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Abstract 

The article considers the use of ornamental modular painting on textile materials. The influence of traditional 

folk fine art in the design and application of ornament in the development of collections in ethnic style. 

Аннотация  

В статье рассматривается использование орнаментальной модульной росписи на текстильных мате-

риалах. Влияние традиционного народного изобразительного искусства в дизайне, а также применение 

орнамента в разработке коллекций в этностиле. 

 

Keywords: modular ornamental painting on fabric, design, Ukrainian folk costume, collection, ethnic style. 

Ключевые слова: орнаментальная модульная роспись на ткани, дизайн, украинский народный ко-

стюм, коллекция, этностиль. 

 

Современная система дизайн-образования 

предопределяет привлечение студентов к использо-

ванию культурного наследия в процессе творче-

ской проектной деятельности с использованием ос-

нов народной культуры [1]. 

В своем исследовании Маслова Г.С. отмечает, 

что «Народное изобразительное искусство, и орна-

мент в частности, тесно связаны с бытовым укла-

дом социальной среды его создателей, отражают их 

отношение к окружающей действительности, пред-

ставления их об эстетическом. Орнаментальное ис-

кусство каждого народа имеет определенные этни-

ческие черты, в большей или меньшей степени от-

личные или сходные с орнаментикой других 

народов. Являясь элементом культуры народа, свя-

занным с его историческими судьбами, орнамент 

представляет собой полноценный источник (наряду 

с другими) для освещения некоторых вопросов эт-

нокультурной истории» [2, с.7]. 

В настоящий момент актуальна тематика 

народного костюма, который на пике модных тен-

денций и его элементы формообразования, такие 

как изобразительные орнаменты и предпочтение 

натуральных тканей становятся трендовыми на ми-

ровых подиумных премьерах и не только. 

Разнообразие одежды на основе народного ко-

стюма способствует решению различных проект-

ных целей, где приоритетной задачей стоит пере-

дача современности народного костюма, который 

может выглядеть легко узнаваемым, быть комфорт-

ным, при этом художественный образ не должен ка-

заться утрированным и слишком театральным. 

На потребительском рынке находят отклик пе-

реработанные и упрощенные в крое проектируемые 

изделия на основе особенностей национальных ко-

стюмов. Настроение «потребителей моды» опреде-

ляет выбор использования натуральных тканей, 

светлой цветовой палитры и ярких знаковых акцен-

тов и дающий толчок дизайнерам костюма к разви-

тию новой творческой проектной идеи, нового со-

временного взгляда, новой конструктивной линии 

[3, с. 382]. 

Украинский национальный костюм с древних 

времён и в настоящее время имеет характерные 

черты в зависимости от региональной принадлеж-

ности и подразделяется по: 

1. Гендерной идентификации (женский и муж-

ской); 

2. Возрастной изменчивости (младенческий, 

детский, отроческий, взрослый, старческий); 

3. Декоративности (повседневный, нарядный, 

свадебный и праздничный).  

Колоритность украинского национального ко-

стюма воплощена в разнообразии красоты и эсте-

тики народного творчества, простоте форм и строй-

ности силуэта, насыщенности декоративных эле-

ментов.  

Являющееся важной частью жизни людей тра-

диционное народное искусство Украины сопровож-
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дало человека от момента рождения до смерти. Вы-

раженность удовлетворения потребности в искус-

стве народа отражалась в материальной культуре – 

художественные предметы в народном быту деко-

рировали, проявляя творческое воображение и от-

тачивая ремесло, навыки и их секреты передава-

лись из поколения в поколение по наследству, ак-

кумулируя определенные лучшие традиции для 

того или иного этноса. Вышивку считают одним из 

доминирующих предметов украинского народного 

искусства широко применяемую в элементах 

одежды и в бытовом использовании.  

Стоит отметить обильность, разнообразие и 

богатство украинской вышивки, которой декори-

ровались и головные уборы, и мужские и женские 

рубахи, и верхняя одежда. Цветовая гамма, расти-

тельные и геометрические орнаментальные вари-

анты считаются традиционными и передаваемые 

из поколения в поколение. Наряду с этим геомет-

рические орнаментальные варианты считаются 

мужскими, а растительные мотивы — женскими. 

Орнаменты украинской вышивки делятся на три 

основных группы: 

растительная – складывается из имитирован-

ных (упрощенных) бутонов, листьев, цветов и сте-

бельков; 

зооморфная (животная) – в орнаментах встре-

чаются стилизованные животные, птицы, насеко-

мые; 

геометрические (абстрактные) – имеют в своем 

составе разнообразные геометрические фигуры: 

квадратов, треугольников, ромбов, звезд и др. 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Виды орнаментов традиционной украинской вышивки 

Виды орна-

ментов 
Символика Иллюстрация 

Берегиня 

Олицетворение материнской 

любви и силы. В виде Древа 

жизни-символа гармонии трех ми-

ров. 

 

 

Голубь 

«Божья птица» олицетворяет мир, 

жертвенность и чистоту души. Из-

древле узоры с голубем и голуб-

кой, как символ вечной и нежной 

любви, украшали свадебные руш-

ники. 
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Виноградная 

лоза 

Символизирует святость, гармо-

нию семьи, а также счастье и 

удачу. 

 

Дуб 

Традиционный символ, украшаю-

щий мужские рубахи-вышиванки 

и олицетворяющий силу и храб-

рость. 

 

Калина 

Украинские орнаменты с ягодами 

калины символизируют бессмер-

тие рода, солнце и огонь. Именно 

поэтому свадебная одежда жениха 

и невесты щедро расшивалась ка-

линовыми гроздьями. 

 

Лилия 

Символизируют чистоту, непороч-

ность, девичье очарование. 

Символ триединство рождения, 

постоянного развития и непрерыв-

ности человеческой жизни. 

 

http://ethnoboho.ru/slavyanskiy/kolorit-vyshivanok-v-ukrainskom-stile.html
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Розы 

Такие узоры и сегодня впечатляют 

исключительной художественно-

стью и олицетворяют девичью 

красу. 

 

Маки 
Несут в себе значение вечной па-

мяти рода. 

 

Мальвы 

Цветочный мотив сравнительно 

недавний, символика ему не при-

суща и вышивается он только в де-

коративных целях. 

 

Птицы 

Павлины, жар-птицы 

символизируют тепло семейной 

жизни и солнечную энергию. 

 

Петушки, соколы и голуби, повер-

нутые друг к другу – символ сва-

дебной пары и создание новой се-

мьи. 

 



Danish Scientific Journal No36, 2020 7 

Треугольник 
Символ семьи – мать, отец, ребе-

нок. 

 

Ромбы 
Символ животворящей троицы: 

Земли, Воды и Солнца. 

 

Звезды 

Символ звездного неба, олицетво-

ряющий связь со Вселенной, гар-

монию, порядок и бесконечность 

жизни. 

 
 

Разработанная коллекция в этностиле «Свят-

кове» отвечает требованиям удобства и практично-

сти, демонстрирует высокий эстетический вкус, 

тонкое чувство меры, глубокую оригинальность за-

мысла и приверженность региональным культурно-

историческим традициям.  

В большинстве случаев народный костюм свя-

зан с ручным исполнением и актуализирован мод-

ными тенденциями на вышивки различных видов и 

типов, в том числе, посредством принтования или 

росписи на текстильных материалах. Роспись из 

традиционных украинских орнаментов – маки, 

розы, лилии и треугольники присутствует на раз-

личных конструктивных поясах одежды, представ-

ленных в коллекции в этностиле. В прошлом руко-

дельницы такие вышивальные орнаменты крести-

ком создавали своими руками, в прогрессивном 

настоящем мастерицы выполняют подобные на 

специальных вышивальных машинах. Выбор рос-

писи ткани вручную обусловлен тем, что любые 

предметы подобными изображениями, имитирую-

щими вышивку крестиком и чем больше «выши-

тый» крестик, тем лучше, есть уважительное отно-

шение к народным традициям – изделия, украшен-

ные вручную, несут в себе определенную 

энергетику. Модульный способ построения схем в 

виде растительных мотивов, как розы, лилии, маки 

и геометрических построений – треугольники, яв-

ляется декорирование коллекционного ряда с це-

лью упрощения переноса рисунка на ткань 

(табл. 2).  
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Таблица 2 

Модульные схемы орнаментальных мотивов «Роза и лилия», «Мак» и «Треугольники» 

  

  

 

 

 

В настоящее время все способы росписи тек-

стильных материалов постоянно совершенству-

ются и главенствующую роль играют современные 

технологии и взаимствования из современных ви-

дов искусства. Первоначально модульная сетка 

наносится водосмываемым маркером белого цвета, 

таким как Gamma RA-002, Hemine 295-JP или 

Marvy 423/3. Следующим этапом - нанесения ри-

сунка на ткани специальными маркерами для тек-

стиля (Edding 4500, Marvy Fabrik 622). Завершаю-

щим этапом является высыхание ткани с закончен-

ным рисунком, закрепление разрисованных 

мотивов сухим утюгом и полоскание в теплой воде. 

Процесс росписи ткани достаточно трудоемок и 

времязатратен, требующий концентрирования вни-

мания. В качестве рекомендаций сделать выбор в 

сторону маркеров с толщиной линии 2-3 мм и при-

менение максимально натуральных текстильных 

материалов. Для удобства работы закрепляем нуж-

ные участки проектируемого изделия на ровной 

гладкой поверхности с помощью бумажного 

скотча. 

Синтезируя и анализируя модные направления 

в разработанном коллекционном ряду одним из 

трендов является поперечный акцент на талии, спу-

щенная линия проймы согласно историческому 

крою с заложенными на рукавах сборками, и неиз-

менным атрибутом национального украинского ко-

стюма - жилеты. Предложением, составляющую 

часть модных тенденций, являются текстильные 

материалы, такие как трикотажное полотно, с доми-

нирующим процентом шерсти в волокнистом со-

ставе и в особенности лён. 

В социокультурном пространстве моды изуче-

ние традиционных канонов народного костюма по-

могает дизайнерам костюма получать новые объем-

ные формы и виды, различные комбинации в 

одежде, и говорит о том, что исторические мо-

менты можно отследить не только по учебникам.  

Главные особенности народного костюма, взя-

тые за основу с декором и упрощенными конструк-

циями, возможным в промышленном производстве, 

дают возможность использовать эту тему для всех 

потребителей моды приобрести такую эксклюзив-

ную одежду (рис. 1).  
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Рис. 1 – Коллекция «Святкове» Ивановой Ю.В.,  

руководитель Сапугольцева М.А. 
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Из вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 

1. Применение современных технологий 

оформления текстильных материалов, таких как ор-

наментальная роспись ткани, есть современное гра-

фическое средство для создания рисунков, имею-

щих контурное изображение и смысловую нагрузку 

в современных коллекциях в этностиле, которая 

позволит показать индивидуальность как проявле-

ние художественной и этнической культуры лично-

сти. 

2. Для массового производства подобной кол-

лекции ручную орнаментальную роспись возможно 

заменить принтованием ткани, что даст экономиче-

скую выгоду с целью привлечения новых потреби-

телей моды. 
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Во второй половине XIX в., благодаря подпи-

санию договоров об установлении границ с Китаем 

и Японией, в состав Российской империи была 

включена значительная территория Дальнего Во-

стока, организованное освоение которой началось 

уже с 1861 г. Миграционные потоки способство-

вали стремительному увеличению численности 

населения, и, в первую очередь, городского. Если в 

1861 г. на Дальнем Востоке Российской империи 

проживало 55,6 тыс. чел., то к 1897 г. население 

увеличилось на 668,7 %, а к 1916 г. еще на 265,8 %. 

За тот же период городское население, составляв-

шее в 1861 г. 8,2 тыс. чел., выросло соответственно 

на 1019 % и на 381,8 %. На 1916 г. статус горожан 

имели 988,3 тыс. чел. – 32,3 % от общей численно-

сти. Материалы всеподданнейших отчетов военных 

губернаторов Амурской и Приморской областей, 

генерал-губернаторов Приамурского края свиде-

тельствуют об особой заинтересованности царской 

администрации в развитии городов Дальнего Во-

стока и увеличении количества иных поселений, 

т. к. они способствовали закреплению России на 

дальневосточных рубежах. Для обеспечения нор-

мальных условий жизни в негостеприимном реги-

оне привлекались все имеющиеся ресурсы, в 

первую очередь возможности местного самоуправ-

ления, поскольку государственной системы соци-

альной защиты населения на тот момент не суще-

ствовало. [10, С. VII; 7, С. 98; 2, С. 8; 4, С. 2 – 3, 7; 

8, С. 205, 225 – 226; 1, С. 3; 30, С. 220]. 

Стремительный рост поселений колонизируе-

мых окраин Российской империи придавал про-

блеме создания системы социальной защиты насе-

ления особую актуальность. Большинство провин-

циальных городов и в европейской части России в 

конце XIX – начале XX вв. представляли собой ма-

лоприятное зрелище: плохо освещенные улицы, от-

сутствие мостовых, хаотичная застройка, бродя-

щий по улицам скот и стаи бездомных собак. Почти 

во всех городах России отсутствовала канализация 

[32, С. 76], в 10 % городов не были разработаны 

даже элементарные способы санитарной очистки 

города, что становилось основной причиной быст-

рого распространения инфекционных заболеваний 

[32, С. 77]. Ситуация в дальневосточных городах 

была еще более сложной [9, С. 88]. Самый крупный 

из них – Владивосток даже в начале ХХ в. не имел 

ни прочных мостовых, ни пристаней, ни уличного 

освещения, ни водопровода, ни канализации, не-

смотря на то, что благоустройством здесь стали за-

ниматься уже через 10 лет после его основания – с 

1870 г. [27, С. 5], «Приморский календарь» за 1906 

г. дает следующую характеристику города – «полу-

манзовское поселение в лесу, без улиц, без каких-

либо общественных учреждений» [18, С. 41]. По-

скольку в соответствии с Городовым положением 

создание социальной инфраструктуры было обя-

занностью органов самоуправления, военный гу-

бернатор Приморской области неоднократно в 

своих предписаниях городской управе указывал на 

необходимость проведения неотложных мер по 
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улучшению состояния городских улиц, тротуаров, 

дворовых участков и пр. [12, С. 823; 13, С. 433; 19, 

Л. 82]. 

В пределах своих полномочий органы мест-

ного самоуправления разрабатывали обязательные 

постановления, в том числе возложившие ответ-

ственность за содержание городской территории на 

собственников и владельцев городской недвижимо-

сти [12, С. 832; 19, Л. 82; 26, Л. 15]. Особое внима-

ние городские управы уделяли проблеме уличного 

освещения. В Хабаровске первые фонари (кероси-

нокалильные) были установлены еще в конце XIX 

в., а затем, благодаря активной деятельности глас-

ного хабаровской Думы С. Н. Ванкова, в городе по-

явилось электрическое освещение. По инициативе 

С. Н. Ванкова к осени 1906 г. на берегу Амура была 

построена первая электростанция, работающая на 

угле. К ноябрю 1906 г. в городе было установлено 

20 электрических фонарей, через год на улицах Ха-

баровска горело 47, а к началу Русской революции 

1917 г. – 54 фонаря [6, Л. 32]. В 1912 г. первый ток 

дала городская электростанция Владивостока, но 

остальные дальневосточные города по-прежнему 

были недостаточно электрифицированы. 

В XIX в. органы городского и земского само-

управления Российской империи недостаточно 

внимательно относились к проблеме снабжения го-

рожан питьевой водой, в то время как санитарное 

состояние городов и здоровье их жителей во мно-

гом зависели от водоснабжения. Российское насе-

ление для своих нужд использовало колодезную 

воду и воду из естественных водоемов. К 1917 г. во-

допроводы были построены только в 192 городах 

России, причем большая часть из них представляли 

собой открытые канавы с не очень чистой водой 

[14; 41, С. 101 – 102]. Для всех дальневосточных го-

родов вопрос о водоснабжении также был важен, но 

особенно – для Владивостока. Город, расположен-

ный на морском берегу, не располагал источниками 

пресной воды. Хотя в начале ХХ в. в городе дей-

ствовало три ведомственных водопровода – воен-

ного, железнодорожного и морского ведомств, но 

доступа к ним у гражданского населения не было. 

Владивостокская дума с 1890 г. регулярно обсуж-

дала вопрос о строительства городского водопро-

вода, но недостаток средств в бюджете и неразгра-

ниченность земель с ведомствами, не позволили 

принять конструктивное решение [3, С. 37, 64]. В 

1901 г. дума ходатайствовала перед правитель-

ством России о ссуде в 700 тыс. руб. на строитель-

ство городского водопровода и получила часть за-

прашиваемой суммы. Однако водопровод так и не 

был построен, т. к. город не смог провести межева-

ние земли и обособить городские земли от ведом-

ственных. 

В Хабаровске вопрос о водоснабжении впер-

вые был включен в повестку заседания думы 24 

сентября 1896 г. В результате обсуждения было 

принято решение о принятии на баланс города всех 

колодцев и представлении всем горожанам права 

бесплатного доступа к колодезной воде. Ситуация 

с водой в городе на некоторое время нормализова-

лась. Однако рост численности населения города и 

увеличение поголовья домашнего скота, загрязне-

ние Амура и недостаток водовозов, неоднократные 

эпидемии и пандемии заставили органы самоуправ-

ления вновь вернуться к проблеме обеспечения го-

рожан чистой водой. 13 марта 1902 г. городская 

дума Хабаровска приняла решение о строительстве 

городского водопровода. Такое грандиозное для 

маленького провинциального города сооружение 

стало возможным только благодаря полученной из 

государственного бюджета ссуде в размере 200 тыс. 

руб. [18, С. 44]. Первый водопровод на Дальнем Во-

стоке был построен чрезвычайно быстро, и уже в 

июле 1907 г. состоялся пробный запуск воды. В том 

же году городская дума утвердила правила пользо-

вания водопроводом – потребители, в чьи дома про-

вели водопровод, должны были приобретать в го-

родской управе чековые книжки, используемые для 

оплаты поставленной воды. При этом все благотво-

рительные общества и организации, даже не состо-

ящие на городском балансе, были освобождены от 

платы – эти расходы город взял на себя. Хабаров-

ский водопровод остался единственным построен-

ным до революции 1917 г. городским водопрово-

дом на Дальнем Востоке, и хотя в сильные морозы 

водопровод перемерзал, проблема водоснабжения 

города в целом была решена [15; 17, С. 184; 11]. 

Несомненно, создание системы социальной за-

щиты осложнялось бедностью городских бюджетов 

и разнообразием функций по обеспечению цивили-

зованных условий жизни населения дальневосточ-

ной окраины – оказание медицинской помощи, со-

здание образовательных и благотворительных 

учреждений, проведение санитарно-эпидемиологи-

ческих и противопожарных мероприятий и пр. 

Например, если в 70 – 90-х гг. XIX в. Хабаровск и 

Владивосток для создания социальной защиты 

населения смогли выделить около 10 % средств го-

родского бюджета [23, Л. 13; 22, Л. 102, 103; 20, Л. 

59; 21, Л. 20; 34, Л. 87, 88], в начале ХХ в. – почти 

13 % [16; 27; 5, Л. 1 – 9], то Благовещенск и Ни-

кольск-Уссурийский даже в 1913 г. могли позво-

лить значительно меньшие расходы – соответ-

ственно 4,5 % [28, С. I] и 4,2 % [29]. В 1914 г. Хаба-

ровск и Владивосток запланировали на социальную 

защиту уже около 20 % городских средств [25; 32, 

С. 22, 86], однако начавшаяся Первая мировая 

война вынудила внести коррективы в распределе-

ние городских средств. Городские бюджеты в экс-

тренном порядке перекраивались для обеспечения 

меры защиты новых категорий населения, в том 

числе – семей нижних чинов, мобилизованных в ар-

мию, беженцев, военнопленных и др. 

Постепенно дальневосточный регион преобра-

жался, становился более цивилизованным. В горо-

дах открывались парки и игровые площадки для де-

тей, ясли и детские сады, появлялись образователь-

ные и просветительские учреждения, лечебные 

заведения, разбивались бульвары, поселения стано-

вились более цивилизованными, обзаводились со-

временной инфраструктурой, включавшей не 

только электрификацию и водоснабжение, но и те-

лефонизацию региона, общественный транспорт и 

пр. Тем не менее все реализованные меры носили в 
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большей степени эпизодический характер и были 

направлены на решение тех проблем, которые при-

обретали особую социальную значимость. Дальне-

восточники понимали необходимость придания 

этой работе системного характера. Органы мест-

ного самоуправления неоднократно приступали к 

разработке перспективных программ развития со-

циальной сферы, но, в силу таких обстоятельств, 

как малочисленность населения, жесткий государ-

ственный контроль, недостаточное финансирова-

ние, революционные события, условия военного 

времени 1904 – 1905 гг. и 1914 – 1918 гг. и др., со-

здать систему социальной защиты даже для населе-

ния городов не удалось. 
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Abstract 

Lexical approach is an innovative method in teaching foreign languages. This approach focuses on teaching 

the language by using word combinations, collocations, set expressions, phrases.  

The main principles of the approach is that language consists of grammaticalized lexis, not lexicalized gram-

mar, grammar as structure is subordinate to lexis. 

The authors present the effectiveness of the approach especially in teaching Business English and suggest a 

complex of exercises aimed at development of vocabulary and lexical competency as a whole by using this method. 

Аннотация 

Лексический подход - это инновационный метод обучения иностранным языкам. Этот подход ориен-

тирован на преподавании языка с использованием словосочетаний, блоков (chunks), устойчивых выраже-

ний, фраз. 

Основным принципом подхода является то, что язык состоит из грамматизированной лексики, а не 

лексической грамматики, грамматика же, как структура, подчиняется лексике. 

Авторы представляют эффективность данного подхода, особенно в преподавании делового англий-

ского языка, и предлагают комплекс упражнений, направленных на развитие словарного запаса и лекси-

ческой компетенции в целом.  
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В настоящее время целью обучения деловому 

английскому/Business English в неязыковых вузах 

является формирование у студентов коммуника-

тивной компетенции, подготовка специалиста ра-

ботать в соответствующей области и готового ис-

пользовать в своей профессиональной деятельно-

сти знание английского языка. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции буду-

щего экономиста невозможно без формирования 

иноязычной речевой лексической компетенции. 

Процесс формирования и совершенствования рече-

вых лексических навыков возможен при примене-

нии Лексического подхода при обучении иностран-

ного языка. 

Лексический подход - это инновационный ме-

тод в преподавании иностранного языка. Лексиче-

ский подход первым был предложен Майклом 

Льюисом в 1993 году, согласно которому лексика - 

это ключ к успешному овладению английскому 

языку. Этот подход подразумевает изучение грам-

матики языка через его лексику, а не по отдельно-

сти. В настоящее время учебники по изучению ан-

глийскому языку предлагают изучение граммати-

ческого материала без опоры на лексику, что в свою 

очередь приводит к заучиванию грамматики и лек-

сики по отдельности. 

Главными принципами данного подхода явля-

ются: 

• язык состоит из грамматизированной лек-

сики, а не лексикализированной грамматики 

(Language consists of grammaticalized lexis, not 

lexicalized grammar) 

• грамматика как структура подчинена лексике 

(Grammar as structure is subordinate to lexis) 

• грамматика изучается при помощи наблюде-

ния-гипотезы-экспериментирования с языком 

(Observe-Hypothesis-Experiment cycle) [1] 

Лексический подход в обучении английскому 

языку завоевывает все больше и больше сторонни-

ков в методике преподавания английскому языку 

благодаря возможности усваивать язык через его 

лексику. Эффективность данного подхода осо-

бенно высока в преподавании делового англий-

ского, так как в разработке данного курса акцент 

делается именно на лексику. Ключевым для этого 
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подхода является такой термин как lexical chunks. 

Термин lexical chinks сложно перевести, так как не 

существует точного эквивалента в русском языке. 

В методике используют термин лексические блоки 

или объединение слов, т.е. lexical chunks – это лю-

бая пара или группа слов, которые часто оказыва-

ются в аутентичных источниках. К лексическим 

блокам можно соотнести коллокации/collocations ( 

global warming), фразовые глаголы/phrasal verbs ( 

catch up with ), идиомы/idioms ( out of blue), фор-

мулы вежливости/conversational gambits ( excuse 

me), вводные словосочетания/connectives ( finally )и 

сравнения/similes ( as easy as A.B.C.). Таким обра-

зом, слова и выражения в английском языке не су-

ществуют сами по себе, они всегда употребляются 

в определённом контексте. Collocations может быть 

переведено на русский язык как устойчивые соче-

тания слов или коллокации. Они могут быть устой-

чивыми и менее устойчивыми. Критерием устойчи-

вости является частотность употребления слов в со-

четании. Образование коллокаций происходит 

вследствие исторического, традиционного или ас-

социативного словоупотребления [2]. 

Студенты экономического факультета неязы-

ковых вузов, обладая определенным лексическим 

запасом, не знают правил сочетаемости лексиче-

ских единиц, которых придерживаются носители 

языка. Следовательно, допускают ошибки в пись-

менной и устной речи. 

Исследования в области когнитивной лингви-

стики подтверждают, что при изучении иностран-

ного языка в долговременной памяти остаются со-

четания слов, которые, подвергшись внутренним 

процессом понимания и осознания, мозг восприни-

мает как единое целое[3]. Поэтому необходимо 

привлечь внимание студентов к языковым формам 

и сознательно с ними работать. Майкл Льюис пред-

лагает ряд заданий для формирования лексических 

навыков и дальнейшее использование лексических 

единиц [4]. В первую очередь, он предлагает обра-

тить внимание на словообразование, что позволяет 

обогатить словарный запас студентов. 

Авторами предлагается комплекс упражнений, 

целью которого является запоминание слова и его 

семантики. Упражнения составлены по принципу 

нарастания сложности. Целью комплекса также яв-

ляется создание у студентов ассоциативных связей 

между словами, что делает процесс усвоения и по-

следующего закрепления намного эффективнее. 

Комплекс включает как рецептивные, так и продук-

тивные виды упражнений. 

Упражнение 1. Образуйте новую форму слов: 

 

VERB NOUN ADJECTIVE 

compete   

 employment  

  developing 

 analysis  

  theoretical 

  

Упражнение 2. Подберите к выделенным сло-

вам/словосочетаниям синонимы: 

Raise funds, extraordinary, depicts, rise, outstand-

ing 

1. The amount of waste material being recycled 

reached a peak in 2015. 

2. The hardest part in setting up a business is fig-

uring out how to gather contributions of money for your 

business. 

3. One of the reasons for Subway’s phenomenal 

growth is that the franchise fee is relatively cheap. 

4. Global Recruit works with a number of high-

profile organizations all around the world. 

5. The diagram shows how chewing gum is pro-

duced. 

 

Упражнение 3. Выберите правильное опреде-

ление к словам: 

1. Headquarters a) a particular period of time dur-

ing the development of something 

2. Milestone b) a specific time or date by which 

you have to do something 

3. Deadline c) something such as money, workers, 

or equipment that can be used to help 

an institution or business 

4. Green light d) the central office of a company 

5. Phase e) an event or achievement that marks an 

important stage in a project 

6. Resources f) the official approval to go ahead 

company with something 

 

Упражнения, которые представляют собой ра-

боту над коллокациями/ устойчивыми сочетаниями 

слов, ведут к распознаванию устойчивых сочетаний 

и их запоминанию. Выполняя такого типа упражне-

ния, студент запоминает правила лексической соче-

таемости слов. 

 

Упражнение 4. а). Соотнесите слова так, чтобы 

получились коллокации, и б). составьте другие кол-

локации с этими словами: 

1. Joint a) customers 

2. Short b) board 

3. Attract c) venture 

4. Work d) leader 

5. Market e) list 

6. Bulletin f) placement 

Упражнение 5. Соотнесите коллокации со сло-

вом “customer” с правильным определением [5]: 

1. Customer incentive 

2. Customer loyalty 

3. Customer satisfaction 

4. Customer retention 

5. Customer profile 

a) Description of a typical customer for this prod-

uct. 

b) Something which encourages a customer to buy 

something. 

c) When many customers are happy with the prod-

uct. 

d) When the customer keeps buying the same 

product. 

e) When the company tries to keep the existing 

customer. 
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Упражнение 6. Какое слово не сочетается с вы-

деленным словом [6]: 

1. Difficulty / knowledge /need / opportunity / 

problem ARISE 

2. Draw / have / need / pay / receive / seek 

ATTENTION 

3. Assess / cause / inflict / repair / take DAMAGE 

4. Attract / develop / excite / feign / give / lose 

INTEREST 

5. Control / an exam / a law / judgment / the time 

PASS 

 

Упражнение 7. Найдите и подчеркните колло-

кации/ устойчивые сочетания слов в тексте: 

Adjective - noun collocations 

Noun - noun collocations 

Verb - noun collocations 

Verb - noun – noun collocations 

Verb - adverb 

 

To open a bank account in another country you 

will need to show your passport, proof of earnings, 

proof of your address and residency. It is also likely that 

you will be expected to show proof that your monthly 

salary will be paid into this account. Remember that 

rules regarding banks are not the same in every country. 

You have to pay for an overdraft on your account in 

France, and the rules on credit cards can differ greatly, 

make sure you check before you sign up! 

 

Для формирование коммуникативной компе-

тенции можно использовать упражнения, которые 

направлены на развитие монологической/диалоги-

ческой речи. Например, групповые дискуссии, ро-

левые игры и диалоги. 

 

Упражнение 8. Обсудите следующую тему/ 

темы, используя данные устойчивые сочетания 

слов: 

1) 2) 

a) build a relationship a) health benefits 

b) develop a relationship b) health risks 

c) establish a relationship c) health problems 

d) form a relationship d) health care 

e) have a relationship e) health education 

f) a close relationship f) health system 

g) a long-standing relationship g) in good health 

h) a working relationship h) in poor health 

i) a successful relationship i) a healthy appetite 

j) a relationship with someone j) a healthy diet 

k)a healthy economy 

l)a healthy respect for authority 

3) career ladder, open a bank account, insurance 

scheme, business student, legal requirements, skills and 

qualifications, customer parking, store card, agree on a 

solution, financial backing, business background, mar-

keting strategy, make counter-proposal, cash flow fore-

cast, local infrastructure, return on investment, target 

group, sole trader, limited liability. 

 

Упражнение 9. Соотнесите две части предло-

жений и придумайте диалоги, где можно использо-

вать эти реплики: 

1. I can meet you condition that…. 

2. Okay. It’s a. that way. 

3. That’s out of the not. 

4. I’d only pay that price on halfway. 

5. I don’t really see it deal. 

6. Absolutely in my talk. 

7. As I mentioned go into details. 

8. I am afraid I cant question. 

 

Заключение: Таким образом, преимуществ 

данного подхода много: он облегчает переход от 

грамматико-переводного метода к коммуникатив-

ному, позволяя студентам быстрее изучать англий-

ский язык при помощи фраз и коллокаций и исполь-

зовать их в разных контекстах, он сфокусирован на 

интересах студентов (student oriented approach). 

Лексический метод позволяет студентам за корот-

кий промежуток времени заучивать готовые фразы 

и выражения (serial/mozaic approach) и использо-

вать их в разных ситуациях, что имеет как высокий 

количественный показатель (например количество 

фраз и выражений) так и качественный показатель 

(высокая продуктивность и мотивация студента). 
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Abstract 

Authors of this article consider the problem of communicating youth with folk art traditions and folk art 

culture. Spiritual communication between teacher and student is based on generational community. In the art of 

Amur irreplaceable losses are observed, the loss of valuable knowledge that before came from master to student 

in the cultural centers of people’s crafts. This question is especially topical for educational organizations, created 

to solve this problem and to find ways to application of integrated programs, containing an ethno-artistic compo-

nent. 

Аннотация 

Авторы статьи рассматривают проблему приобщения молодежи к народному творчеству и традициям 

народной художественной культуры, которая наполняет профессиональное образование духовно-нрав-

ственным содержанием. Духовное общение учителя и ученика основано на преемственности поколений. 

В декоративно-прикладном искусстве Приамурья наблюдаются невосполнимые потери, утрата бесценных 

знаний, которые ранее передавались от мастера к ученику в культурных центрах народных художествен-

ных промыслов. Особо остро это вопрос возникает в образовательных учреждениях, призванных изучать 

данную проблему и способствовать поиску способов внедрения интегрированных программ, имеющих в 

своем содержании этнохудожественный компонент. 
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На территории Хабаровского края российского 

Дальнего Востока издревле проживают восемь ко-

ренных малочисленных народов: нанайцы, неги-

дальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки, 

эвены. Культура Дальнего Востока – это значитель-

ный срез этногенеза народа, нетронутый массо-

выми явлениями. Эти народы хранят древний язык 

своих предков, заключённый главным образом в 

орнаментальных символах. Изучение материаль-

ной и духовной национальной культуры через при-

стальное рассмотрение народных традиций и куль-

турного наследия даёт возможность глубокого по-

гружения в этнопедагогику, предметом которой 

являются народные педагогические традиции. Эт-

нопедагогика как наука служит современной педа-

гогической практике, вооружая учителей педагоги-

ческими средствами, проверенными многовековым 

применением. Сравнительный анализ педагогиче-

ских достижений помогает выявить наиболее раци-

ональные концепции для педагогической теории и 

практики наших дней.  

Народное декоративное искусство – это об-

ласть, исконно связанная с хозяйственно-бытовым 

укладом и мифологическим сознанием. Это язык, 

помогающий познать народ и его отношение к 

миру, народное мировоззрение. У коренного насе-

ления Дальнего Востока оно заключено в орна-

менте. Орнамент – художественная летопись даль-
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невосточных народов, воплощение гармонии при-

роды и её линейно-цветовых соотношений. Из-

древле народное искусство формировалось в осо-

бенной географической среде, в условиях жёсткого 

климата, и благодаря этому оно не похоже ни на 

одно другое искусство, так же, как и его создатели 

не похожи ни на один народ.  

Спираль – основной формообразующий эле-

мент орнамента Приамурья. С помощью её комби-

наций возникают удивительного содержания фи-

гуры, что характеризует композицию орнамента 

как пластичную. Двух одинаковых мотивов орна-

мента чуть больше века назад ещё невозможно 

было найти. Поэтому у каждого мастера имелся 

свой неповторимый художественный почерк, по 

которому соплеменники без труда узнавали его об-

ладателя. Другое композиционное свойство орна-

мента – непрерывность. Глаз зрителя следует за 

бесконечной орнаментальной линией, постоянно 

находится в движении. Известно, что высший худо-

жественный вкус проявляется в умении свести к 

минимуму использование средств, но при этом не 

ограничить целостное восприятие всей работы. У 

амурских мастеров декоративное чутьё развито 

превосходно. Анализируя декор изделий из дерева 

и ткани, необходимо отметить, что орнамент поме-

щается в плоскости практически с идеальной сим-

метрией. Возникает мысль, что совершенство орна-

мента Амура выражается через генетически зало-

женное чувство художественности, которое мастер, 

передавая своим ученикам, проносит сквозь века. 

В народной педагогике образовательный про-

цесс всегда строился на последовательном разви-

тии наблюдательности ученика, постановке его 

руки и глаза, уважительному отношению к инстру-

ментам и материалам. Известный исследователь 

нанайского языка и культуры А. С. Киле вспоми-

нала, что её отец был искусным резчиком по де-

реву, а мать создавала орнамент, который она при-

думывала, а затем переносила на изделие «изуми-

тельными швами» [3, с. 12]. Секреты мастерства 

она передавала своим дочерям. Действительно, с 3-

4 лет девочек обучали вышиванию, и к 12-15 годам 

формировались достаточно твёрдые навыки. Как 

видим, такое обучение велось не в условиях мастер-

ских, ученик полноправно входил в мир взрослых, 

работая рядом с признанными мастерами, у него 

повышалась требовательность к себе, самооценка, 

так как он становился частью клана мастеровых. 

Этот процесс посвящения ученика в мир народного 

искусства сопровождался передачей мифов и пре-

даний, рассказами о великих мастерах, благодаря 

чему воспитывались уважение к старшим, чест-

ность, взаимопомощь и великодушие.  

Создание произведения – это сакральный ри-

туал, занимающий особое место в жизни мастера. В 

этом проявляется сущность народного искусства. 

П. Я. Гонтмахер, будучи на о. Сахалине, видел, как 

пожилая нивхинская мастерица вырезала узор из 

рыбьей кожи, а затем отточенными движениями 

пришивала его к халату. Он поинтересовался: 

сколько времени требуется, чтобы сшить подобное 

изделие? Ясного ответа учёный не получил; воз-

можно, мастерица даже «обиделась» [1, с. 73]. Срок 

не значит ровным счётом ничего, потому что к каж-

дому завитку, к каждой спирали мастерицы прокла-

дывают путь длиною в жизнь. 

Мы считаем важным использование этнопеда-

гогических традиций в образовательном процессе 

художников-педагогов через освоение различных 

видов декоративно-прикладного искусства и народ-

ных промыслов. Предки говорят устами потомков, 

но чем дальше вглубь веков они уходят, тем слабее 

слышен их голос. Вместе с этим исчезает и искон-

ная семантика. Поэтому искусство коренных мало-

численных народов остро нуждается в сохранении. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: 

необходимо вводить в сферу непрерывного образо-

вания Хабаровского края региональный компонент 

– изучение декоративно-прикладного искусства ко-

ренных малочисленных народов, чтобы у детей и 

молодёжи появился интерес к её сохранению.  

На примере опыта работы кафедры дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и этнокуль-

туры Тихоокеанского государственного универси-

тета (г. Хабаровск) мы видим, как на помощь при-

шло подлинно народное образование, которое обес-

печивает единый процесс обучения и воспитания 

молодёжи, что позволяет надеяться на сохранение 

и развитие истинного национального богатства. В 

неразрывной связи кафедра взаимодействует с 

«Центром народных ремесел», структурой допол-

нительного образования детей и молодежи г. Хаба-

ровска, который предлагает актуальные методики 

по изучению этнохудожественной культуры. Так, в 

многолетнем образовательном процессе подго-

товки педагогов-художников на факультете искус-

ств, рекламы и дизайна ТОГУ по дисциплинам де-

коративно-прикладного искусства сложился опыт, 

основанный на трех последовательных этапах. 

Первый этап изучения народного искусства 

Приамурья – традиционный, основывающийся на 

копировании работ старых мастеров. Изучение тра-

диционных техник и приёмов поможет закрепле-

нию знаний об основных орнаментально-компози-

ционных канонах. В помощь делающим первые 

шаги в изучении истории, искусства и культуры ко-

ренных народов Приамурья собрания сочинений В. 

К. Арсеньева, А. П. Окладникова, книги Н. И. Кап-

лан, П. Я. Гонтмахера, Е. А. Гаер, А. С. Киле. В фон-

дах Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гроде-

кова хранятся произведения многих известных ху-

дожников – представителей коренных народностей, 

и среди них видное место занимают изделия А. А. 

Самар и Л. Г. Бельды – это уникальные образцы 

традиционного нанайского искусства, которые 

можно увидеть в красочно иллюстрированных ка-

талогах. 

Второй и не мене важный этап изучения куль-

туры народов Приамурья – импровизационный. На 

основе традиционных мотивов можно придумы-

вать варианты орнаментов и композиций. Воз-

можно, хорошим средством для реализации дан-

ного этапа послужит традиционное вырезание ор-

наментов из бумаги, бересты, которая столь же 
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пластична. Примером такого мастерства являются 

работы члена Союза художников России Л. У. Пас-

сар, которая проводила мастер-классы для будущих 

педагогов-художников, большинство из них, став 

выпускниками, продолжают её традиции уже в 

своих учениках. Подтверждением этому служит 

выпущенный альбом с фотографиями выпускных 

квалификационных работ, творческих проектов 

студентов и учащихся «Центра народных ремесел». 

Работы из серии «Родовые тотемы» представляют 

собой мифические образы, которые мастер выпол-

нила с особым искусством и декоративностью. 

Панно «Слеза скорби», «Шаман и его дух», выпол-

ненные в технике берестяной аппликации, выра-

жают послание прошлого потомкам, как считала 

сама художник. Наверное, в мастерстве владения 

материалом на Амуре ей до сих пор нет равных. В 

тонкости вырезанных ею сюжетов, чистом и благо-

родном облике её героев, изощрённости декора её 

изделий сохраняется высокая эстетика и тонкая 

мера многовекового искусства жителей Амура. 

Третий этап – творческо-новаторский, где 

особо проявляется эксперимент, переосмысление и 

визуализация всего изученного студентами раннее. 

Это переосмысление орнаментального содержания, 

перенос его на нетипичные современные формы. 

При этом орнамент обретает новую проблематику, 

идейно-смысловую нагрузку, неординарные ритмы 

и черты. Ярким примером такого эксперимента для 

молодых педагогов-художников является творче-

ство известного нанайского художника Николая У. 

Его работы «Камлание», «Зародыш» соединяют в 

себе этническое и художественное начало, живо-

писное и декоративное видение, простоту форм и 

глубину замысла. В работе «Душа неродившегося 

ребёнка» художник поместил орнаментально вы-

полненную птицу в утробу молодой женщины. Из-

вестно, что нанайцы представляли душу ещё не по-

явившегося на свет ребёнка в виде птички чока. Со-

единив семантику орнаментального элемента и 

художественное видение, мастер поднял орнамен-

тальное искусство на новый уровень. 

Изучение орнаментального искусства народов 

Приамурья в образовательном процессе подго-

товки педагогов-художников в вузе актуально и 

необходимо, особо в условиях многонациональ-

ного студенческого общества. Этническое много-

образие региона обязывает уважать традиции наро-

дов-соседей, в том числе и коренного населения. 

Изучая орнаментальное искусство Приамурья, мо-

лодое поколение проникается уважением к тради-

циям коренных жителей, что стимулирует мотива-

цию к дальнейшей передаче полученных знаний.  

Сегодня традиционная культура вынуждена 

конкурировать с высоким темпом технического 

прогресса. Однако ценность произведений, выпол-

ненных по национальным канонам, с каждым днём 

возрастает. В таком произведении – сотворение 

красоты. Талант художника удерживает тонкую 

нить памяти поколений и делает осмысленным су-

ществование своего народа. Благодаря нему народ 

не исчезает в огромном океане массовой культуры, 

а осознаёт собственную культурную автономность. 

Перспективы развития положительного опыта 

этнокультурного воспитания прослеживаются во 

взаимосвязи всех систем: совместное проведение 

научно-практических конференций, выставок-кон-

курсов для разновозрастных номинаций «Мастер – 

ученик», научно-методических семинаров для учи-

телей по обмену опытом организации процесса изу-

чения традиционного искусства в системе дополни-

тельного образования. Это значительно расширяет 

круг заинтересованных в сохранении уникальной 

культуры, орнаментального наследия и народного 

творчества малочисленных народов Приамурья. 
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Анотація 
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Постановка проблеми. Проблема розвитку 

творчої активності студентів є надзвичайно важли-

вою в умовах змін в освіті та сучасній Україні. Нині 

актуальність зумовлюється потребою в змінах мис-

лення суспільства, здатності приймати нестандар-

тні творчі рішення, мудро керувати власним жит-

тям, сподіваючись на свій вибір; а також потребою 

у творчих людях, які прагнуть до творчості та кре-

ативності, хочуть жити в європейському суспільс-

тві за європейськими цінностями, хочуть будувати 

своє життя без примусу, стороннього впливу, без 

страху перед майбутнім, із вільним вибором та ус-

відомленням, що життя людини, її доля залежить 

лише від неї самої, і ніхто не має морального права 

пригнічувати особистість, забороняти їй рухатися в 

тому напрямку, який людина для себе свідомо об-

рала.  

А оскільки раніше, як свідчить аналіз джерел, 

освіта, як правило, сприяла формуванню людини-

виконавця, то нині актуальним є формування твор-

чої особистості, людини-творця, яка не боїться 

приймати нестандартні рішення, висловлювати 

власні думки, прагне до творчості, цікавиться інно-

ваційним, сучасним досвідом. Така особистість є 

відкритою, здатною до змін, взаємодії з оточенням, 

гуманною, з позитивним мисленням і баченням 

майбутнього, креативною, усебічно розвиненою, 

здатною сміливо мислити та реалізувати свої 

плани, вільно висловлювати свої думки, майстерно 

володіти словом як засобом комунікації в процесі 

життєдіяльності. 

Сьогодні є позитивним те, що кожний освітній 

заклад в Україні має змогу розвиватися за власним 

вибором, експериментувати, вносити потрібні 

зміни в освітній процес, запозичувати інноваційні 

підходи щодо формування кваліфікованих фахів-

ців. Професорсько-викладацький склад ДВНЗ «Пе-

реяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сково-

роди» кожного дня плідно працює над вирішенням 

проблеми формування творчого фахівця сучасної 

школи, фахового вдосконалення особистості май-

бутнього вчителя, розвитку творчої активності сту-

дентів. Адже в умовах демократичних змін, упрова-

дження європейських цінностей є важливим праг-

нення до творчості, соціальної активності, до 

творчого сприймання світу, до самовдосконалення, 

поваги до інших, людяності.  

Суспільству потрібні творчі вчителі, які сфор-

мують творчих учнів, що позитивно вплине на роз-

виток України в цілому. Адже теорія та практика 

свідчать, що любов до дітей та до своєї професії, ін-

терес до знань, бажання творити, експерименту-

вати, людяність, доброта, справедливість – усе це 

важливі складові вчительської професії, без яких не 

буде творчого вчителя та творчого учня, не буде 

знань і вмінь, інтересу й бажання навчатися, розви-

ватися.  

Саме тому перед закладами вищої освіти пос-

тавлені важливі й дуже складні завдання, від вирі-

шення яких залежить розвиток суспільства, рівень 

економічного й духовного розвитку. Софія Русова 

наголошувала, що «народові, який не має своєї 
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школи й не дбає про неї, призначені злидні й куль-

турна смерть» [5, с. 104].  

А держава, яка дбає про освіту, має власне ща-

сливе майбутнє. Цей заповіт нащадкам, особливо 

актуальний сьогодні, коли Україна реформує 

освіту. Сучасна школа потребує якісних змін та 

інноваційних перетворень. 

У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Григорія Сковороди» усвідомлюють важливість 

вирішення актуальної проблеми сьогодення й нама-

гаються створити такий освітній заклад, у якому б 

створювалися на заняттях усі можливості для роз-

витку творчої активності, інтересу до навчання. Ви-

кладачі працюють над оновленням змісту нав-

чання, упровадженням інноваційних технологій, 

методів, прийомів у освітній процес.  

В освітньому закладі створюються всі можли-

вості для професійного зростання викладачів, упро-

вадження європейського досвіду, для обміну педа-

гогічним досвідом. Студенти мають змогу розви-

вати пізнавальну самостійність, творчу активність, 

цілеспрямованість, творчі здібності тощо. На занят-

тях із образотворчого мистецтва приділяється зна-

чна увага розвитку творчої активності студентів, 

оскільки саме цей навчальний предмет має значний 

потенціал та ресурси для вирішення важливої про-

блеми сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-

ліз літератури дав змогу стверджувати, що про-

блема є надзвичайно актуальною, а тому досліджу-

валася багатьма науковцями. У роботах М. Дани-

лова, Б. Коротяєва, М. Махмутова, І. Лернера, 

Л. Аристової, В. Андреєва, Б. Єсипова, А. Алек-

сюка, П. Підкасистого, Ю. Бабанського та інших 

науковців висвітлювалися педагогічні основи про-

блеми. Науковці пов’язують проблему розвитку 

творчої активності з проблемою активізації пізна-

вальної діяльності.  

Н. Кузьміна, В. Давидов, Л. Виготський, Д. 

Ельконін, Д. Богоявленська, С. Рубінштейн, Н. Та-

лизіна досліджували загальні теоретичні питання, 

пов’язані з творчою активністю. Л. Виготський, П. 

Гальперін, Д. Ельконін, Г. Костюк, Н. Тализіна у 

своїх дослідженнях висвітлювали психологічний 

аспект проблеми розвитку творчої активності. 

 Проблему розвитку творчої активності дослі-

джували також М. Стась, О. Рудницька, Т. Шамова, 

А. Капська та ін. Науковці вважають, що пізнаваль-

ний інтерес є одним із найважливіших засобів роз-

витку творчої активності особистості, зокрема, так 

стверджує О. Киричук, Є. Ільїн, О. Савченко, М. 

Матюхіна та інші вчені.  

Мета написання статті. Нашим завданням є ви-

світлення теоретичних основ розвитку творчої ак-

тивності та особливостей розвитку творчої актив-

ності студентів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди» на заняттях із об-

разотворчого мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток творчої 

активності, зокрема студентів – актуальна про-

блема дидактики, від розв’язання якої залежить 

дуже багато. Адже майбутній учитель формує уч-

нів, які є членами суспільства. І від того, якими бу-

дуть діти, залежить і якісний стан суспільства. 

Адже, як стверджує практика, суспільство, яке не 

приділяє належної уваги питанням освіти, рідної 

мови, морального й духовного розвитку особис-

тості, розвитку творчої активності учнів, студентів, 

має величезні проблеми, які доводиться вирішу-

вати, щоб мати високий рівень життя та духовного 

розвитку суспільства. 

Як свідчить аналіз джерел, сьогодні не існує 

єдиного трактування творчої активності. Її розгля-

дають як творчу діяльність такі науковці: М. Мах-

мутов, Г. Люблінська, М. Данилов та інші науковці. 

Як стверджує філософський словник, творчість – це 

діяльність, у процесі якої з’являється щось якісно 

нове, чого ніколи не було [6, с. 113].  

М. Матюшкін, В Кузін та інші науковці вважа-

ють творчу активність якістю людини, а Л. Божо-

вич стверджує, що творча активність є потребою 

особистості. На думку науковців, творча особис-

тість «володіє високим рівнем знань, має потяг до 

нового, оригінального» [6, с. 113]. Для творчої ак-

тивної особистості творча діяльність є життєвою 

потребою.  

На думку психологів, творчість є «вищим рів-

нем логічного мислення», «поштовхом до діяльно-

сті» [6, с. 113]. Н. Кичук теж вважає, що творча осо-

бистість повинна бути інтелектуально активною, 

мати творче мислення та творчий потенціал [4].  

На думку науковців, «стартовим майданчи-

ком» формування творчої людини є те, щоб інтеле-

ктуальна діяльність спрямовувалася на засвоєння 

чогось нового й мала такі складові: високий рівень 

сформованості пізнавальних процесів, високий рі-

вень організованості та цілеспрямованості пізнава-

льних процесів, високий рівень активного мис-

лення. Цьому сприяє планування, аналіз, рефлексія 

[6, с. 117]. А найголовнішою ознакою творчої осо-

бистості вчені вважають наявність творчих здібно-

стей [6, с. 113].  

Також, як свідчить теорія і практика, інтерес є 

важливою умовою організації творчої діяльності на 

занятті. Зокрема, О. Савченко, М. Матюхіна, О. Ки-

ричук, Є. Ільїн наголошують, що пізнавальний ін-

терес є основним засобом стимулювання творчої 

активності учнів, студентів. Коли є інтерес, тоді 

з’являється захопленість, цікавість і бажання з’ясу-

вати сутність того, що невідоме, але цікаве.  

Аналіз літератури та педагогічної практики 

дав змогу визначити вміння вчителя, які сприяють 

творчій діяльності, це такі важливі вміння: органі-

зовувати дидактичну гру; передавати свої думки та 

почуття; об’єктивно сприймати окремого учня й те, 

що відбувається в класному колективі; довіряти та 

вимагати; уміння організувати учнівське життя; 

швидко переключати увагу та орієнтуватися; засто-

совувати різноманітні прийоми впливу. Творчий 

підхід до організації освітнього процесу сприяє ро-

звиткові творчої активності.  

Учені вважають, що варто забезпечити таке на-

вчання, щоб кожна дитина на уроці, а студент на за-

нятті був у процесі самостійного пошуку та актив-
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ному «відкритті» нової невідомої інформації, пра-

цював творчо, зацікавлено та креативно. Саме тому 

активізацію творчої навчальної пізнавальної діяль-

ності варто вважати не процесом підвищення рівня 

інтенсивності її здійснення, а мобілізацією розумо-

вих, фізичних, емоційно-вольових, психологічних 

сил людини, на здійснення якої має вплив викладач 

за допомогою багатьох ефективних засобів, які 

сприяють здійсненню освітніх цілей. 

Сформувати творчу й активну особистість 

зможе лише творчий і активний педагог, який залу-

чатиме учнів до творчої діяльності, до виконання 

творчих вправ, вирішення проблемних питань. Зок-

рема, у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди» на заняттях із образот-

ворчого мистецтва студенти педагогічного факуль-

тету спеціальності «Образотворче мистецтво» ство-

рюють власні колекції одягу, використовуючи тра-

диції декоративно-прикладного мистецтва. Цей 

процес є творчим, самостійним, надзвичайно ціка-

вим, стимулює розвиток творчої активності й інте-

ресу. 

Студенти вчаться шити й оздоблювати вишив-

кою оригінальні костюми. Також на заняттях студе-

нти мають змогу створювати одяг із бісеру та інших 

матеріалів, зокрема з пластика, із паперу. Доцент 

Смірнова О. керує процесом створення костюмів, 

які студенти потім демонструють на різноманітних 

регіональних і міжнародних конкурсах.  

Студенти беруть участь у тематичних вистав-

ках, це теж сприяє розвитку творчої активності, ін-

тересу, професійному становленню. Зокрема, у 

2015 р. у музеї Сковороди (м. Переяслав-Хмельни-

цький) відбулася тематична виставка «Шанує муд-

реця Вкраїна», на якій демонструвалися твори не-

тканого гобелену, малярства на склі, холодного ба-

тику студентів спеціальності «Образотворче 

мистецтво», а також керівника – Смірнової О.  

Проведення майстер-класів, круглих столів, 

творчих зустрічей теж сприяє розвитку творчої 

активності студентів. Також майбутні вчителі обра-

зотворчого мистецтва під керівництвом досвідче-

них викладачів з інтересом вивчають історію деко-

ративно-прикладного мистецтва, його види та тех-

нологічні особливості.  

Заняття проводяться в спеціально обладнаній 

аудиторії, яка має назву «Аудиторія декоративно-

прикладного мистецтва». У цій аудиторії розмі-

щена постійно діюча виставка студентських робіт, 

під час виконання яких використано різні техніки: 

українську вишивку, декоративний народний роз-

пис на дереві, розпис по тканині. Також тут можна 

побачити жіночі прикраси-гердани, а також вигото-

влений одяг за народними мотивами [2]. Студенти 

мають змогу працювати в атмосфері творчого 

пошуку, споглядання прекрасного, бачать 

результати своєї праці, що позитивно впливає на 

інтерес до занять. 

Студенти спеціальності «Образотворче 

мистецтво» на практичних заняттях знайомляться з 

різними види декоративно-прикладного мистецтва: 

аплікацією, вишивкою хрестиком, бісером та стріч-

ками; холодним і гарячим батиком, валянням, тка-

цтвом, писанкарством, імітацією вітражу та деку-

пажу, вибиванням, випалюванням та різьбою по де-

реву, розписом, бісероплетінням. 

Речі, які виготовляють студенти на практичних 

заняттях, мають практичне значення. Ці роботи мо-

жна подарувати, вони надзвичайно естетичні, ці-

каві. А також свої роботи студенти мали змогу про-

дати на організованих виставках-продажах, а виру-

чені кошти передати воїнам АТО, дитячим 

будинкам. Це сприяє формуванню творчої, актив-

ної, цілеспрямованої, гуманної, практичної особис-

тості.  

Відвідувачі виставки мали змогу побачити й 

придбати студентські роботи: розмальовані тарі-

лки, виплетені з бісеру гаманці для телефону та 

ключів, оригінальні квіткові композиції з бісеру, а 

також картини, вишиті бісером, нитками, стрічками 

та ін.  

Студенти спеціальності «Образотворче 

мистецтво» брали участь у створенні рушника мі-

ста «Дерево життя Переяслава». На практичних за-

няттях із інтересом вишивали рушник, вкладаючи 

свою любов і частинку своєї душі у витвір мистец-

тва. Це теж сприяло розвитку творчої активності 

студентів. Адже відомо, що рушник завжди мав ва-

жливе значення в житті українців. Зокрема, під час 

зустрічі гостей чи урочистих подій, під час весілля, 

народження, сватання [3, с. 114]. 

Також щороку на факультеті проводяться май-

стер-класи «Світ у писанках», під час яких усі ба-

жаючі можуть навчитися розписувати писанки, діз-

наються цікаву інформацію про свято. Студенти 

творчо розписують писанки, учать це робити ін-

ших. Під час цього дійства спостерігається творча 

атмосфера, яка сприяє піднесеному настрою, твор-

чому натхненню, інтересу до навчання. 

Наші студенти завжди беруть участь у заходах, 

присвячених Дню міста Переяслава, яке має цікаве 

історичне минуле, власні традиції, звичаї, гарні му-

зеї, мальовничу природу. Як усі міста, Переяслав 

має свою історію, яку знають вулиці, земля, пред-

мети – свідки подій. Вони мовчать, але тінь мину-

лого залишила свій слід. Колись вулицями ходив у 

роздумах Григорій Сковорода, чиє ім’я носить за-

клад вищої освіти. Шевченко Т. Г. теж приїжджав 

до нашого міста, і до цього часу біля музею росте 

посаджене письменником дерево.  

Наше місто – це місто-музей, а кожна його ву-

лиця – це немов сторінка його історії, древньої й са-

мобутньої. Це невеличке, затишне, а водночас таке 

мальовниче місто, яке зачаровує тихими зеленими 

вулицями, річками, що дарують жадану прохолоду 

в літню спеку.  

Трубіж, Альта, Дніпро несуть свої води в Пе-

реяслав, даруючи людям красу, а студентам спеціа-

льності «Образотворче мистецтво» змогу спогля-

дати цю величну красу й відтворювати її на папері. 

Адже саме так в освітньому закладі проходять пле-

нери. Студенти йдуть до Трубежа, або до Альти, 

або до Дніпра, чи на луг, чи до музею, відшукують 

мальовничі краєвиди та зображують їх на папері чи 

полотні.  
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Краса міста зачаровує, спонукає до роздумів, 

сприяє розвитку творчих умінь і навичок, творчої 

активності. Власні картини студенти демонструють 

на університетських та міських виставках, що 

сприяє творчому та професійному розвитку. 

Цікавими також є картини, вишиті нитками, бі-

сером. Оригінальними є костюми, пошиті й оздоб-

лені власноруч. Це справжні витвори мистецтва, ре-

зультат творчого підходу до організації освітнього 

процесу. Таким чином прищеплюється любов до 

праці, інтерес до українських традицій, бажання 

творити красу. Адже на заняттях студенти спеціа-

льності «Образотворче мистецтво» вчаться також 

вишивати, що теж сприяє розвитку творчої актив-

ності.  

Оскільки вишивка – це оригінальний вид на-

родного декоративно-прикладного мистецтва, дуже 

поширений сьогодні. Зображення може виконува-

тися ручними або машинними швами на шкірі, су-

кні, тканині, зокрема вовняній, лляній, полотняній, 

домашнього виробництва [3, с. 107].  

Українська народна вишивка, як стверджують 

дослідники, славиться «багатством технічного ви-

конання». Слово вишивка походить від слова шити, 

тобто наносити стібки на тканину або шкіру [3, с. 

108].  

Як стверджують дослідники української виши-

вки, в Україні є більше 180 типів вишивок [3, с. 

109]. Вишивка – це дивовижне мистецтво народної 

графіки, один із видів живописного мистецтва [3, с. 

110].  

За змістом і формою мотивів вишивка поділя-

ється на рослинну, геометричну, зооморфну, антро-

поморфну, а в основі лежить геометризований ме-

тод зображення краси природи, землі, людини, со-

нця [3, с. 110].  

Зокрема, квіти, дерева, листя – це елементи ро-

слинного орнаменту. А птахи, півники, орли можна 

побачити в зооморфних вишивках. Зображення лю-

дини можна знайти в антропоморфних вишивках 

[3, с. 110]. Як стверджують дослідники, вишивка 

виконує комунікативну функцію, тобто відбува-

ється зорова передача інформації від покоління до 

покоління [3, с. 111]. 

Відомо, що українці оздоблювали вишивкою 

одяг, зокрема головні убори (капелюхи, шапки, ху-

стини). Ця традиція оздоблювати одяг є східнос-

лов’янською [3, с. 111].  

Студенти на заняттях теж вчаться вишивати 

сорочки, що є надзвичайно цікавим і творчим про-

цесом. А ще роблять вибійку на полотні із мішко-

вини чи іншої товстої грубої тканини, створюючи 

різноманітні композиції. 

 Також студенти брали участь у виставці ви-

шитих картин «Народні майстри нашого міста». Ці 

заходи сприяють розвитку творчої активності сту-

дентів, розвитку інтересу до навчання та професії. 

Також студенти допомагали в оформленні виставки 

творчих робіт дітей-інвалідів на ХІХ обласному фе-

стивалі творчості дітей з особливими потребами 

«Повір у себе-2013» (с. Циблі в ДОЗ «Славутич»). 

Студенти, які є майбутніми вчителями образо-

творчого мистецтва, беруть активну участь у житті 

вищого освітнього закладу. У багатьох заходах, які 

проводяться в університеті, беруть участь студенти 

спеціальності «Образотворче мистецтво». Вони 

проводять екскурсії, цікаві виставки власних мис-

тецьких творів, а також робіт попередників, майс-

тер-класи [7]. 

Зокрема, у липні 2016 – 2017 р. студентами 

проводилася «презентація виставок творчих робіт 

та проведення майстер-класів із образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва для учасників 

Міжнародного Україно-Датського табору на базі 

нашого університету». А 16 травня 2019 р. для уч-

нів 1-2 класів м. Переяслава до Дня творчої ініціа-

тиви «Арт-простір «З Україною в серці» проведено 

майстер-клас із живопису «Веселкові барви Укра-

їни» [7]. 

Викладачі, які навчають студентів спеціально-

сті «Образотворче мистецтво», постійно беруть уч-

асть у міжнародних освітянських виставках, на 

яких успішно демонструють власну мистецьку тво-

рчість та творчі роботи студентів, а також активно 

беруть участь у різноманітних творчих конкурсах, 

семінарах, проводять майстер-класи з образотвор-

чого та декоративно-прикладного мистецтва. Про-

тягом останніх років проведено значну кількість 

виставок та майстер-класів. Зокрема, «Формування 

креативності у майбутніх учителів образотворчого 

мистецтва у процесі національного спілкування» 

(на VII Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти – 2016», III Міжнародній виставці закордон-

них навчальних закладів «World Edu», м. Київ, 17-

19 березня 2016 р). Тоді ДВНЗ «Переяслав-Хмель-

ницький ДПУ імені Григорія Сковороди» отримав 

Гран-прі у номінації «Лідер вищої освіти України» 

[7]. 

17-19 листопада 2016 р. отримали Гран-прі в 

XIII щорічній Міжнародній спеціалізованій виста-

вці «Освіта та кар’єра – День студента 2016» та ви-

ставці закордонних навчальних закладів «Education 

abroad» («Освіта за кордоном») [7]. 

22-24 жовтня 2019 р. отримали золоту медаль 

за успішну участь в XI Міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» та X Міжнародній 

виставці освіти за кордоном «World Edu» [7]. 

  Викладач Носаченко Т. Б. та студенти успі-

шно провели презентацію студентських творчих 

робіт у лабораторії сучасних художніх технік «Ет-

нічне коріння сучасного декоративного мистец-

тва», а також майстер-клас із сучасного розпису. 

Цікавою була виставка стародавнього мистецтва 

витинанки «Дерево життя в українському мистец-

тві», проведена Стрілець О. В. Майстер-клас із ви-

готовлення декоративного панно «Українська хус-

тка – символ жіночої вроди» провела Генесірян М. 

В. Виставку студентських робіт із художньої гра-

фіки «Світ, який почула душа» провела Шпита-

льова О. В. А виставку з живопису «Осінні барви 

Переяслава» підготував Мотузок Р. М. [7]. 

Як бачимо, викладачі приділяють значну увагу 

розвитку творчої активності студентів. Результати 

їх творчої діяльності представлено на міжнародних 

і регіональних виставках.  
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Зокрема, це арт-виставка «З іменем Сковороди 

крокуємо у майбутнє», яка відбулася 7 вересня 2017 

р., присвячена 300-річчю від дня народження філо-

софа Григорія Сковороди. У листопаді 2017 прове-

дено арт-виставку до 25-річчя АПН України. 

27.11.2017 р. (м. Київ) студенти й викладачі брали 

участь у Міжнародній виставці творчих робіт «Гри-

горій Сковорода і Саїд Нурсі: гуманістичні обрії 

майбутнього», присвяченій діяльності Україно-Ту-

рецького Центру імені Саїда Нурсі [7]. 

Усі ці заходи позитивно впливають на процес 

формування творчого фахівця, сприяють розвитку 

естетичних почуттів, володінню різними видами 

художньої техніки: живописом, декоративно-прик-

ладною творчістю, малюванням, ліпленням; сприя-

ють розвитку бажання займатися художньою діяль-

ністю, творчістю. Адже мистецтво є ефективним за-

собом самореалізації та саморозвитку людини, 

засобом розвитку її творчого мислення, естетичних 

смаків. Оскільки образотворче мистецтво, музика, 

література, витвори мистецтва є джерелом естетич-

ної насолоди, радості, творчого натхнення, вони 

сприяють духовному розвитку людини.  

Як зазначала С. Русова, учитель має бути но-

сієм добра та краси, а ще має любити дітей. Оця лю-

бов до дітей є важливою, оскільки без неї не буде 

очікуваних результатів навчання та виховання. А 

ще С. Русова вважала, що вчитель має бути свідо-

мим українцем, має володіти високим рівнем куль-

тури, має володіти педагогічними знаннями попе-

редніх педагогічних поколінь, народною педагогі-

кою, а головне, що повинен мати здатність творчо 

використовувати ці знання на практиці. Тобто, пе-

дагог звертає увагу на творчість учителя, а застері-

гає від формалізму [5, с. 321]. Також С. Русова зве-

ртає увагу на те, що суспільство має створити для 

вчителя такі умови, щоб він почувався вільним і 

щасливим, тоді він матиме змогу творити, а також 

здійснювати людинотворчу місію [5, с. 321]. 

Сьогодні як ніколи концепції С. Русової є ак-

туальними. Школа та вищі освітні заклади мають 

створювати всі можливості для розвитку творчої 

особистості. Адже творче самовираження буде 

сприяти особистій значущості, а також упевненості 

у власних силах, сприятиме самостійності й твор-

чому підходу під час діяльності. Як відомо, саме 

творча атмосфера заняття сприяє активній творчій 

роботі з вогником, із бажанням, із інтересом. 

Творча діяльність сприяє вдумливому, свідомому, 

глибокому засвоєнню матеріалу, виробляє навички 

й уміння самостійно здобувати знання. Творчість – 

це постійний пошук нових шляхів, прагнення уни-

кнути одноманітності, це творчий стиль, бажання 

новизни.  

Позитивним є те, що науковцями визначено 

шляхи розвитку творчої активності особистості, зо-

крема цим питанням займалися Г. Щукіна та В. Бо-

ндаревський, а також інші вчені. А найважливішим 

показником сформованості творчої особистості є, 

на думку вчених, наявність творчих здібностей [6, 

с. 113 ].  

Креативність, тобто творчість (із англ. 

«creativity» – творчість) – цей термін виник лише в 

80-90-тих роках, цьому сприяв вплив зарубіжної 

психолінгвістичної школи. У психологічній і педа-

гогічній літературі використовують паралельно те-

рміни «креативна особистість» і «творча особис-

тість».  

С. Сисоєва запропонувала особливо вдале фо-

рмулювання цього поняття. На думку науковця, 

«творча особистість – це креативна особистість, яка 

внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необ-

хідних для актуалізації творчого потенціалу лю-

дини додаткових мотивів, особистісних утворень, 

здібностей, що сприяють досягненню творчих ре-

зультатів в одному чи кількох видах творчої діяль-

ності» [6, с. 114; 7, с. 22 ]. Тобто, креативна людина 

повинна мати внутрішні передумови, саме вони 

сприяють творчій активності, яка є нестимульова-

ною ззовні, пошуковою та перетворювальною [6, с. 

114].  

На сьогодні немає єдиного підходу до тракту-

вання поняття творчості. Частина науковців вва-

жає, що якщо особистість щось нове придумує, 

конструює, то можна сказати, що відбувається акт 

творчості [6, с. 113 ]. 

Філософи, педагоги, психологи досліджували 

проблему творчості, намагалися дати визначення 

цьому поняттю. Зокрема, С. Сисоєва, В. Андрєєв, Р. 

Грановська, Д. Богоявленська, В. Кан-Калик, А. 

Зак, Н. Кузьміна, Н. Кичук, В. Цапок, А. Лук плідно 

займалися цим важливим питанням. Аналіз науко-

вих досліджень щодо поняття творчості дає підс-

тави стверджувати, що слово «нове» є в багатьох 

визначеннях творчості [6, с. 113 ]. Тобто, творчість 

– це діяльність, у процесі якої створюється щось 

нове, чого досі не існувало [6, с. 113 ].  

А Н. Кичук вважає, що творча особистість від-

значається інтелектуальною активністю, наявністю 

творчого потенціалу, творчого мислення [6, с. 114 

]. Значна частина науковців вважають, що творча 

особистість – це індивід, який має високий рівень 

знань, має потяг до нового, творчу діяльність 

сприймає як життєву потребу, має творчі здібності, 

а також характеризується наявністю творчого 

стилю поведінки [6, с. 113 ].  

Науковці стверджують, що на формування тво-

рчої людини впливає високий рівень активного ми-

слення, наявності сформованих пізнавальних про-

цесів, цілеспрямованості та організованості цих пі-

знавальних процесів [6, с. 117 ]. А ще має бути 

творча атмосфера, комфортні умови для розвитку 

творчого потенціалу в освітньому закладі [6, с. 117 

]. 

Цінними для науковців і педагогів є «заповіді» 

творчої людини, які розробив професор К. Вайнц-

ванг. Науковець заповідає педагогам бути господа-

рем свого життя, досягати успіху в улюбленій 

справі, робити внесок у спільну діяльність, на до-

вірі будувати відносини з іншими, розвивати свої 

творчі здібності, піклуватися про здоров’я, бути 

сміливим, вірити в себе, мислити позитивно, поєд-

нувати матеріальний достаток із духовним задово-

ленням [9]. 

А ще варто підтримувати в людини здатність 

до творчості, заохочувати всі несміливі спроби 
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щось створити, не критикувати невдалі кроки чи ре-

зультати. Та й атмосфера має бути сприятливою 

для того, щоб з’являлося бажання повернутися, шу-

кати, дивуватися, без страху авторитету вчителя, із 

можливістю поставити необхідну кількість запи-

тань, тобто атмосфера людяного розуміння, підтри-

мки, терпимості, поваги, любові [1, с. 214]. 

А ще треба вчити дитину сприймати все тво-

рчо, як результат власного пошуку. Адже, як свід-

чать дослідження, діти 3-6 років відрізняються від 

дорослих тим, що мають найвищий розвиток фан-

тазії, творчої уяви, мислять нестандартно, викорис-

товують інтуїцію. А пізніше в процесі навчання, 

оскільки їх учать сприймати все в готовому вигляді, 

як уже відоме, доведене, ця здатність зникає, вини-

кає психологічний бар’єр, страх критики, а також 

того, що сприйматимуть некомпетентним [1, с. 

214]. 

Науковці стверджують, що професійна підго-

товка майбутніх фахівців буде ефективною, якщо 

забезпечити творчий розвиток майбутніх учителів 

у закладах вищої освіти. Відповідно це відбувати-

меться за умови, якщо акцентуватиметься увага на 

професійному саморозвитку, а також самореаліза-

ції.  

Творча діяльність, як стверджує Т. В. Вайніле-

нко, є важливим механізмом особистісного та про-

фесійного розвитку людини [9, с. 117]. На думку на-

уковця, підготовка до професійного самовдоскона-

лення включає в себе формування прагнення 

самовдосконалюватися, бачення бажаних результа-

тів, методів, змісту, контролю та корекції; оволо-

діння способами розвитку, усвідомлення особливо-

стей творчої особистості [9, с. 119].  

 Т. В. Вайніленко виділила компоненти підго-

товки майбутніх учителів до професійного самов-

досконалення. Зокрема, це мотиваційний, процесу-

ально-дійовий та когнітивний компоненти. Моти-

ваційний містить усі моменти, що спонукають 

людину до вдосконалення умінь, педагогічної дія-

льності, до пошуку шляхів самовдосконалення. 

Операційно-дієвий характеризує рівень сформова-

ності та використання умінь і навичок самопіз-

нання. Когнітивний передбачає рівень володіння 

інформацією про зміст і шляхи самовдосконалення 

[9, с. 119]. 

Самовдосконалення науковці розглядають як 

«спосіб творчої взаємодії людини з самою собою [9, 

с. 120]. І це дійсно творчий процес роботи над со-

бою, над формуванням особистості, становленням 

учителя. Адже самовдосконалення є важливою 

складовою успішної педагогічної діяльності, скла-

довою творчого розвитку особистості.  

Науковцями виділено ефективні методи, які 

сприяють розвитку творчих здібностей, творчої 

уяви, уміння аналізувати, синтезувати наявну інфо-

рмацію, висловлювати припущення, гіпотези [1, с. 

217-218].  

До активних методів науковці відносять метод 

ситуацій, метод дискусій, метод розігрування ро-

лей, проблемний метод, метод мозкового штурму, 

проблемну лекцію та інші. Проблемний метод, за-

стосований на будь-якому занятті сприятиме акти-

візації, пізнавальній творчій активності в процесі 

навчання, сприятиме розвитку творчої людини [9, 

с. 171]. 

 Надзвичайно ефективним методом, який 

сприяє усуненню психологічної інерції, страху ви-

словити свою думку, продукуванню цікавих ідей, є 

метод мозкового штурму. Це цікавий колективний 

пошук шляхів вирішення проблеми за короткий 

проміжок часу. У процесі використання забороня-

ється будь-яка критика, не лише словесна, а й неве-

рбальна. Крім того, цікавою є будь-яка висловлена 

думка, нова ідея. Кожна інформація має право на іс-

нування, кожну ідею записують, а потім розгляда-

ють. Учасники є генераторами ідей, самі їх аналізу-

ють у процесі обговорення. У процесі дискусії ро-

биться підсумок. Це ефективний метод, який можна 

застосовувати на практичних заняттях, особливо 

коли здійснюється етап пізнання певного матері-

алу, у процесі формування нових понять [1, с. 220-

221]. 

Науковці, зокрема В. С. Решетько та Н. В. Ку-

харєв, виділили й узагальнили умови, за яких фор-

мується творчий учитель [9, с. 139]. 

 Це, по-перше, це любов до учнів, адже без неї 

нічого не буде, ніякі бази знань, жодні методи, 

прийоми, технології не сприятимуть ефективному 

навчанню. Знання свого предмета – це наступна ва-

жлива умова, адже треба знати матеріал, мати міцні 

теоретичні й методичні основи з предмета викла-

дання [9, с. 139].  

Психолого-педагогічні основи навчання, воло-

діння методикою викладання предмета – це насту-

пна важлива умова формування учителя-творця. 

Адже вчитель має володіти всім арсеналом мето-

дичних засобів, знати психологію дитини, уміти бу-

дувати урок, пояснювати матеріал методично впра-

вно [9, с. 139]. Зокрема, учитель образотворчого 

мистецтва повинен володіти основами образотвор-

чої грамоти, досконало знати методику викладання 

цього предмета, знати програму та особливості ви-

вчення всіх тем, уміти методично правильно орга-

нізовувати словесне пояснення послідовності вико-

нання учнями завдання на уроці. 

Особисті якості вчителя, його моральний та 

духовний рівень теж впливають на формування 

творчого педагога. А тому науковцями виділено як 

важливу умову розвитку творчої особистості [9, с. 

139]. 

Бажання вивчати передовий педагогічний дос-

від – наступна умова формування творчого вчителя. 

Це важлива складова самовдосконалення, вічного 

пошуку, відкриття нового. 

Наступними умовами є вміння планувати свою 

роботу, а також потреба вчити цьому дітей; розви-

ток пізнавальних інтересів учнів, студентів; уміння 

та потреба навчати, як ефективно вчитися; потреба 

створювати сприятливий мікроклімат в колективі, 

на занятті; емпатійне ставлення до дітей, що озна-

чає прагнення та вміння відчувати іншого так, як 

себе, а також розуміти внутрішній світ людини, її 

переживання; уміння виділяти головне на уроці, у 
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процесі вивчення певної теми; об’єктивність оці-

нювання; уміння передбачати й корегувати резуль-

тати роботи; створення ситуацій успіху в процесі 

навчання; уміння поставити себе на місце студен-

тів, учнів [9, с. 139 – 140]. 

Тобто, на заняттях із образотворчого мистец-

тва, із метою зацікавлення та розвитку творчої ак-

тивності, пропонуються завдання, що потребують 

творчого вдосконалення, переробки, узагальнення, 

експериментування, самостійна творча робота. Ва-

жливо організовувати на занятті такі навчальні си-

туації, у процесі яких студенти вчитимуться само-

стійно приймати рішення, творчо застосовувати-

муть знання під час практичної діяльності [5, с. 

118].  

Аналіз літературних джерел і педагогічної 

практики свідчить, що творчий учитель-новатор, 

який має інноваційне мислення, інноваційний під-

хід до роботи, намагається формулювати освітні 

цілі з урахуванням інноваційних підходів, вивчати 

навчальний матеріал, ураховуючи індивідуальні 

особливості учнів, студентів, а також інноваційні 

педагогічні особливості; прагне коригувати нав-

чання, ураховуючи всі існуючі критерії.  

Творчий учитель, здатний до інноваційної тво-

рчої діяльності, прагне володіти інноваційними те-

хнологіями, різними формами, активними мето-

дами навчання, сміливо та з бажанням застосовує 

доступні способи рефлексії і самооцінки. Творчий 

учитель приділяє значну увагу розвитку учнів, сту-

дентів під час використання інноваційних техноло-

гій. Такий учитель здатний до діалогізму, тобто має 

бажання, здатність і вміння слухати й чути дитину, 

що є важливим, адже існує вербальні та невербальні 

засоби спілкування. Учитель має організовувати мі-

жособистісний діалог на основі поваги й повної до-

віри до співрозмовника, зокрема учня, студента [1, 

с. 280]. 

Важливо, що творчий педагог бачить, об’єкти-

вно оцінює, а також намагається активно стимулю-

вати пошуки та відкриття учнів, студентів. Учи-

тель, здатний до творчої інноваційної діяльності, 

аналізує зміни в навчальній діяльності, а також ро-

звитку якостей учнів, студентів. Такий учитель сам 

прагне до власного творчого зростання, а також ус-

відомлює важливість цього [1, с. 280]. 

Як свідчать спостереження за освітнім проце-

сом, а також аналіз теоретичних джерел, для розви-

тку творчої особистості має значення все: і наяв-

ність стійкої потреби творити, самовдосконалюва-

тися, і залучення до творчої цікавої діяльності, і 

професійний розвиток майбутніх учителів, і своєча-

сна діагностика рівнів розвитку інтересу до профе-

сії, до знань, а також діагностика рівня розвитку 

творчої активності; і також сприятливий мікроклі-

мат у колективі, а також особистість викладача, 

який є джерелом любові, людяності, знань, інте-

ресу, творчого натхнення, радості та бажання пра-

цювати та самовдосконалюватися.  

До того ж творча активність є найвищим рів-

нем активності людини. Саме тому розвиток твор-

чої особистості – це мета сучасної школи, вищих 

освітніх закладів, сучасної освіти, а також суспіль-

ства в цілому. 

Висновки. Тобто, ми з’ясували, що проблема 

має теоретичну базу. Але питання розвитку творчої 

активності студентів потребує подальшого розг-

ляду. 
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Производственные технологии меняют жиз-

ненный склад людей, процессы мышления и все это 

происходит быстрее и масштабнее, чем в любой 

другой момент истории человечества. Современное 

образование должно идти в ногу со временем и во-

оружать профессиональными навыками для конку-

рентоспособности в завтрашнем мире. 

Компьютеры можно не только запрограммиро-

вать на выполнение многих человеческих задач, но 

и научиться делать что-то для себя, применяя свою 

вычислительную мощность к огромным наборам 

данных. В течение нескольких лет разработки в та-

ких технологиях, как искусственный интеллект, ро-

бототехника, нанотехнологии и 3D-печать, транс-

формируют большинство профессий. Широкий 

спектр профессий требует более высокой степени 

когнитивных способностей - таких как творчество, 

логическое мышление и чувствительность к про-

блемам - как часть их основного набора навыков. 

Для подготовки квалифицированных специалистов 

в области строительства, конкурентоспособных в 

современной реалии, необходимо внедрение BIM 

технологий. 

Существуют различные определения BIM тех-

нологий, но мы можем описать BIM как техноло-

гию компьютерного моделирования, которая 

управляет и генерирует информацию о зданиях по-

средством связанных процессов создания, анализа 

и передачи информационных моделей зданий. 

 Информационные модели зданий состоят из 

объектов и компонентов, каждая из которых содер-

жит информацию, описывающую то, что они пред-

ставляют. Компоненты здания снабжены парамет-

рическими данными для описания его атрибутов 

для использования в таких функциях, как рабочие 

процессы. Поскольку объекты модели связаны друг 

с другом, изменение данных в любом представле-

нии модели будет согласованно обновлять их во 

всех других представлениях. 

BIM технологии также могут рассматриваться 

в соответствии со следующим определением из 
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Национальных стандартов информационного моде-

лирования зданий «Цифровое представление физи-

ческих и функциональных характеристик объекта. 

BIM - это общий ресурс знаний для информации об 

объекте, который служит надежной основой для 

принятия решений в течение его жизненного цикла; 

определяется как существующий от самой ранней 

концепции до сноса» [1]. 

Существует много толкований, касающихся 

BIM технологий, есть много общего, и способ по-

нять BIM технологии - это понять, чем он не явля-

ется. Одно из самых больших заблуждений состоит 

в том, что они состоит из одной модели или базы 

данных. На самом деле это не так, поскольку BIM 

технологии, напротив, состоят из нескольких свя-

занных моделей и баз данных. 

Программное обеспечение для информацион-

ного моделирования зданий использует то, что 

обычно относится к параметрическим базам дан-

ных, в которых все аспекты проектирования здания 

и детали строительства связаны друг с другом для 

упрощения анализа здания. Чтобы уточнить, здание 

моделируется в цифровом виде в трех измерениях, 

так что любые модификации фактической модели 

автоматически обновляются во всех поддерживаю-

щих двумерных видах или углах обзора модели, 

включая не только внешние фасады, но и планы 

этажей здания, разрезы, а также любые внутренние 

фасады. Параметрическая природа хранения дан-

ных может дать много потенциальных преиму-

ществ. BIM - это технологии, интегрированная в 

различные компьютерные программные приложе-

ния как способ потенциального улучшения процес-

сов проектирования и конструкторской документа-

ции, строительства, изготовления, и оценка жиз-

ненного цикла зданий.  

Информационное моделирование зданий - это 

использование и создание согласованной, скоорди-

нированной, вычислимой информации о проекте 

здания в проектной информации, которая должна 

использоваться для принятия проектных решений, 

производства высококачественной строительной 

документации, прогнозирования характеристик 

здания, оценки затрат, планирования строитель-

ства, и, в конечном итоге, для управления и эксплу-

атации объекта [2]. 

Модели BIM технологий - это не просто гра-

фические инструменты, они также являются базами 

данных для информации, которая помогает в авто-

матическом создании чертежей и отчетов, модели-

ровании расписания, анализе конструкции, управ-

лении объектами и т.д. Эти преимущества помо-

гают команде разработчиков принимать более 

обоснованные решения в сотрудничестве между 

членами проектной группы, одновременно умень-

шая или устраняя избыточность данных, повтор-

ный ввод данных, потерю данных, недопонимание 

и ошибки перевода [3]. 

BIM технологии становятся все более популяр-

ными среди разработчиков программного обеспе-

чения при маркетинге их программного обеспече-

ния.  

Проблема с традиционными методологиями 

проектирования состоит в том, что аспект проекти-

рования сообщества AEC традиционно состоит из 

архитекторов, структурных инженеров, инжене-

ров-механиков, инженеров-электриков и множе-

ства других специалистов, которые работают на 

владельцев и клиентов, обычно назначая компо-

ненты здания как два линии в бумажном формате 

или в AutoCAD. Даже после перехода от традици-

онных бумажных носителей к цифровым носите-

лям эти рисунки обычно происходили в относи-

тельной изоляции друг от друга по сравнению с 

тем, как BIM связывает рисунки; хотя калька для 

физических носителей и слои для рисования для 

цифровых носителей позволяют просматривать 

другие двумерные рисунки в качестве под-

ложки, трудно, если не невозможно, разместить все 

остальные соответствующие окончательные или 

текущие чертежи, физические или цифровые, под 

текущим чертежом.  

Информационное моделирование здания мо-

жет потенциально уменьшить такую ошибку среди 

нескольких чертежей, объединяя несколько аспек-

тов процессов проектирования здания в единую 

базу данных информации. С программным обеспе-

чением BIM технологий, здание спроектировано в 

3D, который рассматривает связанные со временем 

вопросы последовательности строительства. Затем 

можно использовать трехмерную модель для созда-

ния высококачественных двухмерных строитель-

ных чертежей. Из-за наличия аспекта параметриче-

ского моделирования в BIM технологиях, введены 

эффективности, которые могут ускорить процесс 

проектирования. 

Чтобы начать проектирование здания и на 

предварительной стадии проектирования, созда-

ются грубые чертежи и эскизы моделей для изуче-

ния таких архитектурных концепций и т.д. В конеч-

ном итоге, архитектор будет использовать различ-

ные инструменты, которые будут использоваться 

для создания окончательного проекта, и, наконец, 

строительные документы, которые обычно генери-

руются в виде серии линий, напечатанных в тради-

ционных 2-D CAD или подобном программном 

обеспечении. Исторически маловероятно, что эти 

несколько этапов процесса проектирования проис-

ходили на одной и той же платформе [4]. 

BIM технологии могут предоставить мощные 

методы объединения этапов архитектурного проек-

тирования, даже на предварительной стадии проек-

тирования.  

 Используя информационное моделирование 

зданий, можно добиться эффективной коммуника-

ции и совместной работы, указав шаблоны обмена 

данными между несколькими моделями продуктов 

здания. Это может быть достигнуто за счет функци-

ональной совместимости, которая описывает необ-

ходимость передачи данных между программными 

приложениями, чтобы обеспечить вклад различных 

участников и приложений в построение данных мо-

дели. С внедрением этих процедур обмена данными 
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в архитектурной практике появились новые спо-

собы передачи знаний и намерений в области про-

ектирования.  

Таким образом, существует много проблем 

внедрения BIM технологий при компьютерном мо-

делировании зданий, но обучение студентов этому 

становится более глубоким и наглядным, что вызы-

вает заинтересованность студентов в профессио-

нальной деятельности. Дальнейшие исследования 

будут посвящены описанию методов и форм внед-

рения BIM технологий в образовательную среду 

профессиональной школы.  
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Abstract 
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Аннотация 

Это факт, что лексический состав языка всегда изменчив. Причины могут быть различные границы 
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Самым изменчивым языковым компонентом, 

постоянно меняющимся, считается лексический со-

став языка. В этом изменении, связанном с обога-

щением языка, отражаются различные историче-

ские периоды в развитии общества. К процессу обо-

гащения относится, прежде всего, процесс 

заимствования слов из других языков. К этим заим-

ственным словам можно отнести экзотизмы, этно-

графизмы и варваризм. Так, как заимствованные 

слова представляют собой факты языка: помимо 

того, что они связаны с лексико-семантической си-

стемой языка, можно более или менее точно опре-

делить состав и число заимствованных слов, боль-

шая часть которых лексикографически зафиксиро-

вана. Появление в тексте заимствованного слова, т. 

е. слова, обладающего определённым лексическим 

значением, не тождественным значению исконного 

слова, вызывается необходимостью, вытекающей 

из коммуникативной функции языка. 

Слово может заимствоваться только тогда, ко-

гда его значение понятно заимствующему языку. 

[6.135] 

В справочной литературе понятие экзотизм в 

большинстве случаев не выделяется в отдельную 

статью. Характерной чертой большинства опреде-

лений понятия экзотизм является то, что к экзотиз-

мам причисляются только реалии из малоизвест-

ных языков. [1.135] 

Экзотизмы - это национальные названия 

одежды, предметов быта, обычаев, обрядов, до-

машней утвари, того или иного народа, той или 

иной страны» [3.120]. Попадая в язык-преемник, 

они сохраняют в своём большинстве национальные 

языковые черты (кроме графического и отчасти фо-

нетического облика) и функционируют как обозна-

чения уникальных, безэквивалентных понятий, не 

имеющих аналогов в принимающем языке. Их 

смысловая функция заключается в передаче коло-

рита исконной культуры носителей язык 

Экзотическая лексика употребляется в различ-

ных текстах и выполняет несколько функций. В 

произведениях, рассказывающих о жизни других 

стран, других народов, экзотизмы выполняют но-

минативную функцию – называют понятия, кото-

рым нет эквивалентов. 

В словаря Жерибило даётся следушее понятия 

этнографизму: «Этнографизм. Название предметов 

или понятий, характерных для быта, хозяйства в 

данной местности. Э. не имеет аналогов в литера-

турном языке. Напр., туес – сосуд из бересты. 

1) Лексемы, используемые в языке, принадле-

жащем определенному этносу и получившие при 

этом распространение в других языках: галушки, 

бир. 2) Лексические диалектизмы, употребляемые в 

определенной местности: панёва – разновидность 

юбки (Ря-занская, Тамбовская, Тульская области), 

налыгач – особый ремень или веревка, привязывае-

мые к рогам волов» [3. 470 стр] 

Варваризм- Иноязычное слово, употребляемое 

при описании чужеземных обычаев, особенностей 

жизни и быта(реалий) для придания изложению 

местного колорита; ср. англицизм, галлицизм, геб-

раизм, германизм, грецизм, 

Иностранное слово (выражение и т. п.), не по-

лучившее прав гражданства в общем языке и быту-

ющее лишь в некоторых специфических официаль-

ных его разновидностях. [3.68 стр] 
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В словаре- справочнике лингвистических тер-

минов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой [5] в опре-

делении понятий варваризм и экзотизм нет суще-

ственных отличий от БСЭ: «варваризм- иноязычное 

слово или выражение, не до конца освоенное заим-

ствующим языком, чаще всего в связи с трудно-

стями грамматического освоения «…» [2]. Обычно 

варваризмы используются при описании чужезем-

ных обычаев, быта, нравов, для создания местного 

колорита [2]. Понятие экзотическая лексика выде-

лено в отдельную статью: «экзотическая лексика- 

слова и выражения, заимствованные из других, ча-

сто малоизвестных, языков и употребляемые для 

придания речи особого (местного) колорита» [2]. 

В Лингвистическом энциклопедическом сло-

варях термины варваризм и экзотизм приводятся в 

статье о заимствованиях. Под иностранными сло-

вами подразумеваются заимствования, под экзотиз-

мами- иностранные слова, обозначающие свой-

ственные чужим народам или странам понятия, а в 

качестве синонимов приводятся еще два термина: 

этнографизмы и регионализмы; под иноязычными 

вкраплениями - новые, редкие заимствования, а под 

варваризмами- заимствования, получившие более 

или менее регулярное употребление [3]. 

На основании определений термина экзотизм к 

данной группе лексических единиц относятся лишь 

номинации реалий из малоизвестных экзотических 

языков (О.С. Ахманова), но при этом само понятие 

экзотизм не выделяется в большинстве случаев в 

отдельную статью. 

Согласно мнению Т.В. Новиковой, экзотизмы 

- это такая иноязычная лексика, которая привлека-

ется для описания жизни другого народа, его быта, 

культуры, обычаев и т.д. [Новикова 2003:36]. Ос-

нову экзотической лексики составляет лексика эт-

нографическая. 

К экзотической лексике относятся названия де-

нежных единиц (англ, dollar - рус. доллар - нем. der 

Dollar); названия людей по роду занятий (бобби - 

прозвище полицейского в Англии); названия жи-

лищ (вигвам - индейский вид жилища); названия 

блюд и напитков (пудинг - английское блюдо); 

названия учреждений (парламент - орган власти в 

Англии). 

Основная смысловая и стилистическая функ-

ция экзотизмов - создание «эффекта присутствия» 

при описании жизни других народов [4]. 

Вопрос о так называемой «экзотической лек-

сике», или «экзотизмах», неизменно привлекал 

внимание исследователей.Это проблема является 

важнейшей и по сей день так как с помошью этих 

выше указанных компонентов обогащается язык и 

культура 
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Abstract 

The article considers religious tourism as a form of social interaction and its specifics. It is determined that 

modern tourism, including religious, plays a huge role in society and has become a unique large-scale global 

industry, and tourist (religious) resources are an important part of the national wealth of many countries. Religious 

tourism is defined as a phenomenological sphere of practical realization of religious trips. The main forms of 

religious tourism, such as pilgrimage, sightseeing tours on religious issues and specialized tours for pilgrimage 

and excursion purposes are analyzed. A description of the needs that meet different forms of religious tourism. 

Анотація 

В статті розглянуто релігійний туризм як форму суспільної взаємодії та його специфіку. Визначено, 

що сучасний туризм, у тому числі й релігійний, відіграє величезну роль у суспільстві та став унікальною 

масштабною світовою галуззю, а туристичні (релігійні) ресурси є важливою частиною національного ба-

гатства багатьох країн. Визначено релігійний туризм як феноменологічну сферу практичної реалізації по-

дорожей релігійної спрямованості. Проаналізовано основні форми релігійного туризму, такі як паломниц-

тво, оглядові екскурсії з релігійних питань та спеціалізовані тури з паломницькими та екскурсійними ці-

лями. Надано характеристику потреб, які задовольняють різні форми релігійного туризму.  
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Важливість туризму в житті сучасного суспіль-

ства останніми роками значно зросла. Сьогодні ту-

ризм активно розвивається, люди почали багато-

значно подорожувати ‒ в освітніх, релігійних, рек-

реаційних цілях, тому це також стало туризмом. Він 

відіграє настільки величезну роль у суспільстві, що 

став унікальною масштабною світовою галуззю, а 

туристичні ресурси є важливою частиною націона-

льного багатства багатьох країн. 

Однією з перших спроб наукового розуміння 

феномену туризму були зроблені представниками 

західної науки. Так Д. Маккенел розглядав туризм 

з точки зору теорії розваг, розглядаючи туристів як 

модель «загальної» сучасної людини, типового 

представника середнього класу (modern-man-

ingeneral). В своєму досліджені найважливішим фа-

ктором формування туристського досвіду він ви-

значав особливості сприйняття жителя мегаполісу, 

на яке впливає швидка зміна образів та багатомір-

ність інформації. Дж. Куллер вважав, що пізнава-

льна діяльність туристів будується за допомогою 

знаків, природа туризму ‒ це сукупність знаків та 

символів феномену туризму, які будуються на ос-

нові розподілу повсякденного та незвичного. Тури-

стичний об’єкт не є привабливим сам по собі, але 

виступає як ознака особливості, як «відмінна 

ознака» туристичного об’єкта. Дж. Уррі визначав 

туризм як дозвілля протиставлене практиці повсяк-

денного життя, а також ввів термін «туристичного 

пристального погляду» (tourist gaze) в методологію 

вивчення туристичної сфери, маючи на увазі ціліс-

ність та відмінні риси пізнавальної діяльності тури-

стів. На думку Дж. Уррі, туристичний погляд зосе-

реджується на інших обʼєктах, ніж в буденному 

житті (ландшафт, пейзаж, пам’ятки), але, з іншого 

боку, об’єкти, на які туристи звертають увагу, 

включають в себе «різні форми соціальних стерео-

типів». К. Роджер, в свою чергу, стверджував, що 

структура сприйняття туриста включає візуальні, 

текстові та символічні уявлення, створені ЗМК, що 

такі образи надзвичайно потужні у формуванні 

сприйняття місця і що турист приймає саме цю ве-

рсію реальності. 3. Бауман, аналізуючи фігури па-

ломника, бродяги чи туриста з токи зору філософ-

сько-історичної перспективи, зазначав, що вони ві-

дігравали роль яскравих парадигматичних 

прикладів культурної та просторової ідентичності. 

З. Бауман визначав, що «туризм колись існував у 

межах суспільної дії (але якщо бродяга був маргі-

налом, то туризм за його участтю був маргінальною 

діяльністю), але зараз він перемістився до центру 

(як типаж та як діяльність)» [3]. 
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Не менш важливим для вивчення феномену ту-

ризму стає комунікативний підхід, особливо в су-

часному суспільстві, де міжкультурна комунікація 

має надзвичайне значення як джерело інформації 

про іншу соціокультурну сферу. Феномен туризму 

як сфера практичної реалізації подорожей, а також 

прикладна діяльність учасників та організаторів ту-

ризму розглядається з точки зору діяльнісного під-

ходу. Слід зазначити роль просторових структур у 

дослідженні феномену туризму, що дозволяє про-

аналізувати динаміку аксіологічних, інституційних 

основ цього феномену, пов’язаних із комунікатив-

ним аспектом формування соціокультурної іденти-

чності сучасного туриста. Соціально-філософська 

методологія дозволяє пояснити та проаналізувати 

туризм як цілісне соціальне явище та як важливий 

фактор формування соціального простору на рівні 

суспільства, соціуму та особистості. 

Історія подорожей та туризму має глибоке ко-

ріння і пов’язане з основними віхами розвитку люд-

ської цивілізації, але саме туризм XX століття, мас-

штаби туристичних потоків та вплив туристичних 

рухів мали істотний вплив на динаміку розвитку су-

спільства. Масовий туризм, як соціокультурне 

явище та галузь економіки, виявив себе світові у 50-

х роках XX століття, коли став продуктом масового 

суспільства. Культура на рубежі XX-XXI століть 

характеризується великою кількістю пересічних 

або незалежних реальностей, нелінійністю, склад-

ністю, яка розуміється як складність системи, яка 

самоорганізується. Характер суспільства, рівень 

культури визначає характер і структуру потреб, як 

на індивідуальному, так і на суспільному рівні. В 

умовах інформаційного суспільства, залишаючись 

незмінними за своєю природою, потреби змінилися 

за якістю та кількістю, але зберігаючи розуміння, 

яке має велике значення для особистості.  

Також змінилася ієрархія мотивації людської 

діяльності. У системі мотивації починають перева-

жати фактори внутрішнього розвитку особистості 

та міжособистісної взаємодії, міжкультурна кому-

нікація. Зі зміною мотиваційної структури новий 

тип особистості починає орієнтуватися не на мак-

симізацію матеріального споживання, а на досяг-

нення рівня самореалізації та створення інтелекту-

ального та творчого потенціалу. Фундаментальні 

зміни ціннісно-культурних стереотипів призвели 

до зміни моделі особистості у формуванні єдиних 

основ загальної людської культури. Закрита стати-

чна стать людини в індустріальному суспільстві 

стала рухливою та динамічною. Турист, як носій 

рухливої, динамічної культури, має екстравертне 

ставлення до світу завдяки соціально-просторовій 

мобільності сучасного туризма. Мобільність сього-

дні може бути визначена як чинник самовизначення 

молоді, середнього класу та заможних пенсіонерів. 

У постіндустріальному суспільстві спостерігається 

тенденція до просування туризму як до способу на-

буття універсального світогляду, тим самим підкре-

слюється соціально позитивний статус туриста. 

В даний час активно розвиваються різні пізна-

вальні напрямки, включаючи релігійний туризм. 

Такий напрямок туризму, як релігійний (паломни-

цький) туризм, спрямований на відвідування релі-

гійних святинь та духовне вдосконалення, став 

більш затребуваним в останнє десятиліття на тури-

стичному ринку, особливо на Заході. Відносно не-

щодавно релігійний туризм був включений до спи-

ску доступних видів туризму, прийнятих Світовою 

організацією туризму. У той же час традиції покло-

ніння святим місцям сьогодні активно відроджу-

ються з розвитком релігійного туризму. Паломни-

цькі подорожі стають надзвичайно популярними в 

останні роки. Релігійний туризм починає відігра-

вати важливу роль у системі міжнародного та вну-

трішнього туризму певних держав світу, коли їх на-

селення постійно приєднується до паломництва та 

екскурсійних поїздок по святих місцях й до релігій-

них центрів. Дехто приєднуються до участі у релі-

гійних церемоніях, релігійних обрядах та молитвах, 

до здійснення жертвопринесення, інші ‒ прагнуть 

краще пізнати релігію, долучитися до духовних до-

сягнень [4]. 

Релігійний туризм ‒ це самостійний вид тури-

зму, який має свої різновиди: паломницький туризм 

та релігійний туризм, орієнтований на екскурсійні 

пізнавальні подорожі. Турист, який подорожує в ре-

лігійних цілях, ‒ це той, хто подорожує поза зви-

чайною обстановкою більше року, щоб відвідати 

священні місця та релігійні центри. Під релігійний 

туризм необхідно розуміти діяльність щодо на-

дання послуг та задоволення потреб туристів, які 

подорожують до священних місць та релігійних 

центрів поза їх звичним середовищем існування. 

Але існують певні розбіжності у визначенні понять, 

які відносяться до релігійного туризму (див. табл. 

1). 
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Таблиця 1  

Поняття релігійного туризму. 

Вид ту-

ристсь-

кої дія-

льності 

Визначення поняття Джерело 

Палом-

ництво 

як один із аспектів духовної діяльності церкви, маючи давні ко-

ріння, є формою богослужіння та поклоніння пастви, відвідування 

богослужінь у святих місцях та здійснення молитовного спілку-

вання з віруючими інших помісних церков як вираження єдності та 

соборності Православнаї церкви за вченням Святого Писання, Все-

ленських соборів та Святих отців. 

Матеріали міжнаро-

дної паломницької 

конференції. Київ. 

22 жовтня 2010 року 

Релігій-

ний ту-

ризм 

вид діяльності, повʼязаний з наданням послуг і задоволенням пот-

реб туристів, що прямують до святих місць і релігійних центрів, які 

знаходяться за межами звичайного для них середовища. 

Бабкин А.В. Спе-

циальные виды ту-

ризма. Учебное по-

собие, 2008. Ростов-

на-Дону 

Туризм 

тимчасові виїзди (подорожі) людей в іншу країну або місцевість, 

відмінну від місця постійного проживання на термін від 24 годин до 

6 місяців протягом одного календарного року або з вчиненням не 

менше однієї ночівлі в розважальних, оздоровчих, спортивних, гос-

тьових, пізнавальних, релігійних та інших цілях без заняття діяль-

ністю, оплачуваною з місцевого джерела (франц. tourisme - від tour 

- прогулянка, поїздка). 

М. Б. Биржаков. 

Введение в туризм: 

Учебное пособие. 

Изд-во Герда, 2004. 

 

Паломницька або релігійна екскурсія ‒ одна з 

найдавніших форм туризму з глибоким історичним 

корінням. Одним з перших туристів були середньо-

вічні паломники. Досить широкий спектр релігій-

ного туризму слід спочатку розділити на чотири 

найпоширеніші світові конфесійні напрямки: хрис-

тиянство, іслам, іудаїзм та буддизм [2].  

Паломницький туризм, в свою чергу ‒ це різ-

новид релігійного туризму, який здійснюється віру-

ючими різних конфесій по святих місцях. Основ-

ним елементом паломницького туризму є екскурсії, 

але вони не є його основною метою, яка полягає в 

богослужінні, молитві та поклонінні святині та свя-

тим місцям. Паломники (pilgrims) ‒ узагальнене 

найменування мандрівників, чия мета паломництво 

[7]. Як аспект туризму, паломницькі тури є відно-

сно новим явищем в сучасній туристичній індуст-

рії, хоча люди почали подорожувати так ще у дав-

нину, тому й більшість світових релігій мають тра-

диції паломництва. 

Релігійний туризм обговорюється у багатьох 

популярних туристичних журналах, але з наукової 

точки зору це питання вирішується ще дуже скро-

мно. Але існують приклади, коли саме наукові дос-

лідження дають поштовх для розвитку туристичних 

дистинацій, які мають релігійні памʼятки. Так, на-

приклад, всі дослідники, які вивчали шлях Святого 

Іакова, як першу паломницьку подорож, сходяться 

на тому, що його паломництво мало величезне сус-

пільне значення. Так, іспанці давно звикли до того, 

що існує особлива стежка, якою мандрували віру-

ючі чи невіруючі століттями. Завдяки знанням про 

цей шлях розвинулися багато нерелігійних життє-

вих просторів: творчі, економічні, політичні, урба-

ністські тощо, що в свою чергу призвело до розро-

бки багатьох наукових напрямів з цієї теми [7]. В 

Іспанії існує Асоціація послідовників шляху Свя-

того Іакова, яка визначає та підкреслює багато важ-

ливих речей у паломництві: прояви віри протягом 

паломницької подорожі, під час якої людина думає 

про відвідування могили Апостола; живий контакт 

з природою; хороші фізичні вправи, які гармонізу-

ють душу та тіло; задоволення від різноманітної ку-

льтурних об’єктів, які зустрічаються на шляху; мі-

жособистісні та міжкультурні комунікації палом-

ників.  

Існує три основні форми релігійного туризму: 

паломництво; оглядові екскурсії з релігійних пи-

тань; спеціалізовані тури з паломницькими та екс-

курсійними цілями. Географія паломницьких турів 

досить широка і залежить від віри у сповідь ‒ Ти-

бет, Ізраїль, Італія, Індія, Китай, Непал, Греція, св. 

Афон та багато інших. Екскурсія зазвичай займає 

від 5 до 10 днів, в цей період паломники відвідують 

основні релігійні місця, свята та церковні заходи. 

Релігійні подорожі мають три основні цілі. Перша 

та найпоширеніша ‒ візит до сакральних місць своєї 

релігії. Віруючі їдуть у місця, де відбувалися чи 

траплялися легендарні, важливі події: з давніх часів 

багато паломників, які завітали до Мекки, Єруса-

лиму, Голгофи, Ватикану, православних церков та 

великих буддійських храмів. Ще у середньовіччі 

люди вірили, що їхні молитви мають особливий 

ефект в «центрах віросповідання», які можуть бути 

пов’язані з іменем пророка, святого або з божим 

знаком, та такі місця завжди акумулювали безліч 

паломників.  

Наприклад, головним паломницьким центром 

у Франції сьогодні є Лурд (Lourdes), який у сере-

дині XIX ст. був розташоване в самому серці Піре-

неїв. Це місто було осіянне появою Діви Марії Бер-

надетти Субіроу в гроті Массабʼєль. Однак не лише 

світові релігії мають такі центри. Повторний інте-

рес до давніх, язичницьких релігій спонукає людей 

шукати старовинні храми (капища) ‒ слов’янські 
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або кельтські, які також стають місцями сили, 

пам’яті та паломництва сучасних людей. Друга 

мета ‒ відновлення. Шалена віра, що святі мощі, 

ікони, вівтарі чи дотик до папської руки мають ці-

лющу силу, неминуче живе в людині. Важко точно 

сказати, що саме лікує людей: вперта віра (також 

ефект плацебо) або ефект надприродних сил. Але 

факти продовжують залишатися фактами: каліки 

піднялися на ноги, сліпі прозрівали, а прокажені по-

збувалися своєї хвороби. Менш помітне духовне 

зцілення, коли спокутувати гріх чи осягнути істину 

під керівництвом мудрого вчителя, в цьому відно-

шенні релігійні подорожі завжди були схожі і на 

Сході, і на Заході. Для того, щоб стати кращим, 

бути розумнішим, спокутувати свої гріхи, людина 

повинна пройти випробування, так, коли середньо-

вічні духівники накладали покуту, вимагаючи зро-

бити паломництво, та іноді вимагали пройти шлях 

босоніж або в одній сорочці. Звичайно, зараз рідка 

можна зустріти паломників, які перетинають босо-

ніж Шенгенську зону, але все ж інтерес до божого, 

надприродного ‒ пізнати, побачити, причаститися ‒ 

величезний. Третя ціль дуже земна і людська: ціка-

вість. Як православний, католик або атеїст, людина 

все ще може поїхати до Мекки, щоб спостерігати за 

релігійними діями, в процесі чого люди не лише 

відвідують храм, але й намагаються потрапити на 

службу. Навіть якщо це інша релігія ‒ але природна 

цікавість, спрага до знань призводить людину до 

мечеті чи буддійського храму, католицького мона-

стиря чи православної церкви. Більшість єпархіаль-

них адміністрацій запровадили сьогодні зовнішньо-

економічні відділи управління, які регулювали пи-

тання паломництва. 

Будучи невід’ємною частиною сучасної індус-

трії туризму, релігійний туризм формує зростаю-

чий попит на такі туристичні пам’ятки як собори, 

мечеті, культові музеї та духовні центри. Сьогодні 

понад 90% об’єктів затребуваних світових туристи-

чних об’єктів певним чином пов’язані з культом чи 

релігією, які актуалізуються зараз або вже втратили 

своє значення, або були забуті. Насамперед це про-

являється в Росії та Україні з їх багатою різномані-

тністю православних храмів, монастирів та культо-

вих споруджень різних релігій [6]. Особливо ця те-

нденція почала проявлятися в епоху 

інтернаціоналізації, під час посилення діалогу ку-

льтур, а також завдяки зростанню туристичної га-

лузі, вдосконаленню транспортних засобів та форм 

зв’язку, коли люди стали мати більше можливостей 

відвідувати святі місця «своєї релігії». 

Ринок релігійного туризму в Росії та Україні 

почав активно розвиватися лише в останнє десяти-

ліття, тому він все ще дуже молодий. Частково це 

відбувається тому, що в місцевих ЗМК недостатньо 

інформації щодо цього виду туризму. Лише за 

останні 3-4 роки кількість туристів, які здійснюють 

паломництво до місцевих релігійних святинь, а та-

кож які прямують за кордон з релігійними та освіт-

німи цілями, значно зросла. Основні напрямки та-

ких поїздок ‒ Ізраїль, Італія, Греція, Кіпр, Туреч-

чина, Саудівська Аравія тощо. Найбільшого 

поширення в нашій країні отримали такі релігійні 

напрями, як християнство (православ’я та католи-

цизм), іслам та іудаїзм, але традиційна відсутність 

багатьох зручностей не сприяє підвищенню інте-

ресу до цього виду туризму та виведенню його на 

належний рівень розвитку. 

Таким чином, паломництво ‒ це не стільки ма-

ндрівка в далеку країну, скільки процес її пізнання 

та знайомство з оточуючими та з самим собою. Па-

ломництво не є настільки унікальним та не є єди-

ним в своєму роді феноменом, а походить від більш 

ширшої суспільної системи. Аксіологічний аналіз 

специфіки релігійного туризму повинен зосереджу-

ватися на різних функціях, які виконує паломниц-

тво, враховуючи ті потреби, які задовольняються 

завдяки такому виду діяльності (див. табл. 2) [5]. 

Таблиця 2.  

Характеристика потреб, які задовольняє релігійний туризм 

Потреби Характеристика 

Людські 

потреби 

Потреба в повсякденному відпочинку та зануренні у духовний світ, що є сприятливим для 

фізичного та психічного здоров’я  

Соціальні 

потреби 

У індивідуалістичному суспільстві, де люди все менш спілкуються віч-на-віч, паломниц-

тво відіграє комунікативну роль та сприяє єдності людей 

Культурні 

потреби 

Під час паломництва найчастіше відбувається комунікація між великою кількістю людей, 

носіїв різних культур. Так, тривалий час шлях Святого Іакова використовувався як засіб 

обміну ідеями та стилями в мистецтвах та культурними рисами різних країн. Сьогодні цю 

стежку називають головним культурним та релігійним маршрутом Європи  

Економічні 

потреби 

Проходження святого шляху пов’язане зі споживанням продуктів та послуг, оплатою про-

живання, завдяки чому з’являється нова економічна інфраструктура на користь тих про-

вінцій, якими проходить паломницький шлях 

Політичні 

потреби 

У стародавні часи в Іспанії паломництво служило об’єднанню християн проти мусульма-

нських нападів, а зараз може слугувати їх інтеграції в європейську політику 

Релігійні 

потреби 

Для багатьох мандрівників паломництво ‒ це шлях духовності та медитації, необхідний у 

сучасному світі, де велика увага приділяється лише матеріальному 

 

Основні згадані риси характерні для будь-

якого паломництва, незалежно від мети подорожі, 

єдине, що змінюється, ‒ це релігійний напрям. Але 

не важливо, до якої релігії належить паломництво, 

головне ‒ воно змушує задуматися про щось дуже 

важливе та глибоке.  

Таким чином, релігійний туризм знайомить 

людей з історією святих місць, життям та побутом 
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святих, а також з церковним мистецтвом. Сучасні 

мотиви паломництва дуже різняться, від звичайної 

цікавості до подорожі до подорожі до святинь своєї 

віри, від прагнення зміцнити віру до бажання поз-

бавитись хвороби, тому такі паломники буквально 

відвідують всі святі місця планети ‒ адже це іноді 

єдина надія чи шанс на поновлення здоров’я. Час 

минає, а кількість людей, які прагнуть підтриму-

вати свої релігійні переконання та поклонятися свя-

тиням, як і століття тому, не зменшилася, а навіть 

збільшилася, тим паче зараз є можливість відвідати 

святі місця без особливих труднощів. Напрями па-

ломницьких турів різноманітні завдяки різноманіт-

ності вибору святинь, визнаних у всьому світі в ре-

лігійному масштабі. Іноді в селах з населенням не 

більше ста жителів є маленькі церкви, які мають ве-

лику священну силу, та віруючі їх визнають, прої-

жджаючи тисячі кілометрів. Багато паломників 

впевнені, що молитва є більш дієвою чи більш ефе-

ктивною в деяких місцях, які будь-яким чином 

пов’язані з їх релігією. Сучасні паломники користу-

ються послугами туристичних компаній, особливо 

тих, які працюють в цьому напрямку. Метою пало-

мницького туру може бути відвідування місць, у де-

яких випадках це можуть бути озера, джерела, пе-

чери, річки, пов’язані з історичними чи сакраль-

ними подіями, персоналіями чи легендами, які 

мають визначальний вплив на характер паломниць-

кого туру [1]. 

Паломницькі тури ‒ дуже інформативний та 

корисний вид туризму, з великою часткою на-

вчально-пізнавальних компонентів. Під час палом-

ництва туристи мають чудову можливість дізна-

тися про духовні традиції будь-якої релігії, про іс-

торію, традиції, легенди стародавніх монастирів та 

храмів. Паломники можуть приймати участь у релі-

гійних обрядах, отримувати благословення або спі-

лкуватися в монастирях і храмах зі священиками. 

Паломництво ‒ чудовий навчальний інструмент, у 

стародавні часи найчастіше саме монастирі та 

храми ставали культурними та інформаційними 

центрами. Саме у монастирях народилося багато 

прикладних ремесл, збиралися бібліотеки, й більше 

того, більшість монастирів та храмів є архітектур-

ними комплексами. Загалом такі екскурсії будуть 

цікаві як віруючим, так і всім, хто цікавиться істо-

рією певної країни чи її релігією. Різниця між пало-

мницьким та релігійним туризмом на основі екску-

рсій полягає у визначальних напрямках призна-

чення: тут представлені можливості розміщення та 

харчування туристів, особливості маршруту екску-

рсії, вибір об’єкта відвідування, зміст та форма по-

їздки. 

Так, для груп з релігійно-екскурсійних цілями 

розміщення в готелі з великою кількістю розваг та 

скоромною їжею в ресторані чи кафе в дні посту 

може не бути пов’язане з оцінкою якості туру, тоді 

як для паломника цей факт може стерти всі інші зу-

силля турфірми, створюючи психологічний диско-

мфорт та емоційний стрес. На відміну від релігій-

ного туру, паломницька екскурсія включає не лише 

відвідування та кваліфіковані огляди храмів, мона-

стирів, священних місць, святих джерел тощо, а й 

справжню участь паломника у релігійному житті 

храму, або монастирю, можливість брати участь у 

богослужіннях. Релігійно-пізнавальні та паломни-

цькі тури насамперед поєднують основні маршрути 

екскурсії та відображають об’єкти, які спричиня-

ють зміну цих критеріїв, коли паломництво назива-

ється паломництвом. У той же час ці тури переслі-

дують різні цілі: паломницький тур передусім мо-

тивований релігійно, оглядова екскурсія ‒ 

інформаційна. Різниця в цілях, різниця у підборі та 

використанні методичних прийомів показу та роз-

повіді, стилі спілкування з групою, використання 

спеціальної лексики тощо. Корисно залишитися в 

монастирях. Все, що його оточує, має емоційний 

вплив: архітектура, живопис, іконопис, церковні гі-

мни, молиться людей. Все це створює ілюзію пере-

ходу до іншого чистішого та красивішого світу, ніж 

навколишнє середовище, така реальність є більш 

заспокійливою і зрозумілою, адже люди церковної 

громади відчувають почуття гармонії, властиве 

слов’янському менталітету. Тут люди долучаються 

до нового способу життя, монастир ‒ це приклад 

для них уподобання духовного. Тому історичні мо-

настирі на Русі стали центром привабливості для 

паломників та віруючих. 

Таким чином, потрібно визначити, що даний 

тип туризму впливає на розвиток та розширення ту-

ризму в різних країнах, але не достатньо розвинен. 

Його особливість полягає в позитивному впливі не 

тільки на фізичний стан людини, але і на психоло-

гічний й духовний. Не потрібно бути глибоко релі-

гійною людиною для того, щоб здійснити паломни-

цтво: багато хто сприймає це як просто подорож 

або можливість кинути виклик самому собі, дізна-

тися щось нове про себе. Так, на прикладі розвитку 

іспанського релігійного маршруту можна зробити 

висновок, що паломницький туризм може виходити 

на міжнародний рівень, а релігійні об’єкти можуть 

стати головною визначною пам’яткою як окремих 

регіонів, так і всієї країни та зіграти важливу еконо-

мічну роль розвитку туристського регіону. Тому 

необхідно звернути пильну увагу на розробку від-

повідних релігійних туристичних маршрутів, скла-

дання путівників для відвідувачів, паломників, ту-

ристів до історичних та сакральних місць, а також 

на професійну та відповідну підготовку необхідних 

кадрів екскурсоводів з релігійних питань.  
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Abstract 

Resorting to the concepts of "real" and "conditional", reflecting the specifics of the network mentality and the 

modern world order, which blurs all boundaries and norms, we identify some obvious paradoxes associated with 

the strengthening of the role of conditionality in culture, excessive appeals to the legitimacy of which resonate 

with appearance, visibility, imitation, simulacrum, plunging us into an illusory world. In a situation of virtualized 

"freedom", a person becomes a vulnerable "target", a convenient field for manipulating "completely conditional" 

values and forms of life creation. Hence, the question of the boundaries of the conventional and the real in the 

cultural practices of modern man, the carrier of "net-thinking", is important.  

Аннотация 

Прибегая к концептам «реальное» и «условное», отражающим специфику сетевой ментальности и со-

временного миропорядка, размывающего всякие границы и нормы, мы выявляем некоторые очевидные 

парадоксы, связанные с усилением роли условности в культуре, чрезмерные апелляции к правомерности 

которой резонируют кажимостью, видимостью, имитацией, симулякром, погружая нас в иллюзорный мир. 

В ситуации виртуализованной «свободы» человек становится уязвимой «мишенью», удобным полем для 

манипулирования «насквозь условными» ценностями и формами жизнетворчества. Отсюда представля-

ется важным вопрос о границах условного и реального в культурных практиках современного человека, 

носителя «net-мышления». 
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Прежде всего, заметим: по всей видимости в 

своей жизни человек в силу «природно – генетиче-

ской» или иной склонности, в той или иной форме 

сталкивался с «событием» художественно-творче-

ской деятельности, которая в научной литературе 

присутствует в виде концепта «субъектно-художе-

ственно-творческой деятельности как одного из 

приемлемых способов организации и «усвоения 

опыта творческой деятельности» [7, с. 76]. И это по-

нятно, ведь наша жизнь организована с определен-

ной степенью относительности и «разумности». 

Однако когда мы попадаем в сферу «прекрасного», 

в мир эстетических культурных феноменов и начи-

наем заниматься творчеством во всем его широком 

диапазоне (от музыкального искусства, театраль-

ных практик до культурного проектирования), мы 

сталкиваемся с другой моделью организации дан-

ной реальности и иной парадигмой эстетической 

коммуникации и творческого процесса соответ-

ственно. Главным средством визуальной эстетической 

коммуникации и кульминацией творческого процесса 

выступает художественный образ и его сущностная ха-

рактеристика, благодаря которой возникает условность 

как свойство отражения мира искусства особым, 

поэтическим способом. А именно - посредством 

трансформации не только реальности фактов, но и 

эмоционально-психологического состояния автора, 

создающего «ткань» художественного образа. То 

есть, в мире искусства, в художественных практи-

ках процесс создания, реконструкции произведения 

искусства осуществляется ходе эстетического вос-

приятия - переживания, сопровождаясь актом пред-

варительной эмоции, на основе которой, соб-

ственно, и формируется художественный образ, до-

полняясь всем богатством нашего воображения. 

Само же событие «смыслового раскодирования» 
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имеет важное значение для «… обеспечения интер-

претационной целостности произведения, которое, 

«дефинирует» свой смысл через форму, структуру, 

игру всех своих элементов» [9, с. 10]. Это значит, 

что целостность процесса эстетической идентифи-

кации образа достигается, в том числе, за счет 

условного его «прочтения» (смыслового и визуаль-

ного) - как обязательного элемента создания и по-

следующего бытийствования произведения искус-

ства, и в этом смысле мир искусства в совей каче-

ственной специфике объективно условен. 

Примечательно, что в осмыслении современ-

ного театрального искусства популярны тенден-

ции, развивающие эстетическую парадигму услов-

ности, отдающие приоритеты месту и роли «актив-

ной, повышенной, а то и абсолютной условности в 

актерской профессии. В таком случае главное ак-

терское правило традиционной, классической теат-

ральной модели, согласно которому актер должен 

идти «от себя» к образу», отодвигается на перифе-

рию театральной режиссуры, уступая место другой 

установке, склонной к сценической стилизации, 

«реконструкции» образа, в результате чего достига-

ется отношение максимальной отстранености ак-

тёра от образа своего героя. Данный пример демон-

стрирует разное отношение к услвоному и разное 

понимание условности» (в нашем случае «художе-

ственной условности». Одновременно нужно при-

знать: условность все более решительно проникает 

в нашу «земную повседневность», завоевывает 

наше реальное жизненное пространство, наш «жи-

зенный мир», развивая свою коммуникативную 

функцию. Обретая игровой характер, условное ак-

тивно втягивает наших современников в кругово-

рот «недействительной», виртуальной реальности, 

наполненной рисками и соблазнами одновременно, 

проблематизируя проблему реального и условного, 

действительного и иллюзорного в современной 

культуре. Особенно это заметно в социальных се-

тях, новейших практиках и моделях коммунициро-

вания. И это понятно: «На рубеже столетий мы с 

очевидностью обнаруживаем новую социокультур-

ную реальность, имеющую аналоги как в природно-

материальной действительности, так и связанную с 

доминированием различного рода сетей, сетевых 

структур и дискурсов в обществе» [5, с. 76]. Но но-

вые коммуникации при всей своей позитивности 

имеют негативную сторону, когда взамен потреби-

телю продуктов культуры предлагаются симуля-

кры, в неявном виде замещающие оригиналы, по 

сути, это «превращенные формы» культурных фе-

номенов.  

Напрасно оспаривать очевидное: сегодня все 

чаще и в реальной жизни, и в виртуальном мире мы 

рискуем быть вовлеченными в игровые форматы 

деятельности и творчества, оказаться «в сетях» 

кажимости, видимости «настоящего». В этом слу-

чае возникает проблема границ условности как есть 

меры возможного и допустимого в любом виде по-

знавательно-творческой деятельности человека.То 

есть, с одной стороны, всем очевидно, что сегодня 

мы живем в мире, где знания диффундируя друг в 

друга, несут в себе конгломерат значений, смыслов, 

коннотаций и не имеют однозначной интерпрета-

ции, в том числе в сфере искусства, Так, на общем 

фоне стилевого разнообразия современное неакаде-

мическое изобразительное искусство заметно де-

монстрирует усиление роли авторской условности, 

по мере чего свою ценность приобретает особая ма-

нера, почерк, стиль Мастера, оригинальный худо-

жественный язык. Тоже наблюдается, скажем, в те-

атральной сфере, в искусстве театра. Все это вполне 

приемлемо (но не является, на наш взгляд, нормой) 

на фоне общих интеграционных процессов. С дру-

гой же стороны, чрезмерные апелляции к правомер-

ности авторской условности, становятся имита-

цией, маскирующей недостаток (а то и отсутствие) 

необходимых знаний, не способствуя утверждению 

подлинной художественной культуры. Обобщая 

наши рассуждения укажем на парадоксальность та-

кого процессов, объективных по своей сути, но со-

мнительных с точки зрения аксиологического кон-

текста такого рода «раздвоения». Отчасти поэтому 

представляется, что, не взирая на ситуативную спе-

цифику эпохи, отмеченную нами ранее, и на непо-

пулярность каких бы то ни было жестких демарка-

ционных линий и этических нормативов, остаются 

определенные «обязательства» современного чело-

века перед культурной традицией и ее неизмен-

ными ценностными императивами. Особенно это 

касается тонкой духовной сферы, которую во мно-

гом формирует искусство. Согласимся с Д.Б. Лит-

виной, в том, что «Эстетически детерминирован-

ным художественный образ становится и тогда, ко-

гда воссоздаваемая личность исключительно 

сложна и противоречива» [9, с. 152]. Обратим вни-

мание, что рассматриваемый аспект приобретает 

остроту в связи с экспансией масс-культуры, сете-

вых медиа-техногогий, претендующих на роль «вы-

сокого искусства» в сознании и восприятии массо-

вого потребителя Интернет пространства. В этих 

условиях возникает вопрос – о степени виртуаль-

ной свободы мыслительно – творческого дискурса 

«человека - виртуального», носителя нового «net-

мышление». Равно как и вопрос о «разумных» фор-

мах самовыражения множества субкультурных 

творчески ориентированных сообществ. 

Строго говоря, не взирая на приоритетность 

многочисленных концепций культуры (культура 

как игра, культура как коммуникация и пр.), везде 

присутствует определенная мера ее условности и её 

безусловность для вовлечённых в неё. То есть, в су-

ществе своем, только через бинарную оппозицию 

«условного» и «безусловного» возможно сущност-

ное понимание каждой стороны в отдельности и 

диалектической их взаимосвязи. При том, что мера 

и граница условности – безусловности не имеет 

строгих фиксаций ни логических, ни рефлексивно – 

эстетических, что в наиболее ярком виде проявля-

ется в мире, в котором «живут своей жизнью» эсте-

тические феномены, к которым мы привыкли «при-

вязывать» эпитеты «творчество», «наслаждение» 

«красота», гармония». Однако на сегодняшний 

день полемичность, открытость вопроса о границах 

художественной условности, ее концептуальном 

наполнении, обостряя проблемную напряженность 
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в данной области, порождает двойственные тенден-

ции, диапазон которых весьма широк (от откро-

венно спекулятивных и конъюнктурных до пози-

тивно ориентированных, открывающих новые 

творческие горизонты. На этом фоне проблематика 

художественной условности в искусстве приобре-

тает особую значимость.  

На данном основании мы убеждены в необхо-

димости культурного просвещения наших совре-

менников, направленных не просто на их приобще-

ние к миру прекрасного», к «высокому искусству». 

Но и на привитие навыков искусствоведческого 

анализа произведений искусства, с тем, чтобы чело-

век умел «разумно» отрефлектировать их смысло-

вое и идейное содержание. А если сумеет, то и да-

лее двигаться на этом пути (скажем, узнать подчерк 

и манеру мастера, проинтерпретировать запавший 

в душу, поразивший художественный образ, 

«вжиться в образ» героя сценического действа и пр. 

Все это, на наш взгляд, окажет даже «случайному» 

в искусстве человеку хорошую услугу в его интел-

лектуальном и общем культурном развитии, а не 

сделает из него просто «прохожего». Согласимся с 

В.И. Даренским в том, что «При всей обыденности 

и при всем несовершенстве этого созерцаемого, оно 

в качестве символически «вечного» преображает 

сознание и резко обнажает в нем глубоко затаенное 

знание о совершенстве и вечности бытия» [4, с. 

289]. В целом же в условиях постмодернистских ре-

алий, размывающих всякие границы, включая по-

нимание правды и лжи, реальности и ирреальности, 

условности и безусловности, прекрасного и его ан-

типода и пр. культурных универсалий, вопрос о по-

нимании реальности, ее вариаций и образов, стано-

вится проблемным полем философской рефлексии. 
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Abstract  
The article is devoted to the analysis of the legal regulation of the use of firearms by police officers of the 

European Union, as a basis for psychophysical training of police officers. The author, based on the analysis of 
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Анотація 

Стаття присвячена аналізу правової регламентації питань застосування вогнепальної зброї працівни-

ками поліцейських органів країн Європейського Союзу, як основи психофізичної підготовки поліцейсь-

ких. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, результатів особистого дослідження виказує власне 

ставлення до означеного питання та окреслює напрями подальших досліджень у цій галузі. 
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Належна організація психофізичної підготовки 

працівників Національної поліції України суттєво 

впливає на подолання проблем, пов’язаних з вико-

нанням ними своїх функціональних обов’язків, із 

захистом їх життя та здоров’я під час несення слу-

жби. Ці питання набувають найбільшої актуально-

сті в екстремальних ситуаціях, пов’язаних із необ-

хідністю застосування працівниками поліції вогне-

пальної зброї. Саме тому, основою якісної 

психофізичної підготовки поліцейських до застосу-

вання вогнепальної зброї виступає нормативно-

правова регламентація таких дій. У зв’язку з цим, 

доречним, за нашим переконанням, є аналіз та ви-

вчення світового та Європейського досвіду регла-

ментації всього кола проблемних питань застосу-

вання вогнепальної зброї працівниками поліції.  

Євроінтеграційний вектор розвитку України 

покладає на нашу державу обов'язки, зокрема щодо 

імплементації Європейських стандартів у націона-

льне законодавство. Це стосується й питань органі-

зації діяльності Національної поліції. Одним з акту-

альних питань діяльності Національної поліції Ук-

раїни є застосування сили під час виконання 

службових обов'язків. Країнами ЄС розроблено 

значну кількість нормативно-правових актів у 

цьому напрямі – «Кодекс поведінки службовців ор-

ганів правопорядку», затверджений резолюцією Ге-

неральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р. № 34/169 

[2]; резолюцію Парламентської Асамблеї Ради Єв-

ропи № 690 (1979 р.) «Про Декларацію про полі-

цію» [4]; «Європейський кодекс поліцейської 

етики», схвалений Комітетом Міністрів Ради Єв-

ропи від 19.09.2001 р. [5], Резолюція восьмого Кон-

гресу ООН з попередження злочинності та пово-

дження з правопорушниками (1990 р.), яка затвер-

дила Основні принципи застосування сили та 

вогнепальної зброї посадовими особами з підтри-

мання правопорядку [1, с. 198; 3; 7, с. 12-15]. Вка-

зані нормативні акти закріплюють, що працівники 

поліції при здійсненні своїх функцій зобов'язані ви-

користовувати ненасильницькі засоби до вимуше-

ного застосування сили або вогнепальної зброї. 

Вони можуть застосовувати силу і вогнепальну 

зброю тільки в тих випадках, коли інші засоби ви-

явилися неефективними [2; 3; 5].  

У всіх випадках, коли застосування сили неми-

нуче, працівники поліції зобов'язані: проявляти 

стриманість в такому застосуванні сили та діяти, 

виходячи з тяжкості правопорушення; зводити до 

мінімуму спричинення шкоди; забезпечувати на-

дання медичної допомоги пораненим особам в най-

коротший термін; забезпечувати негайне повідом-

лення родичів або близьких поранених осіб про такі 

факти. У будь-якому випадку умисне застосування 

вогнепальної зброї із смертельним результатом може 

мати місце лише тоді, коли воно абсолютно неми-

нуче для захисту життя [7, с. 14]. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_334
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_334
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_334
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Закон України «Про Національну поліцію» за-

стосування заходів фізичного впливу, спеціальних за-

собів та вогнепальної зброї відносить до поліцейських 

заходів примусу (ст. ст. 42-46) [6]. Передбачено, що 

поліцейський може застосовувати силу для забезпе-

чення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, 

припинення правопорушення, затримання особи, 

яка вчинила правопорушення, якщо застосування 

інших заходів не забезпечує виконання повнова-

жень, покладених на нього законом [6].  

Застосування вогнепальної зброї є найбільш 

суворим заходом примусу. У виняткових випадках 

поліцейський може застосовувати вогнепальну 

зброю:  

- для відбиття нападу на поліцейського або 

членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю 

чи здоров’ю;  

- для захисту осіб від нападу, що загрожує 

їхньому життю чи здоров’ю;  

- для звільнення заручників або осіб, яких 

незаконно позбавлено волі;  

- для відбиття нападу на об’єкти, що перебу-

вають під охороною, конвої, житлові та нежитлові 

приміщення, а також звільнення таких об’єктів у 

разі їх захоплення;  

- для затримання особи, яку застали під час 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і 

яка намагається втекти;  

- для затримання особи, яка чинить зброй-

ний опір, намагається втекти з-під варти, а також 

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї 

та інших предметів, що загрожують життю і здо-

ров’ю людей та/або поліцейського;  

- для зупинки транспортного засобу шляхом 

його пошкодження, якщо водій своїми діями ство-

рює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або полі-

цейського.  

Разом із тим, застосування вогнепальної зброї 

без попередження допускається:  

1) при спробі особи, яку затримує поліцейсь-

кий із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися 

до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи 

доторкнутися до зброї;  
2) у разі збройного нападу, а також у разі рап-

тового нападу із застосуванням бойової техніки, 
транспортних засобів або інших засобів, що загро-
жують життю чи здоров’ю людей;  

3) якщо особа, затримана або заарештована за 
вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, 
втікає із застосуванням транспортного засобу;  

4) якщо особа чинить збройний опір;  
5) для припинення спроби заволодіти вогнепа-

льною зброєю [6]. 
В нормативних актах країн Європейського Со-

юзу окремо регламентуються питання застосування 
фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної 
зброї під час масових заходів. Так, при розгоні про-
тизаконних зборів ненасильницького характеру по-
ліцейські мають уникати застосування сили або, 
якщо це неможливо, обмежувати таке застосування 
до необхідного мінімуму. У свою чергу, при розгоні 
зборів насильницького характеру поліцейські мо-
жуть застосовувати вогнепальну зброю лише в тих 

випадках, коли не можна застосувати менш небез-
печні засоби, і лише в тій мірі, в якій це мінімально 
необхідно [3]. При цьому, виконання наказів вищих 
посадовців не є виправданням, якщо посадовці по 
підтримці правопорядку знали про явну незакон-
ність наказу про застосування сили і вогнепальної 
зброї, що призвело до смерті або серйозного пора-
ненню якої-небудь особи, і мали розумну можли-
вість відмовитися від його виконання. Таким же чи-
ном регламентовано й питання застосування фізич-
ного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї 
стосовно затриманих осіб, які утримуються у пені-
тенціарних установах. Зазначається, що поліцей-
ські у своїх стосунках з особами, що знаходяться 
під вартою, не застосовують вогнепальну зброю, за 
винятком випадків самооборони або захисту інших 
осіб від безпосередньої загрози смерті чи тяжкого 
поранення, або коли це необхідно для запобігання 
втечі особи, яка знаходиться під вартою і яка пред-
ставляє небезпеку [7, с. 14]. 

 Компаративний аналіз дає можливість 
стверджувати, що в чинному законодавстві України 
Європейські стандарти з питань застосування сили 
поліцією в цілому знайшли своє закріплення. Разом 
із тим, слід зазначити, що вивченню, аналізові та 
можливому запозиченню підлягає не лише норма-
тивна база міжнародного рівня регламентації, а й 
практика діяльності поліцейських органів Європей-
ських країн з метою їх якісної психофізичної підго-
товки. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Albul S. European standards of the use of 
force in the activities of the National Police of Ukraine 
// Eastern European Studies: Economics, Education and 
Law: Proceedings of the International Scientific Con-
ference. Volume I, June 7-8, 2018. Burgas: Publishing 
House FLAT Ltd-Burgas, 2018, p. 286. – p. 197-200. 

2. Кодекс поведінки службовців органів пра-
вопорядку : затверджений резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 р. № 34/169. – 
[Електронний ресурс]. URL: http: // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/6725_112. 

3. Основні принципи застосування сили та 
вогнепальної зброї посадовими особами з підтри-
мання правопорядку : Резолюція восьмого Кон-
гресу ООН з попередження злочинності та пово-
дження з правопорушниками (27 серпня-7 вересня 
1990 р., Гавана, Куба). [Електронний ресурс]. URL: 
http: // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_334. 

4. Про Декларацію про поліцію : резолюція 
Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979 
р.). [Електронний ресурс]. URL: http: // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/7720_521. 

5. Про Європейський кодекс поліцейської 
етики : рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Мініс-
трів державам-учасницям Ради Європи від 19 вере-
сня 2001 р. [Електронний ресурс]. URL: http: // 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3405_183. 

6. Про Національну поліцію : Закон України 
від 02.07.2015 р. № 580-VIІІ. [Електронний ресурс]. 
URL: http: // zakon1.rada.gov.ua. 

7. Статус поліції: міжнародні стандарти і за-
рубіжне законодавство / За заг. ред. О.А. Банчука. 
К.: Москаленко О.М., 2013. 588 с. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_334
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_334
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_334


42 Danish Scientific Journal No36, 2020 

УДК 159.9.075 

“COPING BEHAVIOR IN STRESS SITUATIONS OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS OF 

NERVO-PSYCHIC STABILITY” 

 

Kostyleva A.A., 

2nd year student 

Surgut State University 

Maistrenko E.V., 

D. Biol. S., Head of the Department of Life Safety 

Surgut State University 

 

«КОПИНГ-ПОВЕДЕНИE В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ» 

 

Костылева А.А., 

студентка 2 курса 

Сургутского государственного университета 

Майстренко Е.В. 

д. биол. н., заведующая кафедрой безопасности жизнедеятельности 

Сургутского государственного университета 

 

Abstract 
The paper presents the results of a study to establish the relationship between the preferred strategies of be-

havior in stressful situations and the level of neuropsychological stability of students in the areas of "Technosphere 

safety" and "Fire safety". The study involved 77 men and 63 women aged 18-23 years. The average values for the 

groups up to the confidence interval were calculated. The paper presents the results of a study of coping behavior 

in stressful situations of men and women with different levels of neuropsychological stability on five scales: "prob-

lem-oriented coping", "emotionally-oriented coping"," coping focused on avoidance"," distraction "and"social dis-

traction". Students with unsatisfactory and satisfactory levels of neuropsychiatric stability were found to have a 

low focus on solving problems in stress, in contrast to students with good and high neuropsychiatric stability, who 

have a problem-oriented strategy at the average level. It was found that with the decrease in the level of neuropsy-

chic stability, the degree of expression of an emotionally-oriented strategy increases. 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследования по установлению взаимосвязи между предпочитае-

мыми стратегиями поведения в стрессовых ситуациях и уровнем нервно-психической устойчивости сту-

дентов направлений «Техносферная безопасность» и «Пожарная безопасность». В исследовании приняли 

участие 77 мужчин и 63 женщины в возрасте 18-23 лет. Проведен расчет средних значений по группам до 

доверительного интервала. Представлены результаты исследования копинг-поведения в стрессовых ситу-

ациях мужчин и женщин с разными уровнями нервно-психической устойчивости по пяти шкалам: «про-

блемно-ориентированный копинг», «эмоционально-ориентированный копинг», «копинг, ориентирован-

ный на избегание», «отвлечение» и «социальное отвлечение». У студентов с неудовлетворительным и удо-

влетворительным уровнем нервно-психической устойчивости обнаружена низкая ориентированность на 

решение проблемы в стрессе, в отличие от студентов с хорошей и высокой нервно-психической устойчи-

востью, у которых проблемно-ориентированная стратегия на среднем уровне. Установлено, что с убыва-

нием уровня нервно-психической устойчивости возрастает степень выраженности эмоционально-ориен-

тированной стратегии. 
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Психоэмоциональное состояние любого чело-

века изменяется под действием самых разнообраз-

ных факторов: социально-экономических, произ-

водственных, физических, экологических, токсиче-

ских, психотравмирующих и других. Иногда 

воздействие таких факторов вызывает состояние 

стресса, имеющее свое отражение как на физиче-

ском, так и на психическом состоянии человека, его 

реакциях и особенностях поведения [8]. Известно, 

что каждый индивид имеет определенный предел 

стрессоустойчивости, перейдя за который происхо-

дит нарушение его психической деятельности [1]. 

Специалисты по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности подвержены влиянию 

факторов, вызывающих производственный стресс, 

например, условия труда, конфликтные ситуации, 

временные ограничения в решении производствен-

ных вопросов и т.д. Эти ситуации приводят к раз-

витию биологического стресса и возможности 

дальнейших осложнений, возникновение тревоги, 

агрессии и др. При отсутствии навыков саморегу-

ляции сотрудник рискует получить профессиональ-

ный стресс, который выражается в измененном по-

ведении, реакциях и постепенно приводит к разви-

тию профессионального выгорания [5]. 
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Специфика трудовой деятельности будущих 

специалистов, обучение которых происходит по 

направлениям подготовки «Техносферная безопас-

ность» и «Пожарная безопасность», предполагает 

также работу, связанную с расследованием 

несчастных случаев на производстве, гибелью лю-

дей, экспертизой пожаров и прочими стрессоген-

ными ситуациями. Профессиональные обязанности 

таких специалистов предполагают также повышен-

ную ответственность за решение проблемной ситу-

ации. К сожалению, уровень стрессоустойчивости 

и профпригодность абитуриентов, поступающих на 

рассматриваемые направления подготовки, не учи-

тываются при зачислении.  

Цель исследования заключается в установле-

нии взаимосвязи между предпочитаемыми страте-

гиями поведения в стрессовых ситуациях и уров-

нем нервно-психической устойчивости студентов 

направлений «Техносферная безопасность» и «По-

жарная безопасность». 

В исследовании приняли участие 140 студен-

тов дневной формы обучения в возрасте от 18 до 23 

лет (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Количественное распределение участников обследования 

Выборка испытуемых 
Направление подготовки 

Всего 
Техносферная безопасность Пожарная безопасность 

Мужчины 30 47 77 

Женщины 45 18 63 

 

Для определения нервно-психической устой-

чивости были использованы методики «Прогноз», 

«Прогноз – 2» [7]. Стратегии поведения определя-

лись с помощью методики «Копинг-поведение в 

стрессовых ситуациях» [7]. Для статистической об-

работки использовались прикладные компьютер-

ные программы Microsoft Excel 2010 и Statistica 

10.0, с их помощью проводился расчет средних зна-

чений и доверительного интервала. 

Свойство, присущее индивиду, который в про-

цессе напряженной деятельности успешно дости-

гает поставленной цели, благодаря гармоничному 

взаимодействию отдельных эмоциональных меха-

низмов называется нервно-психической устойчиво-

стью (НПУ).  

НПУ является одним из факторов, отражаю-

щих и психический, и соматический уровни здоро-

вья, поэтому при профилактике и диагностике эмо-

циональных состояний НПУ имеет особое значение 

[10]. Уровень НПУ позволяет оценить риск деза-

даптации индивида в стрессовых ситуациях.  

Существуют следующие уровни НПУ: неудо-

влетворительный, удовлетворительный, хороший и 

высокий. Личности, обладающие неудовлетвори-

тельным уровнем НПУ, склонны к нервно-психиче-

ским срывам при достаточных психических и физи-

ческих нагрузках. Удовлетворительный уровень 

НПУ указывает на предрасположенность к умерен-

ным нарушениям психической деятельности, кото-

рые могут сопровождаться неадекватным поведе-

нием, самооценкой и (или) восприятием окружаю-

щей действительности. Для личностей, 

обладающих хорошим уровнем НПУ, маловеро-

ятны нервно-психические срывы, характерны адек-

ватная самооценка и оценка окружающей среды, 

возможны единичные нарушения поведения в экс-

тремальных ситуациях. Высокий уровень НПУ сви-

детельствует о единичных случаях нарушения пси-

хической деятельности, сохранении высокого 

уровня регуляции поведения. 

Совладающее поведение реализуется посред-

ством применения разных копинг-стратегий на ос-

нове ресурсов личности и среды [6]. Копинг-пове-

дение — действия индивида, направленные на 

борьбу со стрессом, то есть, поведенческие, эмоци-

ональные и когнитивные усилия, которые применя-

ются, чтобы преодолеть неблагоприятные послед-

ствия стресса [3, 4].  

Копинг-поведение в стрессе характеризуется 

по пяти шкалам:  

1) проблемно-ориентированный копинг – это 

действия индивида направленные на разрешение 

проблемы;  

2) эмоционально-ориентированный копинг – 

действия индивида, направленные на изменение 

психоэмоционального состояния, например, пове-

денческие, когнитивные усилия, посредством кото-

рых человек старается поддержать эффективное 

внутреннее равновесие и сократить эмоциональное 

напряжение; 

3) копинг, ориентированный на избегание – 

действия индивида, не предполагающие разреше-

ния возникшей проблемы, например, отрицание, 

уход от проблем; 

4) отвлечение – способ избегания мыслей о 

проблеме, не предполагает ее разрешения;  

5) социальное отвлечение – действия инди-

вида, направленные на поиск социальной под-

держки. 

Проанализировав полученные результаты, 

было установлено, что средние показатели нервно-

психической устойчивости и копинг-поведения при 

стрессе студентов двух направлений «Техносфер-

ная безопасность» и «Пожарная безопасность» ста-

тистически неразличимы между собой.  

У 10,39 % мужчин и 22,22 % женщин обнару-

жен неудовлетворительный уровень нервно-психи-

ческой устойчивости, имеется неблагоприятный 

прогноз поведения в стрессовой ситуации. Высо-

кий уровень НПУ выявлен лишь у 2 мужчин и 1 

женщины (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение участников обследования по уровню НПУ 

Выборка ис-
пытуемых 

Уровень НПУ 

Неудовлетворительный Удовлетворительный Хороший Высокий 

Мужчины 10,39 % (8 чел.) 45,45 % (35 чел.) 37,66 % (29 чел.) 2,60 % (2 чел.) 

Женщины 22,22 % (14 чел.) 58,73 % (37 чел.) 17,46 % (11 чел.) 1,60 % (1 чел.) 

 
Для каждой шкалы копинг-поведения характерно индивидуальное распределение низкого, среднего 

и высокого уровней. В целом, испытуемые обладают слабо выраженными проблемно-ориентированным и 
эмоционально-ориентированным копингами, средне выраженными стратегиями избегания, отвлечения и 
социального отвлечения (см. табл. 3).  

Статистически значимым является различие значений по шкале эмоционально-ориентированного ко-
пинга у мужской и женской выборок. Женщины хуже мужчин контролируют эмоции при стрессе. Схожие 
результаты получены в исследовании Г.Ш. Габдреевой [2]. 

Таблица 3 
Степень выраженности (в баллах) по пяти шкалам копинг-поведения  

в стрессовых ситуациях у мужчин (n = 77) и женщин (n = 63) 

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 
Средние значения Степень выраженности 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Проблемно-ориентированный копинг 50,96  2,37 47,24  2,74 Низкая Низкая 

Эмоционально-ориентированный копинг 28,83  2,19 35,29  2,96 Низкая Низкая 

Копинг, ориентированный на избегание 41,19  2,29 43,33  2,26 Средняя Средняя 

Отвлечение 19,03  1,08 20,44  1,11 Средняя Средняя 

Социальное отвлечение 14,12  1,04 14,73  1,02 Средняя Средняя 

Примечание: при уровне значимости p < 0,05.  
 

Предполагается, что с ростом уровня нервно-
психической устойчивости возрастает значение по 
шкале проблемно-ориентированного копинга, а 
значение по шкале эмоционально-ориентирован-
ного копинга убывает. Проанализируем показатели 
копинг-поведения у студентов с разными уровнями 
нервно-психической устойчивости (см. табл. 4).  

Для мужчин и женщин с неудовлетворитель-
ной НПУ характерна слабо выраженная про-
блемно-ориентированная стратегия. Наиболее ча-
сто испытуемые этой группы выбирают поведение, 
направленное на снижение разными способами 

эмоционального напряжения, а также избегание и 
отвлечение в стрессовых ситуациях.  

Испытуемые с удовлетворительным уровнем 
НПУ редко используют проблемно-ориентирован-
ный и эмоционально-ориентированный копинги и 
отдают предпочтение избеганию, отвлечению и по-
иску социальной поддержки. 

Мужчины и женщины с хорошей и высокой 
НПУ характеризуются низким эмоционально-ори-
ентированным копингом, средней степенью выра-
женности проблемно-ориентированного копинга, 
копинга, ориентированного на избегание, отвлече-
ния и социального отвлечения. 

Таблица 4 
Степень выраженности (в баллах) по пяти шкалам копинг-поведения  

в стрессовых ситуациях у мужчин и женщин с разными уровнями НПУ 

Копинг-поведение в стрессовых ситуациях 
Средние значения Степень выраженности  

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Мужчины (n = 8) и женщины (n = 14) с неудовлетворительным уровнем НПУ 

Проблемно-ориентированный копинг 49,63  10,88 43,79  5,12 Низкая Низкая 

Эмоционально-ориентированный копинг 46,00  8,96 47,00  6,19 Средняя Средняя 

Копинг, ориентированный на избегание 41,75  6,04 41,79  4,89 Средняя Средняя 

Отвлечение 20,25  2,35 20,64  2,82 Средняя Средняя 

Социальное отвлечение 13,50  2,45 13,64  1,71 Средняя Средняя 

Мужчины (n = 35) и женщины (n = 37) с удовлетворительным уровнем НПУ 

Проблемно-ориентированный копинг 49,78  3,20 45,97  3,60 Низкая Низкая 

Эмоционально-ориентированный копинг 30,54  2,36 34,30  6,60 Низкая Низкая 

Копинг, ориентированный на избегание 40,49  4,00 43,16  2,86 Средняя Средняя 

Отвлечение 19,46  1,99 20,22  1,39 Средняя Средняя 

Социальное отвлечение 12,97  1,67 14,62  1,29 Средняя Средняя 

Мужчины (n = 34) и женщины (n = 12) с хорошим и высоким уровнями НПУ 

Проблемно-ориентированный копинг 52,50  3,8 55,17  6,61 Средняя Средняя 

Эмоционально-ориентированный копинг 23,03  1,99 24,67  3,16 Низкая Низкая 

Копинг, ориентированный на избегание 41,79  3,11 45,67  7,02 Средняя Средняя 

Отвлечение 18,29  1,32 20,92  3,05 Средняя Средняя 

Социальное отвлечение 15,44  1,50 16,33  3,46 Средняя Средняя 

Примечание: при уровне значимости p < 0,05.  
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Можно заключить, что, в целом, значение про-
блемно-ориентированного копинга возрастает в за-
висимости от уровня нервно-психической устойчи-
вости, однако это различие статистически незна-
чимо. Показатель эмоционально-ориентированного 

копинга и уровень нервно-психической устойчиво-
сти студентов статистически значимо находятся в 
обратной зависимости (см. рис. 1). Этот результат 
схож с результатами исследования А.В. Созонника 
[9]. 

 
Рис. 1. Степень выраженности (в баллах) эмоционально-ориентированного копинг-поведения у мужчин 

и женщин с разными уровнями НПУ 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

вывод, что хороший и высокий уровни нервно-пси-

хической устойчивости выявлены лишь у 44,16 % 

мужчин и 19,05 % женщин направлений «Техно-

сферная безопасность» и «Пожарная безопас-

ность», а удовлетворительный уровень – у 45,45 % 

мужчин и 58,73 % женщин.  

По всей группе обследованных студентов про-

блемно-ориентированная стратегия, как самая же-

лательная в стрессовых ситуациях, характеризуется 

низким уровнем.  

У мужчин и женщин с неудовлетворительным 

и удовлетворительным уровнем нервно-психиче-

ской устойчивости обнаружена низкая ориентиро-

ванность на решение проблемы в стрессе, в отличие 

от студентов с хорошей и высокой нервно-психиче-

ской устойчивостью, у которых проблемно-ориен-

тированная стратегии на среднем уровне.  

Эмоционально-ориентированный копинг у 

участников обследования с разными уровнями 

нервно-психической устойчивости при уровне зна-

чимости p < 0,05 отличается, а именно, чем выше 

уровень нервно-психической устойчивости, тем 

меньше при стрессе поведение направленно на из-

менение психоэмоционального состояния, но ори-

ентировано на решение проблемы. 

С учетом того, что участники обследования – 

будущие специалисты по охране труда, промыш-

ленной и пожарной безопасности, полученные ре-

зультаты настораживают, поскольку свидетель-

ствуют о недостаточной профессиональной при-

годности, вследствие которой у таких специалистов 

быстро развивается эмоциональное выгорание, 

разочарование в профессии и желание сменить 

сферу профессиональной деятельности. В связи с 

полученными результатами рекомендуется при 

приеме на обучение проводить дополнительную 

оценку профессиональной пригодности, особенно 

на направление «Пожарная безопасность», а также 

при обучении внедрять тренинговые занятия для 

обучения студентов навыкам сохранения пси-

хоэмоционального равновесия и повышения стрес-

соустойчивости. 
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Abstract 

 What could be more valuable than the information left to us by our ancestors, passing it down from generation 

to generation. Before the advent of writing, it was passed from mouth to mouth from father to son, from teacher 

to student. But, this information, the instructions were invaluable because they contained a great life experience, 

tested through trial and error, their correction and transformation into axioms of folk wisdom. 

Over time, folk wisdom began to spread around the world when the first travelers appeared. Their appearance 

in the village or town attracted the attention of residents. They gathered around the traveler and listened attentively 

to his stories about the places he had visited; about the people he met; about events in which he participated or saw 

with his own eyes. Over the years, this information has turned into legends, epics, fairy tales, myths and more. It 

was reworked, rethought, adapted to new realities and became part of our culture, psychology, mentality. 

But the opportunity to compare the information obtained, to draw certain conclusions, encouraged people to 

seek a good life, fair relations, well-being, positive social interaction. Thus, the basis of our modern rules, laws, 

etiquette, etc., is the knowledge and experience of our ancestors, who help us in difficult circumstances, act as 

advice in resolving any difficult situation, promote self-knowledge and self-development. Folk wisdom today we 

can consider as: a set of laws and rules; tips for every day; a measure of moral and spiritual values; the best solution 

to a particular problem or a way out of a situation; criticism of modern society, its shortcomings, imperfections; 

ridiculing people for their greed, corruption; advice and recommendations for all occasions; rules for building 

interaction between people. Recently, more and more professional psychologists and social educators are turning 

to folk wisdom. There are some areas in psychotherapeutic methods of working with clients, such as fairy tale 

therapy. But separately we would like to dwell on the parable-therapy. What is a parable? What is its difference 

from other types of folk art? In what cases can we use parables in working with a client? What are their psycho-

therapeutic effects? We will answer these and other questions in this article. Its purpose is for psychologists to 

learn more about the possibilities of parable-therapy in working with different groups of clients, to be convinced 

of its usefulness and expediency in psychological practice. 

Анотація 

Що може бути цінніше за інформацію, що залишили нам пращури, передаючи її із покоління до по-

коління. Ці відомості, настанови безцінні тому, що вміщують великий життєвий досвід, який перевірений 

через спроби та помилки, їх виправлення та перетворювання в аксіоми народної мудрості. З часом, народна 

мудрість почалася поширюватися світом, коли з’явилися перші мандрівники. Інформація з роками перет-

ворювалася у легенди, билини, казки, міти тощо. Вона перероблювалася, переосмислювалася, пристосо-

вувалася до нових реалій і ставала часткою нашої культури, психології, менталітету.  

Таким чином, в основі наших сучасних правил, законів, етикету тощо, покладені знання та досвід 

наших пращурів, які допомагають нам у скрутних обставинах, виступають порадами у вирішення будь-

якої складної ситуації, сприяють самопізнанню та саморозвитку. 

Народну мудрість сьогодні ми можемо розглядати як: звід законів і правил; поради на кожний день; 

мірило моральних і духовних цінностей; оптимальний варіант рішення конкретної проблеми або шлях ви-

ходу з певної ситуації; критику сучасного суспільства його недоліків, недосконалості; висміювання людей 
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за їх жадобу, розбещеність тощо; поради та рекомендації на будь-які випадки життя; правила побудови 

взаємодії між людьми. 

Що таке притча? У чому полягає її відмінність від інших видів народної творчості? В яких випадках 

ми можемо застосовувати притчі у роботі з клієнтом? Який вони мають психотерапевтичний ефект? На ці 

та інші питання ми дамо відповіді у цій статті. Її мета полягає у тому, щоб психологи дізналися більше про 

можливості притча-терапії у роботі з різними групами клієнтів, переконалися в її користі та доцільності в 

психологічній практиці. 

 

Keywords: classification, client, convict, folk wisdom, parable, psychological effect. 

Ключові слова: засуджений, класифікація, клієнт, народна мудрість, притча, психологічний ефект. 

 

Народна мудрість. Що може бути цінніше за 

інформацію, що залишили нам пращури, переда-

ючи її із покоління до покоління. До появи пись-

менності вона передавалася із вуст в уста від батька 

до сина, від вчителя – учню. Але, ці відомості, на-

станови були безцінними тому, що вміщували ве-

ликий життєвий досвід, що перевірений через 

спроби та помилку, їх виправлення та перетворю-

вання в аксіоми народної мудрості. 

З часом, народна мудрість почалася поширю-

ватися світом, коли з’явилися перші мандрівники. 

Їх поява в селищі або місті привертала увагу меш-

канців. Вони збиралися навколо мандрівника й ува-

жно слухали його розповіді про ті місця, де він по-

бував; про людей, з яким зустрічався; про події, в 

яких сам брав участь або бачив на власні очі. Ця ін-

формація з роками перетворювалася у легенди, би-

лини, казки, міти тощо. Вона перероблювалася, пе-

реосмислювалася, пристосовувалася до нових реа-

лій і ставала часткою нашої культури, психології, 

менталітету. 

Але, можливість порівнювати отримані відо-

мості, робити певні висновки, спонукали людей до 

пошуку гарного життя, справедливих стосунків, до-

бробуту, позитивної соціальної взаємодії. Таким 

чином, в основі наших сучасних правил, законів, 

етикету тощо, покладені знання та досвід наших 

пращурів, які допомагають нам у скрутних обста-

винах, виступають порадами у вирішення будь-якої 

складної ситуації, сприяють самопізнанню та само-

розвитку. 

Народну мудрість сьогодні ми можемо розгля-

дати як: звід законів і правил; поради на кожний 

день; мірило моральних і духовних цінностей; оп-

тимальний варіант рішення конкретної проблеми 

або шлях виходу з певної ситуації; критику сучас-

ного суспільства його недоліків, недосконалості; 

висміювання людей за їх жадобу, розбещеність 

тощо; поради та рекомендації на будь-які випадки 

життя; правила побудови взаємодії між людьми. 

Останнім часом все більше професійних пси-

хологів, соціальних педагогів звертаються до на-

родної мудрості. Серед них С. Бочаров, Т. Василь-

єва, О. Назаренко, І. Пермякова, В. Шерстюк та 

інші. З’явилися окремі напрями в психотерапевти-

чних методах роботи з клієнтами, наприклад – ка-

зко-терапія. Але, окремо ми хотіли би зупинитися 

на притча-терапії.  

Що таке притча? У чому полягає її відмінність 

від інших видів народної творчості? В яких випад-

ках ми можемо застосовувати притчі у роботі з клі-

єнтом? Який вони мають психотерапевтичний 

ефект? На ці та інші питання ми дамо відповіді у 

цій статті. Її мета полягає у тому, щоб психологи 

дізналися більше про можливості притча-терапії у 

роботі з різними групами клієнтів, переконалися в 

її користі та доцільності в психологічній практиці. 

Так що таке притча? Притча, за визначення, що 

ми знаходимо у Вікіпедії, — це коротка повчальна 

розповідь в алегоричній формі, що містить у собі 

моральне повчання [1]. Але моральну настанову ми 

отримуємо і після читання казки або легенди. 

Пам’ятаєте, як в кінці ми читаємо: «Казка – непра-

вда, да натяк є в ній, що добрим молодцям стане на-

вчанням». Так в чому полягає різниця між прит-

чами та іншими видами народної творчості?  

Головна відмінність – це те, що отримавши мо-

ральне повчання, висновок повинен зробити той, 

хто її читав або слухав. Тобто треба зробити само-

стійний висновок. Будь-яка притча – це переказ ре-

альних подій, з конкретними персонажами, місцем 

і часом події. Іноді, головний сенс настанови пере-

дається через спілкування та взаємодію тварин. У 

цьому випадку вони символізують певний тип осо-

бистості людини, яка може асоціюватися з конкре-

тними рисами характеру, поведінки, що притаманні 

цієї тварині.  

Вона перевірена часом і є аксіомою. Середньо-

вічний східний мудрець Абу-аль-Фарадж говорив, 

що притчі «це розповіді, що освіжають розум і ви-

даляють з серця горе та печаль» [2, с. 3] 

Але не тільки в цьому полягає психотерапевти-

чний ефект притч. Як стверджував німецький пись-

менник Карл Іммерман: «Навчання краще доходить 

через коротке оповідання, а не через тривалу про-

повідь» [2, с. 3]. Притчі прості та доступні для ро-

зуміння, вони цілеспрямовані, лаконічні, життєво-

стверджувальні.  

Розглянемо класифікації притч. Вивчаючи лі-

тературу, статті й інші різноманітні видання, ми 

дійшли висновку, що розподіл притч можна запро-

понувати за такими критеріями: 

1. За часом: притчі древніх часів, притчі сере-

дньовіччя, притчі нових часів; сучасні притчі. 

2. За історичним походженням: притчі Месо-

потамії та Стародавнього Єгипту; притчі Древньої 

Греції та Древнього Риму, Ассирійські притчі, Пер-

сидські притчі тощо 

3. За територіальним походженням: сканди-

навські притчі; притчі країн Африки; притчі Індо-

китаю, слов’янські притчі тощо. 

4. За країною походження: індійські притчі, 

притчі Греції, єврейські притчі тощо. Майже всі 
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країни мають свої притчі, які відображають націо-

нальні особливості звичаїв, людей, які там мешка-

ють. 

5. За релігійним походженням: буддійські 

притчі, дзенські притчі, даоські притчі, суфійські 

притчі, християнські притчі тощо. 

6. За приписаним авторством: конфуцианські 

притчі, притчі Царя Соломона, притчі Пезешкіана 

Носсрата тощо. 

Але, такий розподіл є умовним. Використання 

притч у психологічній практиці повинно відпові-

дати вимогам логічного співвідношення її змісту 

потребам і запитам клієнта; доцільності в контексті 

ситуації; легкості у сприйнятті інформації; мініма-

льної кількості подій і їх учасників; наявності мо-

ралі, що відповідає темі консультування. Також, 

треба враховувати вік клієнта, його освітній рівень, 

індивідуальні психологічні особливості, релігійні 

переконання, світогляд тощо.  

В яких випадках психолог може застосовувати 

притча-терапію у роботі з клієнтом? Починаючи з 

2002 року, ми застосовували притчі у роботі з кліє-

нтами, які мали проблеми з: самовизначенням і зна-

ходилися в пошуках себе; з мотивації до конкрет-

ного виду діяльності; в пошуку «істини»; схильні-

стю до самогубства; самореалізації; невпевненості 

у собі; взаємостосунків з іншими людьми; дотри-

мання законів.  

Більшість клієнтів не могли чітко сформулю-

вати свій запит. Для того щоб визнати, які проблеми 

має клієнт, ми використовували діагностичну мето-

дику «П’ять квадратів». 

Проективна методика уявляє собою малюнок 

із п'яти квадратів, три з який розташовані зверху, а 

два знизу під ними. Квадрати малюються олівцем 

на стандартному аркуші (А-4) та мають такі роз-

міри: довжина – 90 мм, ширина – 100 мм. У кож-

ному квадраті надаються вихідні малюнки: 1 квад-

рат – крапка у середині квадрата; 2 квадрат – крива 

лінія в центрі квадрата; 3 квадрат – верхній правий 

кут квадрата відділений дугою; 4 квадрат – пряма 

лінія за шириною 60 мм у середині квадрата; 5 ква-

драт – крапка у верхньому правом куті квадрату.  

Умови виконання методики: «Вам наданий ар-

куш на якому зображені п'ять квадратів. У кожнім з 

них є відповідний вихідний малюнок. Ваше за-

вдання – продовжити малюнок у кожнім квадраті. 

Малювати можна усе, що завгодно. Час не обмеже-

ний». 

Варіант виконання методики: малювання про-

водиться, зазвичай, простим олівцем. 

Зміст даної методики полягає у тому, щоб ви-

значити, на рівні підсвідомого, сприйняття кожним 

випробуваним п'ятигранної системи їх власних від-

носин. Дана система містить у собі такі компоненти 

як: 

 ставлення до себе (1 квадрат); 

 ставлення до життя (2 квадрат); 

 ставлення до майбутнього (3 квадрат); 

 ставлення до смерті (4 квадрат). Він 

використовується як спосіб прогнозування 

схильності людини до різних видів 

самодеструктивного поводження; 

 ставлення до соціуму (5 квадрат). За 

допомогою інтерпретації цього малюнком можна 

визначити роль індивіда у суспільстві, його участь 

у суспільно-корисній діяльності, рівень 

самореалізації. 

Таке розташування малюнків не є випадковим. 

У першому і п'ятому квадратах крапки символізу-

ють самого випробуваного. Від того як він розта-

шує їх щодо іншого малюнка залежить загальна ін-

терпретація зображення.  

Крива лінія у другому квадраті символізує 

життєвий шлях. В основу цього малюнка покладена 

давньоіндійська притча про людину, що намагалася 

усе робити правильно, а наприкінці життя прийшла 

до висновку, що прямих шляхів досягнення мети не 

буває, а саме життя є дорогою з поворотами, зиґза-

ґами та суцільними несподіванками.  

Дуга у правому верхньому куті в третьому ква-

драті підштовхує випробуваного до оптимістич-

ного відношення до майбутнього, побудові перспе-

ктивних планів, цілей і обґрунтуванню способів їх-

ньої реалізації.  

Лінія у четвертому квадраті символізує життя 

людини до смерті та після, його ставлення до смерті 

загалом. Примітним є те, що кожний елемент мето-

дики можна розглядати як окремо, так і у взаємоз-

в'язку з іншими.  

Після проходження діагностичного обсте-

ження, з клієнтом проводиться індивідуальна бе-

сіда під час якої формується його остаточний запит 

і виявляються проблеми, що йому заважають у до-

сягненні певної мети або вирішенню конкретної си-

туації. Це можуть бути об’єктивні чи суб’єктивні 

чинники, особливості характеру, здібностей, рівня 

домагань тощо. 

Далі психолог підбирає відповідні форми та 

методи роботи з цим клієнтом. При цьому, притча-

терапія може бути застосована як окремий вид пси-

хологічної допомоги, так і слугувати додатковим 

інструментарієм для підсилення позитивного ре-

зультату конкретної психотерапевтичної методики. 

На що може бути спрямоване використання 

притча-терапії? На наш погляд, це: 

- розуміння власного «Я»; 

- формування світогляду людини; 

- формування моральних цінностей; 

- формування правил поведінки, у тому чи-

слі правослухняного способу життя; 

- формування конструктивних способів вза-

ємодії з іншими людьми. 

Так, наприклад, використання притча-терапії у 

роботі з засудженими у місцях позбавлення волі, 

сприяло: 

- їхньому саморозвитку; 

- формуванню у них позитивного ставлення 

до життя, майбутнього, соціуму; 

- пізнанню засудженими себе, формуванню 

адекватної самооцінки; 

- підвищенню мотиваційної готовності до 

життя на волі та правослухняної поведінки; 

- зменшення рівня агресії та самоагресії; 

- відновленню у них совісті як інструменту 

самоконтролю; 
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- щирому усвідомленому каяттю у вчине-

ному злочині. 

Так, у програмі «Притча-терапії» з 2002 до 

2013 року взяли участь 3425 засуджених віком від 

18 до 50 років. Вони були засуджені за злочини 

проти особистості та мали встановлені судами 

строки покарання від 3 до 15 років позбавлення 

волі. 57% із них мали загальну середню освіту. 76% 

- вчинили злочин будучі неповнолітніми. 543 особи 

були притягнуті до кримінальної відповідальності 

за навмисне вбивство, серед яких 233 особи засу-

джені за вбивство двох і більше осіб. Як бачимо, ко-

нтингент дуже складний. Але, давайте подивимося 

на результати, що були отримані. 

Досягнення засуджених можна поділити на два 

етапи: 

1 етап – досягнення під час відбування пока-

рання. До них ми відносимо: 

- щире усвідомлене каяття у вчиненому зло-

чині. 89% засуджених повністю визнали свою про-

вину, написали листи-вибачення жертвам злочину, 

відшкодували завданні матеріальні та моральні 

збитки, постійно підтримували рідних жертв зло-

чину; 

- під час відбування покаранні вони отри-

мали повну загальну освіту та здобули виробничу 

спеціальність; 

- 37% одружилися під час знаходження у мі-

сцях позбавлення волі; 

- за цей час рівень вчинків, пов’язаних з са-

модеструктивною поведінкою зменшився у шість 

разів, а серед осіб, які пройшли курс «Притча-тера-

пії», кількість суїцидальних спроб дорівнювалася 

нулю; 

- були повністю викорени злочини, що вчи-

няються засудженими у місцях позбавлення волі, а 

кількість порушень режиму утримання зменшилося 

у тричі. 

Чи були проблеми на першому етапі? Так. 

Вони пов’язані з «дефіцитом совісті» з засуджених. 

Тому, паралельно з виконанням основних завдань, 

ми намагалися впливати на формування цієї інтег-

ральної риси характеру в особистості засудженого. 

На жаль, це виявилося не можливим у осіб, які за 

медичними показниками мали діагноз «психопати-

чний розлад» або мали ознаки соціопатії. Це підт-

верджує висновки канадського психолога, доктора 

Роберта Д. Хаера [3]. 

2 етап – період після звільнення з місць позба-

влення волі. 

Завдяки взаємодії з районними та місцевими 

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-

лоді Донецької області, за що їх працівникам ок-

рема велика подяка, нам вдалося прослідкувати 

долю 1769 осіб, які звільнилися з виправної колонії. 

Основними результатами цього етапу можна вва-

жати, що: 

- рівень повторної та рецидивної злочинно-

сті протягом першого року склав 0,34 від загальної 

кількості звільнених після відбування покарання 

засуджених; 

- рівень повторної та рецидивної злочинно-

сті протягом другого року склав 0,54 від загальної 

кількості звільнених після відбування покарання 

засуджених; 

- рівень повторної та рецидивної злочинно-

сті протягом третього року склав 0,41 від загальної 

кількості звільнених після відбування покарання 

засуджених; 

- станом на 01.01.2014 року більше 70% зві-

льнених засуджених залишилися на волі та не вчи-

нили нових злочинів. 

Завдяки чому були отримані ці позитивні ре-

зультати? Ми не повинні виключати вплив «людсь-

кого чинника», але в їх основі, на наш погляд, пок-

ладений принцип «позитивного прикладу». Якщо 

народна мудрість каже, що можливо змінитися, до-

сягти успіху, чому би не спробувати. Що ви втрача-

єте? А вірогідність змінити своє життя дуже велика. 

Засуджені – азартні та ризиковані люди. Але, це не 

дає право психологу цим маніпулювати. Тільки при 

власній добровільній згоді людина може досягти 

позитивних результатів. Засуджені, у цьому випа-

дку не є виключенням.  

Використання притча-терапії у роботі з будь-

яким клієнтом допомагає вплинути на підвищення 

власної самооцінки; на мотиваційну готовність ді-

яти, а не стогнати про свою безпорадність і нікчем-

ність; на прийняття правильного рішення у склад-

них обставинах і надзвичайних ситуаціях, викорис-

товуючи досвід інших людей; на активізацію 

внутрішніх ресурсів організму людини; на пошук 

та знайдення себе як особистості. Окрім цього, при-

тчі – це відповіді на питання, приклад вчинку, реко-

мендації з налагодження власного життя тощо. 

У житті все минає. Тільки притчі залишаються. 

Вони збагачують людей своєю мудрістю, спонукає 

до пошуку, самовдосконаленню. Саме притчі допо-

магають більшості людей відчувати цілісність світу 

та ведуть їх до самопізнання.  
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Abstract 

The problem of evaluation of social services is studied and the approaches to its solution are substantiated. 

The expediency of evaluating social services as a component of monitoring has been determined. Models and 

algorithms for evaluating social services are presented. The vision of the Methodology for assessing the quality of 

service of service recipients is presented. It is proposed to use an integrated indicator (if necessary) to assess the 

level of quality of social. The Mechanism for making managerial decisions to improve the provision of social 

services based on the assessment of the quality of service to recipients of social services is generalized. 

Анотація 

Досліджено проблему оцінювання соціальних послуг та обґрунтовано підходи щодо її вирішення. Ви-

значено доцільність проведення оцінки соціальних послуг як складової моніторингу. Наведено моделі та 

алгоритм оцінки соціальних послуг. Представлено бачення методологія оцінювання якості обслугову-

вання отримувачів послуг. Запропоновано застосування інтегрального показника (за необхідності) оцінки 

рівня якості соціальних. Узагальнено механізм прийняття управлінських рішень щодо покращення на-

дання соціальних послуг на основі оцінювання якості обслуговування отримувачів соціальних послуг. 

 

Keywords: social service; assessment of the quality of social services; social service quality indicator; mon-

itoring: evaluation methodology; integrated indicator 
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Мета статті. Дослідити та запропонувати ме-

тодичні підходи щодо практичних напрямів оціню-

вання якості надання соціальних послуг сім’ям/осо-

бам, які перебувають у складних життєвих обстави-

нах, за місцем проживання. 

Постановка проблеми. Для виявлення існую-

чого рівня задоволеності та лояльності отримувачів 

щодо якості соціальних послуг із подальшим прий-

няттям рішень щодо їх покращення необхідно про-

водити оцінювання. Автор статті звертає увагу на 

те, що мова бути йти не про моніторинг, а саме про 

оцінювання надання соціальних послуг. На мою ду-

мку, моніторинг спрямований на безперервне 

відстеження подій і процесів, в той час як оці-

нювання здійснюється у певний момент часу 

для з’ясування того, наскільки ефективно про-

ходив процес надання соціальних послуг і до 

яких соціальних зрушень та змін він привів. 

Дані моніторингу зазвичай використовуються 

керівництвом задля подальшої реалізації адмі-

ністративних (управлінських) рішень а також 

відстеження проміжних результатів, витра-

чання бюджетних коштів, відповідності 

прийнятим процедурам. Результати оціню-

вання також можуть використовуватися в про-

цесі реалізації визначених завдань, проте вла-

сне оцінювання здійснюється не так часто і 

спрямоване на вивчення більш масштабних 

змін (кінцевих результатів), потребуючи мето-

дичної точності в аналізі таких параметрів, як 

вплив та актуальність втручання. Визнаючи рі-

зницю між моніторингом та оцінюванням, ва-

жливо пам’ятати, що ці два поняття взаємо-

пов’язані. Моніторинг, як правило, дозволяє 

отримати дані, необхідні для оцінювання, а 

елементи оцінювання присутні в моніторингу 
Отже, оцінювання може бути як внутрішнім, 

тобто здійснюватися самими виконавцями, так і зо-

внішнім, що виконується незалежним фахівцем. 

Вважається, що оцінювання є більш глибоким ана-

лізом у порівнянні з моніторингом. Моніторинг і 

оцінювання органічно вписалися у соціальні про-

грами та проекти, і як правило є їх складовими стру-

ктури. При оцінюванні важливо враховувати те, що 

основними завданнями надавачів соціальних пос-

луг відповідно чинного законодавства мають 
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бути: визначення індивідуальних потреб отриму-

вача соціальних послуг; складання індивідуального 

плану надання соціальних послуг; укладання дого-

вору між надавачем та отримувачем соціальних по-

слуг; забезпечення якісного надання соціальних по-

слуг відповідно до державних стандартів соціаль-

них послуг; внутрішній моніторинг та оцінка якості 

надання соціальних послуг [1]. 

Особливо це важливо в критичні періоди роз-

витку держави, при виникненні надзвичайних ситу-

ацій, наприклад спричинених пандемією COVID-

19, коли на самоізоляції зростає кількість випадків 

домашнього насильства. Наприклад, у країнах ЄС, 

де карантин запровадили раніше, ніж в Україні, ще 

в березні зафіксували зростання домашнього на-

силля. У Франції кількість звернень зросла на 30%. 

У Великій Британії кількість жінок, убитих чолові-

ком удома, зросла втричі, а кількість дзвінків на га-

рячі лінії - майже вполовину. В Італії 8 - 15 березня 

кількість звернень щодо домашнього насилля на 

55% перевищувала показники за той же тиждень 

минулого року. В ООН заявляють, що через каран-

тин спалах домашнього насильства спостерігається 

й у всьому світі [2]. Від початку карантину з 12 бе-

резня до 7 квітня до поліції в Україні надійшло бли-

зько 42 тис. викликів про домашнє насилля. У прес 

- службі розповіли, що за період з 1 по 11 березня 

таких звернень надійшло близько 18 тис., тобто у 

середньому за добу це становить 1,6 -1,65 тис пові-

домлень [3]. Саме тому, особливу роль в такі пері-

оди відіграє оперативне оцінювання важливості на-

дання такої соціальної послуги як екстрене втру-

чання, що може послужити для подальших 

наукових розвідок у системі надання соціальних 

послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

таннями щодо оцінки соціальних послуг займалися 

і займаються науковці, державні службовці та усі 

зацікавлені сторони. Практичну та прикладну сто-

рону оцінки соціальних послуг наведено в дослі-

джені Ю.В. Горемикіної [4]. Оцінку процесу на-

дання соціальних послуг з позиції отримувачів про-

вела О.О. Давидюк [5]. Активну участь в оцінці 

надання соціальних послуг приймає Директорат со-

ціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполі-

тики України. Районні державні Адміністрації в 

Україні періодично проводять внутрішній моніто-

ринг та оцінку якості соціальних послуг. Осадчук 

О.П дослідив основні підходи щодо категорії якісь 

[6]. Траченко Л. А. охарактеризував послугу як 

об’єкт товарознавства [7]. Сич Т.В. розробила нав-

чальний посібник з управління якістю соціальних 

послуг [8]. Вагому дослідницьку роботу щодо ме-

тодологічного забезпечення оцінки надання соціа-

льних послуг проводить Науково - дослідний Інсти-

тут праці та зайнятості населення Міністерства со-

ціальної політики України і НАН України. Попри 

вищенаведеного оцінка якості надання соціальних 

послуг потребує подальшого методичного доопра-

цювання та вдосконалення. Це пояснюється тим, 

що в системі соціальних послуг є і побутові і ме-

дико-соціальні послуги тощо, які вимагають окре-

мих наукових підходів щодо їх оцінки. 

Виклад основного матеріалу. Як правило, 

модель оцінювання якості соціальних послуг скла-

дається з суб’єкта, який здійснює оцінювання, 

об’єкта, який відстежується і оцінюється, цілей, 

оціночних параметрів, методологічної бази, схеми 

та порядку інформаційного забезпечення процесу 

оцінювання. Об’єктом оцінювання є діяльність з 

надання населенню соціальних послуг, предметом 

виступає задоволеність соціальними послугами як 

підтвердження їх якості. Суб’єкт оцінювання соці-

альних послуг регламентований цілями оціню-

вання. За необхідності внутрішнього оцінювання 

суб’єктом є організація, що надає соціальні послуги 

і має намір з’ясувати відповідність свого професій-

ного рівня внутрішнім очікуванням (наприклад, те-

риторіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), або центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді). Під час зовніш-

нього оцінювання суб’єктом може бути як держав-

ний орган, так і комісія, створена за участі держав-

них органів та недержавних організацій. Оціню-

ванню підлягає якість усіх соціальних послуг, 

визначених правовими актами законодавчими та пі-

дзаконними актами - відповідними державними 

стандартами, встановленими нормами, вимогами. 

Метою оцінювання є перевірка відповідності якості 

цих послуг установленим нормам і вимогам та ви-

явлення ступеню задоволеності отримувачів якістю 

наданих соціальних послуг [9,10,11,12, 13]. На по-

чатку проведення оцінювання якості послуг необхі-

дно чітко визначити призначення та цілі оціню-

вання задоволеності отримувачів соціальних пос-

луг, які мають включати наступні елементи: 

оцінювання інформації щодо поведінки соціальних 

працівників під час роботи з отримувачами; ви-

вчення змісту звернень та причин скарг отримува-

чів соціальних послуг (якщо такі мали місце); здій-

снення моніторингу тенденцій задоволеності отри-

мувачів соціальних послуг; всебічне дослідження 

причин утрати довіри отримувачів тощо. 

Сформовані цілі проведення оцінювання сут-

тєво впливають на обсяг необхідної інформації для 

обробки та методи аналізу зібраних у процесі дос-

лідження даних. Відповідно до призначення визна-

чається сфера майбутнього оцінювання та програ-

мується, з яких джерел мають бути отримані дані 

для аналізу. Зібрана для оцінювання інформація за-

лежить від необхідної для закладу - надавача соціа-

льних послуг деталізації. Процес планування оці-

нювання передбачає необхідність визначитись зі 

способом одержання інформації щодо задоволено-

сті отримувачів послуг та призначити відповіда-

льну особу, якій надходитиме вся зібрана інформа-

ція для прийняття відповідних рішень. Початковим 

етапом планування має стати визначення кількості 

людей і ресурсів, необхідних для проведення оці-

нювання, та забезпечення фактичної їх наявності. 

Зазвичай процес оцінювання включає отримання та 

обробку інформації, яка стосується задоволеності 

отримувачів послуг, а також аналіз результативно-

сті виконуваних заходів щодо покращення обслуго-

вування. Проведення оцінювання задоволеності 

отримувачів соціальних послуг має охоплювати 

https://www.euronews.com/2020/03/28/domestic-violence-cases-jump-30-during-lockdown-in-france
https://www.cbsnews.com/news/domestic-violence-uk-coronavirus-lockdown-3-times-higher-than-average-data-shows/
https://www.dw.com/en/domestic-violence-rises-in-turkey-during-covid-19-pandemic/a-53082333
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052
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такі складові: встановлення очікувань отримува-

чів послуг; збір інформації щодо задоволеності 

отримувачів соціальних послуг; аналіз зібраних да-

них; оцінювання задоволеності отримувачів. Оці-

нювання рівня задоволеності отримувачів, що опи-

нилися у складних життєвих обставинах, соціаль-

ними послугами є основою процесного підходу. 

Відносно методологічних підходів щодо оці-

нювання якості надання соціальних послуг. Аналіз 

відповідності якості соціальних послуг вимогам 

отримувачів потребує наявності механізму отри-

мання зворотного зв’язку що відображений на стру-

ктурно-логічній схемі (рис 1). 

 
Рис. 1. Структурно-логічна схема застосування закладом-надавачом соціальних послуг різних методів 

оцінювання якості обслуговування отримувачів соціальних послуг, які перебувають у складних життє-

вих обставинах, за місцем проживання. 

 

Соціологічні опитування, анкетування і тесту-

вання є наразі основними методами одержання ін-

формації від споживачів про якість отриманих пос-

луг, а також про інші особливості наданих послуг. 

Оцінка з боку отримувачів є надзвичайно важливим 

елементом оцінювання, оскільки діалог надавача та 

отримувача дає змогу визначити орієнтири подаль-

шого покращення якості обслуговування, визна-

чити попит на конкретні види послуг, і найголов-

ніше - визначити ступінь задоволення клієнта які-

стю послуг. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, 

здійснює соціологічне опитування отримувачів со-

ціальної послуги та/або їхніх законних представни-

ків з метою отримання відгуків стосовно надання 

соціальної послуги. Результати опитувань обгово-

рюються під час проведення аналізу діяльності 

суб’єкта, що надає соціальну послугу, та надавачів 

експертної оці-
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соціальної послуги і враховуються в подальшій ро-

боті з метою підвищення ефективності та якості їх 

надання. 

Способами отримання інформації слугують рі-

зноманітні методи оцінювання, зокрема, резуль-

тати кваліметричних досліджень, які вирішують 

такі основні практичні завдання: розробку мето-

дів визначення чисельних значень показників яко-

сті послуг, збір та обробку даних для їх обчислення 

та встановлення вимог до точності таких обчис-

лень; розробку методів визначення оптимальних 

значень характеристик показників якості послуг; 

обґрунтування вибору та встановлення складу по-

казників якості послуг під час прогнозування та 

планування поліпшення якості; розробку єдиних 

методів і принципів вимірювання та оцінки рівня 

якості послуг для забезпечення репрезентативності 

та можливості зіставлення результатів оцінки; роз-

робку єдиних принципів та методів оцінки окремих 

властивостей показників якості послуг. 

Дослідження, що проводиться із використан-

ням кваліметричних методів, має обов’язково бути 

поділене на декілька етапів, а саме: визначення 

мети, об’єкту дослідження, бажаних результатів; 

підбір та вивчення допоміжної інформації стосовно 

об’єкту дослідження; визначення кола питань для 

респондентів; опитування респондентів; збір та си-

стематизація інформації; обробка й узагальнення 

результатів дослідження; формування висновків та 

пропозицій.  

Анкетування виступає характерною рисою 

стану обслуговування і його необхідно проводити в 

закладах - надавачах соціальних послуг постійно, 

досліджуючи відповіді отримувачів, що опинилися 

у складних життєвих обставинах, на основі зібра-

них анкет. Дана робота є досить ефективною для за-

кладу в цілому, оскільки його діяльність спрямо-

вана на задоволення потреб отримувачів соціаль-

них послуг, а також підвищення якості 

обслуговування. 

Завдяки безпосереднім висловлюванням отри-

мувачів у анкеті заклад матиме можливість проана-

лізувати стан справ на даний момент i спланувати 

свою діяльність на наступний період. Також ре-

зультати такої роботи є однією зі складових досвіду 

закладу, який є ефективним для майбутньої діяль-

ності. Адже, у разі виникнення негативних ситуацій 

у роботі із отримувачами соціальних послуг заклад 

завжди може скористатися досвідом попередніх ро-

ків, що дозволяє значно швидше й ефективніше ви-

рішити певну проблему або навіть вирішити її зав-

часно, тобто запобігти її появі взагалі. 

Отримувачі соціальних послуг та працівники, 

які їх надають, є основними суб’єктами оціню-

вання, носіями інформації щодо їх оцінки. Отриму-

вачі формують споживацьку оцінку, а працівники 

закладів, які безпосередньо надають соціальні пос-

луги, репрезентують своє фахове бачення про-

блеми. Працівники, на відмінну від отримувачів, 

оцінюють надання соціальних послуг відповідно до 

тих правил і норм роботи, що склалися у сфері со-

ціального обслуговування, усвідомлюючи особли-

вості виробництва послуги як сукупності процесів, 

таких як акумулювання і розподіл коштів, взаємо-

дія з суміжними організаціями та партнерами тощо. 

Дослідження якості обслуговування отримувачів 

соціальних послуг, які опинилися у складних жит-

тєвих обставинах, методом експертної оцінки, не-

обхідно розглядати як послідовну реалізацію чоти-

рьох основних етапів: 

- на першому етапі, підбирається та вивча-

ється допоміжна інформація стосовно об’єкту дос-

лідження, визначається коло питань для експертів, 

формуються макети цих питань по блокам, розроб-

ляється путівник з основними темами; 

- на другому етапі, проводиться безпосеред-

ньо інтерв’ювання експертів, під час якого збира-

ється інформація по блокам. При реалізації цього 

етапу також визначається думка експертів стосовно 

кола суб’єктів та вагомості оцінок рівня задоволе-

ності якістю соціальних послуг в сучасних умовах; 

- на третьому етапі, після вивчення матеріалів 

і документів закладів -надавачів соціальних послуг 

відбувається, в разі необхідності, повторне ін-

терв’ювання експертів для уточнення ситуації та 

перевірки даних, отриманих під час інтерв’ю з рес-

пондентами; 

- на четвертому етапі, здійснюється обробка 

й узагальнення результатів інтерв’ювання та фор-

мування висновків. 

Інтегральний показник (за необхідності) оці-

нки рівня якості соціальних послуг за вищенаведе-

ним методом розраховується як сума оцінок, одер-

жаних від кожного суб’єкту, помножених на їхню 

вагомість. Тому, для оцінки інтегрального показ-

ника пропонується адитивна модель: 





n

i

ii kIЯк
1

%100
, 

(1) 

де Як – інтегральний показник оцінки рівня 

якості соціальних послуг, %; 

Іі – рівень відповідного фактора задоволеності; 

kі – ваговий коефіцієнт і-того показника. 

Вагові коефіцієнти у формулі (1) визначають 

«вагу», тобто значимість відповідного показника у 

моделі. При цьому, сума вагових коефіцієнтів має 

дорівнювати одиниці. Значення коефіцієнтів ваго-

мості оцінок пропонується уточнювати щорічно, 

опитуючи групу експертів. Оцінювання необхідно 

проводити планово та постійно, а у разі надзвичай-

них подій негайно. Доступним варіантом постій-

ного оцінювання якості надання соціальних послуг 

є робота зі зверненнями та скаргами. Завдяки їй мо-

жна дізнаватись та розв’язувати проблеми, що 

спричинили невдоволення отримувача послуги. В 

усіх закладах, що реалізують послуги, має бути 

книга відгуків та пропозицій, або будь - яка інша 

можливість для двостороннього зв’язку, напри-

клад, інтернет - сайти, де кожен клієнт може зали-

шити відгук. На таких сайтах часто подають форму 

зворотного зв’язку та телефон для довідок. Крім 

того, на цих сайтах можна започаткувати онлайн - 

опитування. І, якщо створення сайту вимагає пев-
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них фінансових витрат, то, наприклад, сторінка за-

кладу у соціальних мережах – це гарна безкоштовна 

сучасна альтернатива для зворотного зв’язку. 

Створення різних можливостей звернення для 

отримувачів послуг підвищує їх довіру до закладу, 

а керівникам цих закладів дає змогу систематизу-

вати та аналізувати звернення клієнтів. Для цього 

звернення класифікують, виявляючи ті недоліки, 

які трапляються найчастіше. У результаті викона-

ної роботи з’являється можливість створити ті 

умови та надати саме той рівень обслуговування, 

якого бажає отримувач послуги. Систематичне оці-

нювання якості та швидке реагування на звернення 

дає змогу зрозуміти напрями розвитку закладу. Ос-

новою прийняття управлінських рішень щодо пок-

ращення надання соціальних послуг є достовірна, 

всебічна та систематична інформація щодо резуль-

татів діяльності всіх підрозділів соціального за-

кладу. Тому на етапі прийняття рішень пропону-

ється комплексний підхід, який передбачає допов-

нення отриманої інформації результатами 

адміністративних спостережень (рис.2). 

При цьому, в центрі уваги оцінювання якості 

соціальних послуг має бути задоволення потреб 

отримувачів цих послуг як результат діяльності со-

ціального закладу. Отже, досліджувати якісні хара-

ктеристики роботи закладів-надавачів соціальних 

послуг доцільно методами соціологічних дослі-

джень та безпосередніх адміністративних спостере-

жень. За підсумками робляться висновки, дається 

оцінка діяльності соціальних закладів, пропону-

ються рекомендації щодо покращення надання со-

ціальних послуг. 

 
Рис. 2. Механізм прийняття управлінських рішень щодо покращення надання соціальних послуг на основі 

оцінювання якості обслуговування отримувачів соціальних послуг 

 

Результати оцінювання дозволять виявити ті 

заклади - надавачі, які мають або високі, або низькі, 

порівняно із середніми, показники рівня задоволе-

ності. Інформація про соціальні заклади з високими 

показниками діяльності може бути використана для 

прийняття рішень щодо вивчення досвіду їх ро-

боти. А інформація про соціальні заклади з низь-

кими показниками діяльності може бути викорис-

тана для прийняття рішень щодо додаткового ви-

вчення результатів роботи останніх. Пропонується 

певний алгоритм оцінки якості соціальних послуг, 

що надаються соціальним закладом. На практиці 

оцінка якості послуг за всією сукупністю показни-

ків може виявитися трудомісткою та неефектив-

ною. Як правило, аналіз якості конкретної послуги 

можна здійснити з використанням меншої кількості 

показників. При цьому для вибірки репрезентатив-

них показників необхідно провести аналіз вимог зо-

внішнього середовища (отримувачів, соціальних 

закладів, що беруть участь в процесі виробництва 

послуги тощо). Всі існуючі підходи до сприйняття 

й оцінки якості послуги базуються на виокремленні 

споживачем в послузі деяких властивостей і елеме-

нтів, що формують ставлення споживача до пос-

луги в цілому. Така оцінка базується на порівнянні 

Чи є критичні точки? 

Отримання інформації ме-
тодами спостережень 

Отримання інформації методами 
соціологічних досліджень 

Чи є відхилення? Чи задоволені соціальними послу-
гами? 

Формування переліку за-
кладів, які потребують до-

помоги 

Формування переліку закла-
дів, які мають кращі показ-

ники роботи 

так 

так 

ні 

так 

ні 

ні 

Прийняття управлінських 
рішень 

Вибіркові адміністра-
тивні 

спостереження  

Вибіркові соціологічні опитування отриму-
вачів соціальних послуг та працівників со-

ціальних закладів 
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очікуваного і реально отриманого рівня якості пос-

луги з виділеними властивостями. Результатом та-

кої оцінки є ступінь задоволеності отримувача ви-

робленою послугою. Для оцінки окремих процесів 

можуть бути використані різні показники якості, 

виокремлення яких в більшості випадків залежить 

від ступеня їх важливості з точки зору виконавця. 

Таким чином, ми отримуємо сукупність властивос-

тей послуги, до яких споживач пред’являє свої ви-

моги і оцінює послугу за ступенем їх виконання, і 

сукупність показників якості, за якими виконавець 

може оцінити процеси надання послуги. При на-

данні закладом - надавачем послуг, для кожної по-

слуги формуються певні параметри, на підставі 

яких отримувач може визначити найбільш значущі 

для нього вимоги. До параметрів послуги відно-

сяться: вимоги сторін, зацікавлених в діяльності за-

кладу, виконання яких необхідне для надання необ-

хідного переліку послуг; процеси надання даного 

переліку послуг. Визначення основних параметрів 

послуги дозволяє з урахуванням залежності між ви-

могами і показниками встановити вибірку значу-

щих показників якості з представленої сукупності 

для кожного окремого випадку надання переліку 

послуг. Для встановлення цієї залежності будується 

матриця зв’язків - матрична діаграма, в якій в наоч-

ній формі представляються вимоги залучених до 

процесу надання послуги зацікавлених сторін і по-

казники якості послуги. Метою матричної діаграми 

є зображення контуру зв’язків і кореляцій між за-

вданнями, функціями та характеристиками з виок-

ремленням їх відносної важливості. Тому матрична 

діаграма в кінцевому вигляді демонструє відповід-

ність певних факторів і явищ різним причинам їх 

появи і засобам усунення їх наслідків, а також по-

казує ступінь залежності цих факторів від причин 

їх виникнення і заходів щодо їх усунення. Матриці 

зв’язків (рис.3) показують наявність і щільність 

зв’язків компонентів, наприклад вимог зацікавле-

них сторін а1, а2 ... ai з показниками якості послуги 

b1, b2 ... bj. Зв’язок між компонентами в матрицях 

зв’язків зображується за допомогою спеціальних 

символів, що характеризують ступінь щільності 

цих зв’язків. 

a1 b1 b2 b3 b4 

а2   ●  

а3     
● – сильні 

□ – середні 

○ – слабкі 
а4 ●   □ 

а5  ○   

 

Рис. 3. Матриця зв’язків: а1, а2 ... ai, b1, b2 ... bj - компоненти досліджуваних вимог і показників, які харак-

теризуються різною щільністю зв’язків 

 

Якщо в рядку матриці зв’язків відсутній будь - 

який символ, це означає, що зв’язок між вимогою ai 

і всіма показниками якості послуги відсутній. Якщо 

символ відсутній в колонці матриці, отже, показник 

bj даної колонки не впливає ні на одну з вимог у ві-

дповідному рядку. Символ, що стоїть на перетині 

рядка і колонки матричної діаграми, вказує не 

тільки на наявність зв’язку між відповідними ком-

понентами, але і на щільність такого зв’язку (як це 

показано на рис. 3). Аналогічну матрицю зв’язків 

можна побудувати і для встановлення взаємного 

впливу показників якості один на одного. В цьому 

випадку в матриці необхідно буде заповнити тільки 

нижню трикутну частину, відокремлену від верх-

ньої частини діагоналлю, проведеної на перетині 

співпадаючих показників якості (рис. 4). Це обумо-

влено тим, що якщо в попередній матричній діаг-

рамі один вхід був – «вимоги», інший вхід – «пока-

зники якості», то тепер показники якості будуть 

проти показників якості. 

a1 b1 b2 b3 b4 

b1 •    

b2 □ •   

b3 ●  •  

b4  ○  • 

 

Рис. 4 Матриця зв’язків показників якості 
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Запропонований підхід до оцінки якості пос-

луг, що базується на встановленні взаємозв’язку 

між вимогами сторін, зацікавлених в діяльності за-

кладу - надавача, і показниками якості послуги з 

урахуванням їх взаємного впливу один на одного, 

дозволяє приймати рішення про якість послуги на 

основі визначення ступеня реалізації вимог за раху-

нок виконання мінімального набору характеристик, 

що підлягають вимірюванню та оцінюванню в про-

цесі надання послуги [14]. Даний алгоритм оцінки 

якості послуг (рис. 5) заснований на тому, що, з од-

ного боку, метою закладу - надавача соціальних по-

слуг є збалансоване довгострокове задоволення ін-

тересів не тільки кінцевого отримувача, а й сторін, 

зацікавлених в діяльності закладу, а з іншого боку - 

якість послуги характеризується групою показни-

ків якості, від значення яких безпосередньо зале-

жить рівень якості виробленої послуги. В основі ал-

горитму - принцип оцінки, заснований на форму-

ванні репрезентативної вибірки показників якості 

послуг, яка визначається з урахуванням виявлених 

залежностей між вимогами сторін, зацікавлених в 

діяльності закладу - надавача послуг, і показниками 

якості послуг закладу - надавача. 

 
Рис. 5. Алгоритм оцінки якості соціальних послуг, що надаються соціальним закладом 

 

Даний механізм складається з наступних осно-

вних етапів: перш за все, необхідно провести моні-

торинг номенклатури послуг, вироблених закла-

дом, та ранжувати їх за ступенем значущості з по-

зиції витрачених ресурсів або ступенем поширення 

послуги на населення; вибрати послугу, відповідну 

зазначеним умовам; визначити сторони, зацікав-

лені в діяльності закладу, що виробляє соціальні 

послуги, і виявити вимоги зацікавлених сторін 

щодо характеристик якості послуги; сформувати 

репрезентативну вибірку показників якості послуг 

за допомогою визначення залежності між вимогами 

сторін, зацікавлених в діяльності закладу, і показ-

никами якості послуги; провести порівняльний ана-

ліз фактичних значень репрезентативних показни-

ків якості послуги з їх еталонними значеннями; на 

підставі аналізу приймається рішення про якість 

послуги. При наявності показників, за якими прове-

дено аналіз послуги поступається еталонним зна-

ченням показників, розробити систему заходів 

щодо покращення якості даної послуги. Схему оці-

нки якісних показників за відсотковими еквівален-

тами розроблено в Методичних рекомендаціях з 

проведення моніторингу та оцінки якості соціаль-

них послуг [15]. 

Висновки 

1. Практична оцінка якості надання соціальних 

послуг набуває все більшої значущості – це 

пов’язано зі стрімким зростанням потреби насе-

лення у послугах в складних соціально-економіч-

них умовах.  

2. Соціальні послуги перетворились в один з 

показників соціального розвитку країни, вони набу-

вають впливу на динаміку розвитку структури соці-

уму та характер соціальних відносин. 

3. Розвиток системи соціальних закладів - на-

давачів послуг в Україні, на які витрачаються зна-

чні ресурси суспільства, передбачає необхідність 

формування системи результуючих показників їх 

діяльності, до переліку яких відносяться і показ-
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ники якості. Взагалі, на сучасному етапі оцінка яко-

сті роботи є основою для оцінки ефективності дія-

льності будь - якої організації та її персоналу, в 

тому числі в галузі соціального обслуговування на-

селення. Також необхідність створення системи 

оцінки якості визначається розвитком стандартиза-

ції соціальних послуг. 

4. Затребуваність практичного оцінювання 

якості надання соціальних послуг з боку управлін-

ських структур та закладів - надавачів надзвичайно 

висока, оскільки є передумовою розробки заходів 

щодо покращення надання соціальних послуг. В 

той же час проблема оцінки якості послуг в сучас-

ній науці та практиці вирішується досить складно, 

оскільки її вирішення пов’язано з величезною кіль-

кістю протиріч теоретичного та практичного хара-

ктеру: недостатня теоретична проробка категорії 

«якість соціальної послуги»; різноманітність соціа-

льних послуг (соціально-побутові, соціально-меди-

чні, соціально-психологічні, соціально-педагогічні 

тощо), які важко навіть в рамках одного дослі-

дження привести до єдиного знаменника; суб’єкти-

візм при формуванні оціночних суджень; перева-

жання при оцінці якості послуг кількісних показни-

ків, складність інтерпретації якісних показників 

тощо. 

5. В контексті соціального обслуговування до-

цільно застосовувати комплексний підхід до розу-

міння якості обслуговування – по-перше, якість со-

ціальних послуг, що надаються отримувачам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, є су-

купність властивостей, котрі визначають її придат-

ність задовольняти індивідуальні потреби конкрет-

ного отримувача соціальних послуг, по-друге - це 

ступінь відповідності властивостей послуги конк-

ретної потреби, що відповідає як вимогам діючої 

нормативної документації, так і побажанням конк-

ретного отримувача соціальної послуги. 
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