продуктивним словотворення за
допомогою різних конотем. Визначено, що носієм конотативного
значення є здебільшого основа слова, але й афікси як модифікатори
значення створюють емоційну виразність лексем. Складні
взаємовідношення морфем – службової та основної – призводять до
появи конотації. Афікси, які утворюють конотативне значення слова –
це конотеми. Службові афікси можуть упливати не лише на появу
конотації, а й на зміну денотації. Різні конотеми в одній лексемі
можуть утворювати різноманітні конотативні значення.
Для емоційно-оцінних дієслів, які функціонують у мові засобів
масової інформації початку XXI ст., домінантними є такі способи
словотворення: префіксальний, постфіксальний та префіксальнопостфіксальний. Менш продуктивними є префіксально-суфіксальнопостфіксальний, префіксально–суфіксальний словотвір дієслів, а
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малопродуктивним способом стосовно творення конотативних дієслів
є суфіксальний словотвір.
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