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Аннотация 
Проведена оценка хозяйственной эффективности обработки семян зерновых культур электромагнит-

ным излучением. Прибавка урожайности озимой пшеницы по сравнению с контролем составила 1,9 – 2,7 

ц/га (5,8 – 7,6 %), ярового ячменя – 1,8 – 3,6 ц/га (4,8 – 13,7 %). Данный прием обработки семян может 

применяться в органических системах земледелия с целью получения экологически чистой продукции рас-

тениеводства. 

Abstract 

The assessment of economic efficiency of processing of seeds of grain crops by electromagnetic radiation is 

carried out. The increase in the yield of winter wheat compared with the control was 1,9 – 2,7 с/h (5,8 – 7,6 %), 

spring barley – 1,8 – 3,6 с/h (4,8 – 13,7 %). This method of seed treatment can be used in organic farming systems 

in order to obtain environmentally friendly crop production. 

Ключевые слова: Электромагнитное излучение, семена, пшеница, ячмень, урожайность, органиче-

ские системы земледелия. 

Keyword: Electromagnetic radiation, seeds, wheat, barley, yield, organic farming systems. 

 

Для повышения урожайности зерновых куль-

тур в настоящее время применяется широкий 

спектр различных удобрений – агрохимикатов, со-

держащих макро- и микроэлементы. В то же время 

существуют и другие способы увеличения продук-

тивности растений, в частности, путем воздействия 

на семенной материал различными физическими 

факторами. Одним из них является электромагнит-

ное излучение низкой частоты и напряжённости. 

Влияние этого фактора на биохимические про-

цессы, проходящие в живой клетке еще недоста-

точно изучено. Согласно одной из гипотез, флукту-

ации магнитного поля способны изменять энерге-

тические состояния подуровней сверхтонкой 

структуры электронных оболочек атомов [1,2,5]. В 

свою очередь, это приводит к стимуляции прохож-

дения биохимических реакций, что отражается на 

более быстром росте и развитии растений. Магнит-

ное поле низкой напряженности не вызывает появ-

ления мутаций в клетках живых организмов. Иссле-

дования, проведенные по изучению данного во-

проса показали, что при обработке семенного 

материала озимой пшеницы, ячменя и гороха излу-

чением сверхвысокой частоты (СВЧ) наблюдалось 
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существенное увеличение количества клеток с хро-

мосомными абберациями (с 0,2 в контроле до 1,23 

% в опыте). При использовании градиентного маг-

нитного поля и электромагнитного излучения низ-

кой частоты данный эффект отсутствовал [3,8]. 

Изучение влияния магнитных полей низкой интен-

сивности на рост и развитие растений в конечном 

итоге привело к созданию специальных приборов – 

генераторов низкочастотных импульсных электро-

магнитных колебаний [6,7]. Одним из них является 

прибор «Биомаг». Экспериментальным путем были 

подобраны режимы следования импульсов, ча-

стоты и экспозиции, при которых ведется обра-

ботка семян сельскохозяйственных культур. Пред-

варительные испытания новой техники (согласно 

приказа № 145 МСХ РФ от 06.03.92 г.), показали 

положительные результаты. Применение физиче-

ских факторов не привносит в окружающую среду 

каких-либо вредных веществ. По этой причине их 

возможно использовать в органических системах 

земледелия и особенно на культурах, занимающих 

достаточно значительные посевные площади. Это 

позволит снизить количество применяемых удоб-

рений и уменьшить антропогенное воздействие на 

окружающую среду. Перспективным стало бы при-

менение факторов, не вызывающим у живых объек-

тов негативных изменений. К таковым вполне 

можно отнести факторы магнитного воздействия 

низкой частоты и напряженности. Помимо этого, 

при обработке семян с помощью прибора «Биомаг» 

не требуется дополнительных затрат и механизмов 

по перемещению семенного материала. Антенный 

контур накладывается на бурт зерна в определен-

ном порядке и подключается к прибору. Особенно-

стью низкочастотных электромагнитных излуче-

ний является их способность достаточно глубоко 

(до 10 м и более) проникать в немагнитные, неме-

таллические материалы, в том числе – массив зерна 

и воздействовать на семена растений. Широкое 

применение данного приема обработки семенного 

материала сдерживается недостатком подобных 

приборов, последняя партия (около 90 экземпля-

ров) была изготовлена в конце двадцатого века. К 

настоящему времени срок их эксплуатации исте-

кает. Применение приборов типа «Биомаг» в сель-

скохозяйственном производстве может способство-

вать повышению продуктивности растений и полу-

чению экологически чистой зерновой продукции. В 

связи с этим, цель наших исследований заключа-

лась в оценке влияния низкочастотного электро-

магнитного излучения на урожайность пшеницы и 

ячменя, занимающих основную площадь пашни в 

Центрально-Черноземном регионе и Тамбовской 

области. 

В качестве материала исследований использо-

вались семена озимой пшеницы (сорта Миронов-

ская 808, Безенчукская 380, Московская 39 и По-

волжская 86) и ярового ячменя (сорта Ауксиняй 3, 

Чакинский 221 и Скарлетт). При обработке семен-

ного материала электромагнитным излучением 

(ЭМИ) применялась специально разработанная ме-

тодика [9]. Для создания ЭМИ использовался при-

бор «Биомаг». Время обработки семенного матери-

ала электромагнитным излучением – 1 час. После 

обработки семена оставляли в пакетах на 7 – 10 су-

ток (время отлежки), после чего высевали на делян-

ках с помощью селекционной сеялки СКС-6-10. В 

контроле семена не обрабатывались. Полевые 

опыты закладывали согласно методики Б.А. Доспе-

хова [4]. Площадь опытных делянок от 10 до 20 кв. 

м, повторность четырехкратная. Уборка урожая 

зерна проводилась методом прямого комбайниро-

вания, с использованием малогабаритного ком-

байна «Hege-125». 

В результате исследований, проведенных в 

1998 – 2008 годах было установлено, что продук-

тивность растений, выросших из обработанных 

ЭМИ семян существенно возросла (таблица). На 

озимой пшенице урожайность составила 33,0 – 41,9 

ц/га и была выше контроля на 1,9 – 2,7 ц/га (5,8 – 

7,6 %). На яровом ячмене наблюдалась аналогичная 

картина. Урожайность культуры в опытных вариан-

тах составила 29,9 – 47,7 ц/га и превосходила кон-

троль на 1,8 – 3,6 ц/га (4,8 – 13,7 %).  

 

Таблица 

Влияние обработки семян электромагнитным излучением на урожайность озимой пшеницы и яро-

вого ячменя 

Сорт 
Годы 

испытаний 

Средняя 

урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

урожай- 

ности 

в опыте 

(ЭМИ, 1 час) 

в контроле 

за те же годы 
ц/га % 

Озимая пшеница 

Мироновская 808 2001-2007 41,9 39,6 2,3 5,8 

Безенчукская 380 2006-2007 33,0 31,1 1,9 6,1 

Московская 39 2006-2007 34,9 32,8 2,1 6,4 

Поволжская 86 2006-2007 38,2 35,5 2,7 7,6 

Яровой ячмень 

Ауксиняй 3 1998-2000 29,9 26,3 3,6 13,7 

Чакинский 221 2006-2008 47,7 45,3 2,4 5,3 

Скарлетт 2007-2008 39,3 37,5 1,8 4,8 
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Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что использование электромагнитного излучения 

для предпосевной подготовки семенного материала 

позволило повысить урожайность озимой пшеницы 

и ярового ячменя и дополнительно получить от 1,8 

до 3,6 центнеров зерна с гектара. По сравнению с 

применением минеральных удобрений это невысо-

кие показатели. Но затраты на ЭМИ практически 

нулевые – прибор «Биомаг» может использоваться 

долгие годы, не требуя дополнительных вложений. 

На удобрения затраты весьма значительны и не все-

гда могут окупиться стоимостью прибавки урожая.  
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Анотація 

У статті досліджено поняття «підприємницька компетентність». Визначено сутність підприємницької 

компетентності майстрів ресторанного обслуговування та її компонентний склад. У структурі підприєм-

ницької компетентності майстрів ресторанного обслуговування виокремлено потребнісно-ціннісний (осо-

бливості й варіативність освітніх та особистісних потреб на різних етапах його професійної підготовки), 

мотиваційний (внутрішні мотиви, що спонукають особистість до підприємницької діяльності), когнітив-

ний (сукупність знань теоретичного і технологічного характеру), діяльнісний (формування практичних 

умінь підприємницької діяльності) компоненти.  

Abstract 

This paper researches the concept of "entrepreneurial competence". The are determined entrepreneurial com-

petence of the masters of restaurant service and its component. In the structure of the entrepreneurial competence 

of the masters of restaurant services are isolated between the needs-value (features and variability of educational 

and personal needs at different stages of his professional training), motivational (internal motives that motivate a 

person to entrepreneurial activity), cognitive (a set of knowledge of the theoretical and technological nature) ac-

tivity (formation of practical skills of entrepreneurial activity) components. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна підготовка, майстри ресторанного обслугову-

вання, підприємницька діяльність, підприємницька компетентність, структура підприємницької компете-
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Сьогодні в Україні відбувається перегляд пре-

рогатив щодо професійної підготовки майбутніх 

фахівців у закладах професійно-технічної освіти 

(ЗПТО) для ресторанної справи, які мають бути го-

товими до підприємницької діяльності, або підпри-

ємництва. Перехід країни до ринкових відносин зу-

мовив посилення вимог до професійної підготовки 

кваліфікованих робітників, які мають уміти швидко 

пристосовуватися до постійно змінюваних умов 

праці, володіти високим рівнем професійної компе-

тентності та майстерності, бути професійно мобіль-

ними [7]. 

Тож цілком зрозуміло, що інтенсивний і стабі-

льний розвиток ресторанного сервісу, протягом 

останніх років, значне зростання економічних пока-

зників у цій сфері зумовили необхідність перегляду 

основних положень, пов’язаних із підготовкою 

майбутніх фахівців для ресторанного господарства 

та підприємницької діяльності у вищому професій-

ному училищі (ВПУ) [1].  

Професійна підготовка фахівців у ВПУ, зоріє-

нтована, як і сучасна Європейська система освіти, 

на формування підприємницької компетентності 

кваліфікованих робітників, актуальною стає про-

блема створення фахової підприємницької компе-

тентності майбутніх майстрів ресторанного обслу-

говування, яка характеризує їхню готовність до під-

приємницької діяльності в ринкових умовах. Ви-

моги сучасного ресторанного господарства до під-

приємницької компетентності майбутніх майстрів 

ресторанного обслуговування визначено держав-

ними стандартами освіти – нормативними докуме-

нтами, які висувають вимоги щодо змісту професій-

ного навчання, обсягу освітньої підготовки та рівня 

фахової підготовки працівників, тобто їхньої квалі-

фікації. 

Сучасна освітня парадигма потребує моделі 

навчання, яка б забезпечувала і сприяла форму-

ванню у майбутніх майстрів ресторанного обслуго-

вування стійкого інтересу до підприємницької дія-

льності, знань і вмінь, які б забезпечували випуск-

никам ВПУ творче професійне зростання і 

конкурентоздатність на сучасному ринку праці. 

У вивченні психологічних основ розвитку під-

приємницької компетентності основне місце посі-

дають дослідження В. О. Моляко, П. С. Перепелиці, 

Н. А. Побірченко, розробленню принципів особис-

тісно орієнтованої професійної підготовки присвя-

чені праці О. І. Кульчицької, С. Д. Максименка, 

І. П. Манохи, О. М. Отич, В. В. Рибалки, Є. О Са-

мойлова, С. О. Сисоєвої, Л. О. Хомич та ін.  
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Деякі аспекти цієї проблематики відображені у 
дисертаційних дослідженнях: Н. М. Болюбаш (фор-
мування професійної компетентності майбутніх 
економістів засобами мережевих технологій), 
Р. С. Корнєва (підготовка майбутніх економістів-
аграрників до професійної інформаційної діяльно-
сті), Т. М. Матвєєвої (формування підприємницької 
компетентності в учнів старших класів на основі 
методу проектів), О. П. Сулаєвої (формування під-
приємницької компетентності у студентів техні-
куму), Т Фурман (формування професійної компе-
тентності майбутніх фахівців в галузі економіки та 
підприємництва). Однак, кількість наукових дослі-
джень, присвячених проблемі формування підпри-
ємницької компетентності майстрів ресторанного 
обслуговування обмежена. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності по-
няття «підприємницька компетентність майстрів 
ресторанного обслуговування» та обґрунтуванні її 
структури. 

У наукових працях підприємницьку компетен-
тність розглядають як інтегровану якість особис-
тості. З’ясовано, що під цим терміном дослідники 
розуміють сукупність особистісних і ділових якос-
тей, навичок, знань, певної моделі поведінки, воло-
діння якими допомагає успішно розв’язувати різні 
бізнес-завдання і досягати вагомих результатів у ді-
яльності [4, с. 199]. Відсутність тієї чи іншої компе-
тенції в особистості знижує її компетентність щодо 
бізнес-діяльності. Г. А. Назаренко наголошує, що 
формування підприємницької компетентності май-
бутніх фахівців є складним, суперечливим і багато-
аспектним процесом, який передбачає опанування 
ними підприємницьких знань і становлення на цій 
основі підприємницької свідомості й підприємни-
цької поведінки [5, с. 26]. 

У Європейській довідковій системі (Key 
Competences for Lifelong Learning. A European 
Reference Framework) підприємницька компетент-
ність трактується як здатність майбутнього фахівця 
втілювати ідеї у сферу економічного життя, як інте-
грована якість, що базується на креативності, твор-
чості, інноваційності, здатності до ризику, а також 
спроможності планувати та організовувати підпри-
ємницьку діяльність [2]. 

Аналізуючи наукові праці щодо формування 
підприємницької компетентності, О. Проценко за-
значає, що це складний, суперечливий, багаторівне-
вий процес, який передбачає опанування особисті-
стю підприємницьких знань, умінь і становлення 
підприємницької поведінки та свідомості. Дослід-
ник наголошує, що першоосновою підготовки май-
бутнього фахівця як підприємця саме для ресторан-
ної галузі є формування підприємницьких умінь: 
вибору та створення бізнес-плану для ЗРГ; легалі-
зувати свій бізнес; досліджувати ринок з метою 
просування товару чи послуг; презентувати себе як 
підприємця (результати своєї праці); користуватися 
новітніми технологіями та досягненнями науково-
технічного прогресу; комунікативні вміння (вести 
переговори, переконувати, відстоювати власну то-
чку зору, вміння пропонувати та продавати товари 
та послуги) [6]. 

Узагальнивши викладене, можемо визначити 
підприємницьку компетентність майбутніх майс-
трів ресторанного обслуговування як інтегративну 

характеристику фахівця, що охоплює його особис-
тісні якості, знання й уміння, які забезпечують його 
готовність ефективно виконувати підприємницьку 
діяльність у ресторанній галузі.  

У контексті визначення структури підприєм-
ницької компетентності майбутніх майстрів ресто-
ранного обслуговування важливою для нас є думка 
Н. Ю. Худякової, згідно з якою мотиваційні, когні-
тивні, афективні та поведінкові аспекти загальної 
структури особистості забезпечують їх ефективну 
самореалізацію в підприємницькій діяльності через 
задіювання механізмів суб’єктно-економічної пере-
орієнтації, самоприйняття та самопроектування [8, 
c. 19]. 

Отже, аналіз досліджень щодо структури підп-
риємницької компетентності засвідчує не лише її 
багатоваріантність, але й складність у виокрем-
ленні компонентів. У зв’язку з цим Г. А. Назаренко 
[5] підкреслює, що у процесі визначення структури 
підприємницької компетентності потрібно врахо-
вувати структуру професійної компетентності та 
специфічні особливості підприємницької діяльно-
сті майбутнього фахівця.  

Важливим у визначенні та науковому обґрун-
туванні структури підприємницької компетентно-
сті майбутніх майстрів ресторанного обслугову-
вання є напрацювання дослідників Європейського 
Союзу й США. Згідно з робочою програмою Євро-
пейської комісії «підприємницька компетентність» 
– є однією з ключових якостей, що сприяє реалізації 
здатності індивіда співвідносити індивідуально-
особистісні економічні інтереси й потреби з суспі-
льними ресурсами й інтересами; здійснювати про-
фесійну і підприємницьку діяльність, орієнтува-
тися в корпоративній культурі; аналізувати й оці-
нювати індивідуально-особистісний потенціал, 
зіставляючи власні здібності з потребами ринку 
праці; розробляти й оцінювати плани підприємни-
цької діяльності, бізнес-проекти тощо [3, c. 2]. 

Аналізуючи наукові напрацювання з проблеми 
структурування підприємницької компетентності 
майбутніх фахівців різного профілю та опираючись 
на сутність поняття підприємництва, специфіки та 
вимог до особистісних якостей підприємців, струк-
туру підприємницької компетентності майбутніх 
майстрів ресторанного обслуговування визначаємо 
як динамічну систему, утворену взаємопов’яза-
ними компонентами, що відображають комплекс 
підприємницьких знань, умінь і професійно значу-
щих якостей особистості. Механізм визначення 
структури підприємницької компетентності майбу-
тніх майстрів ресторанного обслуговування перед-
бачає об’єднання їхніх індивідуально-особистіс-
них, професійно значущих характеристик як 
суб’єктів підприємницької діяльності й одночасну 
диференціацію компонентів досліджуваного фено-
мену. 

Отже, у внутрішній структурі підприємниць-
кої компетентності майстрів ресторанного обслуго-
вування виокремлюємо потребнісно-ціннісний, мо-
тиваційний, когнітивний та діяльнісний компоне-
нти. Виділені компоненти існують не ізольовано 
один від одного, вони тісно взаємопов’язані між со-
бою. Охарактеризуємо зміст кожного з виділених 
компонентів. 



8 The scientific heritage No 33 (2019) 

Потребнісно-ціннісний – враховує та передба-
чає становлення й розвиток у майстрів ресторан-
ного обслуговування професійно значущих потреб 
(самореалізації у професії, досягнення високих ре-
зультатів у підприємницькій діяльності ЗРГ, профе-
сійного зростання, оволодіння управлінськими 
знаннями та високим рівнем культури обслугову-
вання ЗРГ, в інформаційно-технологічній обізнано-
сті, розвитку організаторських здібностей, комуні-
кативної культури тощо) і системи професійних і 
особистісних цінностей (ціннісне ставлення до 
життя, професії, професійних обов’язків, професій-
ної культури, високого заробітку та прибутку, про-
фесійної освіченості, конкурентоспроможності, 
життєвого успіху, професійного зростання, твор-
чого характеру роботи, діловитості, ділової націле-
ності, ділового ризику, ділової репутації, самостій-
ності, незалежності тощо), які забезпечать належну 
мотивацію учнів ВПУ до навчання. 

Мотиваційний - відображає свідомий профе-
сійний вибір майбутнього фахівця щодо реалізації 
власного особистісного потенціалу саме в ресто-
ранній галузі. Його цілеспрямоване формування у 
майбутніх майстрів ресторанного обслуговування 
забезпечує розвиток мотиваційної сфери фахівця, 
сприяє виробленню в нього усвідомленого став-
лення до підприємницької діяльності й до самовиз-
начення у професії. 

Когнітивний - забезпечує майбутніх майстрів 
ресторанного обслуговування потрібним рівнем 
професійно-теоретичних знань про основні форми і 
технології підприємницької діяльності у ЗРГ, 
сприяє подальшому осмисленому виробленню від-
повідних практичних умінь, продуктивна реаліза-
ція яких у професійній діяльності уможливить все-
бічне розкриття їхнього підприємницького потенці-
алу. 

Діяльнісний – відображає сукупність аналітич-
них, інформаційно-комунікаційних, інтегративно-
когнітивних, організаційно-ділових і соціально-ко-
мунікативних підприємницьких вмінь, що дають 
змогу розв’язувати різноманітні підприємницькі за-
вдання у ЗРГ. Його цілеспрямоване формування у 
процесі професійної підготовки у ВПУ сприяє 
осмисленому виробленню цих умінь і дає змогу 
майбутнім фахівцям одержати первинний досвід 
підприємницької діяльності вже під час навчання.  

Розроблена й обґрунтована структура підприє-
мницької компетентності майбутніх майстрів рес-
торанного обслуговування – є своєрідним узагаль-
нено-систематизованим описом досліджуваного 
феномену в єдності індивідуально-особистісних і 
професійно значущих сутнісних аспектів, які син-
тезовані в потребнісно-ціннісну, мотиваційну, ког-
нітивну та діяльнісну цілісність. Компонентний 
склад підприємницької компетентності майбутніх 
майстрів ресторанного обслуговування зумовлений 
необхідністю формування й розвитку в учнів ВПУ 
здатності та готовності розв’язувати різноманітні 
ситуації соціально-економічного, професійного й 

індивідуально-особистісного значення під час ви-
конання підприємницької діяльності. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави 
стверджувати, що підприємницька компетентність 
майбутнього майстра ресторанного обслугову-
вання – це особистісно-професійна якість, яка про-
являється у креативному мисленні, творчому по-
шуку, досвіді роботи з інформаційними ресурсами, 
вмінням працювати в колективі, здібностях викори-
стовувати інноваційні ідеї та рішення, готовності 
до ризику, а також здатності планувати й організо-
вувати власну бізнесову діяльність у ресторанній 
галузі. 

Також при визначенні структури підприємни-
цької компетентності майбутніх майстрів ресторан-
ного обслуговування, виокремлюємо компоненти: 
потребнісно-ціннісний, мотиваційний, когнітивний 
і діяльнісний. 
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Анотація  

У статті розглядаються проблеми досягнення китайськими студентами вокально-виконавської підго-

товки в умовах навчання в українських вищих освітніх закладах. Розглянуто різні аспекти їх прояву: філо-

софсько-світоглядний, художньо-ментальний, музично-освітній, мовний та виконавсько-інтерпретацій-

ний. Схарактеризовано педагогічні умови ефективного формування в китайських студентів вокально-ви-

конавської майстерності. 

Abstract 

The article considers the problems international students from China face in the process of vocal-performing 

training in Ukrainian higher education institutions. Different aspects of problems manifestation are considered: 

philosophical and ideological, artistic and mental, musical and educational, linguistic and performing-interpretive. 

The pedagogical conditions of effective vocal-performing skills formation for international students from China 

are described. 

Ключові слова: іноземні студенти; вокально-виконавська майстерність; педагогічні умови. 

Keywords: international students; vocal-performing skill; pedagogical conditions. 

 

Глобалізація сучасного світу, посилення про-

цесів взаємного обміну країн, яким властиві різні 

шляхи становлення національно-культурних тради-

цій і освітніх систем, ставить питання збереження 

гармонічності цивілізаційних процесів, зокрема ді-

алогу культур між «Сходом» і «Заходом». Розробка 

міжнародних концепцій діалогу цивілізацій як за-

сади створення гармонічного світу передбачає об-

мін здобутками культури і взаємний збагачення ку-

льтурними традиціями та освітніми технологіями 

різних країн, народів і етносів, знаходження спіль-

ного при існуванні розбіжностей як основи подаль-

шого прогресу й творчого пошуку.  

Прийняті документи «Стратегії розвитку 

освіти в Китаї в ХХІ ст.», «Реформи і розвиток ба-

зової освіти в КНР» свідчать про зацікавленість 

країни до оволодіння культурними традиціями, ос-

новами будови системи вищої освіти, інновацій-

ними педагогічними технологіями та художніми 

здобутками європейського зразку.  

У галузі музичної освіти це положення реалі-

зується в тому, що в останні десятиріччя все більше 

поширюється зацікавленість китайських студентів 

до отримання вокальної освіти у вищих освітніх за-

кладах різних країн, зокрема – і в Україні. Цей факт 

пояснюється тим, що, по-перше, китайське музичне 

мистецтва впродовж довгих століть розвивалось ві-

дносно ізольовано від європейських процесів, тому 

цілком природним є інтерес сучасної китайської 

музичної спільноти до активного опанування світо-

вих мистецьких здобутків. По-друге, бажання на-

вчатись музики, співу в Україні зумовлене високим 

рівнем української вокальної культури, досягнення 

якої знайшли визнання на міжнародному рівні. По-

третє, ми пояснюємо це і тим, що в українських 

освітніх закладах створюються сприятливі умови 

для адаптації іноземних студентів і навчання в со-

ціокультурному, художньому середовищі, яке має 

суттєві відмінності від їхніх власних національних 

традицій і менталітету. Усе це проявляється і в зро-

станні інтересу українських та китайських науков-

ців до проблем, з якими стикаються китайські сту-

денти, що навчаються в українських закладах вищої 

освіти, зокрема – і в галузі музичної, вокальної 

освіти.  

Аналіз праць, присвячених питанням адаптації 

студентів, які оволодівають майстерністю вокаль-

ного виконавства, дозволяє виділити такі аспекти у 

науково-методичних дослідженнях:  

– соціальної адаптації (Дінь Сінь, Т. Стоя-

нова, Цзінь Лулу [3]);  

– національного менталітету та художньо-

ментальної адаптація (О. Реброва, О. Григоренко-

Оганезова [6; 7]);  

– мовної адаптації (М. Вітковська, І. 

Троцук);  

– вокально-фонаційної адаптації (Н. Кьон, 

Мен Ян [5], Лоу Яньхуа).  

Розглянемо ці аспекти підготовки китайських 

студентів – майбутніх вокалістів та методи підви-

щення їх виконавської майстерності у втіленні ху-

дожньо-образного сенсу музичних творів східно-

європейської орієнтації. діяльності.  
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Визначимо головні напрямки, в яких китайські 

студенти потребують додаткової підготовки. Перш 

за все, відзначимо різницю у національному китай-

ського і українського народів, джерела якого кри-

ються у особливостях світосприйняття, ціннісно-

життєвих критеріях, самосвідомості, стилі взаємо-

відношень, самопрояву, самореалізації тощо. 

Науковці визначають їх головні відмінності в 

різних аспектах. Так, за М.Вебером, вона лежить у 

площині світосприйняття і полягає в існуванні «за-

хідного» типу культури – раціоналістичного, спря-

мованого на пізнання зовнішнього світу, та «схід-

ного» – містичного, орієнтованого на внутрішній 

світ людини. За думкою інших науковців, головним 

є те, що східна, зокрема – китайська – традиція за-

снована на принципах символічного світоспогля-

дання: «мудра людина не пізнає світ, а «смакує га-

рмонією» і тому радіє життю» (А. Бичко, І. Бичко, 

.В. Табачковський [2, c.143]). Звідси виникає різ-

ниця в способі пізнання світу: в західноєвропейсь-

кій філософії – раціоналістичного, спрямованого на 

категоризацію пізнання за законами діалектики, ви-

явлення причинно-наслідувальних зв’язків, та схід-

ного, здійснюваного засобами цілісного, образного 

мислення, чуттєвості й інтуїції (Г. Безарова, Н. Зо-

рій, А. Слубська [1]).  

Ці відмінності позначаються і на художньому 

менталітеті та художньому мисленні митців різних 

культур. За визначенням Дін Сіня, художній мента-

літет європейського зразку будується «… на основі 

діалектично-дієвого способу мислення, в той час, 

як для китайського світосприйняття типовими є 

споглядально-гедоністичне, пантеїстичне світовід-

чуття та уявлення, медитативний спосіб духовної 

взаємодії із світом, потреба у досягненні гармонії із 

середовищем» ( [3, с. 93]). 

Ці відмінності проявляються у стилі образного 

мислення в музичних творах, викладі та розвитку 

музичного матеріалу, доборі засобів музичної вира-

зності та потребують оволодіння китайських стуле-

нтів відповідними механізмами їхнього оволодіння.  

Складність вирішення цієї проблема посилю-

ється відмінностями у музичній освіті, яка познача-

ється на обмеженому володінні китайських студен-

тів історією стильового розвитку музичного мисте-

цтва в його різних історичних, національних, 

індивідуально-персоналізованих проявах.  

Недостатніми в китайських студентів, як пра-

вило, є і музично-теоретичні знання, особливо – у 

площині аналізу музичних творів, гармонії та полі-

фонії.  

Наслідком цих недоліків є низький рівень са-

мостійності студентів, труднощів засвоєнні музич-

ного тексту, проблеми у досягненні динамічності в 

розвитку музичних образів, стильова неадекват-

ність виконавської інтерпретації.  

Не менш важливою перешкодою для досяг-

нення іноземними студентами-вокалістами вико-

навської майстерності є і мовний бар’єр, який нега-

тивно позначається на осягненні співаком худож-

ньо-образного задуму музичного твору, його 

художнього сенсу. Крім того, типовою є і проблема 

вимови іноземних текстів. Нагадаємо, що до репер-

туару студентів-співаків, як правило, входять вока-

льні твори італійських, німецьких, українських, ро-

сійських авторів, кожен з яких має свої відмінності 

й потребує оволодіння відповідною технікою арти-

куляції та вокального звукоутворення.  

На шляху вирішення зазначених проблем важ-

ливою педагогічною умовою вважаємо здійснення 

цілеспрямованого педагогічного супроводу про-

цесу адаптації китайських студентів до нового со-

ціокультурного середовища, яке має полягати, по-

перше, у створенні спокійного, доброзичливого й 

творчого психологічного клімату, який виража-

ється у розумінні труднощів, з якими стикається 

співак, оволодіваючи новими способами звукоут-

ворення, емоційного наповнення в інтонуванні, фо-

рмами вираження виконавського артистизму; у епі-

зодичному включенні китайських творів до навча-

льного репертуару, в менторському стилі ведіння 

заняття, при якому викладач виступає наставником, 

порадником, стимулюючи самостійність китайсь-

ких співаків, їх здатність до самоконтролю й само-

вдосконалення, Не менш важливо полегшити їх 

входження у студентський колектив, чому мають 

сприяти організація спільних навчальних і творчих 

завдань, наприклад – спів у інтернаціональному ан-

самблі, сумісна розробка презентацій на тематику, 

пов’язану з вокальним мистецтвом, підготовка са-

модіяльного номеру для культурно-дозвіллєвого 

заходу тощо.  

Наступною педагогічною умовою успішної 

підготовки китайських студентів до вокально-вико-

навської діяльності визначаємо розробку спеціалі-

зованого методичного забезпечення, в якому мають 

враховуватися типові недоліки їхньої попередньої 

музичної підготовки: надання особливої уваги за-

своєнню основ гармонії, поліфонії, аналізу музич-

них творів, викладу в стислій електронній формі на-

вчальної інформації, що полегшує її переклад і ося-

гнення змісту та взагалі – подолання «мовного 

бар’єру, спеціальні вправи на самостійне розучу-

вання, інтерпретацію й виконання вокальних творів 

різних стилів і жанрів тощо. 

Забезпечення цих педагогічних умов має спри-

яти підвищенню успішності підготовки китайських 

студентів до оволодіння вокально-виконавською 

майстерністю і плідної майбутньої професійної ді-

яльності.  
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Анотація 

Заняття волейболом мають на меті формування здорової особистості, фізично розвинутої з вольовими 

рисами характеру. Зазначимо, що інтерактивні методи навчання, а саме використання рольових ігор з ві-

деопоказом покращує само прийняття техніко-тактичних елементів гри у волейбол. Розкрито методику з 

відеопоказом для засвоєння техніко-тактичних дій у волейболі. Доведено ефективність рольових ігор для 

формування стійкого інтересу до занять волейболом. 

Abstract 

Volleyball activities are aimed at the formation of a personality healthy, physically developed with a voli-

tional character traits. It should be noted that interactive teaching methods, namely the use of role-playing games 

with a video demonstration, improves the very adoption of the technical and tactical elements of the game of 

volleyball. The technique with a video demonstration for the acquisition of technical and tactical actions in vol-

leyball is analyzed. The effectiveness of role-playing games for the formation of a stable interest in volleyball is 

proved. 

Ключові слова: волейбол, відеопоказ, стійкий інтерес, гра. 

Keywords: volleyball, video show, steady interest, game. 

 

Технологічний, духовний та культурний роз-

виток ставить нові вимоги до якості освіти, що при-

звело до трансформації процесу фізичного вихо-

вання школярів. Робота з дітьми вимагає пошуку 

нових шляхів мотивації до занять фізичними впра-

вами, а й також враховувати здатність учнів само-

стійно критично і творчо мислити, використову-

вати засоби для формування відповідальності, мо-

більності, що сприяє саморозвитку та самореаліза-

ції. 

Сьогодні досить широко розповсюджена ду-

мка, що інтерактивні методи навчання є актуаль-

ним способом роботи викладача, вчителя, тренера 



12 The scientific heritage No 33 (2019) 

та будь якого педагога в освітньому закладі. Термін 

інтерактивний «interact» в перекладі «inter» – взає-

мний, «act» – діяти. Пауло Фрейре бразильський пе-

дагог вважає, що доцільно змінити «накопичува-

льну» традиційну освіту на «проблемно-визнача-

льну» з використанням особистісно-орієнтованого 

підходу.  

Практика стверджує, що в спортивних іграх, 

зокрема у «волейболі» в основі якого лежить безпо-

середня взаємодія з м’ячем і з партнерами по ко-

манді та протидія з суперником, використання інте-

рактивних методів робить цю гру ефективною. Фа-

хівці стверджують, що інтерактивні методи 

навчання дозволять активізувати навчальний про-

цес, зробити його більш цікавим та менш кропіт-

ким. Зазначимо, що використання інтерактивних 

методів навчання у формуванні стійкого інтересу 

досліджують ряд науковців Н. М. Герасимчук, О. 

М. Ковальова, О. А. Кочубей, Н. А Сафаргаліна-Ко-

рнілова. [2]. Визначення впливу взаємодії гравців 

на результат техніко-тактичної підготовки волейбо-

лістів розкривають автори С.Н. Будиневич, Г.Д. 

Кондрацька [1], Ю.Д. Железняк [4], Ю Н. Клещев 

[5].  

Аналіз досліджень [3, 6, 8] показує, що запро-

поновані авторами підходи дають можливість вико-

ристовувати інтерактивні методи навчання у фор-

муванні стійкого інтересу до занять волейболом. 

Загальна стратегія навчання спортивним іграм 

визначається використанням сучасних підходів те-

орії та практики і рівнем розвитку психолого-педа-

гогічних і суміжних наук. Цією стратегією є інтера-

ктивний підхід, який зумовлює мету навчання, а 

саме: оволодіння волейболом шляхом формування 

і розвитку взаємодії компетенції та її складових. 

Мате дослідження – проаналізувати викорис-

тання інтерактивних методів навчання у форму-

ванні стійкого інтересу до занять волейболом. 

Вирішальним фактором успіху вивчення во-

лейболу є розуміння значимості особистості, в існу-

ючих міжособистісних культурно-освітніх відноси-

нах (тренер – гравець; гравець – гравець напарник; 

гравець – гравець суперник), кожного в змагальній 

діяльності. 

Під час формування техніко-тактичних умінь 

та взаємодій в команді гравець повинен виступати 

як активний компетентний виконавець, діяч та ор-

ганізатор, активний учасник навчального-тренува-

льного процесу, експерт, дослідник, новатор у га-

лузі навчання й оволодіння та вдосконалення нави-

чками та побудови міжособистісних відносин в 

команді. 

В навчально-виховному процесі під час опану-

вання знаннями, вміннями та навиками гри у волей-

бол, виховується інтерес до цих занять, а також тво-

рче мислення. Інтерес учнів проявляється в режимі 

навчання як елемент зразкової поведінки. Інтереси 

до занять з волейболом може бути стійкими, пос-

тійними, короткочасними і нестійкими.  

Інтерактивний підхід до навчання потребує 

відкритої атмосфери співпраці й активної участі 

гравців у процесі навчання та ігрової діяльності. 

Ключові принципи комунікативно-орієнтованого 

навчання можуть реалізуватися за допомогою ро-

льових ігор з відеопоказом, що покращує само 

сприйняття техніко-тактичних елементів гри у во-

лейбол: 

у волейболістів стимулюються когнітивні про-

цеси; 

волейболісти – активні учасники навчання та 

ігрової діяльності; 

волейболістів заохочують використовуючи 

свій досвід – висловлювати свої думку з приводу 

вирішення певного ігрової ситуації, діяти, виявляти 

свої емоції; 

волейболісти беруть активну участь в на-

вчально-тренувальному процесі, який імітує ігрову 

або створює реальну змагальну ситуацію; 

волейболістів заохочують працювати разом; 

волейболістів заохочують брати на себе відпо-

відальність за власні дії і розвивати вміння навча-

тись та самовдосконалюватись.  

З позиції інтерактивного підходу методичний 

зміст заняття визначається п’ятьма основними прин-

ципами: орієнтація на особистість; спрямованість; си-

туативність; функціональність; новизна.  

Виходячи з проблеми «Формування в гравців 

ігрової компетенції на заняттях з волейболу», пос-

тавлену мету можна досягти використанням відео-

показу для вдосконалення техніко-тактичних дій у 

межах ігрової діяльності. 

Розв’язати дану проблему неможливо тради-

ційними методами, які не орієнтовані на активну 

взаємодію гравця з тренером та гравців між собою, 

самостійне і спільне прийняття рішень, що і має 

бути вирішальною передумовою їхнього вміння ве-

сти ігрову змагальну діяльність. 

На заняттях можна використовувати як акти-

вні, так і інтерактивні методи, що стимулюють тво-

рчість, ініціативу, креативне, самостійне, критичне 

мислення та впевнені усвідомлені рішучі дії. Такий 

вид навчання називають особистісно зорієнтова-

ним, залежить від самооцінки особистості гравця, 

що підводить до активної роботи усіх гравців. Даний 

підхід має на меті формування неповторної впевне-

ної особистості, формування себе та обставин. 

В основні технології навчання інтерактивні ме-

тоди та рольові ігри з відеопоказом, що покращує 

само сприйняття техніко-тактичних елементів гри у 

волейбол. Інтерактивні методи включають велику 

кількість новітніх ідей у проведені занять. Дані за-

няття включають в себе особистісно зорієнтованих 

підходів для фронтального та групового втілення. В 

процесі навчання гри у волейбол використовува-

лися інтерактивні методи та рольові ігри з відеопо-

казом: 

Перший крок – відеопоказ відпрацювання на-

вичок гри у волейбол – метою такого підходу є вдо-

сконалення елементів гри. Ставиться завдання яке 

гравці мають осмислено виконувати.  

Другий крок – відеопоказ роботи в групах – 

взаємодія в команді у волейболі відіграє над важ-

ливе (не можна виконати вдало атакуючий удар, 

якщо цьому передували недостатньо вирішальний 

прийом та передача на удар). Пропонується робота 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=клещев%20ю
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=клещев%20ю
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в парах, групах відпрацьовуючи техніко-тактичні 

прийоми. 

Третій крок – відеопоказ прийомів навчаючись 

учусь – такий вид навчальної діяльності дає можли-

вість активізувати участь у навчанні та передачі 

своїх знань іншим гравцям. Тренер ділить усіх на 

групи, пари, ставить завдання перед учасниками іг-

рового процесу в подальшому змінючи напарників, 

де сильніший гравець допомагає краще вивчити чи 

вдосконалити певну дію, сам же намагається вико-

нати максимально наближено до ідеалу. 

Четвертий крок – дискусії – при виконанні ата-

куючого удару волейболіст припускається помилки, 

тренер щоб усунути помилку починає з запитання: «Де 

припустився помилки?». Гравець аналізуючи своє ви-

конання має усвідомити, що саме призвело до помилки 

висловлює свою думку та намагається усунути її при 

наступному виконані, якщо ж потрібно підказати чи 

виправити тренер, або ж інші волейболісти з дозволу 

висловлюють думку і вказують свій варіант вирішення 

проблеми.  

П’ятий крок – мозковий штурм – гравець за вка-

зівкою тренера намагається виконати різні техніко-

тактичні дії – з протилежної сторони сітки знахо-

дяться волейболісти, кожен має визначену роль. 

Тренер може запропонувати наступний відеопоказ 

моделі гри: прийом один; блокування два; блоку-

вання три; прийом скидка зона шість; удар зона чо-

тири; прийом зона п’ять; прийом зона шість. Мо-

делі кожен раз пропонуються інші, усі гравці нав-

чального процесу по черзі мають виконати 

завдання для швидкого прийняття рішення і засто-

сування потрібного техніко - тактичного прийому. 

Шостий крок – відеопоказ рольових ігор. Імі-

тація – моделюються ігрові ситуації (як правило до-

цільно пропонувати при вивченні командних такти-

чних взаємодіях) під час конкретного розташу-

вання гравців, як з подачі суперника так і при своїй, 

переміщаючись займають свої ігрові позиції зале-

жно від амплуа і застосовують технік-тактичні дії у 

вирішення ігрових ситуацій. 

Сьомий крок – аналіз, розбір гри та настанови 

на наступну гру –відбуваються за активного обго-

ворення гри усіх членів процесу, кожен повинен 

проаналізувати як свої дії так і дії гравців всієї ко-

манди, вказатина плюси та мінуси, висловити свою 

думку як усунути помилки і над чим потрібно поп-

рацювати. 

Відпрацювання навичок включає наступні 

етапи:  

Інтерактивні вправи з відеопоказом в першу чергу 

мають особистісно-орієнтований підхід, учнів потрі-

бно підвести до активної роботи. Інтерактивна взаємо-

дія виключає домінування одного учасника навчально-

тренувального процесу над іншим, однієї думки над ін-

шою. Під час такого спілкування учні вчаться бути де-

мократичними, спілкуватися з іншими гравцями, кри-

тично мислити, ухвалювати обґрунтовані рішення.  

Завдання тренера на заняті – організувати на-

вчально-тренувальний процес так, щоб усім було ці-

каво це робити, щоб завдання як найбільше відпові-

дали реальним можливостям відповідно до ситуацій. 

При цьому тренер повинен виховувати культуру вза-

ємодії гравців між собою та суперником. Для підтве-

рдження здібностей гравців з використанням інтерак-

тивних методів існує декілька загальних правил: якщо 

ти сильний не існує слабкого напарника є той хто по-

требує твоєї допомоги, поради щоб справитись з пос-

тавленим завданням; немає сильного гравця – є той на 

кого потрібно рівнятись. У волейболі в команді має 

бути взаємоповага, взаєморозуміння, де кожен не 

лише намагається проявити себе найбільш ефективно, 

але й в разі потреби прийти на допомогу напарнику, а 

також виконати попередній прийом таким чином, 

щоб спростити завдання наступному, щоб здобути пе-

ремогу над суперником. Якщо сказав «я» іти до кінця. 

Не існує надсильних, або ж слабких суперників в ко-

жній грі потрібно максимально викладатись робити 

все можливе і ще трохи. В грі намагатись проявити 

себе максимально не боятись помилок, не буди «ро-

ботом» вчись творчо підходити до вирішення завдань, 

в разі потреби буди «артистом» блефуй заплутай су-

перника, а самому намагайся передбачити його дії. 

Висновок. Використання відеопоказу та інте-

рактивних методів навчання у формуванні стійкого 

інтересу до занять волейболом покращує взаємодію 

гравців на домінування активності волейболістів у 

процесі тренувальної та змагальної діяльності. Да-

ний підхід стимулює інтерес до занять, до пізнання 

та усвідомлення усіх недоліків у техніко-тактичній 

підготовці. 

Особистісно зорієнтованих підхід формує ви-

соку якість оволодіння діями під час гри у волей-

бол, працездатність на тренуванні, зібраність та са-

мовіддачу на змаганнях, високий рівень сприй-

няття, осмислення. Роль тренера на інтерактивних 

заняттях зводиться до скерування діяльності грав-

ців на досягнення цілей мотивування їх до активної 

діяльності.  
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость внедрения тренажерных средств для обучения технических прие-

мов и развития двигательных качеств студентов на занятиях по баскетболу. Предложены специальные тре-

нажеры «Shooting duable» для улучшения точности бросков в кольцо и «Сoordination ladder» для повыше-

ния скорости и координации движений в баскетболе, описан принцип их использования в образовательном 

процессе студентов по физическому воспитанию.  

Abstract 
The article substantiates the need for the introduction of simulators for teaching techniques and developing 

the motor qualities of students in basketball. Special simulators «Shooting duable» to improve the accuracy of 

shots into the basket and «Сordination ladder» to increase the speed and coordination of movements in basketball 

are proposed, the principle of their use in the educational process of students in physical education is described. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, баскетбол, тренажер, координация движений, 

скорость, бросковая точность. 

Keywords: physical education, students, basketball, simulator, coordination of movements, speed, throwing 

accuracy. 

 

При решении задач физического воспитания 

студентов дополнительным средством, усиливаю-

щим воздействие физических нагрузок, является 

техническое оборудование - устройства, системы, 

аппараты, используемые для обучения техники фи-

зических упражнений, развития двигательных ка-

честв, а также для контроля в образовательном про-

цессе. К техническим средствам относятся трена-

жеры, задачей которых является специальное 

моделирование и программирование движений в 

лабораторных условиях, что позволяет повысить 

результативность учебных занятий без повышения 

объема и интенсивности физических нагрузок. 

Баскетбол - один из самых популярных видов 

спорта среди студенческой молодежи. Характер 

игры отличается динамичностью, эмоционально-

стью и высокой моторной плотностью, разнообра-

зием двигательных действий и вариативностью иг-

ровых ситуаций,  

В основе индивидуального технического ма-

стерства в баскетболе лежат скоростные и коорди-

национные качества, традиционная методика раз-

вития которых включает многократное повторение 

технических приемов в различных условиях и непо-

средственно игровой деятельности, а потому отли-

чается однообразием в применении средств и мето-

дов для обучения технике физических упражнений 

и повышения двигательной подготовленности. Тре-

нажеры в образовательном процессе позволяют до-

стичь эффекта сопряженного воздействия на двига-

тельные качества и технические умения, то есть ре-

шать одновременно задачи разучивания техники 

баскетбола, развития специальных физических ка-

честв, целенаправленного воздействия на сенсор-

ные системы и психофизиологические показатели 

организма занимающихся. Тренажерные устрой-

ства доступны для применения на занятиях с ли-

цами разного пола, возраста и уровня подготовлен-

ности. Они позволяют моделировать условия, соот-

ветствующие параметрам результативности 

движений, что дает возможность целостное и каче-

ственное выполнение упражнений даже на началь-

ных этапах обучения технике.  

http://www.refotext.com/referat-text-16587-1.html
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Исследования В. Е. Волдозерова, А. В. Хох-

лова, А.Г. Соснова и др. [1; 2] подтверждают, что 

специальные тренажерные устройства обладают 

рядом свойств, которые усиливают воздействие 

традиционных средств физического воспитания, а 

именно: 

1) обеспечивают выполнение движений по за-

данным параметрам и структуре в условиях стро-

гого дозирования; 

2) способствуют улучшению межмышечной и 

внутримышечной координации, устранению явле-

ний излишней активности мышц, не задействован-

ных в движении; 

3) исключают возможности негативного влия-

ния на опорно-двигательный аппарат, практически 

исключая травматизм и психическое напряжение; 

4) дают возможность четкого программирова-

ния структуры движений, а также характера и раз-

мера специфической нагрузки; 

5) позволяют выполнять движения при различ-

ных режимах работы мышц; 

6) создают условия для формирования мышеч-

ного чувства при усвоении отдельных фаз двига-

тельного задания; 

7) обеспечивают более полное усвоение био-

механических характеристик движений; 

8) уменьшают вероятность возникновения 

ошибок в технике выполнения упражнений; 

9) повышают моторную плотность занятия; 

10) позволяют учитывать индивидуальные 

особенности занимающихся; 

11) эффективны для самостоятельного исполь-

зования, что активизирует процесс самоконтроля, 

то есть сознательной оценки промежуточного и ко-

нечного результатов; 

12) предусматривают четкую программу дей-

ствий для контроля и управления образовательным 

процессом. 

Преимущества и возможности технических 

средств говорят о том, что будущее развития техно-

логий обучения движений и развития двигательных 

качеств связано именно с ними. Одним из путей ин-

тенсификации физического воспитания студентов 

является внедрение тренажеров как нетрадицион-

ных средств обучения физических упражнений и 

повышения физической подготовленности занима-

ющихся. 

На современном этапе развития физического 

воспитания и спорта успешно апробированы трена-

жеры для совершенствования технических дей-

ствий в нападении и защите в баскетболе А. С. Доб-

рушина, В. М. Кудимова, В. М. Притыкина, К. Н. 

Чариковой и др. Учитывая высокую вариативность 

двигательных действий в баскетболе и связь каче-

ства освоения техники игры с двигательными спо-

собностями, актуальна разработка и внедрение но-

вых, доступных и эффективных тренажерных 

устройств на занятиях по баскетболу для студентов. 

С целью повышения бросковой точности сту-

дентов в процессе занятий по баскетболу разрабо-

тан специальный тренажер «Shooting duable» (рис. 

1).  

.  

Рис. 1. Тренажер «Shooting duable» для повышения бросковой точности в баскетболе 

 

Устройство содержит металлическое кольцо 

диаметром 380 мм (диаметр баскетбольного 

кольца: 450-457 мм), которое закрепляется сверху 

на баскетбольное кольцо амортизационными фик-

саторами. Тренажер «Shooting duable» направлен на 

повышение точности бросков в корзину за счет 

концентрированного взаимодействия зрительного 

и тактильного анализаторов при ограничении пло-

щади зоны попадания. 

Предложенное техническое средство способ-

ствует повышению точности баскетбольного 

броска любым способом. При этом развивается гла-

зомер и пространственная ориентация. Принцип 

использования этого тренажера заключается в вы-

полнении студентами бросков в кольцо повторно-

серийным методом с последовательным усложне-

нием задания: постепенным увеличением дистан-

ции, бросками с разных точек игровой площадки. 

Авторская разработка «Shooting duable» может эф-

фективно применяться в образовательном процессе 

для студентов разного уровня подготовленности 

как при начальном обучении баскетбольных брос-

ков, так и для совершенствования их точности.  

Для развития скорости и координации движе-

ний разработан тренажер «Сoordination ladder» 

(рис.2) 
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Рис. 2. Тренажер «Сoordination ladder» для развития скорости и координации движений 

 

Предложенный тренажер представляет собой 

закрепленную сверху и снизу 6-метровую веревоч-

ную лестницу общей длиной с 12-тью ступеньками 

толщиной 4 мм, шириной 36 мм, длиной 500 мм. 

Общая методика использования средства 

включает одноименные и разноименные движения 

и изменением скорости, темпа, направления. Также 

возможно одновременное выполнение движений с 

ведением мяча. Устройство «Сoordination ladder» 

является универсальным и может использоваться 

на разных этапах обучения и не только в баскет-

боле. 

При разработке и внедрения описанных трена-

жеров предусматривались необходимость про-

стоты их применения, портативность и финансовая 

доступность. Кроме этого, учитывалось, что ско-

рость и координация движений, точность баскет-

больных бросков – важнейшие составляющие игро-

вой результативности. 

Для оценки эффективности применения трена-

жеров на занятиях по баскетболу необходимы кон-

трольные упражнения и нормативы, которые соот-

ветствуют двигательным задачам. Таким образом, в 

качестве контроля следует выбирать упражнения, 

результат выполнения которых позволяет оценить 

уровень технического мастерства и физической 

подготовленности студентов. Например, эффектив-

ность тренажера «Shooting duable» можно оцени-

вать по количеству попаданий из 10 бросков со 

средней дистанции или 10 штрафных бросков; в ка-

честве контрольного тестирования на тренажере, 

эффективность «Сoordination ladder» - по тесту чел-

ночный бег 4х8 м с двумя кубиками в с.  

Разработанные тренажеры относятся к сред-

ствам сопряженного воздействия, одновременно 

решают педагогические задачи развития специаль-

ных двигательных качеств и обучения технике бас-

кетбола студентов. Поскольку предложенные тре-

нажерные устройства предъявляют повышенные 

требования к зрительному контролю в условиях 

ограниченной площади рабочей зоны, это создает 

предпосылки для совершенствования простран-

ственно-мышечного чувства и формирования дина-

мического стереотипа движений. Поэтому разрабо-

танные тренажеры могут использоваться для реали-

зации задач физической и технической подготовки 

в баскетболе для студентів разного уровня мастер-

ства. 
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Анотація 
У статті представлено основні сутність технології партисипації, що розроблена та активно запрова-

джується в галузі економіки та менеджменту. Показано її застосування в педагогіці в контексті стратегії 

самоврядування, а також у галузі мистецької освіти як шлях активізації співтворчості. З огляду на доціль-

ність застосування технології партисипації у мистецько-освітньому процесі, зокрема в вокальній підгото-

вці магістрів музичного мистецтва, пропоновано педагогічні умови, що уможливлюють якість застосу-

вання зазначеної технології. Пропоновано такі педагогічні умови: цілеспрямоване створення індивідуа-

льно-групових організаційних форм вокальної підготовки магістрів; розширення художньо-

інформаційного компоненту вокальної підготовки на основі авторських тематичних проектів; актуалізація 

духовно-ціннісних констант вокального мистецтва; стимулювання критично-оцінного ставлення до вока-

льного мистецтва та виконавства. 

Abstract  
The article presents the basic essence of the participation technology, which is developed and actively 

implemented in the field of economics and management. It is shown its application in pedagogy in the context of 

the self-governmental strategy, as well as in the field of arts education as a way of co-creation’s activating. Given 

the expediency of using of the participation technology in the artistic educational process, in particular in the vocal 

training of music art masters, pedagogical conditions are offered, which make the quality of this technology’s 

application possible. The following pedagogical conditions are proposed: purposeful creation of individual group 

organizational forms of masters’ vocal preparation; expansion of the artistic and informational component of vocal 

training on the basis of author's thematic projects; actualization of spiritual and value constants of vocal art; stim-

ulating of critical and evaluative attitude towards art vocal performance. 

Ключові слова: вокальна підготовка, технології партисипації, педагогічні умови, магістри музичного 

мистецтва. 

Keywords: vocal training, participation technology, pedagogical conditions, masters of music art. 

 

Застосування технологій в освітньому процесі 

відноситься до методичних його складників. У нау-

ковому дискурсі застосовуються як поняття мето-

дики, так і технології. Технології відрізняються від 

методики конкретизованим та алгоритмізованим 

характером дій як викладачів, так і студентів. Ме-

тодика – явище комплексне, що включає в собі по-

етапний розподіл комплексу методичного забезпе-

чення освітнього процесу, спрямованого на вирі-

шення педагогічних завдань. Інколи, такі завдання 

носять достатньо складний характер та вимага-

ються поступового вирішення часткових завдань, 

без яких не можна рушити далі. Стосовно техноло-

гій, то вони є такими, що скеровані на конкретне за-

вдання, що є самодостатнім, або входить до складу 

певних педагогічних стратегій, проте на даному 

етапі стає предметом конкретних дій. Технології 

можуть складатися з певних технік, можуть засто-

совувати окремі часткові методи. А можуть, разом 

з тим вимагати й с творення певних спеціальних 

умов – обставин, котрі сприяють, або уможливлю-

ють успішне застосування зазначених технологій. 

У нашому дослідженні, котре присвячене фор-

муванню вокальної культури магістрів музичного 

мистецтва та їхньої підготовки щодо формування 

вокальної культури школярів, застосовується тех-

нологія партисипації. 

Відомо, що ця технологія народилася в галузі 

економіки та менеджменту. Її сутність полягає в ак-

тивному залученні учасників бізнес-корпорацій, 

виробничих компаній тощо до керівництва, що й пі-

двищує ініціативність, відповідальність та забезпе-

чує підвищення якості результативності. Вона не є 

статичною, її перевага визначається тим, що тех-

ніки залучення більшої кількості людей для прий-

няття найефективнішого рішення можуть бути різ-

номанітними: від інформаційно-комунікативного 

залучення, суспільного, до конкретно-організацій-

ного. Учені вказують на ефективність партисипації 

в створенні благоустрою для тих, хто мешкає на од-

ній території [4], що такими технологіями можуть 

користатися громадські організації та офіційні ус-

танови. 

Динамізація партисипацій у менеджменті пос-

тупово набуває форм інформаційно-суспільної екс-

пертизи, оцінки, на основі яких концентруються по-

ради, обговорюються та обираються ефективні рі-

шення. Це зумовлює виникнення технології 
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краудсорсингу як різновиду партисипації [2]. Ця те-

хнологія, як вказують вчені, дозволяє залучити мі-

льйони людей до вирішення проблем, це «поєд-

нання населення і влади». Разом з тим, автори 

статті вказ4ують і на недоліки цього «безпорадного 

шуму». 

Учені вказують, що технології партисипації, 

зокрема й краудсорсину охоплюють різноманітні 

сфери за причин недосконалості системи управ-

ління в багатьох галуззях. Між тим, сам принцип 

партисипації – залучення до дій, до співтворчості, 

до керівництва тощо, має свої давні коріння як му-

зичній творчій діяльності, так і в педагогіці. 

Про партисипації як виконавсько-творчі дії 

вказують О.Реброва [5],Чжан Яньфен [7]. Позиції 

вчених ґрунтуються на тому, що творчі процеси в 

педагогічній галузі завжди передбачають залу-

чення учасників до активних дій, до співтворчості, 

до обговорення найкращого варіанту інтерпретації, 

демонстрації художньо-творчих ідей. Така суміс-

ність у творчості народжує ефект синергії, який і 

стає чинником результативного пошуку творчого 

рішення художніх завдань. 

У педагогічній сфері також застосовуються 

партисипації, але вже на більш схожому до їх фено-

менології, управлінському процесі. Слід нагадати 

популярні свого часу тижні самоврядування в осві-

тніх закладах. Проблема самоврядування представ-

лена в науковій літературі крізь призму проблеми 

формування громадянської позиції, виховання та 

самовиховання, самоорганізації та соціалізації осо-

бистості. Це відображено в доробках таких учених, 

як: О.Алексєєва, А.Бойко, Ю.Демченко , Л.Ліз-

ньова та ін. Ю.Демченко, наприклад, акцентує 

увагу на студентському самоврядування в умовах 

глобалізаційних тенденціях розвитку суспільства, 

зокрема на тому, що таке самоврядування в сучас-

ній моделі університетської освіти стає засобом ро-

звитку демократичних відносин [1, с. 548] 

Сьогодні представники студентства входять до 

вчених рад факультетів, університетів, інших за-

кладів освіти. Вони займають активну, інколи 

принципову позицію щодо організації освіт6нього 

процесу та усунення пере5шкод щодо підвищення 

його якості. Але виникає питання, чи вистачає сту-

дентам кваліфікації активно втручатися в змістові 

аспекти освітнього процесу. Чи може технологія 

партисипації позитивно вплинути на підвищення 

якості освіти за рахунок активного залучення самих 

студентів до його проведення (організації та змісто-

вого наповнення). 

Наше дослідження присвячене проблемі підго-

товка магістрів музичного мистецтва до форму-

вання вокальної культури школярів засобами тех-

нології партисипації. З одного боку, магістри музи-

чного мистецтва як кваліфіковані вчителі мають 

володіти технологіями залучення школярів до орга-

нізації освітнього процесу в межах самовряду-

вання; з іншого боку, вони мають володіти самі до-

статнім рівнем вокальної культури, точніше – носі-

ями вокальної культури; окрім того, вирішувати 

завдання формувати вокальну культуру школярів є 

ефективнішим через залучення їх до співтворчості 

та сумісної вокально-освітньої діяльності. Отже, 

вокальна підготовка магістрів музичного мистецтва 

може здійснюватися шляхом технології партисипа-

цій, але за певних педагогічних умов. 

Нагадаємо, що педагогічні умови ми розгляда-

ємо як спеціально створені обставини (Г.Падалка 

[3, с. 148]) для сприятливого досягнення поставле-

ної педагогічної мети та розв’язання актуальних за-

вдань. Стосовно застосування технології партиси-

пації  

Перша педагогічна умова передбачає цілеспря-

моване створення індивідуально-групових органі-

заційних форм вокальної підготовки. Ця умова но-

сить організаційний характер, проте вона створює 

постійне середовище «спілкування» вокаліста зі 

слухачем. Присутність на заняттях з вокально-ви-

конавської майстерності сторонніх осіб не є форма-

льним, а є моделювальним процесом співтворчості. 

Їх залучення до проведення занять передбачає по-

передню підготовку: ознайомлення з репертуаром, 

що буде виконуватися, з проблемними аспектами 

виконання, з пропозиціями залучитися з методич-

ними порадами. 

Під час запровадження такої умови викладач 

має залучати до викладацького процесу присутніх, 

надаючи їм можливість попрацювати в ролі викла-

дача вокалу. Але тут йдеться не про асистентську 

практику, а про вокально-викладацький експромт, 

що спонукає до мобільного включення в проблему 

та намагання розв’язати поставлене завдання. 

Залучення здійснюється за такими техніками:  

- тимчасова заміна викладача з пропозицією 

провести заняття далі (викладач покидає аудито-

рію, але залишається концертмейстер, котрий спос-

терігає за діями студента у ролі викладача); 

- переведення проблемної ситуації у відк-

риту дискусію методичного характеру; 

- заміна студента-співака на когось з прису-

тніх та пропозиція: провести заняття з розучування 

твору або проблемного фрагменту самому студенту 

у якості викладача з іншим. 

Другою педагогічною умовою є розширення 

художньо-інформаційного компоненту вокальної 

підготовки на основі авторських тематичних прое-

ктів. Ця умова передбачає здійснення низки круг-

лих столів як цілісного проекту, котрий розробля-

ють самі студенти, обираючи художньо-інформа-

ційний актуальний матеріал з проблем вокальної 

культури. Кожний з гри=упи обирає свою про-

блему, усі разом вибудовують черговість їх запро-

вадження. Між тим беруть участь усі учасники екс-

перименту в межах тих ролей, яку отримав від го-

ловуючого проектом по певній темі. 

Умова запроваджується за такими техніками: 

- розробка проблемного тематичного плану 

шляхом обговорення та дискусії; 

- структурування алгоритмів дій учасників 

цілісного проекту та міні-проектів (за проблемними 

темами); 

- обговорення проміжних та остаточного ре-

зультати за вибудованої логікою: мета – її досяг-

нення; завдання – їх розв’язання; оцінювання про-

ведення – критерії оцінювання; результативність – 
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констатація художньо-інформаційної наповненості 

(отримання нових знань, умінь, володіння техноло-

гіями тощо). 

Третя педагогічна умова – актуалізація духо-

вно-ціннісних констант вокального мистецтва. На-

явність таких констант: художній образ вокального 

твору; вокальна інтонація як передача емоційної 

виразності та почуттів; етно-ментальні цінності во-

кальної культури тощо, відомі студентам. Разом з 

тим, провести дискусії з проблем значення таких 

констант у сучасному суспільстві взагалі та у фор-

муванні вокальної культури школярів, зокрема, по-

требує спеціальної підготовки студентів. 

Відомо, що молодь обізнана в сучасних вока-

льних стилях. Школярі мають свої уподобання, свої 

пріоритети у вокалі, котрі переважно стосуються 

сучасних стилів та напрямів. Це нерідко стає чин-

ником обмеженої вокальної культури школярів та 

молоді. Зрушити таке становище можна кількома 

шляхами, що усі стосуються технологій партисипа-

ції: 

- організувати дискусійну платформу серед 

учнів, залучивши їх до її проведення та наповнення 

цікавими темами і питаннями; 

- залучати учнів до пошуку крос-культурних 

вокальних явищ, що поєднують різні види прояву 

людського таланту: відкриття спортивних змагань 

якісними вокальними виступами видатних співаків; 

екранізації оперних творів; стилізація академічного 

вокалу; народження нових жанрів, що поєднують 

різні епохи та стилі вокального мистецтва (мюзі-

кли, рок-опери тощо). 

Четверта педагогічна умова – стимулювання 

критично-оцінного ставлення до вокального мисте-

цтва та виконавства. Ця умова може бути застосо-

вана як під час вокальної підготовки магістрів, так 

і їх асистентської практики. 

Важливим є засвоєння та здійснення техніки 

такого ставлення: 

- визначення позитивних аспектів вико-

нання вокального твору; 

- порівняння з кращими зразками, що є ана-

логічними; 

- визначення негативних аспектів виконання 

вокального твору; 

- порівняння з гіршими зразками, аналогіч-

ними за жанром, стилем; 

- висловлення власного судження, посту-

пово доповнення попередніх осіб, що висловлюва-

лися: або доповнення їх оцінки, або спростування; 

- намагання визначити об’єктивний стан ху-

дожньо-виконавського супроводу. 

Узагальнюючи педагогічні умови застосу-

вання технології партисипації в процесі вокальної 

підготовки магістрів музичного мистецтва для фо-

рмування вокальної культури школярів, висловимо 

також ключові положення самої технології парти-

сипації для залучення активних та пасивних учас-

ників процесу навчання вокалу. Ці положення ско-

ріше показують напрями, вектори, у якому самке 

аспкеті буде застосовуватися технологія партиси-

пації: 

Активне обговорення найкращого художньо-

виправданого трактування образу. 

• Пошук ефективного способу роботи над во-

калом - методичний вектор. 

• Стимулювання відкритості позицій з питань 

педагогічного співробітництва. 

• Створення умов віртуальної педагогічної си-

туації з учнями. 

• Формування почуття особистої відповідаль-

ності за результати освітнього процесу [6]. 

Отже, запроваджуючи зазначені педагогічні 

умови застосування технології партисипації, ми 

орієнтувалися на актуальні вектори вокально-осві-

тньої діяльності магістрів музичного мистецтва, ко-

трі мають вирішувати завдання формувати вока-

льну культуру школярів у подальшій освітній дія-

льності.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются маргинальные контекстовые формы, реализующие процесс циклизации – 

циклоидные явления - в индивидуально-авторском творчестве якутского поэта Семена Данилова. В ходе 

анализа в условном порядке выявлены следующие типы циклоидов: тематическая подборка («На охоте 

(Весенняя картина»), многочастное стихотворение («Старик Крепкие руки»), распадающаяся романтиче-

ская поэма («Наш Николай (три случая из жизни старика)».  

Abstract 
The article discusses marginal contextual forms that implement the cyclization process - cycloid phenomena 

- in the author's individual creative work of the Yakut poet Semyon Danilov. The analysis in a conditional order 

revealed the following types of cycloids: a thematic collection (“On a Hunt (Spring Picture”), a multipart poem 

(“The Old Man Strong Arms”), a decaying romantic poem (“Our Nikolai (three cases from the old man’s life)”  

Ключевые слова: поэзия, автор, авторская рефлексия, жанр, циклизация, цикл, циклоиды, поэтика. 

Keywords: poetry, author, author's reflection, genre, cyclization, cycle, cycloid, poetics. 

 

Семен Данилов является одним из первых 

якутских поэтов II половины ХХ века, обратив-

шихся к лирической циклизации как к одному из 

основных стилевых приемов авторской рефлексии 

и художественного осмысления окружающего 

мира. Для описания внутрижанровой динамики 

циклов в творчестве поэта необходимо выявление и 

анализ циклообразующих компонентов как важ-

нейших составляющих авторской картины мира. 

Художественную целостность метациклических 

форм Сем. Данилова организует, прежде всего, ав-

торская субъективность. Наличие лирического ге-

роя в качестве одного из главных организующих 

начал циклизации способствует созданию обоб-

щенного образа-представления или образа-пережи-

вания. Характер эволюции лирической циклизации 

в творчестве Семена Данилова обусловлен услож-

нением авторского «я» в сторону самоанализа, ме-

дитативности или философичности, что приводит к 

разнообразию межтекстовых связей в рамках од-

ного художественного целого.  

В исследовательской методологии по пробле-

мам поэтики лирического цикла наблюдается тен-

денция к выявлению маргинальных контекстовых 

форм, реализующих процесс циклизации: от лейт-

мотивных комплексов и прациклических компози-

ций – циклоидов и жанроидов (термин Е. М. Табо-

рисской) – до «несобранных» циклов (издатель-

ских, рецептивных), авторских и межавторских ди-

логий, трилогий, диалогических «синопсисов» 

стихотворных книг дебютного, этапного, итогового 

типов и их ансамблей 1, с. 17. Циклоидные явле-

ния, предшествовавшие появлению лирических 

циклов как жанровой формы, наблюдаются и в 

творчестве Семена Данилова. Нам известна типоло-

гия циклических образований в русской литературе 

на разных этапах ее развития, выявленная О. В. Ни-

кандровой, где: «Циклоиды – это «генетические» 

предшественники жанровых циклических форм, 

основное время их бытования – ХIX в., позднее они 

исчезают или уходят на периферию литературного 

процесса» 2, с. 6. Отмечая условность данного 

разделения, в русской литературе исследователь 

выделяет шесть типов циклоидов: несколько от-

рывков, собранных воедино, тематическая под-

борка, распадающаяся романтическая поэма, вари-

ации, многочастное стихотворение, группа стихо-

творений, воспринимавшихся автором как 

единство. Данные разновидности циклоидов послу-

жили основным материалом для становления лири-
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ческой циклизации малых форм 2, с. 9. Также ого-

варивая условность в разграничении четких рам в 

составлении этой классификации, в сборниках сти-

хотворений Семена Данилова мы также встречаем 

аналогичные вариации указанных циклических об-

разований, которые, однако, теряют свою значи-

мость в отношении целостной жанровой формы. 

Например, стихотворение «Булка (Сааскы 

хартыына)» можно определить как тематическую 

подборку – группу стихотворений на единую тему, 

объединенную автором, в образовании которой 

чувствуется влияние русской традиции (А. Жем-

чужникова «Сельские картины», «Зимние кар-

тинки», М. Л. Михайлова «Зима»). В данном цикле-

подборке три небольших стихотворения связаны по 

предмету изображения: это эпизоды из воспомина-

ний лирического героя о весенней охоте. Следует 

отметить, что здесь мы усматриваем также жанро-

вую традицию «сезонных» лирических циклов рус-

ской поэзии ХIX века. В качестве структурной ос-

новы выступает древнейшая идея природного ка-

лендарного цикла, смены времен года – в ее 

субъективно-лирическом преломлении 3, с.98. 

Однако в композиционном и содержательном 

плане оно является неустойчивым по своей концеп-

туальности. У Сем. Данилова здесь отсутствует 

стремление к философствованию, к развитию внут-

реннего переживания. Внутренне-тематическая 

близость стихотворений между собой скорее изоб-

разительно-фактографична, чем поэтически-субъ-

ективна или психологически динамична. Цикловое 

единство обозначено автором с помощью таких 

формальных средств как наличие нумерации стихо-

творений и единого заглавия.  

Как многочастное стихотворение с нумерован-

ными строфами можно рассматривать стихотворе-

ние «Бобо тутар огонньор» («Старик Крепкие 

руки»). Кроме того, к типу распадающейся роман-

тической поэмы мы условно относим стихотворе-

ние Семена Данилова «Биьиги Ньукулайбыт (Огон-

ньор ологуттан ус тубэлтэ») («Наш Николай (Три 

случая из жизни старика»), в котором сюжетность 

вытесняется вольными размышлениями на опреде-

ленную тему (в частности, тема о прожитой пере-

довой жизни вольнолюбивого старика Николая), 

скрепленных между собой чем-то отдаленно напо-

минающим фабулой воспоминания.  

Семен Данилов – поэт с глобальным философ-

ским мировоззрением. Специфика его авторского 

самовыражения проявляется в лирическом психо-

логизме глубокого философского и медитативного 

склада. Для реализации своей художественной 

идеи, лирических размышлений, автору необхо-

димо обращение к произведениям с циклоподобной 

многокомпонентной структурой. Таким образом, 

начиная от прациклических композиций, посте-

пенно в творчестве Семена Данилова наблюдается 

обособление и персонификация лирического цикла 

как отдельной жанровой формы. Проведенный ана-

лиз тематических лирических циклов позволяет 

сделать вывод, что реальность содержания раз-

мышлений лирического героя при локальном тема-

тическом решении идеи, раскрывающей новое 

время и новые обстоятельства жизни общества, яв-

ляются жанрообразующими компонентами циклов 

стихотворений Сем. Данилова. Его тематические 

циклы – полиметричные композиции, в которых це-

лостность создается за счет единства лирического 

героя. При этом, в отличие от вышерассмотренных 

авторов, в его циклах лирический герой более «сво-

боден» от публицистических канонов. В стихотво-

рения циклов вплетаются сугубо-личные, биогра-

фически достоверные мотивы (например, пребыва-

ние в больнице). К примеру, в цикле «Зарево 

заката» меняется предмет изображения: с внешнего 

фактора автор переключается на рефлективную об-

ращенность на себя. При этом он исходит из свое-

образия мировосприятия народа, выраженного в 

образе лирического героя, который по своей при-

роде спокойный, мудрый, самоуглубленный чело-

век с чувством собственного достоинства, граждан-

ского долга. Национальное своеобразие выража-

ется также в использовании анафоры, которая 

непосредственным образом сохраняет благозвучие 

фольклорного стиха в составных частях.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что цикличность в индивидуально-авторском твор-

честве Семена Данилова выделяется не только как 

исконно национальная черта его характера, но и как 

отличительная доминирующая основа его поэтиче-

ского стиля. Циклизация развивалась и эволюцио-

нировала от циклоидных форм до лирических цик-

лов как самостоятельной жанровой формы, и неза-

долго до смерти поэта вылилась в книгу стихов 

«Золотые дожди Сергеляха» в качестве полной 

«итоговой» проекции лирической системы автора, 

структура которой в жанровом аспекте представ-

ляет собой целостность, которую можно рассмат-

ривать в единстве многочисленных аспектов.  
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню метафор та метонімій, що стали джерелом утворення фахових термі-

нів. У процесі аналізу було помічено, що сутність процесу метафоризації полягає у зміні значення почат-

кового слова шляхом включення до його семантики нових складових - термінологічних сем, які модифі-

кують значення й проектують його на певну терміносистему. 

Аbstract 

The article is devoted to the study of metaphors and metonymy, which became the source of the formation of 

professional terms. In the process of analysis, it was noted that the essence of the process of metaphorization is to 

change the value of the original word by including in its semantics new components - terminological semains that 

modify the meaning and project it to a certain terminology system. 

Ключові слова: метафора, метонімія, термін, деривація. 

Keywords: metaphor, metonymy, term, derivation. 

 

Роль науки в житті суспільства за останні деся-

тиліття надзвичайно зросла. Мовна якість наукової 

продукції суттєво впливає на її теоретичну і прак-

тичну цінність. Функціональне призначення науко-

вих текстів полягає у динамічному обміні об’єкти-

вною, логічно побудованою та завершеною інфор-

мацією, призначеної для вузького кола спеціалістів 

у певній галузі знань. Через швидкий прогрес, зок-

рема технічних наук, лінгвостилістичні та прагма-

тичні особливості наукової комунікації постійно 

перебувають у колі інтересів лінгвістів. Під час до-

слідження різних енциклопедичних та довідкових 

видань різного спрямування ми зафіксували термі-

нологізовані (номінативні) метафори. Головна 

ознака подібних метафор – це стандартність (неод-

норазовість) їх використання в одному і тому ж лі-

нгвістичному значенні. 

Аналізуючи Словник української мови в 11-ти 

томах, було розглянуто більше двохсот різноманіт-

них слів та словосполучень і виявлено, що в укра-

їнській мові зафіксована велика кількість лінгвісти-

чних, загальнолітературних, загальнонаукових, мі-

жстильових та вузькоспеціалізованих стійких сло-

восполук, що стали аналогом термінів або власне 

термінами. 

Розглянемо деякі з них. Лексема корінь є бага-

тозначною. Основні значення за Словником україн-

ської мови такі: «1. Частина рослини, що міс-

титься в землі й за допомогою якої рослина всмок-

тує з грунту воду з поживними речовинами. 2. 

Частина зуба, волоса, нігтя тощо, яка міститься 

в тілі. 3. перен. Початок, походження чого-не-

будь». Проте це слово отримало і термінологічне 

значення в лінгвістичній науці: «грам. Головна час-

тина слова (без афіксів), що виражає його основне 

(лексичне) значення й не поділяється на мор-

феми. Слово «маятник», я думаю, можна так за-

лишить, бо корінь сього слова український (Л. Укр., 

V, 1956, 20); В основі слова в першу чергу виділя-

ється так званий корінь, що містить у собі основ-

ний зміст лексичного значення слова (Курс сучасної 

укр. літ. мови. І, 1951, 292); Видозміни кореня, що 
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утворюються внаслідок чергувань звуків, назива-

ються варіантами кореня (Сл. лінгв. терм., 1957, 

84)» [4, Т. 4, с. 292]. На основі первинного номіна-

тивного значення утворилось похідне граматичне 

значення цього слова. Корінь є основою будь-якої 

рослини, за аналогією – корінь є основою лексеми.  

Номінативні метафори є досить широко вжи-

ваними у лінгвістичному дискурсі. Яскравим прик-

ладом є іменник гніздо, основним значенням цього 

слова є: «У птахів – влаштоване або пристосоване 

місце для кладки яєць і виведення пташенят» [4, Т. 

2, с. 95]. У мовознавчих працях ми послуговуємося 

терміном cловотвірне гніздо – сукупність слів од-

ного кореня: вишня, вишневий, вишник, вишняк, 

вишенька, вишнево. В гніздо обов’язково входить 

одне кореневе – твірна база. Це вершина гнізда. Всі 

інші слова гнізда похідні. Складні слова входять у 

два чи більше гнізда (відповідно до кількості коре-

нів у їх структурі). Іншими словами, гніздо – це мі-

сце, де народжується нове життя. Якщо це розгля-

дати метафорично, то гніздо – це також і місце 

утворення нового спільнокореневого слова або 

групи слів. 

Номінація ланцюжок отримала зовсім інше 

значення у лінгвістичному дискурсі: «Ланцюжок – 

Зменш. до ланцюг (Ряд металевих кілець, послідо-

вно з'єднаних одне з одним)» [4, Т. 4, с. 446]. У мо-

вознавчих працях cловотвірний ланцюжок – це ряд 

однокорінних похідних, зв’язаних між собою пос-

лідовним словотвором: рука – рукав –нарукавник; 

арфа – арфіст – арфістка; хворий – хвороба – хворо-

бливий –хворобливість. Словотвірних пар стільки, 

скільки похідних слів. У первісному значенні ми го-

воримо про послідовно з'єднані ланки металевого 

предмета, у переносному – послідовно з'єднані од-

нокореневі похідні слова.  

Лексеми корінь, гніздо та ланцюжок є вираз-

ними прикладами лінгвістичних термінів, які утво-

рилися в результаті переосмислення первісного 

значення за допомогою метафоризації їхнього зна-

чення. 

Усі терміни, утворені способом метафорич-

ного переносу, умотивовані. Внутрішньою формою 

метафоричного терміна є значення лексичної оди-

ниці, використаної як матеріал вторинної номінації. 

Термінологічна метафора виконує номінативну фу-

нкцію. Адже використання метафори в термінології 

насамперед зумовлене наданням назви поняттю, 

яке до цього не мало словесного позначення. Необ-

хідність вживання метафори у науковому стилі ви-

кликане тим фактом, що коло припущень завжди 

ширше, ніж інвентар наявних мовних засобів. Ме-

тафори, що виконують роль наукових термінів, ви-

ражають гіпотези, які потребують верифікації. Од-

нак, це стосується не всіх метафор, що функціону-

ють у науковому стилі. Більша частина таких 

метафор не є науковими термінами у чіткому сми-

слі. Вони виражають найзагальніші поняття, необ-

хідні для наукових досліджень, та набувають конк-

ретного змісту при уточненні. 

Варіантом першого шляху термінологізації є 

визначення значення на основі метафоричних або 

метонімічних переносів найменування. Такі пере-

носи відбуваються не в процесі термінологізації, а 

раніше, коли виникає первинне поняття про дено-

тат. Метафоричність лексем, на основі яких згодом 

утворюються терміни, свідчить про принаймні два 

етапи створення нового поняття – первинний, коли 

в око впадає зовнішня подібність денотата (пред-

мета чи явища) якомусь іншому денотатові, і вто-

ринний, коли образне сприйняття змінюється по-

няттєвим осмисленням. Отже, терміни-метафори 

підтверджують наявність обов’язкового етапу пі-

знавального руху – етапу зіставлення нового зі ста-

рим. Термінологія одержує для своїх потреб загаль-

новживане слово, утворене на основі образного 

сприйняття дійсності. Різниця між загальновжива-

ним словом і терміном у цьому випадку виявля-

ється в тому, що першому з них властиво кілька 

значень, а другий утворюється на основі одного, як 

правило, переносного, значення.  

Проаналізуємо іменник шов. Словник україн-

ської мови подає такі значення: «Місце з'єднання 

зшитих кусків тканини, шкіри і т. ін.; спосіб виши-

вання, характер стібків. 2. Місце скріплення час-

тин чого-небудь. 3. Місце з'єднання тканини, розсі-

ченої під час хірургічної операції. 4. Заглиблення на 

плодах у місці з'єднання їх половинок чи частинок» 

[4, Т. 11, с. 505]. Це слово використовується і в лін-

гвістиці, проте вже з іншим значенням. Лек-

сема морфемні шви на позначення меж між морфе-

мами утворилася внаслідок метафоричного пере-

носу на основі зовнішньої подібності. 

Номінативні метафори ґрунтуються, як зазна-

чено вище, переважно на безумовній аналогії. І це 

зрозуміло, адже умовність, неповнота аналогії 

спричиняється до недостатньої вмотивованості те-

рміна, до відчуття приблизності назви поняття, не-

достатньої відповідності назви його сутності. Та-

кого не може бути, коли аналогія безумовна. Тому 

номінативні метафори стають рівноправними чле-

нами терміносистем і відрізняються від інших тер-

мінів лише специфікою свого походження. 

До номінативних метафор належить велика кі-

лькість лінгвістичних термінів, утворених на основі 

безумовних аналогій, належать такі, як словотвір-

ний ланцюжок, ядро та периферія слова. 

Очевидно, за аналогією з ядром горіха утво-

рено лінгвістичний термін ядро лексичного зна-

чення: основою образного переосмислення є те, що 

ядро лексичного значення – це концептуальне зна-

чення, первинне. Той факт, що співвідношення між 

центральною частиною слова і внутрішньою части-

ною горіха щодо всього об’єкта в цілому істотно 

розрізняється. 

У нашому дослідженні виявлено численні за-

гальновживані слова, введені до складу лінгвістич-

ної термінології, – термінологізація відбулася шля-

хом переосмислення на основі подібності функцій 

чи зовнішніх характеристик: глухий приголосний, 

м’який / твердий приголосний, відокремлені члени 

речення, словотвірне гніздо, сильне / слабке керу-

вання, відтінок слова, хвиля сильні і слабкі позиції 

фонем, щілинні приголосні, морфемні шви, потен-

ційні слова тощо. 

http://sum.in.ua/s/lancjugh
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За академічним тлумачним словником Укра-

їни, більшість цих слів мають три і більше значень. 

На наш погляд, найбільш багатогранним виявилося 

слово поле, яке має дев'ять значень. З них три види 

значень є прямими: «Безліса рівнина, рівний вели-

кий простір; значна площа чи ділянка землі, спеціа-

льно відведена під що-небудь; простір, у межах 

якого відбувається якась дія або який знаходиться 

у межах якоїсь дії. Інші є переносними: Можли-

вість, умова для чого-небудь; поприще, сфера дія-

льності; основа, на яку нанесено узор, зображення, 

напис і т. ін.» [4, Т.7, с. 61]. Проте лінгвістичний 

дискурс розширив семантичне наповнення цього 

слова. У фахових філологічних розвідках ми послу-

говуємося такими термінами:  

Асоціативне поле: 1. «асоціативна група 

(поле) – це сукупність слів, пов’язаних у свідомості 

людини з яким-небудь словом. Асоціативні групи не 

входять в ієрархічну організацію (тематична група 

– лексико-семантичне поле – лексико-семантична 

група – синонімічний ряд), а пронизують у різних 

напрямах усю лексичну систему мови» 2.«Сукуп-

ність лексичних одиниць, отриманих у результаті 

психо-лінгвістичного експерименту як реакції на 

певне слово-стимул» [2, с. 127].  

Лексико-семантичне поле (ЛСП): 1. відносно 

автономна «сукупність лексичних одиниць, які 

об’єднані спільністю змісту (іноді й спільністю 

формальних показників) і відображають понят-

тєву, предметну або функціональну подібність по-

значуваних явищ. Це слова, пов’язані одним і тим 

самим фрагментом дійсності. Так, скажімо, в лек-

сико-семантичній системі будь-якої мови можна 

виділити поле руху (переміщення), поле часу (тем-

поральне), поле погоди (метеорологічне), поле розу-

мової діяльності (мисленнєве), поле почуттів 

тощо» [1, с. 121]. 

Всі ці слова ми використовуємо в декількох 

значеннях. Звичайно, у лінгвістичних текстах мово-

знавці намагаються відійти від метафоризації. 

Проте, дуже часто саме метафора допоможе зрозу-

міти сенс вищесказаного. 

Метафора й метонімія завжди перебували в 

полі зору мовознавців. На сучасному етапі розвитку 

лінгвістичної думки дослідження зосереджуються 

навколо кількох стрижневих питань, пов’язаних з 

пізнавальною сутністю, функціями та стилістич-

ними можливостями метафори й метонімії. Посту-

пальний рух людського пізнання все більшою мі-

рою стимулює інтерес дослідників до метафори й 

метонімії як способів наукового осягнення дійсно-

сті та як чинників творення нових термінів. 

У зв’язку з активною розбудовою сучасної ук-

раїнської термінології виникає нагальна потреба 

спеціального дослідження мовних явищ, пов’яза-

них з розвитком означеної терміносистеми. Особ-

ливо важливим є аналізування нових термінів або 

нових значень наявних термінів, що виникли в ре-

зультаті семантичного переосмислення існуючих 

номінацій. 

Метафора й метонімія властиві для різних ета-

пів розвитку української термінології. На початко-

вому етапі формування цієї термінології особливо 

важливим є переосмислення загальновживаної лек-

сики, у результаті чого відбувається первинна нау-

кова ідеалізація об’єктів, процесів, характеристик 

картини світу, засвідченої в побутовій свідомості. 

Утворені таким чином терміни у своїй більшості 

позначають поняття, які давно стали конститутив-

ними елементами наукової картини світу. Це дозво-

ляє стверджувати, що досліджувана сфера спеціа-

льної лексики почала формуватися саме на ґрунті 

основного словникового фонду мови. Загальномо-

вна лексика є базою розвитку української терміно-

логії, витоком її формування. 

У науковому дискурсі метонімія практично не 

вивчена. Можливо, це пов’язане з тим, що потен-

ціал використання метонімічних моделей в науко-

вому дискурсі обмежується граничною кількістю 

зв’язків між двома лінгвістичними явищами. Най-

більш поширеним є перенесення з галузі знання, на-

уки на предмет науки і навпаки (словотвір, фразео-

логія та інші), наприклад: граматика «побудова 

мови» і «вивчаючий його розділ мовознавства» [4, 

Т. 2, с. 155]. Варто зауважити, що однією з основ-

них ознак термінів є тяжіння до однозначності. 

Проте, коли мова йде про загальні лінгвістичні тер-

міни, то можна говорити про багатозначність та тя-

жіння до метонімії певних термінів. 

Розглянемо назви основних розділів мовознав-

ства. Фразеологія: «1. Сукупність зворотів і висло-

вів (словосполучень, речень), фразеологізмів, влас-

тивих тій чи іншій мові. 2. Розділ мовознавства, що 

вивчає усталені звороти мови, фразеологізми» [4, 

Т. 10, с. 638]. Синтаксис: «1. Розділ граматики, 

який вивчає способи поєднання й розміщення слів у 

мові. 2. Синтаксис логічний – розділ математич-

ної і формальної логіки, що вивчає правила будови 

виразів у логічних мовах і правила оперування цими 

виразами безвідносно до їх семантичного значення; 

використовують синтаксис логічний з метою по-

будови спеціальних мов для машинного перекладу» 

[4, Т. 9, с. 186]. Морфологія: «1. Наука про будову 

та форму організмів, речовин і т. ін. 2. Розділ гра-

матики, що вивчає форму та будову слова, а та-

кож система форм змінювання слів певної мови» 

[4, Т. 4, с. 807]. Фонетика: «1. Звукова будова мови 

як єдність її фізіологічного, акустичного та зна-

ченнєвого аспектів. 2. Галузь мовознавства, що ви-

вчає звукову будову мови – способи утворення зву-

ків та їх акустичні властивості» [4, Т. 10, с. 614]. 

Уважно вивчивши визначення, зауважимо, що пе-

рше значення розділів науки пов'язане з певною га-

луззю знань, проте друге значення має метафорич-

ний відтінок і позначає сукупність певних одиниць 

мови. Можна говорити про явище метонімії, оскі-

льки спостерігаємо перенесення від цілого до час-

тини. 

У сучасній лінгвістиці є приклади того, що ме-

тонімія розуміється ширше, ніж просто вияв лекси-

чної багатозначності. Феномени явно метонімічної 

природи виявляються на різних мовних рівнях: від 

морфем, з одного боку, до дискурсу – з іншого боку. 

У фахових лінгвістичних текстах такі види тропів 

фіксуються дуже рідко, адже в науковому стилі ав-
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тор вживає цей вид тропу для того, щоб надати те-

кстові певної сатиричності: зелений науковець, бо-

ятися рота розкрити.  

Ознакою, на основі якої відбувається перетво-

рення початкових значень, може бути схожість фу-

нкції, зовнішня схожість, функціональна й зовні-

шня схожість та інші. Найпоширенішою є мета-

фора, що ґрунтується на схожості функції, оскільки 

принцип функції, дії є основною категорією тех-

ніки. Часто вживаною є також метафора за зовніш-

ньою схожістю порівнюваних об’єктів, функцій-

ною й зовнішньою схожістю. Іноді зустрічаємо 

просту аналогію: «слово для нього – робоче знаря-

ддя, а мовна вправність – умова високої кваліфіка-

ції в науці» [3, с. 11]. 

Похідне значення може відрізнятися від поча-

ткового не лише семним складом, а й місцем семи-

мотиватора в структурі значення. Наведемо такі 

приклади, які відомі широкому загалу. Це може 

стосуватися не тільки іменників, а й прикметників. 

Наприклад, прикметник крилатий має основне 

значення «Який має крила». Шляхом переосмис-

лення значення утворилося нове, термінологічне, 

значення: «Крилаті слова; Крилатий вислів (ви-

раз); Крилата фраза – влучна словосполука, влуч-

ний вислів літературного походження, що стисло 

й образно передають думку й стали загальновжи-

ваними» [4, Т. 4, с. 345]. 

П.О. Селігей також зазначає, що виявом обра-

зності є практика метафоричного термінотворення: 

«агресивність води, бетонний одяг, валютний кок-

тейль, вірусний маркетинг, демон Максвелла, див-

ний баріон, довірча ймовірність, зачароване гіпе-

рядро, клітинне сміття, молодший канал, нудота 

тексту, отруйна пігулка, податкова лазівка, сліпа 

кишка, фізіологічна стеля, хмарні технології» [3, 

2016, с. 24–25]. 

Отже, термінологізація загальновживаної лек-

сики, здійснювана шляхом переосмислення, – до-

сить продуктивний спосіб поповнення терміносис-

тем. Номінативні метафори підтверджують наяв-

ність обов’язкового етапу пізнавального руху – 

етапу зіставлення нового зі старим. Термінологія 

одержує для своїх потреб загальновживане слово, 

утворене на основі образного сприйняття дійсності. 

Метафора й метонімія як чинники творення й роз-

витку української технічної термінології спричиня-

ють появу, по-перше, нових лінгвістичних термінів, 

по-друге, нових значень вже існуючих термінів. 

Виявлені факти дають підстави твердити, що межі 

між різними шарами лексики рухливі, завдяки чому 

термінологія поповнюється новими одиницями від-

повідно до розвитку її галузей і потреби в наймену-

ванні нових фахових понять. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению особенностей диалога в художественном тексте. Диалог рассматривается 

как сложное структурно-семантическое образование, обладающее определенной функциональной пер-

спективой. Язык социален и прагматичен по своей сути, поэтому содержательная и смысловая стороны 

лингвистических единиц связаны с социокультурными факторами, способами видения и осмысления объ-

ектов, которые вербализуются в соответствии с характером и своеобразием материальной, духовной и со-

циальной культуры, в тесной связи с лингвистическими и прагматическими составляющими. В статье про-

анализированы художественные тексты, что позволило проследить формирование диалога, а также пока-

зать воздействие структуры на процесс текстообразования. Автор приходит к выводу, что структура и 

семантика диалога определяют особенности функционирования художественного текста. Приведенные 

примеры иллюстрируют освещаемые положения. Результаты исследования могут найти применение в 

учебных курсах по теории языка, теории текста, стилистике, интерпретации текста, теории и практике пе-

ревода. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the features of the dialogue in fiction. Dialogue is considered as a 

complex structural-semantic formation with a certain functional perspective. Language is social and pragmatic in 

its essence, therefore the content and semantic aspects of linguistic units are associated with sociocultural factors, 

methods and ways of understanding that are verbalized in accordance with the nature and originality of material, 

spiritual and social culture, in close connection with linguistic and pragmatic components. The article analyzes 

fiction that allow the author to retrace the formation of the dialogue. The influence of the structure on the formation 

of text is also presented. The author comes to the conclusion that the structure and semantics of the dialogue 

determine the peculiarities of the functioning of fiction. The given examples illustrate the statements under con-

sideration. The practical value of the paper consists of the application of the results of the investigation in the 

course of stylistics, text interpretation, text theory, theory and practice of translation. 

Ключевые слова: текст, диалог, художественная литература, структура, семантика. 
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В современной лингвистике наблюдается пе-

ренос центра внимания с языка, как системы, па его 

использование в процессе речевого общения. В по-

следние десятилетия отмечается также усиление 

внимания к социолингвистическому аспекту. Все 

это вместе делает лингвистику сложной наукой, 

охватывающей все аспекты языка от его структуры 

до роли в жизни общества и человека. Ключевым 

понятием современной науки о языке становится 

понятие коммуникации, репрезентируемое в худо-

жественных текстах посредством диалога. Под диа-

логом мы понимаем речевое общение .любого 

числа собеседников (от двух и более).  

Своеобразие диалога в художественном тексте 

состоит в том, что он, как правило, структурно и 

стилистически противопоставлен авторскому по-

вествованию. Однако, наблюдаются различные 

маргинальные формы, когда, например, автор 

отождествляет себя с персонажами художествен-

ного произведения, в результате чего возникают та-

кие явления, как несобственно прямая речь, косвен-

ный диалог и т.д. Разграничивая речь автора и пер-

сонажей в рамках художественного произведения, 

мы практически имеем дело с разними типами 

речи, если авторская речь - это преимущественно 

речь письменная, что отражается в синтаксисе и 

стиле, то речь персонажей - это всегда имитация 

живой устной речи. Таким образом, речь персонажа 

можно рассматривать как некоторую языковую 

фикцию, она также условно, как и сами персонажи. 

Диалог, диалогическая речь, диалогическое 

общение привлекли к себе внимание многих иссле-

дователей. Основы теории диалога были заложены 

в трудах выдающихся отечественных языковедов 

Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, М.М. Бахтина, В.Д. 

Виноградова, В.Н. Волошинова. 

В.В. Виноградов классифицирует диалоги 

по социально-функциональному признаку, а 

именно различает следующие типы социально-

экспрессивных разновидностей диалога: судеб-

ный процесс, дискуссия, прения. В частности, 

он пишет, что «в общественном сознании  за-

креплены шаблоны диалогов, дифференцирован-

ных по типичным категориям быта, официальный 

разговор, служебный , интимный, семейная беседа и 

т. д.». [2, c. 61]. И.Р. Гальперин выделяет общий 
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обязательный признак как языка драмы, так и языка 

художественной прозы - наличие диалога [3]. 

В настоящее время изучением диалога занима-

ются такие исследователи, как П.А.Беляева [1], 

Н.В.Изотова [4], Г.Г.Хисамоа [7], И.А.Кудряшов, 

П.А.Головина [5] и др.  

В исследовании социолингвистического ас-

пекта диалогического текста фактор этнической и 

культурной принадлежности весьма важен. Ис-

пользование прямой речи в аналогах с целью харак-

теризации персонажа имеет глубокие традиции в 

английской литературе. В современной реалисти-

ческой прозе используются разные средства этни-

ческой и культурной характеризации. Анализ более 

1500 контекстов, репрезентирующих диалогиче-

скую речь в художественных произведениях, поз-

воляет сделать следующие выводы. 

В диалогах, в которых участвуют представи-

тели социальных низов часто используется сленг, 

который создает эффект стилистически сниженной 

речи: 

I've never been the worse for liquor in my life: the 

stuff аin't made yet that would make MЕ drunk. I could 

drink liquid fire against your whisky peg for peg. 

[Conrad, 50] 

Ha! ha! Ho, seriously, U never remember being so 

interested in a case of jim - jams before. 

[Conrad, 75] 

Эффект сниженной речи достигается также 

благодаря употреблению большого количество 

пейоративных прилагательных:  

-"I don't know what fear is," pursued the engineer, 

with 

the enthusiasm of sincere conviction." I am not 

afraid 

of doing all the bloomin' work in this rotten 

hooker, b'gosh!  

 [Conrad, 50] 

Введение сленга в диалог не означает его пол-

ного переключения только на просторечную лек-

сику. Несколько единиц бывает вполне достаточно 

для придания всему высказыванию необходимого 

оттенка фамильярности, грубоватости, определен-

ной примитивности вкусов и суждений, низкой 

культуры общения. 

В диалогической, как и в разговорной речи в 

целом, действуют две тенденции - к языковой эко-

номии и языковой избыточности. Их можно назвать 

также импликативной и экспликативной тенденци-

ями [6, c.18]. С одной стороны, стремление к крат-

кости, лаконичности, экономии языковых средств и 

употребление в диалогической речи форм предло-

жений, содержащих с точки зрения коммуникатив-

ного задания "лишний" словесный материал, ис-

пользование ряда форм предложений, дублирую-

щих друг друга, с другой стороны, обусловлены 

многочисленными внеязыковыми и языковыми 

факторами, участвующими в акте коммуникации. 

Это две тенденции отражают специфику диалоги-

ческой коммуникации. 

В диалоге обнаруживаются все группы стили-

стически окрашенной разговорной лексики как 

стандартного, так и сниженного характера: 

"Hell! He's the kind that want women to be an 

echo of themselves. But Maggie Shoemaker won't 

make trouble. She isn't that sort of American girl. No, 

sir. She don't give a damn whether Caax is a two fisted 

he - man or not..." 

[8, c. 162] 

В последние десятилетия речевые табу исчезли 

вообще. Все слова независимо от их морально-эти-

ческого ранга появляются во всех видах устной и 

письменной речи, прежде всего, естественно, в ху-

дожественном тексте. 

Однако функции вульгаризмов изменились. 

Многократное и беспорядочное употребление ли-

шило их сильного эмоционального заряда, которым 

они обладали. Не случайны поэтому цепи вульга-

ризмов в сценах высокоэмоциоиальных: одного 

слова уже недостаточно для выражения резко отри-

цательного отношения героя к происходящему. 

Слов, возникших непосредственно как сленго-

вые, очень немного; большинство сленгизмов воз-

никает из литературно-разговорного и нейтраль-

ного слоя путем приобретения новых, обычно не-

похожих значений. Более того, существует 

определенная часть сленговых слов и выражений, 

сохранивших семантику оригинала, но трансфор-

мировавшихся фонетически, такие как "wudga", 

"dontcha","gonna", "wuddayacallit" и т.д. Многие 

слова мигрируют, находятся в непрерывном движе-

нии, принимая на определенных стадиях этого дви-

жения различные стилистические характеристики. 

С репликами, характеризующимися стилисти-

ческой сниженностью, контрастируют реплики и 

монологи, имеющие возвышенный характер. Лек-

сическим признаком подобных реплик и монологов 

является наличие мелиоративных прилагательных 

и эпитетов, использование книжных слов и высо-

ких образов. 

''Marvellous'' he repeated, looking up at me. 

'Look! The beauty - but that is nothing - look at the 

acouracy, the harmony. And sо fragile! And so strong! 

And so exact! This is Nature - the balance of colossal 

forces. Every star is so - and every blade of grass stands 

so - and the 

mighty Kosmos in perfect equilibrium produces - 

this. This 

wonder; this masterpies of Nature - the great artist. 

' 

" 'Never heard an entomologist go on like this, ' I 

observed, cheerfully. 'Masterpiece! And what of man?" 

'' 'Man is amazing, but he is not a masterpiece, 'he said, 

keening his eyes fixed on the glass case. 

[9, c. 201] 

В приведенном примере возвышенной речи 

одного из собеседников противопоставлена вполне 

нейтральная речь другого собеседника. 

Признаком высокого стиля может быть ис-

пользование иноязычных слов и выражений, чаше 

всего из латинского и французского языков. Лати-

низмы характеризуют персонаж как человека, зани-

мающего достаточно высокое положение на соци-

альной лестнице, имеющего образование. 

"And with this - upon my honour! - he looked up 

at me inquisitively. It was a question it appears - a 
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BONA-FIDE question! However, he didn't wait for an 

answer. 

[ 9, c. 96] 

Использование слов и выражений из других 

(живых) языков иногда служит своеобразной мет-

кой национальности. Способы реализации этого 

приема разнообразны. Иногда дается целое выска-

зывание на родном языке персонажа. 

'Fort intrigues par се cadavre, 'as I was informed a 

long time after by an elderly French lieutenant whom I 

came 

across one afternoon in Sydney, by the merest 

chance, in a sort of cafe, and who remembered the affair 

perfectly. 

[9, c. 143] 

В данном примере высказывание дано на фран-

цузском языке, причем, предполагается, что чита-

тель знаком с этим языком или высказывание до-

статочно ясно из контекста. 

Возможна и другая форма подачи иноязычных 

выражений, когда английские и иноязычные пред-

ложения или выражения даются параллельно, как 

переводные эквиваленты. 

His broad bosom heaved regularly while he went 

on telling 

me that it had been the very devil of a job, as 

doubtless 

(sans doute) I could figure to myself in my quality 

of a seaman (en votrequalite de marln). 

[ 9, c. 146] 

Особенность такой подачи состоит в том, что, 

взятые в скобки французские выражения, дубли-

руют предшествующие им английские выражени-

ями, таким образом, являются как-бы семантически 

избыточными. Однако их функция состоит в том, 

чтобы напомнить читателю, что данный персонаж 

пожилой французский лейтенант, говорит по-фран-

цузски, и диалог, таким образом, носит двуязычный 

характер. 

Аналогично в романе Джозефа Конрада "Лорд 

Джим" используется немецкий язык. Так, некий 

швейцарец, хотя и говорит на ломаном английском 

языке, часто вставляет в свою речь немецкие слова 

и выражения. Кроме функции "этнической марки-

рованности",здесь присутствует еще одна функция 

- использование родного языка служит признаком 

внутренней речи. Это вполне естественно, по-

скольку внутренняя речь не предназначена для 

внешней коммуникации. И, таким образом, автор 

добивается психологичоской правдивости эпизода. 

I left him drumming pensively on his desk and 

muttering, 

'Es ist oin idee. Es ist ein idee.' Unfortunately, that 

very evening an unpleasant affair took place in the 

hotel. 

[9, c. 193] 

В отдельных репликах этого персонажа прояв-

ляется своеобразный трилингвизм (триязычие), т.е. 

наряду с английским языком в его речи использу-

ются немецкие, а также латинские выражения. 

... Нe spoke in a subdued tone, without looking at 

me, 

one hand on eaсh side of his face. 'That was the 

way. To follow the dreаm, and again to follow the 

dream - and so - ewig - usque ad finem ... ' 

[9, c. 207] 

Так возникает своеобразный речевой образ че-

ловека, который недостаточно говорит по-англий-

ски и компенсирует недостаток знания английского 

языка немецким, но к тому же достаточно образо-

ван, чтобы использовать латинские выражения. 

О высоком культурном уровне персонажей мо-

гут свидетельствовать разнообразные аллюзии, ис-

пользуемые в диалоге. 

There was а pause. «Yes, 'said I, 'strictly speaking,  

the question is not how to get cure, but how to 

live.' 

"Нe approved with his head, a little sadly as it 

seemod. 'Ja! Ja! In general, adapting the words of your 

great poet; That is the question...* He went on nodding 

sympathetically... 'How to be! Ach! How to be! ' 

[9, c. 206] 

В приведенное диалоге обыгрывается и пере-

фразируется знаменитое выражение Гамета '' to be 

or not to be". 

Наряду с использованием иноязычных слов и 

выражений, в речи персонажей, носителей иных 

языков, используется, так называемая макарониче-

ская (ломанная) речь. 

Особенности речевых характеристик иногда 

бывают представлены не в целых репликах, а в виде 

частичного цитирования, при котором выделяются 

характерные особенности речи персонажей. Рас-

смотрим несколько примеров. 

...Не made no definite answer to what I had to tell. 

He 

mumbled to himself; all I heard of it were a few 

words that 

sounded like 'confounded steam! ' and 'infernal 

steam!' some-thing about steam. I thought..." 

[9, c. 54] 

...He paused reflectively, while without effort I 

could depict to myself the sort of people he was 

'aguaindt' with in those places. I won't make a secret of 

it that I had been 'aguaindt' with not a few of that sort 

myself. 

[9, c. 63] 

В первом из приведенных выше примеров в ча-

стично цитируемой речи акцентируются пейора-

тивные прилагательные, составляющие характер-

ную черту манеры выражаться капитана, грубого и 

сурового человека, настоящего "морского волка". 

Во втором примере частичное цитирование 

воспроизводит ломаную английскую речь с немец-

ким акцентом. 

Ненормированное произношение персонажа 

иногда подчеркивается особым образом, когда ли-

тературная форма слова дается в столкновении в 

искаженным дублетом. 

... I took long journeys and underwent great priva-

tions; I had dreamed of him in my sleep, and here sud-

denly I had him in my fingers - for myself1 In the words 

of the poet' (he pronounced it «boеt') - 

' ''So halt' ich's endlich denn in meinen Handen,  

Und nenn 'es in gewisnem Sinne mein. '' 
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[ 9, c. 204] 

Этническая и национальная маркированность 

речи персонажей может стать сквозным стилисти-

ческим приемом целого художественного произве-

дения. Так, в книге К. Маккензи "Груз Виски" дей-

ствие, которое происходит где-то на Гебридских 

островах, в речи персонажей используются г э л ь с 

к и е слова и выражения. Их количество столь ве-

лико, что автор нашел необходимым снабдить 

книгу словарем гэльских выражений. Эти выраже-

ния, безусловно непонятны основном массе англо-

язычных читателей. Они создают своеобразный эк-

зотическим колорит: 

A dhuine dhuine, we are all miserable worrums in 

the eyes of the Lord. 

[ 9, c. 26] 

'And who would blame the poor truaghan if he did 

run away from it? ' Mrs Macleod laughed. 

[9, c. 56]  

Для того чтобы использование подобных экзо-

тизмов не затемняло смысла, автор часто снабжает 

их английскими переводами:  

...And as he wished him 'failte do' nduthaich' (wel-

come to the country), he was not looking at the returned 

wanderer but at Roderick MacRurie, the owner of the 

hotel, 

who was working his great bulk up the gang-plank 

in search 

of the purser. 

[10, c. 14] 

Иногда перевод экзотизма вкладывается в уста 

самого говорящего. В следующем примере попытка 

одного из персонажей перевести отдельные слова с 

гэльского на английский комически осложняется 

непониманием другого персонажа, которое осно-

вано на пoрoнимических (созвучных, не совсем 

идентичных) сближениях: 

 'Och, уеss, we'll tell him right enough, ' Jockey 

assured 

the two sailors. 'It wouldn't be ferry nice at all if 

the 

wind got up after this fock and you still on the 

Gobha.' 'Och, aye, it would be a bit gory,' Robbie Baird 

chuckled.  

'It iss not gobhar. It iss gobha, 'said Jockey.  

'Gobha iss a blacksmiss. Gobha is a coat. ' 

 'A coat, eh?' Robbie Baird nodded. 

No, not a coat. A coot. ' 

'A goat,' Hugh put in to help the seaman. 

'Ah, a goat, ' Robbie Baird repeated. 'And the name 

of 

this rock we 're on is the Blacksmith, eh? Well, it's 

black 

all richt. All the same, goat widna hae been a bad 

name 

for, the b - r the way he butted into us.' 

[10, c. 138] 

Персонажи, в речи которых употребляется 

большое количество гэльских слов, иногда пыта-

ются комментировать сравнительные достоинства 

гэльского и английского языков, отдавая, есте-

ственно, безусловное предпочтение гэльскому. 

Исследование показало, что те фрагменты ху-

дожественного текста, в которых описывается че-

ловеческое общение, действительно специфичны, 

отличаются от других типов повествования осо-

быми грамматическими средствами, использован-

ном специальной перформативной и другой лек-

сики, графическими средствами и другими особен-

ностями. 

Анализ показывает, что общение социально 

равных и социально неравных персонажей осу-

ществляется по-разному. Общественное неравен-

ство проявляется в большей формализованности 

речи и ее связанности этикетными формами, при-

чем эта закономерность проявляется в речи, адре-

сованной как "внизу вверх", так и "сверху вниз". 

Коммуникация в условиях общественного равен-

ства, напротив, менее формальна и допускает эле-

менты фамильярности. 

Фактор этнической и культурной принадлеж-

ности предполагает наличие самых разнообразных 

средств и форм в речи персонажей. Так, в речи 

представителей социальных низов используется 

сленг. Для изображения речи представителей иного 

этмоса употребляются иноязычные слова и целые 

выражения. Признак "учености" создается за счет 

употребления латинизмов. Широко используется 

макароническая речь, воспроизводящая диалек-

тальные особенности речи. Многие из этих прие-

мов создают юмористический эффект. 
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Анотація 

У статті досліджується специфіка становлення і розвитку української юридичної термінології. Визна-

чено, що формування української правничої термінології відбувалось у надзвичайно складних і несприят-

ливих історико-політичних умовах. З’ясовано, що на сьогодні українська юридична термінологія попов-

нюється здебільшого шляхом термінологізації, словотворення, транстермінологізації, запозичення, каль-

кування. Зроблено спробу довести, що мовні вимоги до терміна не слід сприймати занадто прямолінійно, 

оскільки ідеальних термінів, які б повністю відповідали всім вимогам лінгвістів, не існує. 

Abstract 

The article deals with the specifics of formation and development of the Ukrainian legal terminology. It is 

determined that the formation of Ukrainian legal terminology occured in extremely difficult and unfavorable his-

torical and political conditions. It was found that today the Ukrainian legal terminology is replenished mainly 

through terminologization, word formation, borrowing, calking. It has been made to prove that language require-

ments for the terms should not be taken too straightforward, since there are no perfect terms that fully met all the 

requirements of linguists. 

Ключові слова: термінологія, термін, терміносистема, юридичний, запозичення, термінологізація, 

транстермінологізація, калькування. 

Keywords: terminology, term, term system, legal, borrowing, terminologization, transterminologization, 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 

Юридична термінологія як мовнознакова система 

створюється впродовж усієї історії державно-пра-

вового розвитку людства й відображає різноманітні 

способи осмислення, номінації, визначення, кла-

сифікації правових явищ і категорій, шляхи еволю-

ції правового знання, національномовні традиції 

термінотворення.  

Юридична термінологія як сукупність 

номінацій явищ і понять у галузі права, що 

функціонують у єдиному конвенціональному плані 

в мовно-правових сферах законодавства, ділової 

документації та юридичних наук, становить велику 

й надзвичайно важливу частину літературного 

словника будь-якої мови передусім з точки зору 

його соціально-комунікативної та інформаційної 

цінності. Увага до юридичної термінології та її ро-

звитку на своїй національній основі, ступінь ро-

зробки та упорядкування, стан її наукового вив-

чення – це ознаки рівня розвитку держави, суспіль-

ства, нації, національної свідомості та 

правосвідомості. 

Юридична термінологія як предмет до-

слідження – це терміносистема, яка нині перебуває 

у стані формування. З огляду на це вивчення загаль-

них тенденцій її розвитку, дослідження дери-

ваційного потенціалу, шляхів поповнення є акту-

альним як у теоретичному, так і в практичному 

плані. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-

чення терміносистем різних галузей і терміна як ос-

новного елемента будь-якої термінології давно при-

вертає увагу науковців. Українські дослідники Т. 

Кияк, Т. Панько, С.Гриньов, В. Лейчик, Г. Мацюк, 

І. Кочан та ін. досліджують проблеми українського 

термінотворення, вживання та функціонування 

термінологічних одиниць. Серед сучасних науко-

вих досліджень, спрямованих на вивчення терміно-

логії, варто акцентувати увагу на працях Л. Бояро-

вої, Г. Сергеєвої, О. Радченко, Т. Михайлової, О. 

Медведь, М.Клочко, Н.Яцишин, В.Тураніна та ін.  

Формулювання цілей дослідження. Мета 

нашої роботи – проаналізувати особливості станов-

лення і розвитку юридичної термінології. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ге-

неза і розвиток української юридичної терміно-

логічної системи тісно пов’язані з історією україн-

ської державності, національного законодавства та 

права, історією української мови й науки. Станов-

лення й формування термінології українського 

права відбувалось у надзвичайно складних і 

несприятливих історико-політичних умовах. Проте 

навіть в умовах бездержавності «її живили соки ге-

неалогічного коріння» і вона, розвиваючись, 
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змінюючись, зазнаючи значного впливу з боку ін-

ших мов, не тільки зберегла питоме ядро терміно-

логічної лексики, а й розширила його на власній 

етнічно-мовній основі шляхом мобілізації 

внутрішніх словотворчих ресурсів, а також збага-

тила його іншомовними правовими термінами й 

терміноелементами, зокрема інтернаціональними, 

що сприяло інтеграції української та європейської 

правової науки й культури [2, с. 13]. 

Юридична термінологія – історично сформо-

вана сукупність термінів, яка відбиває систему по-

нять у галузі права і призначена забезпечувати 

особливі потреби спілкування в царині законодав-

ства, юридичної науки і практики [6]. Така сукуп-

ність є особливим предметом вивчення як у юрис-

пруденції, зокрема в теорії держави і права, так і 

мовознавстві, насамперед у нових галузях – 

термінознавстві (наука, що досліджує теоретичні 

засади вчення про термін і термінологічну систему) 

і лексикографії (наука про теорію і практику укла-

дання словників).  

Юридична термінологія є найдавнішим пла-

стом термінологічної лексики української мови, 

який своїми коренями сягає глибокої дописемної 

старовини, коли право існувало у своїй первинній 

формі – формі звичаїв і традицій. Норми звичаєвого 

права зафіксовані в перших юридичних писемних 

пам’ятках періоду Київської Русі: Договорах русь-

ких з греками 907, 911 і 944 рр., Руській Правді та 

інших документах князівського законодавства, що 

є найдавнішими зразками юридичних документів і 

юридичної термінології. 

Як бачимо, термінологія як наука виникла до-

статньо давно, у той же час досі залишаються не-

вирішеними деякі важливі проблеми термінознав-

ства, що перетинаються з концепціями сучасної 

лексикології, семасіології, лінгвокультурології, 

прагматики.  

Так, у термінознавстві досі немає єдиного за-

гальноприйнятого визначення мовного статусу 

терміна та його функціональних характеристик, не 

завжди диференційовано використовуються по-

няття термін, спеціальна, професійна, наукова лек-

сика та ін. Термін є об’єктом дослідження окремої 

науки – термінознавства, міждисциплінарної галузі 

знань із чітким прикладним характером. Засновни-

ком термінознавства вважають німецького до-

слідника Є. Вюстера. Первинно термінологія була 

спрямована на обслуговування точних, природни-

чих наук, зокрема на роботу з уніфікації та стандар-

тизації їхніх термінологій, а також термінологій 

різноманітних прикладних технічних напрямів. 

Справедливо свого часу зазначав академік В. В. Ви-

ноградов на Всесоюзній термінологічній нараді, 

проведеній у Москві 1961 року: «Усякі спроби упо-

рядкування термінів без попереднього аналізу по-

нять, що ними виражаються, залишаються безре-

зультатними» [3, с.8]. 

З огляду на те, що єдиного визначення терміна 

в лінгвістичній літературі поки не існує, це питання 

залишається актуальним. Навіть поверхневе до-

слідження термінології в галузі медицини, біології, 

юриспруденції й інших наук показує, що далеко не 

завжди термін точно виражає спеціальне поняття, 

не завжди однозначний і виражає тільки одне по-

няття, не завжди він входить тільки до однієї 

терміносистеми, не завжди тільки одне слово – 

термін, не завжди термін має точні семантичні межі 

й виражає точно окреслене поняття. Так, напри-

клад, часто термінологічні синоніми існують навіть 

у межах одного тексту, наприклад: спонукання – 

втягнення – схиляння – залучення; крайня необ-

хідність – крайня потреба; ясла – садок – дитсадок 

– д/с; строк – термін; завдавати шкоду, за-

подіювати шкоду – спричиняти шкоду; нецензурна 

лайка – нецензурні слова; посадова особа – служ-

бова особа; скоєння злочину; вчинення злочину – 

учинення правопорушення; здійснення правосуддя – 

відправлення правосуддя. 

Багато сучасних дослідників термінології оріє-

нтуються швидше на якийсь ідеальний термін. Не-

зважаючи на численні заклики звернутися до термі-

нологічного реальності й не бути занадто догмати-

чними, переважна більшість лінгвістів 

дотримуються думки, згідно з якою до диференцій-

них властивостей терміна, які загалом відрізняють 

його від загальновживаних слів належать систем-

ність, точність, прагнення до однозначності, відно-

сна незалежність від контексту, наявність дефініції, 

офіційність, стандартизованість, лаконічність, су-

вора нормативність, стилістична нейтральність, ві-

дсутність експресивності, коректність. Ми вважа-

ємо, що вимоги до терміна не слід приймати за-

надто прямолінійно, тому що ідеальних термінів, 

які б повністю відповідали всім вимогам лінгвістів, 

напевне, не існує. Так, термін, що твориться й 

функціонує у правознавстві, не обов’язково 

фіксується в законах, проте має власне науковий ха-

рактер – нормотворчість, правосвідомість, пра-

вова система, диспозиція правової норми. У нау-

ковій літературі, яка відображає процес творення 

правового знання, юридичний термін може мати 

кілька наукових формулювань, які представляють 

різні наукові підходи й школи, різні аспекти трак-

тування того самого правового поняття. Однак, на 

наш погляд, закономірна вимога критерію систем-

ності має вирішальне значення під час класифікації 

понять, для вибору й побудови термінів і їхніх си-

стем, тобто для впорядкування термінологій. 

Як було зазначено вище, однією з основних ви-

мог до терміна будь-якої галузі, зокрема і юридич-

ної, є однозначність у межах однієї терміноси-

стеми, адже законодавець повинен дати юридич-

ному терміну одне визначення, включаючи в нього 

всі істотні з його точки зору ознаки, тобто такі, які 

носять регулювальний характер, мають юридичне 

значення. Наявність у терміна декількох різних за-

конодавчих дефініцій призводить до нечіткості, 

розпливчастості юридичного регулювання, пород-

жує непорозуміння і помилки, як правило, з боку 

тих, на кого поширюється дія законодавчого акта. 

Однак визначення юридичного поняття в законі є 

надзвичайно важливим і з нормативного погляду. 

Орган або особа, що застосовують або виконують 

правове розпорядження, не можуть трактувати дане 
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законодавцем поняття інакше, ніж це сформульо-

вано в нормативному акті. Нормативні дефініції – 

норми особливого роду, що включаються органічно 

в механізм правового регулювання, визначаючи 

його загальні основи, організаційні передумови. 

Для адекватного розуміння терміна особли-

вого значення набуває дискурс. Визначення та 

прагматичні функції дискурсу представлені у 

працях Г. Кука, Д. Нунана, Е. Хетч та ін. Ми ро-

зуміємо і кваліфікуємо дискурс як текст чи його 

сегмент, ознакою якого є логічне поєднання та 

взаємодія мовних форм на різних лінгвістичних 

рівнях, між якими існують корелятивні зв’язки 

лінгвістичного та екстралінгвістичного змісту і, як 

наслідок, має місце логічність і змістовність струк-

турної будови, яка здатна реалізувати прагматику 

аргументації, полеміки, наукового доведення тощо 

[8, с. 265]. 

Сьогодні більшість термінознавців уже не про-

водить розмежування термінологічної та не-

термінологічної лексики. Показовим у цьому 

зв’язку є думка Л. Віттгенштайн [1], згідно з якою 

будь-яка мова для спеціальних цілей (нім. 

Fachspache) не може відокремитися від мови як пер-

винного коду, визначального для кожної мовної 

спільноти. Безперечно, термін часто «з’являється» 

зі звичайного слова і набуває спеціальних рис. 

Терміни дозволяють звичайним словам набути точ-

ності і однозначності сприйняття і сприяють вияв-

ленню істотних ознак спеціальних понять. При 

цьому поняття може бути виражено як за допомо-

гою звичайного слова чи словосполучення, так і за 

допомогою терміна. Слід погодитися з думкою до-

слідника, який вважає, що пріоритетом для 

термінознавства завжди залишатиметься терміно-

логічна лексика, оскільки граматико-морфологічні, 

граматико-синтаксичні та інші правила терміно-

логія запозичує в літературної мови. Проте 

термінологічний і загальномовний словники мо-

жуть накладатися один на одний, взаємодіяти. 

Щодо шляхів поповнення юридичної терміно-

логічної лексики, то основними вважаємо за мож-

ливе назвати наступні: 

1. Термінологізація, яка полягає у викори-

станні в юридичному дискурсі загальновживаних 

слів і надання ім особливого правового значення. 

Початковим етапом термінологізації є наявність 

необхідного слова в загальновживаній мові, під-

сумковим – треба вважати момент засвоєння цього 

слова юридичною мовою. Це може бути за-

кріплення слова в тексті нормативно-правовго акта, 

використання його у правозастосовному акті або 

науковому юридичному дискурсі, зокрема мова йде 

про такі слова, як «річ», «майно» тощо. 

2. Створення термінів представниками юри-

дичної науки і практики. Саме такі терміни можна 

назвати «чистими» юридичними термінами, напри-

клад, такі терміни, як «джерела права» (автор Тіт 

Лівій), «право оперативного управління майном» 

(автор А.В.Венедиктов). 

3. Транстермінологізація, під якою слід ро-

зуміти використання спеціальних неюридичних 

термінів, які належали до терміносистем інших га-

лузей, у юридичній галузі й надання ім особливого 

правого значення, наприклад, «санація», «дисква-

ліфікація» тощо. Поява юридичних термінів, запо-

зичених з інших галезей, є результатом «глобаль-

ного взаємопроникнення наук, виникнення нових 

суспільних відносин, появи нових галузей 

права»[9, c.19]. Слід зазначити, що транстерміно-

логізацію треба відрізняти від термінологічної 

міграції, яка полягає у вживанні терміна в іншій га-

лузі без зміни його значення. Основною 

відмінністю терміна, який виник у результаті 

термінологічної міграції, є смислова відповідність 

тому значенню, у якому він вживається в галузі-до-

норі. 

4. Запозичення, що являє собою сприйняття і 

засвоєння національною термінологічною систе-

мою елементів, що використовуються в іноземній 

юридичній мові. Без сумніву, це неуникний і без-

упинний процес, який має як позитивні, так і нега-

тивні для юридичної термінології наслідки. У 

випадку вдалої адаптації запозичені терміни ор-

ганічно входять до юридичної термінологічної си-

стеми (наприклад, «вексель», «сервітут». «контр-

агент» тощо). Проте не завжди запозичення без-

болісно інтегруються в національну юридичну 

мову. Трапляються випадки надмірного і недореч-

ного вживання іншомовних термінів у законодав-

чих текстах (пролонгація – подовження, контракт – 

договір тощо) чи використання запозиченого 

терміна з неточним значенням.  

5. Калькування. Слід зазначити, що автор 

терміна «калька» Ш.Баллі вважав цей термін най-

доцільнішим: «Іноді це явище називають гібриди-

зацією, однак останній термін не зовсім точний, і 

його важко запам’ятати. Навпаки, термін «калька» 

дуже простий, у прямому розумінні він означає 

точне механічне відтворення малюнка ручним спо-

собом» [4]. 

Калька в сучасному українському мово-

знавстві сприймається не тільки як «буквальний пе-

реклад кожної частини іншомовного слова». Як 

стверджує С. Я. Єрмоленко, калька (фр. саlguе – 

копія) – слово або вираз, створені питомими 

мовними засобами за зразком слів і виразів іншої 

мови, а калькування – творення нових слів і виразів 

шляхом копіювання лексико-семантичних та син-

таксичних моделей іншої мови [6, с. 73]. 

Напр., складноскорочене слово лікнеп 

(ліквідація неписьменності) утворено калькуван-

ням відповідного російського вислову ликбез (лик-

видация безграмотности)» [6, с. 74]. Іншими сло-

вами, калькування є свідомим процесом і має твор-

чий характер: народовладдя – демократія, 

міжнародний – інтернаціональний та ін. Н. Ф. Кли-

менко в енциклопедії «Українська мова» [10, с. 228] 

стверджує, що чимало кальок виникло в українсь-

кій мові під впливом російської ще в минулі 

століття (землевласник, незалежність, співробіт-

ник). 

Вивчення калькування з близькоспоріднених 

мов ускладнюється наявністю генетично спільної 

лексики, пов’язано з труднощами в розмежуванні 
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запозичення, калькування і фактів самостійного 

лексико-семантичного розвитку. Проте це жодним 

чином не обмежує можливості калькування, 

навпаки, на переконання деяких лінгвістів, у близь-

коспоріднених мовах «більше виражена тенденція 

до переважання калькування над прямим запози-

ченням» [7, с. 240–241]. Треба зазначити, що про-

цес калькування залежить від спільних рис у струк-

турі мов, які між собою контактують, він по-

легшується, якщо ці структури типологічно 

близькі. 

В українському мовознавстві неодноразово 

вказувалось у працях Г. І. Їжакевича, В. І. Коно-

ненка, Г. Коломйця, А. А. Москаленка, Л. С. Пала-

марчука, М. Пилинського, Т. І. Панька та ін. на ак-

тивне поповнення українського словника через 

калькування з російської та англійської мов. Проте 

відсутність розробленої теорії калькування не 

могла не позначитися на стані наукових досліджень 

цього складного лінгвістичного явища. 

Термінологія є параметричною характеристи-

кою юридичної мови. Завдяки юридичній терміно-

логії створюється економія сотні слів. Терміно-

логічна розвиненість законодавства свідчить про 

рівень культури законотворчості. Оскільки юри-

дична термінологія становить основний і найбільш 

інформативний пласт законодавства, а юридична 

термінологія, займаючи в законах відносно невели-

кий обсяг нормативного тексту, формує смислову 

основу документа, то чим різноманітніший 

термінологічний фонд, чим більш детально відпра-

цьована і ширше використовувана законодавча 

термінологія, тим більшою мірою досягається 

стійкість, ефективність і лаконічність закону. Вжи-

вання в законі виключно термінів – це ідеал, до 

якого право прагне і якого воно ніколи не досягне 

через складність самої дійсності, що становить 

предмет права і його мету. 

Насиченість законодавчого тексту термінами 

значною мірою визначає професіоналізм розроб-

ників законопроекту: кількість термінів, їхнє поєд-

нання один з одним може бути різним, що залежить 

від теми, ідеї законодавчого документа, культури 

законодавця. Поширеність термінології в законо-

давчій мові зумовлена властивостями права. Норма 

права, як відомо, є узагальненням, типізацією пев-

них життєвих ситуацій, що знаходить вираження в 

словах-термінах. 

Висновки. Отже, розвиток української юри-

дичної терміносистеми тісно пов’язаний з історією 

національного права, історією української мови й 

науки, української державності та законодавства. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висно-

вок, що на сьогодні українська юридична терміно-

логія поповнюється шляхом термінологізації за-

гальновживаної лексики, створення нових термінів, 

транстермінологізації, запозичення і калькування. 

Використовуючи кожен із можливих шляхів по-

повнення юридичної термінології, треба виходити із 

його максимальної ефективності. 

Юридична термінологічна система перебуває 

у стані постійного розвитку, тобто у процесі змін, 

які відбуваються під впливом як внутрішнь-

олінгвістичних, так і зовнішніх факторів. Здійсне-

ний аналіз доводить, що українська юридична 

термінологія сьогодні динамічно розвивається та 

удосконалюється. 

Розвиток сучасної юридичної термінології 

відбувається як шляхом переходу термінів з однієї 

юридичної галузі в іншу в межах розвитку юридич-

ної мови, так і шляхом сприйняття вітчизняною 

термінологічною системою елементів, які викори-

стовуються в іноземній юридичній мові, тобто за-

позичення. На особливу увагу дослідників заслуго-

вує проблема надмірного використання іншомов-

них термінів у юридичному тексті. Без сумніву, 

процес запозичення юридичної термінології не по-

винен полягати в бездумному копіюванні. В україн-

ській юридичній мові треба використовувати 

тільки дійсно необхідні національному праву іншо-

мовні терміни.  
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Abstract 
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In modern conditions, the measure of freedom in 

choosing a way of life, thinking and the nature of each 

person's activity has considerably increased. In modern 

psychological science, a tradition has formed, which is 

based on faith in man, in his ability as much as possible 

to realize its natural, social, existential purpose, as well 

as recognition of the right to a person's individual 

choice of life. 

Particularly relevant is the problem of personal 

success due to the implementation of their own vital po-

sition, because to realize their lives, their attitude to-

wards themselves and others, to save their beliefs and 

settings can not all people. 

The need for self-actualization and self-realization 

are the basic properties of a mature person. The desire 

for self-actualization and self- realization is an indica-

tor of personal maturity and at the same time a condi-

tion for its achievement. Among other things, self-ac-

tualization and self- realization are a source of human 

longevity. 

In the process of forming the vital position of the 

individual, a specific system of value orientations is 

formed and realized, which determine the nature of the 

content and means of achieving the vital life goals of 

the individual and therefore form the basis of self-reg-

ulation of its social behavior [4]. The level of self-actu-

alization helps to develop a social constructive life po-

sition, which implies awareness of the need for creative 

interaction with the social environment, based on the 

person's responsibility for building his own life, the at-

titude towards others as subjects of life, and not ways 

to achieve their own goals. 

In general, self-actualization affects all spheres of 

life and promotes the highest quality performance of all 

the duties, wishes and goals of the person. 

The author of the theory of self-actualization of 

personality is A. Maslow. In psychology and pedagogy, 

the theory of self-actualization is developed by E.V. 

Andrienko, A.G. Asmolov, I.A. Vitin, E.I. Isaev, P.I. 

Podkassisty, V.I. Slobodchikov, L.M. Friedman etc. In 

philosophical-methodological and cultural aspects, the 

theory of self-actualization develops in the works of 

L.I. Antropova, L.G. Brilev, N.L. Kulik, K.C. Mukha-

medzhanov and others. 

In psychological literature, self-actualization is 

defined as the aspiration of man to ascertain, develop 

and realize his possibilities as much as possible, aspira-

tion of the person to be as it may be [2, p. 41]. Another 

important thesis describing self-actualization was pro-

posed by C. Rogers [3, p. 10]. It describes the idea that 

people are able to determine their destiny. Creating his 

own concept of personality theory, K. Rogers pro-

ceeded from the fact that every person has a desire and 

the ability to personal perfection. Being a being, en-

dowed with consciousness, she for herself defines the 

meaning of life, its goals and values. The central notion 

for the theory of K. Rogers was the concept of “I”, 

which includes ideas, ideas, goals and values through 

which a person characterizes himself and outlines the 

prospects of his own development. The main questions 

that each person poses, and has to tackle are: Who am 

I? What can I do to become what I want to be? etc. The 

image of “I” is formed as a result of personal life expe-
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rience, which in turn affects the perception of this per-

son of the world, other people, on the assessment that a 

person gives his own behavior. 

K. Rogers put forward the hypothesis that this be-

havior is inspired and regulated by a certain unifying 

motive, which he called the tendency to actualize [3, p. 

34]. 

Realization in one's own life position is an in-

crease in congruence, an increase in the understanding 

of its “real self”, its possibilities and features, this actu-

alization as a tendency to understand its “real self”. 

An active position in relation to reality, studying 

and overcoming reality, rather than escaping from it, 

the ability to see the events of their lives as they are 

without resorting to psychological protection, the un-

derstanding that the negative emotions hide the prob-

lem to be resolved, the willingness to go towards prob-

lems, negative emotions, to find and remove obstacles 

for personal growth - that's what allows a person to 

achieve an understanding of himself, the meaning of 

life, inner harmony and self-actualization [3, p. 129]. 

Thus, it is assumed that people tend to advance and, un-

der appropriate conditions, fully realize their innate po-

tential. 

Of particular relevance to the development of their 

own life position is for young people, in particular, for 

students of senior youth, who in this period draw plans 

for their future. Therefore, we decided to determine 

whether the level of self-actualization affects the con-

struction and implementation of students' lives. 

The study was conducted at the National Aviation 

University for students of the Faculty of Linguistics and 

Social Communications. The psychodiagnostic test was 

used: Self-actualization test (SAT) E. Shostrom (adap-

tation of Yu.E. Alyoshina, L.Ya. Gozman, M.V. 

Zagika, M.V. Kroz) [1, 5]. Results of the research for 

CAT were entered in the Table. 1. 

Table 1. 

Distribution of self-actualization of students in basic scales 

№ Indexes 
Competence in time Support 

Number of people % Number of people % 

1. High level 23 46 27 56 

2. Average 19 38 16 32 

3. Low level 8 16 7 14 

 

The theoretical basis for the inclusion in the test of 

the characteristics of “competence in time” is contained 

in the works of F. Pearl and R. Mey. A number of em-

pirical studies also indicate a direct link of time orien-

tation with the level of personal development. The high 

score on the scale of “competence in time” indicates the 

ability of a person to live true, that is, to experience the 

real moment of his life in its entirety, and not just as a 

fatal consequence of the past or preparation for the fu-

ture of “true life”, as well as to feel the continuity of the 

past, present and the future, that is, to see his life as a 

whole. This level is characteristic of 46% of respond-

ents. 

A low mark on a scale means the orientation of a 

person to only one of the segments of the timeline (past, 

present or future) and (or) discrete perception of his life 

path. 16% of respondents have low results. 

The conceptual basis of the “support” scale was, 

in the first place, the idea of A. Reisman about the “in-

side” and “outward” directed personality. The scale of 

“support” – the largest scale of the test (91 points) – 

measures the degree of independence of the values and 

behavior of the subject from external influence (“inter-

nal-external support”). A person who has a high score 

on this scale is independent in his actions, seeks to be 

guided in his life by his own goals, beliefs, attitudes and 

principles, which, however, does not mean hostility to 

others and confrontation with group norms. She is free 

to choose, is not subject to external influence (“person 

is directed from the inside”). More than half of respond-

ents – 56% - have a high level. 

The low score indicates a high degree of depend-

ence, conformality, independence of the individual 

(“outwardly directed” personality), an external locus of 

control. The content of this scale, in our opinion, is 

closest to this last concept. Both theoretical work and 

psychological practice show that the inclusion of the in-

dicated scale in the methodology is legitimate as a basic 

one. A low level is characteristic for 14% of respond-

ents. 

Unlike the basic, which measures the global char-

acteristics of self-actualization, additional scales are 

aimed at the registration of its individual aspects. A 

high score scored on all scales indicates a high degree 

of self-actualization: 

The scale of value orientation measures to what 

extent a person shares the values inherent in self-actu-

alized personality. High indicators are characteristic of 

28% of respondents, average – 38%, low – 34%. 

The scale of behavior flexibility diagnoses the de-

gree of flexibility of the subject in the implementation 

of their values in behavior, interaction with other peo-

ple, the ability to quickly and adequately respond to a 

changing situation. 4% of respondents have high rates, 

48% have been distributed evenly at medium and low 

levels. 

Scales of “value orientation” and “flexibility of 

behavior”, complementing each other, form a unit of 

values. The first scale characterizes the values itself, the 

second – the peculiarities of their implementation in be-

havior. 

The scale of sensitivity to itself determines to what 

extent a person makes a statement about his needs and 

feelings, how well he feels and reflects them. For 30% 

of respondents there is a high level, average – for 44%, 

low 26%. 

A characteristic of spontaneity indicates the ability 

of the individual to spontaneously and directly express 

their feelings. The high score on this scale (with 10% 

of respondents) does not imply the lack of ability to de-

liberate, purposeful actions, it only indicates the possi-
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bility and other, not calculated in advance way of be-

havior, that the subject is not afraid to behave naturally 

and loosely, demonstrate their emotions around them. 

30% have an average and 60% are low. 

The “sensitivity to oneself” and “spontaneity” 

scales make up a blend of feelings. The first determines 

how much a person realizes his or her own feelings, and 

the other – to what extent they are manifested in behav-

ior. 

Self-esteem diagnoses the ability of the subject to 

appreciate their dignity, positive qualities of nature, to 

respect themselves for them. Respondents were distrib-

uted almost equally on levels: 30% - high, 34% - aver-

age, 36% - low. The scale of self-acceptance records 

the degree of acceptance by a person himself as it is, 

regardless of the assessment of his merits and disad-

vantages, perhaps contrary to the latter. 64% of re-

spondents have high level, 16% - average and 20% - 

low. The “self-esteem” and “self-acceptance” scales 

form a unit of self-perception. 

High scores on the scale of representations about 

the nature of the person (30% of respondents have a 

high level, 28% - average, 42% - low) indicates the ten-

dency of the subject to perceive the nature of a man in 

general as a positive (people in the mass is more affec-

tionate) and not take into account the dichotomy of 

courage – femininity, rationality-emotional antagonis-

tic and irresistible. 

The scale of synergy determines the ability of a 

person to integrate the perception of the world and peo-

ple, to understanding the connection of opposites, such 

as game and work, physical and spiritual, and others. 

Respondents in this scale have been were distributed 

almost equally: 30% have a high and average level and 

40% of respondents are low. The scales of “perception 

of human nature” and “sinegriya” are very close in con-

tent, they are better to be analyzed together. They form 

a unit of human conception. 

The high score on the scale of acceptance of ag-

gression (56% of respondents have a high level, 26% - 

average, 18% - low) indicates the ability of the individ-

ual to accept his irritation, anger and aggressiveness as 

a natural manifestation of human nature. Of course, this 

is not about justifying its anti-social behavior. Scale of 

contact characterizes the ability of a person to quickly 

establish deep and close emotional-saturated contacts 

with people, or, using the familiar terminology in the 

native social psychology, to the subject-subject com-

munication. Respondents distributed almost equally: 

30% have high and low levels and 40% are average. 

The “acceptance of aggression” and “contact” scales 

form a block of interpersonal sensitivity. 

The scale of cognitive needs determines the degree 

of expression in the subject of the desire to acquire 

knowledge about the surrounding world. 36% have a 

high level, 44% - average, 20% - low. Creativity char-

acterizes the expressiveness of the creative orientation 

of the individual. 50% of respondents have high level, 

40% - average, 10% - low. Scales “cognitive needs” 

and “creativity” form a block of attitude to cognition. 

They have no analogues in the POI and were included 

in the CAT as a result of expert surveys in the develop-

ment of the methodology, as well as in connection with 

some general theoretical considerations. The language 

in this case goes first of all to the fact that in the test it 

was necessary to introduce a block of indicators that di-

agnose the level of creative orientation of the individual 

as one of the conceptually important elements of the 

phenomenon of self-actualization. 

 
Fig. 1. Distribution of characteristics of the students` self-actualization, % 
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Thus, according to the self-actualization test 

(SAT) by E. Shostrom (adaptation of Yu.E. Alyoshina, 

L.Ya. Gozman, M.V. Zagik, M.V. Kroz), it is deter-

mined that a group of students has a significant level of 

self-actualization: the majority of respondents have a 

high level of support and competence (56% and 46%). 

Also, for the group there are characteristic high scores: 

self-acceptance and acceptance of aggression. Average 

indicators on the scale: value orientations, sensitivity to 

oneself, self-esteem, understanding of human nature, 

synergy, contact, cognitive abilities. Low level of be-

havior flexibility, spontaneity, creativity. 

As a result, the obtained indicators testified the ne-

cessity of development of exponents and characteristics 

of the students` self-actualization, which is an effective 

motivation for the person realizing his own values and 

qualities, and in general is featured as a vital position 

of the individual. 
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Анотація 

Стаття присвячена аналізу поняття Я – концепція. Описані наукові підходи розуміння даного поняття. 

В статті проведений аналіз наукових підходів в області формування Я, що дозволило уточнити визначення 

Я - концепції як динамічної аутоустановчої і регулятивної системи особистості, включаючи:  

а) усвідомлення своїх фізичних (тілесних), соціальних, інтелектуальних, духовних властивостей, 

смисл свого існування в часовій протяжності життя (образ Я); 

б) ціннісне відношення до цих властивостей (самооцінка); 

в) готовність до поведінки і соціальної взаємодії у відповідності з сформованим локусом суб’єктив-

ного контролю. Послідовно висвітлюється проблематика обгрунтування, формування, розвитку і самотво-

рення Я – концепції. Розкриті наукові підходи дослідження Я- концепції та її модальності і аспекти. Пока-

зані психологічні відміність понять: «Я», «Я – образ» , «Я – концепція», « самосвідомість».  

Розкриті соціально – психологічні особливості формування Я – концепції у ветеранів АТО/ООС ви-

ходячи із психодинамічних та екзистенційно - гуманістичних напрямків психології.  

Abstract 

The article is devoted to the analysis of self-concept. The scientific approaches of understanding the concept 

are described. The article provides an analysis of scientific approaches in the area of self forming, which make it 

possible to define self-concept as a dynamic auto-organizational and regulative system of the personality, includ-

ing: 

a) perception own physical (external), social, intellectual, internal properties, a sense of own existence in 

temporary length of life (self-image) 

b) value attitude to this properties (self-esteem) 

c) readiness for action and social interrelation according to formed locus of subjective control. The issue 

concerning main arguments, forming, development and self-realization of self-concept is highlighted. The scien-

tific approaches of study self-concept, its modality and aspects are described. The psychological differences of 

concepts: “self”, “self-image”, “self-concept”, “self-consciousness” are demonstrated.  

The socio-psychological features of forming “self-concept” at veterans ATO / OOS disabilities proceeding 

from psychodynamic and existential-humanistic areas of psychology are revealed.  

Ключові слова: Я- концепція, Я – образ, самосвідомість, Я-фізичне, Я-соціальне, Я-емоційне, Я – 

розумове, ветерани АТО/ООС. 

Keywords: self-concept, self-image, self-consciousness, physical self, social self, emotional self, self- at 

veterans ATO / OOS. 
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Постановка проблеми. Однією з найбільш ак-

туальних проблем психології сучасної психології є 

визначення поняття Я- концепція. Це пов’язано з 

великою кількістю існуючих напрямків психології, 

які пропонують своє розуміння досліджуваного 

предмета та багатогранністю даного явища.  

Відомо, що людина по – справжньому вперше 

стає особистістю лише тоді, коли в неї повністю фо-

рмується «Я». Поняття «Я – концепція», «Я – об-

раз» виник тоді коли психологи перестали обгово-

рювати особистість а стали розуміти, що базова 

психологічна субстанція є «Я». Адже свого часу 

О.М. Леонтьєв стверджував, що особистість наро-

джується двічі: у 3 роки, коли каже: «Я сам» (вини-

кає свідомість) і в підлітковий вік, коли говорить: 

«Я розумію себе» (формується самосвідомість) [4]. 

Зауважимо лише принциповий момент: свідомість 

спрямована на зовнішній світ, а самосвідомість – на 

внутрішній простір людини. Крім того, самосвідо-

мість – це процес, з допомогою якого особа пізнає 

себе, а відтак й ставиться до себе. ЇЇ продуктом є 

уявлення людини про себе, тобто про власну Я – 

концепцію [3]. 

Отже Я – концепція – сокупність представ-

лення людини про самого себе. Вона формується 

поступово, в процесі онтогенезу, в процесі соціаль-

ної взаємодії і самопізнання, складається із великої 

кількості образів свого Я і надає людині самотото-

жності і ідентичності. Початково Я – концепція за-

лежить від зовнішніх впливів, тобто в якому сере-

довищі людина знаходиться, але коли вона сформу-

валася, вона починає виконувати самостійну роль - 

самого себе, свій досвід і весь оточуючий світ лю-

дина сприймає, знаходячись під її впливом. Таким 

чином Я – концепція дія як внутрішній фільтр, про-

ходячи через який весь життєвий досвід людини 

осмислюється і отримає значення.  

Мета статті. Проаналізувати і систематизу-

вати наукові підходи до розуміння сутності Я- кон-

цепції, основних ліній її розвитку і тенденції транс-

формації.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження Я – концепції особистості в рамках 

наукових підходів досліджувалася досить широко: 

функціоналістів (У. Джемс і др.); інтеракціоністів 

(Ч. Кулі, Дж. Мід, А.А. Налчаджан і др.); когнітиві-

стів (М. Розенберг, Дж. Роттер, І.С. Кон, Т. Шибу-

тані, А.А. Налчаджан); психоаналітичного (А. Ад-

лер, З. Фрейд, К. Хорні, Є. Єріксон); екзистенціоні-

сти (Р. Бернс, К. Роджерс, С.Л. Петер і др. ). 

І.С.Кон, висвітлюючи еволюцію «Я» як науко-

вої проблеми, вказує на колосальну складність цієї 

проблеми, у тому числі труднощі класифікації від-

повідних психологічних концепцій, тому що вони 

диференціюються за різними засадними лініями те-

оретизування [3;8]. 

По – перше, за предметом: одні цікавляться на-

самперед суб’єктивними властивостями індивіда, 

внутрішніми джерелами його активності, ідентич-

ності та «Его» (персоналістична психологія, фрей-

дизм, екзистенціоналізм, его - психологія); інші до-

сліджують переважно «образ Я» як елемент самос-

відомості. 

По - друге, за теоретичними контекстом, або 

кутом зору, під яким розглядається проблема «Я»; 

коли точкою відліку є теорія особистості, то «Я» 

найчастіше мислиться як певна структурна єдність, 

й увага привертається здебільшого до його регуля-

тивної функції; навпаки, в контексті теорії свідомо-

сті на передній план виходять когнітивні особливо-

сті процесів самосвідомості, адекватності самооці-

нок і т. ін.[8].  

По – третє, істотно відмінною є методологічна 

стратегія дослідження. Так, підхід до вивчення са-

мооцінок змінюється залежно від того, чи розгляда-

ються вони вченими як безпосередні компоненти 

аналізованого образу, чи тільки як індикатор окре-

мих глибинних і неусвідомлюваних особистістю 

якостей [8]. 

Дослідження різних сторін, аспектів, характе-

ристик Я – концепції в рамках перерахованих під-

ходів дозволило виділити її функції, структурну ор-

ганізацію, зв’язки з іншими особистісними утво-

реннями. 

Адже “образ Я” включає в себе певний набір 

компонентів взаємовідношень зі світом (уявлень 

про своє тіло, свої психічні властивості, моральні 

якості, професійне самовизначення), їх конкретний 

зміст і значимість варіює в залежності від соціаль-

них, психологічних та нормативних умов. Крім 

того, людина не просто “впізнає”, “відкриває”, але 

й активно формує себе. Усвідомлення та прийняття 

якихось своїх особливостей (особливо після пере-

житого воєнного досвіду) змінює самооцінку і рі-

вень домагань, але і самі ці особливості не тільки 

виявляються, але й формуються в процесі певної ді-

яльності [ 9;10 ]. 

Незважаючи на велику кількість досліджень по 

даній темі, все таки слабо досліджені лінії пору-

шення (дезгармонізації) цього найважливішого 

особистісного утворення, особливо внаслідок бойо-

вої травматизації. 

Природа людського Я і самосвідомості завжди 

цікавило психологічну думку і знаходило конкре-

тизацію в запитанні кожної особистості : «Хто Я ?».  

„Я-концепція” виникає на основі взаємодії 

особистості із соціумом. Позитивна „Я-концепція” 

корелює з високою самоадаптованованістю лю-

дини. Це означає, що людина живе у благополуччі, 

у її внутрішньому світі переважають дбайливе ста-

влення до себе, самоповага, прийняття себе, від-

чуття власної цінності, віра в успіх, оптимізм, до-

віра і внутрішня свобода і задається, що я буду ро-

бити (Р. Бернс [1;2], К. Роджерс [14], Е. Еріксон [7].  

Введення „Я-концепції” як складової психоло-

гічної структури особистісної адаптованості цілком 

закономірне, якщо зважити на те, що „Я-концепція” 

є стрижневим утворенням онтогенетичного розви-

тку людини і характеризує не тільки систему само-

сприйняття, а й потенційного діяння, вчинкового 

проживання і творення довкілля та власного “Я” (Р. 

Бернс [1;2], В. Джемс [5], Е. Еріксон [7], І.С. Кон 

[8], К. Роджерс [14] та ін.). 

Я-концепція – це “відносно стійка, в більшій 

чи меншій мірі усвідомлена, неповторна система 

уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він 
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будує взаємодію з іншими людьми і відноситься до 

себе” [18; с. 796].  

В «Я – концепцію» входять ті базові принципи 

які визначають і регулюють життя, вони складають 

ядро особистості і рухають її вперед.  

«Я – концепція» – не лише продукт самосвідо-

мості, а й важливий чинник спричинення людської 

поведінки, діяльності, тобто таке внутрішнє утво-

рення, котре фундаментально опосередковує і нашу 

особисту позицію, і набір соціальних ролей, і про-

фесійний статус, і навіть нашу долю [4]. 

Одним з перших психологів, які займалися ви-

вченням «Я-концепції», був У. Джемс. Саме йому 

належить перша і вельми глибока теорія особистіс-

ного «Я», яке він розглядав в контексті самопіз-

нання. Тобто У. Джеймс виділив два аспекти у роз-

думах особи про себе – самосвідомість та саморо-

зуміння. Перший складається із зосередженням на 

власному «Я» та емоційної ідентифікації із своїми 

властивостями, тоді саморозуміння містить:1) осо-

бисті пригадування, 2) власні когнітивні образи, 3) 

теорія «Я», котрі можуть виконувати функцію інте-

грації особистих пригадувань та образів. Останні 

змінюються у процесі розвитку. Отже саме соціаль-

ний контекст дає змогу кожному формувати через 

суспільну взаємодію не лише самосвідомість, а й 

самоозуміння, з допомогою якого ми самовизнача-

ємося у проблемному полі просторі актуальних і 

потенційних соціальних стосунків [4;5].  

У свою чергу, «Я» - як об'єкт складається з чо-

тирьох аспектів: «духовне Я», «матеріальне Я», 

«соціальне Я» і «тілесне Я», які і утворюють для ко-

жної людини унікальний образ або сукупність уяв-

лень про себе як особистості.  

«Духовне Я» – внутрішнє і суб’єктивне буття 

людини. Набір його релігійних, політичних, філо-

софських, моральних установок; «Матеріальне Я» 

те, що людина ототожнення з собою ( його дім, вла-

сність, сім’я, друзі);  

«Соціальне Я» - визнання і повага, яке отримує 

людина від соціуму, його соціальна роль; «Фізичне 

Я» - тіло людини, його первинні біологічні потреби 

[5].  

У перші десятиліття двадцятого століття ви-

вченням «Я-концепції» займалися не тільки багато 

психологів, а й соціологи. Головними теоретиками 

стали Ч. Кулі і Дж. Мід, які є представниками сим-

волічного інтеракціонізму. 

Ч. Кулі і Дж. Мід, запропонували характеризу-

вати індивіда через соціальну взаємодію. На їхню 

думку «Я» та «Інші» утворюють єдине ціле, тому, 

що суспільство організуючи низку поведінкових 

реакцій громадян накладає певні соціальні обме-

ження на поведінку кожного з них. Я – концепція 

формується під час організованого засвоєння цін-

ностей, установок і ролей, переважно методом 

спроб і помилок щодо успішної безперервної взає-

модії [16 ]. 

На наш погляд, такий розгляд проблеми Я-кон-

цепції є не зовсім правомірним, так як в даному ви-

падку структура Я-концепції стає ситуативно обу-

мовленої, і не є стійкою. 

Узагальнення теоретичних підходів до визна-

чення Я-концепції дає підстави стверджувати про 

багатоаспектність вивчення самого поняття зок-

рема, як: систему уявлень людини про себе, про 

свої фізичні, інтелектуальні, характерологічні, со-

ціальні та інші властивості (Р. Бернс, А. Маслоу, Р. 

Мей, К. Роджерс), те, що людина вважає собою, та 

те, що вона вважає своїм (В. Джемс), те, що людина 

означає для себе (Т. Шибутані) відносно стійку, не 

завжди усвідомлювану, неповторну систему уяв-

лень індивида про себе, на основі якої він будує свої 

взаємовідносини з людьми (І. Кон, В. Петровський 

і М. Ярошевський) [1;2], [14], [16]. 

З. Фрейд розглядав психосексуальний розви-

ток як біологічно обумовлений процес, характер-

ний для будь-якої людини, незалежно від культура-

льних впливів. У цих уявлень те, чим є люди, знач-

ною мірою являє собою результат вроджених, 

генетично успадкованих факторів [ 15;16 ].  

На відміну від теорії З. Фрейда, в теорії індиві-

дуальної психології А. Адлера, Я-концепція розумі-

ється як стиль життя індивіда, який формується в 

перші п’яти років життя дитини. Під стилем життя, 

Адлер розумів індивідуальність особистості, яка 

виражається і формується в певному оточенні. Та-

ким чином, на відміну від З. Фрейда, А. Адлер на-

впаки вважав, що соціальна ситуація є основним 

фактором при формуванні та розвитку Я-концепції. 

Не погодитися з автором можна лише в тому, що Я-

концепція повністю стає сформованої вже до п'яти 

років. Ми вважаємо, що безумовно основи Я-кон-

цепції закладаються в ранньому віці, але в процесі 

розвитку вона якісно змінюється [16]. 

На його думку, у психіці будь-якої людини 

відбувається конфлікт між бажанням (волею до мо-

гутності) і можливістю (неповноцінністю). «Про-

блемність» у взаємодії індивіда з суспільством 

А.Адлер пов’язує з «невротичним стилем життя», 

який є наслідком «тяжкого» дитинства і характери-

зується такими особливостями, як егоцентризм, 

відсутність співпраці, нереалістичність [1 6]. Цей 

«невротичний», або «помилковий», стиль життя су-

проводжується постійним відчуттям загрози само-

оцінці, невпевненості в собі, загостреною чут-

ливістю, що призводить до проблем у стосунках з 

оточуючими [2, с. 35-43].  

До. Юнг так само не виділяв поняття Я-конце-

пції, але в його теорії існує поняття « самості » осо-

бистості, яке він розглядав як первинний образ, ар-

хетип, - комплекс, існуючий в колективному несві-

домому. Самість - це архетип цілісності, символ 

повноти людського потенціалу та єдності особис-

тості [16]. 

Підхід Е. Еріксона, по суті, є розвитком конце-

пції З. Фрейда, звернений до соціокультурного кон-

тексту становлення усвідомленого «Я» індивіда - 

«его». Проблематика Я-концепції розглядається Е. 

Еріксоном крізь призму его-ідентичності, що розу-

міється як продукт певної культури, що виник на 

біологічній основі. Її характер визначається особ-

ливостями цієї культури і можливостями певного 
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індивіда. Джерелом его-ідентичності, на думку вче-

ного, є «культурно значуще досягнення» 

[7;9;10;16]. 

На наш погляд, необхідно відзначити, що, не 

дивлячись на те, що Е. Еріксон представив у своїй 

теорії досить розгорнуте поданні про розвиток его-

ідентичності, однак, на жаль, автор у своїй роботі 

не приділяв увагу такому аспекту, як структура і 

зміст даного феномена. Крім того, ми вважаємо, що 

ототожнення понять Я-концепції і его - ідентично-

сті не зовсім обгрунтовано, тому як за визначенням 

самого Е. Еріксона его-ідентичність є «суб'єктивне 

почуття безперервної самототожноті», що вказує 

лише на афективну сторону даного поняття. Я-кон-

цепція не може, на нашу думку, розглядатися 

тільки як емоційно-забарвлене освіту, упускаючи 

такі її складові як когнітивний і поведінковий аспе-

кти. Тому як уявлення про себе багато в чому ви-

значають ставлення до соціуму, що в свою чергу ре-

алізується через поведінку[4;9;10;16]. 

Сучасний стан теоретичних розробок у ви-

вченні Я-концепції індивіда значною мірою досяг-

нуто було завдяки роботам К. Роджерса і його фе-

номенологічний підхід. Поняття Я – концепції ви-

никло в 1950 році в змістовному контексті 

феноменологічної (гуманістичної) психології, 

представниками якої (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.) 

на відміну від біхевіоризму і фройдистів, цілісно ін-

терпретували людське Я та його особистісне само-

визначення у мікросоціумі. Автор розглядає Я-кон-

цепцію як систему самосприйняття, а не як окреме 

«реальне Я»[14]. К. Роджерс вважав, що внутрішня 

структура «Я» формується в процесі взаємодії з на-

вколишнім середовищем, зокрема зі значимими ін-

шими (батьками, сестрами, братами і т.д.). Так, в 

якості ядра особистості він розглядав Я-концепцію, 

представлену динамікою співвідношення «Я-реаль-

ного» і «Я-ідеального». На його думку, в особис-

тості співіснують ці дві інстанції, які повинні пра-

цювати узгоджено. Згідно з поданням К. Роджерса, 

Я-концепція є організований, послідовний концеп-

туальний гештальт, складений з сприйнять власти-

востей «Я», або «мене» і сприймань взаємовідносин 

«Я», або «мене» з іншими людьми і з різними аспе-

ктами життя, а також цінності, пов'язані з цим 

сприйняттям. Цей гештальт доступний усвідом-

ленню, хоча не обов'язково усвідомлюваний. 

Дослідник підкреслює, що Я-концепція вклю-

чає не тільки наше сприйняття того, які ми є, але так 

і те, якими хотіли б бути, якими, на нашу думку, по-

винні бути [14;16]. Цей компонент «Я» К. Роджерс 

позначив як «Я-ідеальне», тобто якесь уявлення про 

себе, до якого людина найбільшою мірою прагне і 

цінує. 

На наш погляд, К. Роджерсу першому з психо-

логів вдалося скласти найповнішу картину фено-

мена Я-концепції і вказати на її важливість у про-

цесі формування та розвитку особистості в ці-

лому[14]. 

У свою чергу Р. Бернс, засновник інтегрально-

інтеракціоналістского підходу, назвав Я-концепцію 

сукупністю установок на себе і визначив її як дина-

мічну сукупність властивих кожної особистості ус-

тановок, спрямованих на саму особу [4]. Аналізу-

ючи дослідження У. Джемса, Дж. Міда, Е. Еріксона, 

К. Роджерса, він виділив три основні модальності 

самоустановок: «реальне Я», «дзеркальне Я» і «іде-

альне Я»; при цьому кожна з них включає чотири 

підструктури: «фізичне Я», «соціальне Я», «розу-

мове Я» і «емоційне Я»[1;2;4].  

На думку Р. Бернса, «реальне Я» - це устано-

вки, пов'язані з тим, як індивід сприймає свої акту-

альні здібності, ролі, свій статус, тобто його уяв-

лення про те, яким він є насправді. «Дзеркальне Я» 

(соціальне) - установки, пов'язані з уявленнями ін-

дивіда про те, як його бачать інші. «Ідеальне Я» - це 

установки, пов'язані з уявленнями індивіда про те, 

яким він хотів би стати [4]. 

У той же час, значний внесок у вивчення про-

блеми Я-концепції внесли представники вітчизня-

ної психології: Д.А. Леонтьєв, Б.Г. Ананьїв С.Л. Ру-

бінштейн, В.В. Столін, А.Г. Асмолов І.С. Кон, С. 

Максименко. та інші автори[4;8;11;12]. Вітчизняні 

автори розглядали проблему Я-концепції через 

призму поняття самосвідомість. При цьому під са-

мосвідомістю особистості розуміється сукупність її 

уявлень про себе, що виражається в Я-концепції, і 

оцінка особистістю цих уявлень (самооцінка) 

[12;13]. З погляду вітчизняної психології, самосві-

домість являє собою складний психічний процес, 

сутність якого полягає у сприйнятті особистістю 

численних образів самої себе в різних ситуаціях ді-

яльності та поведінки, в усіх формах взаємодії з ін-

шими людьми і в поєднанні цих образів в єдине ці-

лісне утворення поняття «Я» , власної індивідуаль-

ності [12].  

Таким чином, можна говорити про те, що дані 

автори ототожнюють поняття самосвідомості та Я-

концепції. Однак відкритим залишається питання 

про правомірність такого ототожнення.  

Так, згідно ідеям В.В. Столина і А.Г. Асмо-

лова, Я-концепція скоріше є центральним утворен-

ням самосвідомості, яка представляє собою узго-

джену несуперечливу і вербально зафіксовану сис-

тему уявлень людини про саму себе, підсумок 

пізнання й оцінки самого себе через окремі «Я-об-

рази» в умовах різних ситуацій. На думку авторів, 

Я-концепція є вершина самосвідомості. Це най-

більш усвідомлений, раціональний її компонент. 

Поряд з Я-концепцією, у самосвідомості присутні 

так само й інші, менш усвідомлені компоненти, такі 

як самоставлення, самооцінка і «образ Я». Всі вони 

є динамічними складовими процесу самосвідомо-

сті, обумовлені реальною життєдіяльністю особис-

тості [8]. 

У свою чергу, І.С. Кон формулює рівневу кон-

цепцію «Я-образу», використовуючи поняття уста-

новки. В цілому «Я-образ» розуміється як настано-

вна система. Установки володіють трьома компоне-

нтами: когнітивним, афектних і похідним від 

перших двох поведінковим (готовність до дій щодо 

об'єкта). Нижній рівень «Я-образу», на думку ав-

тора, становлять неусвідомлені, представлені лише 

у переживанні установки, традиційно асоціюються 
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в психології із самопочуттям і емоційним ставлен-

ням до себе.  

Вивчення різних варіантів структурування 

особистісного «Я» показав, що Я-концепція багато-

компонентна, тому в нашому дослідженні ми бу-

демо розглядати її як психологічну єдність когніти-

вного, афективного і поведінкового компонентів. 

Когнітивний компонент - «образ Я», до якого від-

носиться зміст уявлень про себе (думаю, знаю про 

себе); Афективний або емоційно-оцінний компо-

нент - пережите ставлення до себе в цілому (зага-

льне прийняття чи неприйняття себе) і до окремих 

сторін своєї особистості; до цього компоненту від-

носиться система самооцінок (ставлюся до себе, 

оцінюю себе);Поведінковий компонент - характе-

ризується проявом «Я» в поведінці, тобто прояв пе-

рших двох компонентів в поведінці (роблю, роблю, 

зраджую себе). 

Змістовна структура Я-концепції підрозділя-

ється за різними підставами. По модальності: Я-ре-

альне (який я насправді); Я-ідеальне (яким я хотів 

би бути), ступінь розбіжності між цими аспектами 

Я-концепції вважається причиною відмінностей у 

рівні самооцінки.  

За характером властивостей людини Я-конце-

пція поділяється на: Я-фізичне, Я-соціальне, Я-ін-

телектуальне, Я-особистісне. По тимчасовому ви-

мірюванню зміст Я-концепції розділяється на Я-

минуле, Я-теперішній і Я-майбутнє. 

Найважливішою функцією Я-концепції є на-

буття внутрішньої узгодженості особистості, відно-

сної стійкості її поведінки, іншими словами, на-

буття ідентичності. 

Я-концепція формується під впливом життє-

вого досвіду людини, в якому особливо важливу 

роль відіграють дитячо-батьківські відносини. Од-

нак досить рано вона набуває активну роль, вплива-

ючи на інтерпретацію цього досвіду, на ті цілі, які 

людина ставить перед собою, на відповідну сис-

тему очікувань, прогнозів щодо майбутнього, оці-

нку досягнень і тим самим на власне становлення, 

розвиток, діяльність і поведінку. 

Я – концепція – не лише продукт самосвідомо-

сті, а й важливий чинник спричинення людської по-

ведінки, діяльності, вчинення, тобто внутрішнє 

утворення, котре фундаментально опосередковує і 

нашу особисту позицію, і набір соціальних ролей, і 

професійний статус, і навіть нашу долю [ 4;6] 

Формування Я- концепції особистості – це три-

валий і складний процес, який відбувається під 

впливом виховання та життєвого досвіду, діяльно-

сті та спілкування з іншими  

Я-концепція – стрижневе утворення онтогене-

тичного розвитку людини, центральна ланка само-

свідомості, відносно усталена динамічна і певною 

мірою усвідомлена система уявлень особи про саму 

себе, цілісний образ власного Я, котрий синтезує її 

самосприйняття такою, я вона є, хоче бути в ідеалі 

і має обов'язково стати [4 ].  

Перенесені травми ведуть за собою дегармоні-

зацію Я-концепції. Дегармонізація веде за собою 

дезінтеграцію Я-образів (Я-реальне, Я-ідеальне, Я-

дзеркальне) і дезорієнтацію часової протилежності 

Я ( дисбаланс Я-минулого, Я – теперішнього, Я- 

майбутнього), підсилення екстернальної тенденції 

в суб’єктивному контролі. В тому випадку, якщо 

очікування не співпадає, включаються захисні ме-

ханізми психіки. Вони допомагають людині інтер-

претувати події таким чином, щоб вони відповідали 

його образу «Я». Отже дисгармонія Я-концепції ве-

теранів антитерористичної операції (операція 

об’єднаних сил) є фактором соціальної дезадаптації 

особистості.  

Висновок з проведеного дослідження. Таким 

чином, як показав теоретичний аналіз літератури з 

проблеми Я-концепції, досі не існує єдиного, чіт-

кого визначення даного явища, яке розкривало б всі 

основні його особливості. Багато в чому це пов'я-

зано з термінологічної підміною, або ототожненням 

понять Я-концепції, Я-образу, самосвідомості, са-

мості та інших.  

Спочатку «Я» пов’язували з ідентичністю. «Я» 

це той простір де відбувається моя ідентифікація з 

собою і з світом. Де лежать границі мого «Я», вони 

проходять по моєму тілу чи розповсюджуються да-

льше. В психоаналізі використовувалася інтерпре-

тація для аналізу границь «Я». 

В подальшому науковців цікавило як моє вла-

сне «Я» представляється мені самому. Тобто як «Я» 

представлене через різні сфери предметності: Я- 

психологічне, Я-соціальне, Я- фізичне. Було визна-

чено, що «Я» живе не в предметному визначеннях 

а в якісних ознаках. Самовизначення «Я» це те як 

«Я» самовизначаюся в предметному світі.  

Конструкт «Я- образ» відображає мою взаємо-

дію з світом. Цей конструкт узагальнює мій досвіт, 

але він мало структурований, досить рухомий ( Я- 

реальне, Я- потенціальне, Я – ідеальне), але він не 

детермінує, що я буду робити. В структурі «Я – об-

раз» може бути елементи, що я хочу, що я можу, але 

не входить елемент, що я буду робити. 

Я – концепція задає особистості, що я буду ро-

бити. Вона включає набір прийнятих базових ідей і 

принципів організації в цілому. Це ті базові прин-

ципи, які визначають і регулюють життя особис-

тості це те, що рухає вперед. 
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Анотація 

У статті представлено рефлексію щодо місії, цілей та ролі ведучого групи психодинамічного спряму-

вання у роботі із людьми, які мають інвалідність, що основана на ґрунтовному аналізі різноманітних нау-

ково-теоретичних розвідок цієї проблематики та за результатами безпосередньої роботи аналітичної групи 

у КЗ «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмежен-

нями «Гармонія». Здійснено спробу осмислення феноменології порушення образу тіла у осіб із набутою 

та вродженою формами інвалідності, опираючись на психоаналітичний дискурс теорій стадії дзеркала 

Жака Лакана та формування несвідомого образу тіла Француази Дольто. Через призму цього феномену 

простежено причини виникнення та формування спектру невротичних утворень таких, як деструктивні 

механізми психологічного захисту, почуття самотності, сорому та вини, процесу самоінвалідизації і появи 

на цій основі ідентичності «Я-інвалід». Усі вище теоретично окреслені проблеми проілюстровано прикла-

дами із реальної групової практики автора статті.  

У результаті аналізу проблем психології людей з інвалідністю невротичного характеру через паради-

гму пиходинамічних розвідок та контексту емпіричного матеріалу аналітичної групи сформульовані реко-

мендації щодо процесу здійснення психотерапевтичної чи психологічної допомоги у групах психодинамі-

чної орієнтації. Зокрема, предствалено ідею щодо трансляції загальнолюдських гуманістичних цінностей 

та ролі ведучого у роботі групи осіб з інвалідністю. Визначено рівні реалізації інклюзивного груп-аналізу, 

де зовнішнім (місіонерським) рівнем є пропозиції варіантів вирішення проблем інвалідності соціуму у си-

стемі професійної психологічної чи психотерапевтичної діяльності ведучого групи, а внутрішнім – безпо-

середня реалізація груп-аналітичної психотерапії, де аналітик виступає в ролі трансформатора світогляд-

них переконань, мислення та спрямованості клієнтів. 

Abstract 

The article represents the reflection on the mission, goals and role of the leading group of psychodynamic 

orientation in working with disabled people based on a thorough analysis of various scientific and theoretical 

researches of this problem and on the results of the direct work of the analytical group in the Public institution 
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"City Center for Social and Psychological Rehabilitation of children and youth with functional limitations "Har-

mony". It was made an attempt to comprehend the phenomenology of body image disturbance of persons with 

acquired and congenital forms of disability, based on the psychoanalytic discourse of the theories of Jacques La-

can’s stage of the mirror and the formation of the unconscious body image of Frantsuaza Dolto. Through the prism 

of this phenomenon, the causes of the emergence and formation of the spectrum of neurotic formations such as 

destructive mechanisms of psychological defense, feeling of loneliness, shame and guilt, the process of self-inde-

pendence and the emergence on this basis of the "I am disabled" identity have been traced. All of the above theo-

retically outlined problems are illustrated by examples from the actual group practice of the author of the article. 

As a result of the analysis of the neurotic nature problems of psychology of people with disabilities through 

the paradigm of the psychodynamic approaches and the context of the empirical material of the analytical group, 

it was made recommendations that are regarding to the process of psychotherapeutic or psychological assistance 

in the groups of psychodynamic orientation. Also, the article presents the idea of broadcasting universal humanistic 

values and the role of the leader in the group of persons with disabilities. As a conclusion, the levels of implemen-

tation of the inclusive group analysis are defined, where the external (missionary) level is the proposal of solutions 

to the problems of social disability in the system of professional psychological or psychotherapeutic activity of the 

leading group, and internal – the direct implementation of group-analytic psychotherapy, where the analyst acts as 

a transformer of ideological beliefs, thinking and orientation of clients. 

Ключові слова: груп-аналіз, інвалідність, психологія людей з інвалідністю, образ тіла, порушення 

образу тіла. 

Keywords: group analysis, disability, psychology of people with disability, body image, body image disturb-

ance. 

 

Місія, цілі, цінності та етика психотерапевтич-

ного процесу є глобальними питаннями в сучасній 

психодинамічній парадигмі, і такими, яким прита-

манна дуалістична природа виникнення та форму-

вання, а саме індивідуальна чи групова аналітична 

ситуація та соціально-культурний рівень, де при-

чини неврозу лежать в особливостях суспільного 

середовища. Якщо звернутись до витоків психоди-

намічного підходу, то вже в дискурсі теорій 

З.Фрейда імпліцитно заявлено місію психоаналізу, 

яка полягає в подоланні духовної кризи західної ци-

вілізації та опанування соціумом своїх руйнівних та 

агресивних бажань [8].  

З подальшим розвитком аналітичних концеп-

цій з’являються соціокульторологічні теорії 

Е. Еріксона, Г. Салівена, Е. Фрома, у яких наголо-

шується на тісній причинно-наслідковій взаємодії 

зовнішнього (соціуму та культури) з внутрішнім 

(індивідуальним). Криза суспільного середовища 

породжує кризу особистісну, яка сукупністю криз 

окремих індивідів поглиблює проблеми суспільс-

тва. Усе це вказує на те, що закономірні тенденції 

розвитку соціуму, детерміновані більшою мірою 

глибинними рушійними силами несвідомого, аніж 

підпорядковані раціональному сприйняттю свідо-

мості (Ід та Супер-Его все ще панують над Его), по-

роджують індивідуальну драму особистості, яка все 

більше втрачає реалістичність свого світогляду, 

спрямованості та буття в цілому через спотворення 

психологічними механізмами захисту – витіснення. 

Проблема індивідуального випадку неврозу чи пси-

хозу є проблемою на загально соціальному й світо-

вому рівні. Однак, доцільною може стати й думка 

про те, що невроз є нормальною реакцією на усе де-

структивне, що відбувається в культурі ХХІ сто-

ліття.  

Тривалий час одним із потужних стримуючих 

та контролюючих засобів, хоча таким, що більше 

поглиблював дію витіснення і раціоналізації, була 

релігія, однак з відмовою від неї людини ХХ ст. ви-

никла потреба організації іншого способу осмис-

лення світу, реальності та буття в ньому. І таким ме-

тодом, на думку З. Фрейда, мав стати психоаналіз. 

Від смерті зодчого найглибиннішого напрямку пси-

хотерапії пройшло 80 років, і за цей час теорія та 

практика психодинамічного підходу розвивалась та 

удосконалювалась як послідовниками метра, так і 

його опонентами, проте в цьому зародилась доволі 

неконструктивна тенденція, а саме утворення за-

мкнутого кола системи навчання психоаналітиків 

та знання, яке часто не виходить за межі освітніх 

професійних психотерапевтичних груп. Часом де-

які соціальні проблеми не отримують належного 

висвітлення в психоаналітичній парадигмі. Ми досі 

ставимо собі запитання про місію, цілі та цінності в 

психоаналітичному процесі й намагаємось окрес-

лити роль аналітика в ньому, зокрема ті ж самі тен-

денції відбуваються і в груповому аналізі, який є 

молодим, однак абсолютно самостійним психоте-

рапевтичним напрямком. 

Однією із гостросоціальних проблем держав-

ного рівня в Україні та інших країнах пострадянсь-

кого простору, дослідження у рамках якої щойно 

розпочаті, є питання психологічної та психотерапе-

втичної роботи з людьми, які мають інвалідність, 

зокрема в системі психоаналітичної групової прак-

тики. Психологія інвалідизації є тим значущим ас-

пектом життя індивіда та соціуму, який наповнений 

невротичними особливостями та іншими спотво-

реннями у сприйнятті реальності, і який тісно пов'-

язаний із психологічною ресурсністю суспільства в 

ставленні та вирішенні низки проблем таких особи-

стостей. Актуальним є питання загальнонаукового 

контексту: у якому дискурсі ми розглядаємо аспе-

кти інвалідності – у межах спеціальної психології 

чи все ж таки через призму загальногуманістичного 

підходу відносимо цю проблематику до питань 

усієї психологічної науки та психології особис-

тості? Якщо у контексті останнього, то цілком при-

родним є прийняття того факту, що у випадку інва-

лідизації є цілком доцільним спосіб психологічної 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2774078_1_2&ifp=1&s1=psychodynamic%20approach
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реабілітації в групі груп-аналітичного спряму-

вання.  

Внутрішня політика в Україні стосовно цього 

аспекту життя й функціонування соціуму в останні 

роки взяла сміливий курс на реалізацію ідей досту-

пності навколишнього середовища та інклюзивно-

сті освітнього процесу, однак у науці ще досі збері-

гся підхід у дослідженні цієї проблематики в межах 

спеціальної психології, що у свою чергу породжує 

підсвідоме виокремлення цієї групи громадян в ок-

рему касту мало мобільного населення, яке має 

«особливі потреби» чи «обмеження фізичних мож-

ливостей». Зовнішнє втілення доступності навко-

лишнього середовища ще не формує інклюзивності 

світогляду та свідомості суспільства, а тому зумов-

лює появу моральних і когнітивних бар’єрів сприй-

няття, які у свою чергу детермінують феномен са-

моінвалідизації. За соціальною та Handicap моде-

лями інвалідність є суто культурально соціальним 

феноменом, що виникає в результаті дії різних 

бар’єрів навколишнього середовища, і лише за від-

сутності таких перешкод усі відчуття, пов’язані із 

фізичним чи психологічним станом, зникають, що 

підтверджує ще раз відповідальність колективної 

свідомості і сприйняття за самосприйняття та само-

осмислення в реальності окремого індивіда.  

Незважаючи на те, що проблема різних аспек-

тів психологічної життєдіяльності людей з інвалід-

ністю активно досліджується, досі не існує єдиної 

концептуальної основи, яка дала б змогу розгля-

дати інвалідизованих осіб як повноцінних суб’єктів 

специфічної свідомої та несвідомої організації і ві-

дображення реальності з елементами рефлексивних 

актів. Так, серед зарубіжних наукових розвідок слід 

згадати такі, як дослідження моделі адаптації лю-

дей з інвалідністю до свого стану здоров’я (Livhen, 

Anthonak, 1997), особливостей мотиваційної сфери 

(M. Garbat, 2013), гендерних відмінностей у психо-

логії та самосприйнятті інвалідизованих осіб (M. 

Nosek, R. Hughs, 2006), особливостей сенсу життя 

(Emmons, Colby & Kaiser, 1998) [9]. Серед науков-

ців пострадянського простору свої дослідження 

присвятили питанням соціокультурної реабілітації 

людей з інвалідністю В. Д. Давидов, М.С. Каган, 

Б. Ф. Ломов, С.Л. Рубінштейн, А. Г. Здравомислов, 

А. Н. Леонтьєв, В. В. Радаєв, З.А. Янкова тощо; про-

блему взаємодії інвалідизованих осіб із навколиш-

нім культурним середовищем та формування кому-

нікативних навиків розглядали А. І. Арнольдов, 

С. Н. Ікконникова, Б. С. Єрасов; висвітлювали різні 

аспекти реабілітації та соціальної інтеграції в сус-

пільство І. В. Астраханцев, В. М. Боголюбов, 

С. А. Биданов, В. Ю. Чукарєв, М. В. Елиптейн [9]. 

Серед нових важливих студій з психології осіб, які 

мають інвалідність, у науковому психологічному 

дискурсі є дослідження психологічних особливос-

тей самореалізації (С. І. Кудинов та С. С. Кудинов, 

2010), соціально-психологічної адаптації (Є. В. Мо-

розова) та адаптаційних стратегій (М. М. Орлова, 

2013), аспектів системи самоставлень та ставлень 

до соціуму (Г. В. Суржко, В. А, Куташов, 2015), мо-

тиваційного профілю (Б. Н. Рижов, А. С. Белоусов, 

2011-2012) [9].  

Проте зауважимо, що питання загальнонауко-

вого дискурсу цієї проблематики не підлягають на-

шому аналізу, натомість об’єктом нашого рефлек-

сивного психоаналітичного осмислення є місіонер-

ська та ціннісна функція групового ведучого 

психодинамічного спрямування, предметом – ідея 

щодо ролі та місії психолога/психотерапевта в умо-

вах групаналітичної роботи з людьми, які мають ін-

валідність.  

З огляду на те, що усі вказані дослідження зде-

більшого реалізовані в межах загальнопсихологіч-

ного, соціально-психологічного або організаційно-

психологічного підходів і позбавлені психоаналіти-

чного дискурсу стає очевидною актуальність осми-

слення порушеної нами проблематики, а метою цієї 

розвідки є рефлексія того, які цінності може чи по-

винен транслювати ведучий аналітично зорієнтова-

ної групи, учасниками якої є люди з інвалідністю 

для вирішення ряду проблем невротичного спек-

тру, що поглиблюють відчуття інвалідизації та бло-

кують реалістичність сприйняття.  

За допомогою методів психоаналітичної реф-

лексії, інтроспекції, аналізу наукових студій та реа-

лізації психотерапевтичної роботи в реальній аналі-

тичній групі, яка функціонує з 2018 року у міському 

центрі соціально-психологічної реабілітації, скла-

дається із 5 осіб різного ступеню важкості пору-

шень опорно-рухового апарату (4-и особи з ДЦП та 

1-а особа з набутою формою інвалідності з гендер-

ним співвідношенням 3-оє чоловіків та 2-і жінки) 

спробуємо окреслити низку ідей, які допоможуть 

визначити позицію групового ведучого психодина-

мічного спрямування. Хто він? Транслятор надії та 

емпатії чи руйнівник ілюзій та конструктор реаліс-

тичного бачення? Трансформатор цінностей, смис-

лів, мислення та особистісної спрямованості чи той, 

хто демонструє чисто людські переживання, став-

лення та свої вразливості і способи їх подолання? 

Чи можливо аналітик є батьківською фігурою, яка 

за допомогою інтерпретацій та рефлексій забезпе-

чує в групі умови виникнення соціально-емоційної 

дзеркальної атмосфери, у якій аналізований може 

побачити цілісність свого образу, відображення 

своїх почуттів, мислення та думки, однак не фізич-

ного тіла? 

Для конструктивного пошуку відповідей на 

поставлені перед нами запитання варто розпочати 

із детального аналізу особливостей та проблем пси-

хічного відображення осіб з інвалідністю. Так, пер-

шим аспектом, що потребує психоаналітичного 

осмислення є образ тіла, а також сприйняття реаль-

ності через призму фізичних/соматичних обме-

жень, у контексті чого доцільно звернутись до дис-

курсу теорій французьких психоаналітиків, а саме 

стадії дзеркала Жака Лакана та несвідомого образу 

тіла Француази Дольто [3] [4]. В актуальній психо-

аналітичній практиці та спостереженнях, які прово-

дяться у площині роботи з клієнтами з інвалідні-

стю, можемо зробити висновок, що більшість з них 

вдаються до феномену самоінвалідизації, зациклю-

ючись на фізичних можливостях чи неможливостях 

свого тіла і від того формують образ себе як непов-

ноцінної особистості, яка не здатна до самостійного 



The scientific heritage No 33 (2019)  45 

незалежного й при цьому суспільно корисного 

життя, є тягарем для близького соціального ото-

чення. При цьому тіло сприймається як один із тих 

бар’єрів навколишнього середовища, який немож-

ливо змінити чи подолати і, який при зіткненні з 

об’єктивно існуючими перешкодами призводить до 

фрустрації потреб, особливо в самореалізації. У ку-

льтурному та асоціативному аспекті тіло є межею 

між внутрішнім та зовнішнім, воно сприймає імпу-

льси та подразники із двох площин реальності – 

тієї, що наповнена різноманітністю проявів зсере-

дини організму, так і тієї, що уможливлює виник-

нення уявного і символічного регістру існування 

«Я», тобто дзеркальної матерії навколишнього се-

редовища чи то матеріальної (безпосередньо дзер-

кало як фізичний об’єкт, у якому відбувається зна-

йомство із своїм відображенням) чи то соціальної 

(суспільство на макро та мікро рівнях, зокрема пер-

ший об’єкт віддзеркалення дитини – матір) при-

роди. Вперше усвідомлення сфери «не Я» та «Я» ві-

дбуваються у процесі розвитку взаємодії матері й 

дитини, а саме емоційно близького міжособистіс-

ного спілкування, під час якого мати дає зворотну 

реакцію на заявлені потреби дитини, на її поведі-

нку, і зовнішні прояви організму. Згодом форму-

вання уявного відображення свого «Я» та поява 

його в символічному регістрі (мові), що дає змогу 

подальшої трансляції його в соціум, на думку 

Жака Лакана, відбувається на стадії дзеркала, коли 

дитина вперше впізнає відображення свого тіла. 

Ототожнення себе із образом у дзеркалі призводить 

до виникнення так званого «Іншого», до якого усе 

своє подальше життя звертатиметься особистість 

для презентації свого внутрішнього психологічного 

змісту – переживань, емоцій, думок, переконань, 

світогляду тощо. Однак «Інший» також формується 

в актах віддзеркалення особистості соціумом, у 

його ставленнях та реакціях, які в свою чергу про-

пагують норми та рамки щодо форм існування об-

разу «Я» і його тіла. Так, представники танцюва-

льно-тілесної психотерапії М. Чейс, П. Бернштейн 

та Л. Еспенак також розглядали питання розвитку 

образу тіла під впливом чужих реакцій й інтересу 

до нього. Досвід переживання дотику в немовля-

чому та ранньому дитинстві є важливим чинником 

розвитку відчуття імпульсів свого тіла та отри-

мання задоволення від нього. Науковці акцентують 

увагу на невербальних сигналах, які отримує ди-

тина від близького соціального середовища. Згодом 

вербальні та невербальні реакції інших людей про-

довжують впливати на образ тіла індивіда протягом 

усього його життя [1]. П. Бернштейн припускає, що 

формування образу тіла проходить через послідо-

вну схему зміни етапів розвитку, паралельно з 

якими відбувається розвиток «Я-образу». Дослід-

ниця визначила шість стадій індивідуальної еволю-

ції образу тіла: наділення тіла позитивним афектом, 

встановлення меж між тілом та навколишнім сере-

довищем, усвідомлення органів тіла та їх взаємодії, 

освоєння руху в просторі, статева ідентифікація та 

процес старіння. Важливу роль у наділенні тіла по-

зитивним афектом відіграють батьківські устано-

вки у ставленні до тіла дитини, які немовля може 

відчувати на фізичному рівні. Встановлення адек-

ватних та конструктивних меж між тілом та навко-

лишнім середовищем залежить від перебігу стадії 

сепарації-індивідуації [1]. На важливості саме соці-

ального віддзеркалення позитивного чи негатив-

ного емоційного забарвлення в ранньому дитячому 

віці наголошує Ф. Дольто, у своїй теорії форму-

вання несвідомого образу тіла. Психоаналітик за-

значала, що образ тіла не зводиться лише до реаль-

ного фізичного тіла, а він також формується в пере-

живаннях дитиною своїх стосунків з матір’ю, а 

саме її ставлень до тіла немовляти, яке вона, ніби 

обволікає своїм, до якого торкається. Для дитини 

такі контакти стають місцем зустрічі з із своїм ті-

лом, яке «говорить» через материнське [3].  

Чи можемо ми припустити, що порушення у 

взаємодії матері й дитини та на стадії дзеркала при-

зводять до спотворень образу тіла, його відторг-

нення, а отже, зацикленості на фізичній «несправ-

ності», «неповноцінності» й «ненормативній від-

мінності» від зовнішності інших людей? Вважаємо, 

що ця думка є доцільною у випадку вродженої ін-

валідності, коли поява «особливої» дитини в сім’ї 

переживається як драма та втрата очікувань. Мати, 

яка перебуває в стадіях переживання горя, що 

пов’язане з інвалідністю дитини, не може дати аде-

кватного емоційного зв’язку та відгуку на природні 

потреби малюка в любові та турботі. Зокрема при-

чиною перших спотворень в образі тіла є об’єкти-

вна ситуація госпіталізації, коли дитина перебуває 

на постійному медичному обстеженні та реабіліта-

ції, які часто стають звичайним способом життя ін-

дивіда з інвалідністю. Перші усвідомлення відмін-

ності тіла від норми, об’єктивні обмеження рухової 

активності інвалідизованого і його самостійності в 

елементарних поведінкових актах детермінують 

відтермінування етапу сепарації, що створює ілю-

зію злиття тіла із об’єктами суспільного й навколи-

шнього середовища. Негативні реакції первинного 

близького оточення, що обтяжені проблемами із 

здоров’ям зумовлюють самоупередження стосовно 

свого образу тіла, і коли на стадії дзеркала відбува-

ється ототожнення себе із віддзеркаленням, на уяв-

ний регістр існування «Я» накладається змістовне, 

спотворене зовнішнім ставленням, когнітивне на-

повнення, яке вже в наочному прикладі формує іде-

нтифікацію «Я – інвалід». У цій ситуації символі-

чна трансляція «Я» отримує також специфічний 

контекст та підтекст, за яким зміст внутрішнього 

світу відображається лише через призму фізичної 

обмеженості. При цьому необхідно звернути нашу 

уваги на той факт, що образ тіла не сприймається як 

цілісний гештальт, а носить фрагментарний харак-

тер [3]. Зацикленість на фізичній обмеженості та за-

лежності від оточення, а саме на тому фрагменті 

функціонування організму, який отримав первинну 

негативну реакцію, блокує усвідомлення своєї сво-

боди в емоційній та когнітивній сфері, яка могла б 

в абсолютній мірі компенсувати інвалідизацію, про 

що свідчать реальні приклади тих, хто зміг у про-

цесі подальшого суспільного віддзеркалення змі-

нити свою інтенціональність на акти психічної, ку-

льтурної і відповідно творчої життєдіяльності (О.І. 
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Скороходова, Стівен Гокінг, Нік Вуйчич, Дональд 

Сазерленд, Андреа Бочеллі тощо).  

Зокрема у роботі психоаналітичної групи на-

шого центру реабілітації її учасники часто наголо-

шують на відчуттях скутості й безпорадності свого 

становища, на тому, що багато речей є недоступ-

ними в реалізації для них через інвалідність, немо-

жливість повністю керувати своїм тілом (само-

стійно зняти куртку, пересісти з візка на ліжко, по-

їсти тощо). Це змушує їх часто звертатись за 

посторонньою допомогою й відчувати себе пос-

тійно залежним від когось, особливо від мікросере-

довища. Також один із учасників групи неоднора-

зова згадував те, що у дитинстві його сторонились, 

боялись до нього підійти та поговорити з ним через 

його незвичну зовнішність, що, у свою чергу, ви-

кликало у нього страх спілкуватись із людьми (клі-

єнт із порушеннями опорно-рухового апарату в на-

слідок раннього ураження нервової системи через 

щеплення, 45 років): «Я боюсь спілкуватись із 

людьми, просити допомогу, та бути самостійним у 

соціальній взаємодії, бо я такий».  

Другий член групи, хлопець 26-и років з діаг-

нозом ДЦП, ділиться переживаннями щодо своїх 

постійних конфліктів з матір’ю. Фраза «Я не звик 

до себе. Та що там казати. Моя мама, хоч пройшло 

вже 26 років, ще досі не звикла до мене» відображає 

холодність первинного віддзеркалення, його відш-

товхуючий характер. 

Інша клієнтка, дівчина 20 років із діагнозом 

ДЦП, постійно наголошує на потребі фізіотерапії та 

розслаблення. Вона повторює: «Ти ж бачиш, яка я. 

Мені потрібно розслабитись, щоб працювала рука. 

Ось вже стало краще до першої спастики. А потім 

потрібно буде знову працювати над цим».  

Отже, спотворення образу тіла й відповідно уя-

вного «Я» як інвалідизованого «Іншого» зумовлює 

порушення символічного порядку, контексту сис-

теми самоставлень, інтенціональності й психологі-

чної незалежності та ментальної картини цінності 

свого буття в цілому. Однак, вказані закономірності 

й тенденції формування відображення реальності 

через призму інвалідизації, а саме тілесної в’язниці 

претендують на достовірність у випадку вродженої 

інвалідності. Щодо набутої її форми вважаємо за 

доцільне здійснити осмислення інших специфічних 

особливостей виникнення викривлень світосприй-

няття і пов’язаних з цим переосмислень у буттє-

вому потоці свідомості індивіда. Першим потуж-

ним каталізатором спотворень та активізації де-

структивних механізмів психологічного захисту є 

переживання втрати багатьох можливостей, особ-

ливо гостро – можливості подальшої повноцінної 

сексуальної життєдіяльності. Аутостереотип інак-

шості і неповносправності, з яким стикається віч на 

віч індивід після травми, збільшує його хвилювання 

та тривоги стосовно майбутньої соціальної взаємо-

дії, корисності для суспільства й особливо особис-

тісних та фізіологічних потенцій, які раніше умож-

ливлювали активну, а часом творчу життєдіяль-

ність. Перед травматизованим постає ряд питань, 

які вимагають переосмислення та переоцінки. Пе-

рше – це зміна системи самоставлень із порушен-

ням сформованого образу тіла, яке тепер, ніби не 

належить суб’єкту, не підконтрольне йому і потре-

бує підлаштування усієї його поведінки під свої 

нові особливості, які часом багато в чому залежать 

від обмежень навколишнього середовища, що доти 

не потрапляли в епіцентр уваги індивіда. Друге – це 

зміна системи усіх пріоритетів, цінностей, цілей, 

смислів, тобто інтенціональності, у площині якої 

повинні враховуватись щойно відкриті для світо-

гляду й сприйняття суб’єкта обмеження або інші 

можливості. Усе це приносить хаос та почуття не-

визначеності в до того вже сформовану картину 

світу й на період переживання втрати забирає з-під 

«ніг» особистості опору свого існування. Суб’єкт 

змушений звертатись до свого нового віддзерка-

лення («Іншого») й перебудовувати увесь уявний та 

символічний регістри, які об’єктивуються через ре-

альні обставини зміни статусу та соціальної ролі. 

Гіпотетично можемо припустити, що чим більш ри-

гідним був до того образ тіла, тим більшою буде 

прірва між новим та старим його образами, а, отже, 

розрив відбуватиметься також на рівні підсвідомих 

і свідомих регістрів, який індивід намагатиметься 

заповнити невротичними новоутвореннями, зок-

рема неконструктивними механізмами психологіч-

ного захисту.  

Так, одна із учасниць групи, яка має набуту ін-

валідність, ділиться такими своїми спогадами: «Пі-

сля травми, я довго думала над цим. Над тим, щоб 

якось налагодити своє життя. Я вдарилась у здоро-

вий спосіб життя. Рано вставала, обливалась холо-

дною водою, робила зарядку. Але потім мені знову 

стало погано. Тоді я зацікавилась транзактним ана-

лізом Е. Берна. І якийсь час це мені допомагало, але 

згодом теж перестало діяти».  

З порушенням образу тіла й подальшими підс-

відомими викривленнями свого «Я» в уявному та 

символічному регістрі пов'язаний комплекс непов-

ноцінності, який описаний у теорії індивідуальної 

психотерапії німецького психіатра Альфреда Ад-

лера. І хоча науковець вважав цей аспект особисті-

сного самоставлення як потенціал до розвитку і 

компенсації через соціальну активність чи праг-

нення влади, доречно зауважити його основну ба-

зову підструктуру як неадекватна низька, а часом 

завищена самооцінка. Вітчизняними досліджен-

нями визначено, що самооцінка інвалідизованих 

осіб є суперечливою та характеризується різкими 

відмінностями в оцінці себе за різними властивос-

тями, а також у не співвідношенні свідомих і підс-

відомих її компонентів, що у свою чергу знижує 

критичність і реалістичність сприйняття свого «Я» 

у актах трансляції та взаємодії з суспільним оточен-

ням і детерміноване функціонуванням дезадаптив-

них/неконструктивних механізмів психологічного 

захисту. Зокрема часто можемо спостерігати недо-

оцінку своєї соціальної активності, що активізує са-

моізоляцію та пасивність у прояві емоцій, нато-

мість прослідковуємо егоцентричність стосовно 

свого статусу, проблем та потреби в підтримці [12]. 

З останнім пов’язане формування істеричних деза-
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даптивних феноменів, які інвалідизований може ак-

тивізовувати з метою зменшення психоемоційного 

напруження у зв’язку з комплексом неповноцінно-

сті, а саме – демонстрація та гіперболізація своїх 

проблем, обмежень, виправдання своєї неактивно-

сті інвалідністю й потребою постійної допомоги на-

віть у ситуаціях, коли індивід спроможний діяти ці-

лком самостійно, рентне ставлення до взаємостосу-

нків з іншими людьми та соціуму загалом. Стан 

інвалідизації, ніби стає інструментом, завдяки 

якому особистість прагне контролювати навколи-

шнє середовище та маніпулювати реальністю. Ін-

шим неконструктивним способом позбавлення по-

чуття неповноцінності є заперечення наявності ін-

валідності, що більш притаманне при набутій її 

формі. У контексті цих феноменів та властивостей 

самосприйняття й взаємодії з реальністю функціо-

нують усі основні види психологічного захисту, а 

саме заперечення, витіснення, регресія та раціона-

лізація. При набутій формі інвалідності на початку 

переживання втрати й руйнування попереднього 

способу й стилю життя потужно діють механізми 

заперечення та витіснення, за вуаллю яких хова-

ються емоції безнадійності, безпорадності, агресії, 

загострене почуття несправедливості. Згодом у дію 

може вступати проекція, коли увесь негатив свого 

нового статусу та стану особистість приписує умо-

вам суспільного й навколишнього середовища. 

«Дефектність» ніби переміщується назовні для зни-

ження психоемоційного напруження, яке виникає 

через злам у системі своїх ідентифікацій, можливо-

стей, спрямованостей та образу тіла. Особливу 

увагу привертають регресивні потяги до залежності 

та злиття з первинним об’єктом, постійна боротьба 

з амбівалентністю у ставленні до людей та прагнень 

індивідуації, з одного боку, та залежності, з іншого. 

Особистість, ніби застрягає у першому онтогенети-

чному конфлікті й від того потрапляє у зацикле-

ність одного часового потоку. Осмислення життя та 

долі набуває кармічного характеру, де є лише без-

вихідна циклічність, з якої можна вибратись лише 

одним із двох способів: або завдяки утопічному «я 

стану на ноги», або завдяки смерті. Часом суїцида-

льні думки домінують у роздумах та вільних асоці-

аціях клієнтів. Досить потужною у випадку вродже-

ної інвалідності є раціоналізація усього, що відбу-

вається з індивідом, зокрема почуття вини у 

взаємостосунках з батьками, ставлення до нього з 

боку близьких та інших людей. Так, докори та зви-

нувачення сприймаються цілком як справедливі, 

своє життя осмислюється у порівнянні з життям ін-

ших людей, у результаті чого особистість робить 

висновок, що «комусь гірше, ніж мені, а тому я по-

винен(-а) дякувати за те, що є, цінувати (найчастіше 

надмірну і неадекватну) опіку з боку батьків».  

Ілюстрацією наших теоретичних рефлексій 

може стати прикладом ситуація у груповій роботі, 

яка супроводжувалась регресією учасників до 

стану злиття новонародженого з матір’ю, і повер-

нення в її утробу взагалі, про що свідчила абсолю-

тно на перший погляд безпредметна розмова про 

заняття йогою та позу лотоса, яку швидко змінила 

тема кулінарії.  

Окрім цього, ідея циклічності життєвого по-

току була висловлена учасницею з набутою інвалі-

дністю через свою розповідь про досвід пережи-

вання психотичних станів, а також її постійних змін 

настрою від хорошого до поганого. Жінка ствер-

джує «Ось зараз мені добре, але я знаю це не надо-

вго. Скоро після цього стане погано. Так відбува-

ється постійно. І ніяк не можу змінити цього. Вийти 

із цієї зацикленості». При цьому вона ділиться з 

групою своїми роздумами щодо карми та вічного 

життя, досягнення якого стало її самоціллю. У від-

повідь на це один із учасників групи говорить, що 

колись був активним, а зараз стає схожим на батька, 

нікуди не хоче іти, більше сидить удома, стає паси-

вним, безініціативним. Вважає, що це передалось 

йому від батька. У цьому ніби відображається фа-

тальність спадковості, карми. Нічого не змінити. Це 

вже давно передбачено природою.  

Прикладом раціоналізації є вербальний мате-

ріал 26-и річного члена групи (діагноз ДЦП), що 

постійно нарікає на конфлікти з матір’ю та вітчи-

мом, однак одразу після шквалу критики й претен-

зій починає картати себе, називаючи впертим егої-

стом. Після цього переходить у порівняння: «Коли 

я починаю співвідносити своє становище та життя 

з іншими, я розумію, що у мене не все так погано. 

Хтось не має і половини того, що маю я. Тільки по-

думати: ти ходиш з новим телефоном, у чистій 

одежі, живеш удома, а не в інтернаті, у тебе є мама, 

чого ти ще хочеш?». Він же ж час від часу вислов-

лює депресивні асоціації про безперспективність 

свого життя та очікування смерті десь у 30-35 років.  

Відчуття відмінності свого тіла, неприйняття 

фізичного образу, а з ним образу «Я» посилюють 

переживання сорому та почуття вини перед близь-

ким оточенням індивіда та суспільством. Неможли-

вість отримувати естетичне задоволення через фік-

сації на викривленнях віддзеркалення та зіткнен-

ням із суспільними упередженнями формує страх 

бути незручним, завдати дискомфорту соціуму. Ін-

валідизованій особи стає притаманний підлітковий 

тілесний егоцентризм, коли здається, що усі пог-

ляди спрямовані на її нестандартність, на деякі об-

меження в тілесних актах (пересування, тримання 

ручки, олівця, самостійного харчування тощо). Це 

зумовлює тотальне почуття сорому, навіть за умови 

усвідомлення індивідом неадекватності реакцій ін-

ших людей. Зокрема, стає проблематичним встано-

влення вільної та нескутої комунікації, за якої ча-

сом інвалідизований потребує звернутись за допо-

могою чи боїться завдати дискомфорту 

співрозмовнику (наприклад, через мовленнєві по-

рушення), що загострює його почуття вини. Часто 

люди з інвалідністю зауважують, що відчувають 

вину через неможливість реалізувати взаємну фізи-

чну допомогу їхньому близькому соціальному ото-

ченню, повноцінно виконувати роль та пов’язані з 

нею функції чоловіка/дружини, батька/матері, 

сина/доньки, брата/сестри тощо [9]. У випадках як 

із вродженою, так і набутою інвалідністю, особа пе-

реконана, що своїм станом завдає труднощів сім’ї, 

є тягарем для них, що знаходить суб’єктивне підт-
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вердження в ситуаціях негативної оцінки інвалід-

ності членами родини, прояву з їхнього боку зайвої 

заклопотаності безпекою інвалідизованого та, як 

результат цього, створенням ними абсолютно неа-

декватних обмежень у професійній та іншій життє-

ствердній самореалізації індивіда.  

Один із учасників, чоловік 35-и років із ДЦП, 

говорить про свої переживання щодо його немож-

ливості бути корисним для батьків, допомагати їм 

фізично, що викликає у нього відчай та почуття 

вини. У відповідь на це 45-и річний учасник також 

ділиться своїми переживаннями, що змушений по-

стійно просити допомоги в інших людей, однак їм 

не може допомогти навзаєм. Окрім цього, він гово-

рить про те, що не може повноцінно спілкуватись 

через свій страх бути нав’язливим і набридати лю-

дям, про що також йому постійно нагадує мама та 

обмежує його у соціальних контактах. Зокрема, 

вона забороняє йому спілкуватись із старшим бра-

том, телефонувати знайомим. Вже неодноразово 

згаданий нами 26-и річний молодий чоловік пос-

тійно знецінює себе, свою мускулінність. Він наго-

лошує на тому, щоб щось робити чи щось заявляти, 

потрібно спочатку стати кимось, щонайменше, 

справжнім чоловіком, а він таким не є. Ці асоціації 

виникають у нього і тоді, коли одна із учасниць 

групи висловлює гіпотезу про можливу його конку-

ренцію із вітчимом за увагу своєї матері, на що хло-

пець відповідає: «Щоб конкурувати потрібно бути 

мужиком, хоча б на половину».  

Мікросоціальна фрустрація потреби в самост-

вердженні особистості з інвалідністю, а також її 

віддзеркалення реальності обтяжене почуттями со-

рому й вини, а звідти страхом бути незручним для 

соціуму й спричиняти собою дискомфорт іншим 

людям зумовлюють виникнення прагнень самоізо-

ляції та самоінвалідизації у невротичній структурі 

індивіда. Як зазначає російський психолог-науко-

вець А. В. Макарова, соціальний статус інвалідно-

сті провокує в суб’єкта невпевненість у власних си-

лах, результатом чого стає пошук опіки й захисту 

від життєвих труднощів у самообмеженні спектру 

соціальних взаємовідносин і взаємодії вузьким ко-

лом осіб, що взяли на себе відповідальність опіки за 

інвалідизованим. Вибір залежності замість актив-

ності допомагає людині з інвалідністю зняти на як-

ийсь час сумніви та тривоги у зв’язку з невизначе-

ністю майбутнього та зменшити страх перед жит-

тям в цілому. Також науковець зауважує, що чим 

більше виражена потреба в активній соціальній вза-

ємодії, тим сильніше проявляється вразливість осо-

бистості, тим більше вивільняється тенденція до за-

мкнутості та зверненню індивіда у свій внутрішній 

світ. Намагаючись встановити взаємостосунки, лю-

дина з інвалідністю водночас переживає страх цих 

стосунків. Спрямованість на самоізоляцію є ціліс-

ною системою ставлень людини до буття та реаль-

ності, яку характеризують страх перед життям, 

сприйняття інвалідності як ідентичності, пасив-

ність і консерватизм, самотність [6].  

Особливу увагу психоаналітичної практики 

привертає відчуття самотності, яке у роботі групи 

осіб з інвалідністю створює своєрідний простір гло-

бального віддзеркалення ізоляцій кожного з учас-

ників, що блокує усвідомлення спотворень психіч-

ного відображення. У структурі інтенціональності 

інвалідизованої особистості самотність є одним із 

найбільш негативних переживань, яке детерміно-

ване взаємодією ряду зовнішніх та внутрішніх фак-

торів. І. Д. Ялом виокремлював три типи ізоляції, 

що формують відчуття самотності: міжособистісну 

– ізоляція від інших членів соціуму, а у випадку з 

інвалідизацією можемо спостерігати ізоляцію осо-

бистості від людей з інвалідністю інших нозологій; 

внутрішньоособистісну, яку аналітик інтерпрету-

вав як «процес, за допомогою якого особистість від-

діляє одну від одної частини свого внутрішнього 

психологічного буття, …коли індивід приборкує 

свої почуття та бажання, приймає зовнішнє «потрі-

бно» і «повинен» за свої цінності й переконання, не 

довіряє власним судженням і приховує сам від себе 

свій потенціал»; екзистенційну, що є фундамента-

льною й уособлює в собі відокремленість людини 

від суспільства та світу [10]. Процеси невротичного 

відображення осіб з інвалідністю об’єднують усі 

три типи ізоляції, які зумовлюють постійне та неви-

черпне за параметром своєї тривалості відчуття са-

мотності, яке є цілком усвідомленим і прийнятим 

суб’єктом як безнадійний стан свого буття. Фено-

менологія цього явища психічного відображення, 

на думку науковців Ф.Г. Майленової та О.Б. Долгі-

нової, лежить у площині переживань та усвідом-

лень особистістю своєї депривації у різних аспектах 

життєдіяльності: соціальної як обмеження у вста-

новленні автономності, індивідуації, набуття пов-

ноцінної суспільної ролі, професійної самореаліза-

ції; емоційної як неможливості встановлення бли-

зьких інтимних міжособистісних стосунків; 

когнітивної як переживання невизначеності та хао-

тичності навколишньої реальності, яка непідконт-

рольна індивіду, недосяжна для його розуміння і 

впливу, хоча б на мікрорівні [2, 5]. Фізична депри-

вація й пов’язані з нею фрустрації первинних пот-

реб індивіда поглиблюють його зацикленість на ті-

лесному, роблять функціональні обмеження та ін-

валідність відправними точками його 

світосприйняття, коли символізація «Я» не вихо-

дить за рамки віддзеркалень у бар’єрах навколиш-

нього й суспільного середовища. Самоізоляція ко-

лом найближчого сімейного оточення й при цьому 

депривація емоційного характеру в ньому загост-

рюють брак сенсу життя, екзистенційної наповне-

ності, відчуття невизначеності майбутнього.  

Самотність та породжені нею переживання су-

проводжують постійне тло тривожності, яке з ча-

сом набуває образів конкретних страхів, а особливо 

страху жити, діяти, вирішувати конфлікти амбіва-

лентності та ситуації залежності-сепарації, вихо-

дити із в’язниці тілесних фіксацій та спрямовувати 

психічне відображення на акти мислення й форму-

вання рефлексивного ставлення до фактів своєї 

життєдіяльності. Зацикленість на обмеженнях фізи-

чних потенцій та ситуаціях залежності від мікро-со-

ціального середовища звужує простір свідомого 

сприйняття та осмислення себе інвалідизованим. 
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Постійне самопротиставлення лише бар’єрам, а не 

можливостям зменшує відчуття самоцінності, віру 

у свою автономність. Образ тіла та «Я», які репре-

зентуються в символічному регістрі лише з позиції 

статусу інвалідності й характерних для неї потреб, 

створюють у психічному відображенні індивіда 

простір екзистенційного вакууму, де сенс життя є 

невизначеним так само, як близька чи віддалена 

життєва перспектива особистості. Усе це формує 

коло зацикленості буття з постійним тлом психое-

моційного напруження, що також призводить до 

спотвореного сприйняття часу, який для людини з 

інвалідністю протікає дуже повільно. Суб’єкт пот-

рапляє, ніби у часову прірву, з якої можна вийти 

лише завдяки кардинальній життєвій зміні, яка 

стане точкою відліку нового життя. Зауважимо, що 

у випадку з набутою інвалідністю часовий простір 

індивіда ділиться на два проміжки – до травми й пі-

сля, коли різко змінюється його світосприйняття та 

система мотиваційно-ціннісної спрямованості.  

У роботі групи нашого центру гостро відчува-

ється низка самотностей її учасників. Це втілюється 

у висловлюваннях своєї безпорадності, залежності 

від допомоги інших, своїх близьких, в інтеріориза-

ції дорослим чоловіком установки матері на те, що 

він ніхто і може лише набридати людям, в очіку-

ванні смерті у 30 років через неможливість подо-

лати внутрішньо сімейні конфлікти та вибороти 

своє право на освіту й самостійність або ж очіку-

вання химерного вічного життя, яке дасть змогу по-

долати свою зацикленість. Тривожна оцінка перс-

пективи, постійне питання кожного з учасників до 

себе «А що буде зі мною далі, особливо після сме-

рті моїх батьків?» поглиблює драму безвихідності 

та блокує актуалізацію свого потенціалу тут і тепер.  

Невротичність свідомості, мислення, само-

сприйняття й відображення усього, що знаходиться 

навколо індивіда зумовлює специфічність його ін-

тенціональності, де в’язницею я cogito стає не лише 

призма фізичних обмежень, а й часового потоку, у 

якому існує лише одна позиція світопізнання – це 

ідентичність інвалідності. При цьому воля суб’єкта 

обмежується його ж неконструктивними психіч-

ними утвореннями. Навіть при адекватному усвідо-

мленні, що стан інвалідності неможливо змінити, 

особистість приймає рішення використовувати її, 

як єдиний спосіб осмислення реальності й встанов-

лення зв’язків з навколишнім та суспільним середо-

вищем. У свою чергу цей спосіб є підсвідомим ви-

правданням невротичного конструювання безна-

дійності ситуації, у якій легше застосовувати 

механізми психологічного захисту, аніж змінювати 

символічний регістр презентації свого «Я» та пси-

хічне відображення. 

З огляду на багатоаспектність такої невротич-

ної структури свідомості інвалідизованого питання 

ролі ведучого групи у груп-аналітичному методі в 

психотерапевтичній роботі ускладнюється, адже 

тут ми натрапляємо не лише на форми регресії та 

застрягання на одному із онтогенетичних етапів ін-

дивіда, а й на його систему уявного й символічного 

регістрів, конфлікту залежності та сепарації, що об-

тяжений соромом, почуттям вини й спотвореннями 

образу тіла та «Я», що, у свою чергу, відкриває пе-

ред нами проблему екзистенціального порядку й ін-

теціональності особистості, для яких характерна за-

цикленість часового потоку. Зауважимо, що усі ви-

значені нами проблеми актуальні для будь-якої 

невротичної особи, однак у психотерапевтичній 

групі людей з інвалідністю вони, ніби гіперболізо-

вані, загострені у результаті порушень опорно-ру-

хового апарату й специфічної сімейної історії фор-

мування образу тіла і подальшої мікросоціальної 

залежності.  

Отже, які цінності нам варто актуалізувати в 

процесі культивування свободи волі, мислення та 

самоцінності особистості з інвалідністю? Ми мо-

жемо звернутись до загальнолюдських цінностей 

любові, прийняття та права кожного на життя, са-

мореалізацію і самостійність. Група, як живий ор-

ганізм, вже презентує собою матрицю дзеркал, ча-

сом кривих, які дають можливість кожному із її 

учасників регресувати та знайти своє віддзерка-

лення й усвідомити специфіку своїх уявного та си-

мволічного регістрів, звернутись до свого інваліди-

зованого «Іншого», але при цьому зустріти емпа-

тійне прийняття без відсилки на свою відповідність 

чи невідповідність суспільним уявленням про фо-

рму. Ведучий групи, будучи спостерігачем природ-

ньої динаміки групи, своїми інтеракціями, які варто 

ґрунтувати на гуманізмі, емпатії та людяності, 

може зауважувати спотворення мислення та демон-

струвати групі реальні її потенційні можливості, 

силу її внутрішньогрупової підтримки, яка має усі 

шанси стати ресурсом для освоєння кожним учас-

ником незалежності своєї думки та вираження емо-

цій. Тоді перед групою постане завдання трансфор-

мації відображення й формування зовсім іншого си-

мволічного регістру, за яким «Я» є активним у 

процесах свого відображення та мислення й може 

знаходити смисли безвідносно до своїх фізичних 

обмежень та бар’єрів чи то суспільного, чи то на-

вколишнього середовища. Така робота потребує ба-

гато зусиль з боку групи й терпіння з боку ведучого, 

адже на шляху трансформації інтенціональності й 

здобуття істинної індивідуації особистість повинна 

відмовитись від комфортності стану бездіяльності, 

залежності та використання своєї інвалідності з ме-

тою здійснення ілюзорної маніпуляції реальністю, 

а тому може вдаватись до опору змінам й виходу із 

буттєвої зацикленості.  

Важливим у цьому процесі є аспект осмис-

лення власної спрямованості та безнадійності са-

мим аналітиком. Демонстрація способів свого 

конструювання смислів та спрямованостей може 

стати ресурсом для групи. Суттєвим у контексті 

психоаналітичної роботи з людьми, які мають інва-

лідність є об’єктивний факт того, що кожен навіть 

без інвалідності може бути в тому чи іншому сенсі 

обмеженим і недієздатним, а, отже, залежним. Од-

нак, це не забирає в індивіда право на свободу ду-

мки й творчості, а воля будь-якого суб’єкта перед-

бачає вибір й інтенцію на трансцендентність. З од-

ного боку, суспільство є потужним каталізатором 

виникнення індивідуальних неврозів та самосприй-
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няття через низку обмежень та бар’єрів, але з ін-

шого боку, особистість здатна формувати своє ста-

влення до цього й через нього виступати трансфор-

матором соціуму.  

У дискурсі рефлексії ролі, місії й цінності гру-

пової аналітичної терапії людей з інвалідністю за-

уважимо, що одним із доцільних аспектів ціннісно-

орієнтаційної професійної спрямованості аналітика 

є його особисте ставлення до цієї проблематики та 

суспільного контексту інклюзії. Тому психотера-

певт стоїть на межі двох ціннісних рівнів реалізації 

психоаналізу: зовнішньому – місіонерському, 

тобто як ставимось до окреслених проблем в про-

фесії, які варіанти їх вирішення пропонуємо соці-

уму в цілому та безпосередньої реалізації групової 

психотерапії, де аналітик виступає в ролі трансфо-

рматора світоглядних переконань, мислення та 

спрямованості клієнтів. З огляду на це місія аналі-

тика полягає в тому, щоб відкрити для соціуму цін-

ність та творчий потенціал особистості з інвалідні-

стю шляхом реалізації ідеї інклюзивності психоте-

рапевтичного процесу, у результаті якого індивід 

відкриває для себе можливості, а не обмеження су-

спільного середовища та вчиться мислити через 

призму свого «Я» як вольового, незалежного в ду-

мці й трансцендентного суб’єкта, а не інваліда.  
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Анотація 

У статті наголошується на необхідності розвитку фантазії молодших школярів як важливого чинника 

становлення їх творчої особистості. Розкриваються особливості впливу екстраверсії-інтроверсії на розви-

ток фантазії у молодших школярів. 

Abstract 
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Соціально-економічні перетворення в сучас-

ному суспільстві диктують необхідність форму-

вання творчо активної особистості, наділеної здат-

ністю ефективно і нестандартно вирішувати різні 

життєві проблеми, що виникають повсякчас, шви-

дко адаптуватися до нових умов життя. Проблема 

розвитку творчої уяви, фантазії на сьогодні є досить 

актуальною, тому що цей психічний процес є не-

від’ємним компонентом будь-якої творчої діяльно-

сті людини, її поведінки в цілому. 

Як відомо, основною характеристикою творчої 

особистості, її діяльності є творча уява, фантазія (Л. 

Виготський [1], В. Давидов [3], Г. Костюк [6], А. 

Петровський [11], В. Рибалка [13], В. Роменець 

[15], С. Рубінштейн [16]). Зокрема, видатний психо-

лог Л. Виготський закликав, щоб навчання і вихо-

вання насамперед були спрямовані на розвиток у 

підростаючого покоління саме творчої уяви, яка, за 

його словами, є психологічним ядром творчої осо-

бистості. "Створення творчої особистості,  писав 

він,  спрямованої в майбутнє, підготовлюється 

творчою уявою, втіленою в сьогоденні" [1, с. 78]. 

 Молодший шкільний вік, за визначенням пси-

хологів (Л. Виготський [1], В. Давидов [3], Г. Кос-

тюк [6], В. Кудрявцев [7], А. Петровський[11], [12], 

В. Рибалка [13], В. Роменець [15], С. Рубінштейн 

[16], Д. Ельконін [17]), є сенситивним періодом для 

розвитку фантазії.  

На нашу думку, розвиток фантазії молодших 

школярів так чи інакше пов’язаний зі специфікою 

їх контактів з оточуючим середовищем. Специфіка 

взаємодії особистості з оточуючим середовищем у 

психологічній літературі найчастіше визначається 

поняттями екстраверсії та інтроверсії. Особливості 

екстравертів та інтровертів впливають на розвиток 

пізнавальної сфери, що може відображатися у від-

мінностях темпів розумової діяльності, показників 

продуктивності, гнучкості, оригінальності, розроб-

леності фантазії і т. д. Таким чином, показник екст-

раверсії-інтроверсії є одним із факторів спрямова-

ності особистості. Він обумовлює розвиток потен-

ціалу особистості в цілому і зокрема фантазії як 

основної характеристики творчої особистості, її ді-

яльності. 

Для діагностики показника екстраверсії-інтро-

версії нами був використаний особистісний опиту-

вальник для дітей “Junior Eysenck Personality Inven-

tory – J.E.P.I.”, розроблений С. Айзенк [2]. Цей опи-

тувальник є модифікацією особистісного 

опитувальника для дорослих “Eysenck Personality 

Inventory – Е.Р.І.”, запропонованого раніше под-

ружжям Айзенків. Він побудований згідно з факто-

рною теорією Г. Айзенка, в якій основними факто-

рами структури особистості визначаються такі про-

тилежності, як екстраверсія – інтроверсія та 

нейротизм (емоційна стабільність – емоційна лабі-

льність).  

 Екстраверсія-інтроверсія (від лат. extra – зо-

вні, intro – всередину, versio – повертати) – характе-

ристика індивідуально-психологічних відміннос-

тей людини, крайні полюси якої відповідають пере-

важаючій спрямованості особистості або на світ 

зовнішніх об’єктів, або на явища її власного 

суб’єктивного світу. Поняття екстраверсії-інтрове-

рсії були запропоновані К. Юнгом для позначення 

двох протилежних типів особистості. Так, екстра-

вертований тип характеризується спрямованістю 

особистості на оточуючий світ, об’єкти якого, «по-

дібно магніту», притягують до себе інтереси, «жит-

тєву енергію» суб’єкта, що в певному розумінні 

призводить до відчуження суб’єкта від самого себе, 

до применшення особистісної значущості явищ 

його суб’єктивного світу. Для екстравертів думки 

інших людей, загальноприйняті норми, об’єктивні 

обставини визначають їх поведінку в значно біль-

шій мірі, ніж їх власне, суб’єктивне ставлення до 

оточуючої дійсності. Інтровертований тип навпаки 

характеризується фіксацією інтересів особистості 

на явищах власного внутрішнього світу. Для інтро-

вертів суб’єктивне завжди переважає над об’єктив-

ним і цінність суб’єкта завжди вища, ніж об’єкта. 

Власна думка для інтровертів важливіша, ніж ото-

чуюча реальність або думка інших людей. Нейро-

тизм являє собою континуум від «нормальної афе-

ктивної стабільності до її вираженої лабільності» 

[5, с. 83]. Характеризуючи типового екстраверта, Г. 

Айзенк вказує на їх комунікабельність, широке 

коло знайомств, імпульсивність, оптимістичність, 

слабкий контроль над емоціями і почуттями. І, на-

впаки, типовий інтроверт – це спокійна, замкнута, 

сором’язлива, інтроспективна людина, яка відда-

лена від усіх, окрім близьких людей. Вона планує 

свої дії завчасно, любить порядок в усьому і тримає 

свої почуття під високим контролем [5].  

Для діагностики невербальної фантазії молод-

ших школярів ми обрали «Короткий тест творчого 

мислення» (КТТМ П. Торренса, адаптований І. Аве-

ріною, О. Щеблановою, а саме – другий субтест фі-

гурної батареї тесту – «Завершення фігур» [8]. 

Для діагностики вербальної фантазії молод-

ших школярів нами був використаний тест «Верба-

льна фантазія» Р. Нємова [10].  

В усіх зазначених завданнях як невербального 

тесту, так і вербального стимулюються всі характе-

ристики фантазії. Так, зокрема у невербальному 

тесті, продуктивність фантазії учнів стимулюється 

інструкцією вигадати якомога більше предметів 

або сюжетних картинок, гнучкість – зробити їх яко-

мога більше різноманітними, оригінальність – 

спромогтися вигадати такі малюнки, які ніхто не 

зміг би вигадати, розробленість – дати якомога бі-

льше ідей в кожній картинці, доповнити їх так, щоб 

вони стали більш зрозумілими і цікавими. У верба-

льному тесті продуктивність фантазії учнів стиму-

люється інструкцією швидко придумати не один, а 

як мінімум два різних сюжети казки, гнучкість – ви-

гадати якомога більше різноманітних образів, ситу-

ацій, дій і т. д., оригінальність – створити такий сю-

жет казки, який би раніше не був ні почутим, ні по-

баченим автором, а також, щоб не зустрічався 

більше ні в кого з учнів, розробленість – зробити 

образи, ситуації детально змальованими. 

Продуктивність можна визначити за загаль-

ною кількістю запропонованих відповідей, ідей, 

гнучкість оцінюється як легкість переключення з 

одного класу об’єктів на інший у процесі пошуку 
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відповідей, оригінальність оцінюється як мініма-

льна частота пропонування даної відповіді. За сло-

вами О. Матюшкіна, оригінальність виражає сту-

пінь несхожості, нестандартності, і визначається: а) 

перетворенням заданої проблеми на свою власну 

проблему; б) новою власною позицією по відно-

шенню до проблеми, що потребує вирішення; в) 

відмовою від стандартних очевидних рішень. 

Адже, як стверджував психолог, оригінальність на-

роджується з подолання «правильного», очевид-

ного, загальноприйнятого [9, с. 44-45]. 

Експериментом було охоплено 198 учнів (52 

учні 1-х класів, 49 учнів 2-х класів, 51 учень 3-х кла-

сів і 46 учнів 4-х класів) загальноосвітніх середніх 

шкіл №12, №30 м. Вінниці. Для статистичної обро-

бки даних був використаний метод кореляційного 

аналізу. Зокрема ми використали коефіцієнт коре-

ляції Пірсона. Для розрахунків коефіцієнта кореля-

ції Пірсона ми використали комп’ютерну програму 

обробки даних SPSS. Результати кореляційного 

аналізу представлені в Таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Коефіцієнт кореляції Пірсона між показником екстраверсії-інтроверсії та показниками фантазії 

Показники фантазії Екстраверсія-інтроверсія 

 Кореляція Пірсона Знач. 

Т_Продуктивність 0,226* 0,04 

Т_Гнучкість  0,241* 0,03 

Т_Оригінальність -0,313* 0,05 

Т_Розробленість -0,221* 0,04 

Казка Продуктивність 0,451** 0,01 

Казка Гнучкість 0,239** 0,01 

Казка Оригінальність -0,246* 0,04 

Казка Розробленість -0,377** 0,01 

 

Примітка: * – р ≤ 0,05% 

** – р ≤ 0,01% 

 

Нами виявлена позитивна кореляція між пока-

зником екстраверсії-інтроверсії і показниками про-

дуктивності фантазії (r = 0,226, рівень статистичної 

значущості р ≤ 0,05 і r = 0,451, рівень статистичної 

значущості р ≤ 0.01). Це означає, що чим більше ви-

ражена екстраверсія у молодших школярів, тим ви-

щою є продуктивність створення образів фантазії. 

Учні-екстраверти, які орієнтовані на оточуючий 

світ, пропонують більшу кількість різноманітних 

ідей за одиницю часу. Разом із тим учні-інтроверти, 

які орієнтовані на свій внутрішній світ, показали 

меншу продуктивність створення образів фантазії і 

відповідно запропонували меншу кількість відпові-

дей за одиницю часу. 

Ми вважаємо, що наявність виявленого зв’язку 

обумовлена різнем ступенем імпульсивності учнів. 

Екстраверти більш імпульсивні, їх характеризує 

схильність діяти під впливом зовнішніх обставин 

або в силу емоційних переживань. Вони схильні 

легко справлятися з завданнями, які потребують 

швидкого прийняття рішення.  

Інтровертам притаманна більша пасивність, як 

у поведінковому, так і в емоційному плані, вони 

схильні до виконання роботи, яка потребує ретель-

ного, детального опрацювання та не має часових 

обмежень. Саме тому в учнів-інтровертів показ-

ники продуктивності значно нижчі, ніж в учнів-екс-

травертів.  

Виявлена також позитивна кореляція між по-

казником екстраверсії-інтроверсії та показниками 

гнучкості фантазії (r = 0,241, рівень статистичної 

значущості р ≤ 0,05 і r = 0,239, рівень статистичної 

значущості р ≤ 0,01). Можна говорити про те, що 

екстравертовані молодші школярі здатні оперувати 

більшою кількістю категорій, легко переключатися 

з одного класу об’єктів на інший. Молодші шко-

лярі-інтроверти, навпаки, характеризуються мен-

шою гнучкістю фантазії. Цей параметр фантазії до-

зволяє відрізняти учнів, які проявляють гнучкість у 

процесі розв’язання проблем від тих, хто проявляє 

ригідність у їх розв’язанні. 

 Екстраверти орієнтовані на зовнішній світ, ак-

тивні, комунікабельні, відкриті всьому новому. Від-

повідно учні-екстраверти спостерігають і засвою-

ють більшу кількість моделей поведінки, вони зіш-

товхуються з більшою кількістю різних життєвих 

ситуацій, вирішують більше питань, а тому у них 

ширший категоріальний апарат, ніж в учнів-інтро-

вертів. Часто учні-екстраверти схильні братися за 

декілька справ одночасно. У стресових ситуаціях 

вони здатні швидко мобілізувати свої сили для ефе-

ктивного розв’язання завдань. 

Для учнів-інтровертів характерна повільність, 

замкнутість, пасивність, а також поміркованість, 

ретельність. У ситуаціях, коли їм пропонується за-

вдання з обмеженням у часі на його виконання, такі 

діти можуть проявляти ригідність за показником 

гнучкості фантазії, так як їм потрібно ретельно об-

мірковувати варіанти розв’язання завдань. Інтрове-

ртовані молодші школярі потребують більше часу 

для опрацювання і розв’язання завдання та заглиб-

лення у проблему, а тому в них частіше будуть ви-

никати труднощі з переключенням уваги з однієї 

категорії об’єктів на іншу. Саме тому таких молод-

ших школярів для успішного виконання ними будь-

яких завдань не варто обмежувати часовими рам-

ками.  

Виявлена також кореляція, проте негативна, 

між показником екстраверсії-інтроверсії та показ-

никами оригінальності фантазії (r = -0,313, рівень 



The scientific heritage No 33 (2019)  53 

статистичної значущості р ≤ 0,05 і r = -0,246, рівень 

статистичної значущості р ≤ 0,05), а це означає, що 

для молодших школярів-екстравертів характерний 

менший показник оригінальності, ніж для молод-

ших школярів-інтровертів. Пояснення цього факту 

базується, з одного боку, на ставленні оточуючих 

людей (учителів, батьків, однокласників) до твор-

чих проявів дітей; з іншого боку, на особистісних 

особливостях екстравертів і інтровертів, які й відрі-

зняють їх один від одного. Екстраверти орієнтовані 

на зовнішній світ, вони активні, комунікабельні, то-

вариські. Відповідно учні-екстраверти спостеріга-

ють і засвоюють більшу кількість моделей поведі-

нки. В нестандартній ситуації вони використову-

ють усе те розмаїття моделей поведінки, яке 

засвоїли з навколишнього світу. І відповідно для 

них не існує гострої необхідності вигадувати щось 

нове, придумувати оригінальні варіанти 

розв’язання завдань, що постають перед ними. Такі 

діти потребують соціального схвалення, визнання, 

а тому можуть підлягати впливу оточуючих, підпо-

рядковуватися їхній думці і, як наслідок, ставати 

конформними. Все це зазвичай сприяє шаблонно-

сті, стереотипності мислення. За словами Р. Стерн-

берга, для творчості необхідна незалежність мис-

лення від стереотипів і зовнішнього впливу [4]. 

 У роботах, присвячених дослідженню 

суб’єктивних уявлень учителів щодо творчих учнів, 

зазначено, що в основному вчителі характеризують 

їх, як недисциплінованих. Як показують дослі-

дження зарубіжних психологів (Дж. Гетцельс [18 ], 

П. Джексон [18], Л. Джекобсон [20], К. Роджерс 

[19], Н. Роджерс [14], Р. Розенталь [20; 21], К. Тей-

лор [22; 23], П. Торранс [24]), позиція вчителів по 

відношенню до творчих учнів не завжди виявля-

ється доброзичливою. Зазвичай учителі хотіли б ба-

чити у своєму класі дітей з високим рівнем інтеле-

кту, а не творчості. Пояснюється такий вибір тим, 

що творчі діти, як правило, є непередбачуваними, 

від них завжди невідомо, чого можна очікувати, у 

той час як діти-інтелектуали завжди виправдову-

ють очікування вчителів, слухняно виконуючи їхні 

вимоги. Саме тому творчі діти часто опиняються у 

становищі «небажаних» і «несхвальних» учнів. 

Таке ставлення до них з боку вчителів зазвичай ми-

моволі передається і на ставлення до них інших ді-

тей. Учителі сприймають творчі прояви дітей як де-

віантні і спрямовують свої зусилля на подолання 

подібних «порушень». Такі дії по відношенню до 

учня-екстраверта, ймовірно, призводять до того, що 

він, як більш орієнтований на зовнішні фактори, 

більш включений у реальність, який намагається 

максимально розширити сферу своїх контактів, за-

служити визнання і схвалення оточуючих, намага-

ється відповідати вимогам соціального оточення. 

Інтроверти, навпаки, як більш автономні, зосе-

реджені на самих собі, які максимально звужують 

сферу взаємодій, меншою мірою стараються відпо-

відати вимогам соціального оточення. Учні-інтро-

верти мало орієнтовані на стандарти, за якими жи-

вуть «всі». Вони можуть не володіти великою кіль-

кістю зразків поведінки, через низьку 

комунікабельність і замкнутість такі діти можуть 

не знати, як діяти у тій чи іншій ситуації, і що не-

мало важливо  вони швидше й не намагаються це 

пізнати. Під час виникнення незвичного, творчого 

завдання вони пропонують розв’язок ніби з нуля, 

виходячи з власного внутрішнього світу. Таке зану-

рення «в себе» допомагає їм продукувати яскраві, 

незвичні ідеї, які відрізняються від усіх інших. Та-

ким чином, можна сказати, що заглиблення у власні 

ідеї і замкнутість є сприятливою умовою для розви-

тку оригінальності в учнів-інтровертів. Тільки са-

мозаглиблений аналіз, замкнутість у своєму внутрі-

шньому світі, відстороненість від усього буден-

ного, дозволяє досягти того високого ступеня 

зосередженості, який характерний для справжнього 

творця.  

 На думку В. Дружиніна, головною рисою тво-

рчої особистості є незалежність від впливу зовні, 

орієнтація на особисті цінності, а не на зовнішні 

оцінки, особисті стандарти важливіші стандартів 

групи, неконформність оцінок і суджень, що саме і 

є характерним для інтровертів [4 ]. К. Тейлор у ре-

зультаті досліджень творчо обдарованих дітей дій-

шов висновку, що, з точки зору оточуючих, вони 

надто незалежні в судженнях, у них немає поваги 

до умовностей і авторитетів [22; 23]. 

Виявлена також негативна кореляція між пока-

зником екстраверсії-інтроверсії та показниками ро-

зробленості фантазії (r = -0,221, рівень статистичної 

значущості р ≤ 0,05 і r = -0,377, рівень статистичної 

значущості р ≤ 0,01), а це означає, що для молод-

ших школярів-екстравертів характерний менший 

показник розробленості, ніж для молодших школя-

рів-інтровертів. Виявлено, що учні-інтроверти да-

ють меншу кількість відповідей за одиницю часу, 

створюють менше нових образів, ситуацій, дій, 

проте усі вони детально розроблені.  

Таким чином, доведено, що екстраверсія-ін-

троверсія впливає на розвиток фантазії у молодших 

школярів. У результаті емпіричного дослідження 

були виявлені як позитивні, так і негативні статис-

тично значущі кореляційні зв’язки між кожним із 

показників фантазії обидвох тестів і показником 

екстраверсії-інтроверсії. Встановлено, що чим ви-

щий показник екстраверсії у молодших школярів, 

тим вищими є показники продуктивності й гнучко-

сті фантазії; і чим вищими є показники інтроверсії, 

тим вищими є показники оригінальності й розроб-

леності фантазії.  
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Анотація 

Проаналізовано доктринальні підходи стосовно поняття і природи функцій держави, критеріїв їх кла-

сифікації. Виходячи з пріоритетів розвитку інформаційного громадянського суспільства, глобального ін-

формаційного суспільства, обґрунтовано доцільність виокремлення інформаційної функції. Автором під-

креслено її сутнісні характеристики та ознаки, а також визначено місце і значення у системі функцій су-

часної держави. Відзначено особливості нормативно-правового та інституційного забезпечення 

інформаційної функції держави у умовах сьогодення, формування і реалізації інформаційної політики, ро-

звитку інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційного простору. 

Abstract 

The doctrinal approaches concerning the concept and nature of state functions, criteria of their classification 

are analyzed. Based on the priorities development of the information civil society, the global information society, 
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Сучасні процеси державотворення і правотво-

рення, євроатлантичної інтеграції та низка інших 

практично неможливі без інформації, інформацій-

ного забезпечення. Це стосується і реформування 

основних державно-правових інститутів, явищ і ка-

тегорій. Погоджуємось, що інформаційне забезпе-

чення саме виступає сполучною основою дієвого 

функціонування різних сфер суспільного життя та 

запорукою прогресу в цілому, а необхідною умо-

вою забезпечення національної безпеки, збере-

ження цілісності всієї держави, формування в її ме-

жах ефективної державної влади є інформаційна 

функція, яка тісно переплітається з усіма найважли-

вішими напрямами діяльності держави та забезпе-

чує поступальний розвиток єдиного інформацій-

ного простору в її територіальних межах [1]. 

Водночас події останніх років в Україні та ін-

ших державах демонструють актуалізацію питань 

реалізації інформаційних прав людини і громадя-

нина, права на доступ до публічної інформації, отри-

мання та розпорядження інформацією, розбудови 

інформаційного суспільства і міжнародного інфор-

маційного простору тощо. Усе це ставить перед ві-

тчизняними і зарубіжними дослідниками, держав-

ними і громадськими діячами завдання аналізу, за-

безпечення реалізації інформаційної функції. 

Варто підкреслити, що  інформаційна сфера та 

об’єкти інформаційної інфраструктури, так само як 

і інформаційна функція становлять предмет між-

дисциплінарних досліджень сучасної науки, а та-

кож відповідну реалізацію у різноманітних напря-

мах життєдіяльності. 

Так, останніми роками представники науки те-

орії держави і права частіше звертаються до тема-

тики функцій держави, функцій права. Проте без-

посередньо інформаційній функцій держави навряд 

чи посвячено достатню кількість наукових джерел. 

Варто відзначити зокрема, монографічне дослі-

дження О. О. Тихомирова на тему «Забезпечення 

інформаційної безпеки як функція сучасної дер-

жави» (за загальною редакцією Р. А. Калюжного, 

Київ, 2014) [2]. У науці адміністративного права 

фактично найбільшою мірою розглядають однорі-

дні пов’язані з інформаційною функцією держави 

питання розвитку інформаційного суспільства, за-

хисту інформаційних прав громадян, інформацій-
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ної безпеки тощо. Також прослідковується зроста-

ючий науковий інтерес до даної проблематики у на-

уці міжнародного права, рідше у кримінальному 

праві і т.д.  

Загалом очевидним є факт появи значної кіль-

кості наукових статей та інших публікацій у даній 

сфері, наприклад, слід відзначити здобутки таких 

учених як І. Арістова, В. Брижко, В. Гавловський, 

С. Глазунова, В. Демиденко, Ж. Дзевелюк, Н. Камі-

нська, О. Кирилюк, О. Климентьєв, Т. Костецька, О. 

Кохановська, І. Кушнір, О. Лощихін, А. Марущак, 

Л. Наливайко, М. Павленко, О. Тихомиров, В. 

Хахановський, В. Цимбалюк, О. Яременко та ін. 

Проте однозначно потрібно і надалі продовжувати 

ґрунтовний системний аналіз функцій держави і 

права загалом, інформаційної функції держави зок-

рема. 

Цілі статті передбачають здійснення теоретич-

ного дослідження розуміння сутності інформацій-

ної функції сучасної держави з метою формулю-

вання її визначення, а також з’ясування особливос-

тей її реалізації.  

Як відомо, така категорія як «функція» запро-

ваджена німецьким дослідником Г. Лейбніцем для 

визначення залежності одних процесів або їх змін 

від інших (у математиці розуміється як залежність 

однієї величини від інших) [3, с. 1300].  

Різні її інтерпретації можна зустріти у полі-

тико-правовій думці, але часто використовуються 

звичні для теорії держави і права взаємопов’язані 

поняття «завдання», «цілі» та «функції» держави. 

При цьому категорія «функція» знаходить власне 

відображення і трактування у соціології як роль, 

яку певний соціальний інститут (або окремий соці-

альний процес) виконує щодо потреб суспільної си-

стеми більш високого рівня організації або інтере-

сів класів, які її утворюють, соціальних груп та ін-

дивідів [4, с. 719].  

Відомий учений В. С. Нерсесянц трактує дер-

жаву як живий організм, а її функції − пов’язує з 

формами життєдіяльності такого організму (фор-

мами діяльності, що відображають її смислову сут-

ність) [5, с. 256].  

Л. І. Каск присвятив свою увагу побудові зумо-

вленої об’єктивними факторами моделі функцій 

держави, підкреслюючи взаємозв’язок і відносність 

понять «функції держави» і «структура держави», 

обґрунтовуючи підхід, за якого функції держави не 

ототожнюються ні з напрямами, ні зі сторонами 

державної діяльності й виражаються через зміст 

цієї діяльності [6, с. 5−16].  

Переважно теоретики права визначають функ-

ції держави передусім у контексті основних напря-

мів її діяльності. Як стверджував В. В. Копєйчиков, 

поняття «функції держави» пов’язано з втіленням 

сутності та соціальної спрямованості, завдань й ці-

лей держави [7, с. 65]. Водночас, на переконання В. 

В. Оксамитного, функції держави спрямовані на ви-

рішення завдань, що стоять перед державою на різ-

них етапах розвитку, за допомогою спеціальних 

форм і методів їх реалізації; при цьому розподіл фу-

нкцій на основні та неосновні є умовним [8, c. 222]. 

Нарешті, П. М. Рабінович зазначає, що вони розк-

ривають соціальну сутність і призначення держави 

в суспільстві, при цьому основні функції, на від-

міну від неосновних, безпосередньо характеризу-

ють її соціальну сутність і призначення [9, c. 37]. 

Однак єдиного загальновизнаного підходу не-

має і дотепер, оскільки поняття «функції держави» 

є складним, багатогранним та різноплановим, що 

не дає можливості викласти його у лаконічному до-

ступному формулюванні, зумовлює плюралізм під-

ходів дослідників до інтерпретації функцій дер-

жави і доцільність їх подальшого осмислення в кон-

тексті сучасних перетворень держави і суспільства.  

О.О. Тихомиров відзначає, що визначення фу-

нкцій держави лише як основних напрямів її діяль-

ності теж є достатньо суперечливим, оскільки не 

можливо встановити чітку межу між основною й 

неосновною, більш важливою і менш важливою ді-

яльністю держави. Крім того, класифікуючи 

функції держави, багато авторів розділяють їх за 

соціальним призначенням (або за значенням) на ос-

новні й неосновні (додаткові), що суперечить са-

мому визначенню функцій держави. Тому до-

повнення «основні» повинно використовуватися 

лише в розгляді структурного зрізу функцій дер-

жави. Майже кожну основну в структурному ас-

пекті функцію можна розділити на складові, які на-

зивають додатковими (неосновними) функціями 

[10-11].  

Натомість, кожну додаткову функцію відносно 

її складових також можна вважати основною. Та-

ким чином, функції держави організовуються в 

ієрархічну структуру, на вершині якої виявляється 

найбільш загальна функція. Такою функцією в су-

часних державах є, зокрема, забезпечення націо-

нальної безпеки, а додатковими щодо неї − забезпе-

чення територіальної цілісності, конституційного 

ладу, прав і свобод громадян, науково-технічного 

потенціалу, високого рівня життя населення, інфор-

маційної безпеки тощо [10-11]. 

Сучасна наука, залежно від того, в чиїх соціа-

льних інтересах здійснюються функції держави, по-

діляє їх на загальносоціальні та функції захисту 

групових інтересів. Загальносоціальні функції − це 

довготривалі, спрямовані на задоволення інтересів 

суспільства в цілому, всіх його верств, напрямки ді-

яльності держави. Функції захисту групових інте-

ресів являють собою такі напрямки діяльності дер-

жави, що спрямовані на вираження і задоволення 

інтересів певних соціальних сил − правлячих угру-

повань, за якими стоять верстви населення, що ста-

новлять соціальну базу здійснення державної 

влади. 

Сучасні тенденції розвитку держав, міждержа-

вного співробітництва засвідчують про поступову 

деполяризацію суспільства, підкреслюють необхід-

ність зміщення акцентів у розумінні функцій дер-

жави у сторону зумовленості їх суспільними потре-

бами і належного закріплення й реалізації прав лю-

дини. Активізація розбудови громадянського та 

інформаційного суспільства зумовлюють перероз-

поділ функцій держави, власне державними зали-
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шаються лише її невід’ємні функції, які громадян-

ське суспільство самостійно здійснювати не здатне 

(забезпечення суверенітету держави, безпеки суспі-

льства, зовнішньополітична функція і т.д.).  

Серед класичних (традиційних) критеріїв кла-

сифікації функцій держави відомі такі як територі-

альна спрямованість діяльності держави, соціальне 

значення, період існування (здійснення) функцій та 

сфери суспільного (державного) життя. 

Відповідно виокремлюють такі основні групи: 

− внутрішні, що здійснюються в межах території 

держави і є вираженням її внутрішньої політики; − 

зовнішні, що здійснюються за територіальними ме-

жами держави й виражаються у відносинах з ін-

шими державами та міжнародними організаціями. 

У цих функціях знаходить своє втілення зовнішня 

політика держави. У свою чергу, за критерієм від-

носної значущості функцій держави, розділяють ос-

новні –розкривають соціальну сутність держави, а 

також неосновні – ті, які їх доповнюють [12, с. 131, 

139]. 

Фундаментальні функції держави поступово 

втрачають домінуюче значення своєї територіаль-

ної спрямованості.  

Стосовно різновекторних сфер життєдіяльно-

сті людини і суспільства, підкреслимо доцільність 

виокремлення таких груп функцій: 

1) політичні – формування і здійснення внутрі-

шньої політики держави; створення сприятливих 

умов для реалізації народовладдя; встановлення 

офіційних дипломатичних, консульських та інших 

відносин з державами і міжнародними організаці-

ями; оборонна діяльність держави, що передбачає 

захист економічними, дипломатичними й військо-

вими засобами її суверенітету й території;  

2) соціальні – створення сприятливих умов для 

ліквідації конфліктів і суперечок між різними верс-

твами населення, реалізації права на працю, освіту, 

достатній життєвий рівень, охорону здоров’я тощо; 

3) економічні – вплив на сферу виробничих ві-

дносин шляхом підтримки і и розвитку всіх форм 

власності; торгово-економічних відносин з інозем-

ними державами, створення і забезпечення функці-

онування системи оподатковування, бюджетної си-

стеми, інновацій тощо; 

4) екологічні – охорона й забезпечення раціо-

нального використання природних ресурсів, забез-

печення екологічної безпеки суспільства, поліп-

шення екологічного стану планети, попередження 

та ліквідація наслідків екологічних катастроф сві-

тового масштабу; 

5) культурні – забезпечення консолідації етні-

чної нації, формування загальної для всієї країни 

культури, сприяння розвитку культури всіх наро-

дів, які проживають на території держави, встанов-

ленню і розвитку культурних зв’язків з іншими дер-

жавами; підтримка науки, освіти, мистецтва, фізич-

ної культури й спорту; охорона культурної 

спадщини; 

6) правоохоронні – контроль за дотриманням 

правових норм, попередження і протидія злочинно-

сті, притягнення до юридичної відповідальності 

винних у правопорушеннях, забезпечення реаліза-

ції й захисту прав і свобод людини та громадянина, 

сприяння забезпеченню регіонального і міжнарод-

ного правопорядку, боротьба з міжнародними зло-

чинами, попередження виникненню міжнаціональ-

них і міждержавних конфліктів;  

7) інформаційні – забезпечення обміну інфор-

мацією в межах країни, сприяння інформатизації 

суспільства та участь у розвитку світового інфор-

маційного простору з метою забезпечення вільного 

обміну інформацією, захисту інформаційних прав і 

свобод людини і громадянина, забезпечення інфор-

маційного суверенітету та інформаційної безпеки 

тощо. 

З-поміж інших класифікацій функцій держави 

додатково виокремлюють ідеологічну та оборонну, 

правозахисну та інші функції. Слід відзначити, що 

такий перелік функцій держави не є вичерпним, мо-

жливо навіть дискусійним, потребує уточнення і 

перегляду.  

Поряд з цим, наше завдання передбачає з’ясу-

вання не тільки проблемних питань, пов’язаних з 

поняттям чи класифікацією функцій держави, їх 

аналізу, а й вивчення природи відносно нової фун-

кції сучасної держави – інформаційної, визначення 

її місця в системі існуючих функцій держави. 

Такі відомі учені як М. І. Байтін та І. М. Сеня-

кін, В. С. Нерсесянц раніше не викремлювали ін-

формаційну функцію держави як самостійну. В 

останніх вітчизняних публікаціях В. Волинця, С. 

Глазунової, О. Климентьєва, Т. Костецької, Ж. Па-

вленко та інших активізувалось питання не лише 

про її виокремлення, а й про її особливості забезпе-

чення, відмінності від інших функцій держави 

тощо. 

Інформаційна функція держави стала об'єктом 

наукових досліджень порівняно недавно, оскільки 

за радянських часів інформаційна діяльність дер-

жави розглядалася правознавцями в контексті полі-

тико-правового забезпечення існуючої ідеології 

[13, с. 66]. 

Аргументи на користь виокремлення інформа-

ційної функції держави запропоновано наступні. 

Інформатизація сучасного суспільства передбачає 

проникнення інформаційних технологій практично 

в усі сфери суспільного життя, що надає провідного 

значення діяльності держави, пов’язаній із забезпе-

ченням вільного обміну інформацією, інтеграцією 

у світове інформаційне суспільство, забезпеченням 

інформаційної безпеки тощо. Така синкретизація 

класифікації функцій держави знижує актуальність 

і значущість їх розподілу на внутрішні й зовнішні, 

що особливо помітно в умовах інтеграційних і гло-

балізаційних процесів у світовому співтоваристві, 

які розмивають грань між внутрішньою та 

зовнішньою сторонами економічної, політичної, 

соціальної й екологічної діяльності держави, і 

підтверджується дослідженнями останніх років [14, 

с. 11].  

Поряд з інформаційною функцією держави 

згадують і про інформаційно-виховну функцію, фу-

нкцію забезпечення інформаційної безпеки, інфор-

маційно-комунікативну функцію держави тощо. 
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Так, існує точка зору, що сучасному етапу розвитку 

суспільства більше відповідає остання зі згаданих 

функцій. Адже комунікація − це обмін інформа-

цією, що має на увазі суб'єкт-об'єктні відносини й 

обов'язкове застосування принципу зворотного 

зв'язку. А при переході на так звану сервісну дер-

жаву, що надає громадянам і організаціям послуги 

швидко та якісно, необхідно налагодити взаємодію 

державних структур із громадянами та організаці-

ями, ту саму комунікацію, тобто взаємний обмін ін-

формацією, що сьогодні має нерівноправний, да-

леко не партнерський і зовсім нерівний характер, як 

того вимагають принципи розвитку демократич-

ного суспільства. [15, с. 3−5]. 

На наше переконання, очевидно, що серед вче-

них-правознавців сьогодні немає єдиної точки зору 

на те, що як явище виникла, існує і розвивається 

нова функція держави – інформаційна і, відповідно, 

щодо конструювання терміна «інформаційна функ-

ція держави».  

Ж. Павленко у широкому розумінні інформа-

ційну функцію трактує як загальносоціальну голо-

вну функцію держави, в якій можна виділити дві 

похідні функції: функцію інформаційного забезпе-

чення діяльності держави в цілому, її органів, уста-

нов, посадових осіб та інформаційно-комунікати-

вну функцію, тобто функцію інформаційного об-

слуговування громадян – діяльності державних і 

суспільних органів, організацій, установ, посадо-

вих осіб щодо задоволення потреб і законних інте-

ресів громадян в одержанні необхідних зведень, по-

відомлень, знань, що стосуються політичних, еко-

номічних, соціально-культурних і соціально-

побутових сторін життєдіяльності держави, особи-

стості, суспільства. У свою чергу, інформаційно-

комунікативна функція, головне призначення якої 

— забезпечення реалізації конституційного права 

громадян на доступ до інформації, розпадається на 

низку самостійних елементів, головним з яких є ін-

формування населення, що полягає в регулярному і 

цілеспрямованому наданні громадянам у встанов-

леному законом порядку різних відомостей, повідо-

млень, знань, які об'єктивно, повно і вчасно харак-

теризують роботу цих органів, а також прийняті 

ними рішення [16, с.209-210]. 

Оскільки специфіка інформації як ресурсу 

впливає на розосереджнність елементів інформа-

ційної функції й поєднання з іншими напрямками 

державної діяльності, то у вузькому розумінні ін-

формаційна функція – це похідна кожної головної 

функції держави – захисту прав і свобод людини, 

економічної, соціальної, політичної, тому що здійс-

нення будь-якої державної функції немислимо без 

інформаційного компонента.  

Костецька Т.А. до основних ознак інфор-

маційної функції Української держави, характер-

них функціям держави, включає: 

– функція набуває рис стійкого, постійного на-

пряму та виду діяльності Української держави, яка 

має власну періодизацію свого існування; 

– у функції виявляється сутність і соціальне 

призначення держави, що пов’язуються із завдан-

нями, які виникають перед державою на відповід-

ному етапі його розвитку; 

– завданнями, які є першоосновою інфор-

маційної функції, на сучасному етапі розбудови на-

шої держави є: створення правових, організаційних 

засад, науково-технічних, економічних, фінансових 

та інших умов для реалізації інформаційних прав 

людини і громадянина, інформаційних потреб сус-

пільства; формування системи національних інфо-

рмаційних ресурсів, забезпечення національної ін-

формаційної безпеки і в перспективі побудова ін-

формаційного суспільства; 

– функція є реальною, оскільки завдання, на-

прями діяльності держави базуються на конститу-

ційно-правових засадах; 

– функція має комплексний характер, здійс-

нюється в певних формах і конкретними методами. 

Зокрема, втілюється в функціях, компетенції відпо-

відних державних органів [17]. 

Здійснений аналіз дозволяє стверджувати, що 

інформаційна функція відзначається суттєвими 

ознаками основних функцій держави. Вона стано-

вить сформований у сучасних умовах основний 

напрям діяльності держави в інформаційній сфері, 

значення правового регулювання якого зумовлено 

об'єктивними процесами глобального та національ-

ного інформаційного розвитку. Вона безпосередньо 

виражає і предметно конкретизує сутність сучасної 

держави – досягнення демократії, громадянського 

інформаційного суспільства, глобальних інформа-

ційно-комунікативних технологій.  

На наше переконання, власне інформаційна 

функція демонструє приклад поєднання загальсоці-

альних, групових чи корпоративних, місцевих і 

приватних інтересів членів суспільства, а також на-

ціональних та міжнародних потреб в інформаційній 

сфері. Тут виявляється і властива їй на сучасному 

етапі розвитку динаміка соціально-економічних, 

політичних і культурно-духовних, науково-техніч-

них перетворень у житті інформаційного суспіль-

ства. Згадуючи поділ функцій держави на внутрі-

шні та зовнішні, тенденції їх інтернаціоналізації, 

глобалізації та інтеграції, слід відзначити потен-

ційну можливість додання внутрішнім функціям 

міжнародного значення, їх взаємодію із зовнішнім 

середовищем, взаємопов'язаність внутрішньої і зо-

внішньої політики держави. Адже держави не існу-

ють ізольовано від інших, усі вони зобов'язані спів-

працювати у межах світового співтовариства, брати 

участь у розв’язанні глобальних і регіональних про-

блем і конфліктів, у тому числі в інформаційній 

сфері, отже, вони повинні погоджувати свої інте-

реси із загальними інтересами даного співтоварис-

тва.  

Сучасні держави регламентують інформаційні 

процеси та інформаційні відносини як усередині 

країни, так і за її межами у відносинах з іншими 

державами, міжнародними організаціями і наднаці-

ональними утвореннями. Причому внутрішня реа-

лізація інформаційної функції неможлива без пла-
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нованої активної зовнішньої інформаційної взаємо-

дії, остільки інформаційну функцію доцільно вва-

жати і внутрішньою, і зовнішньою. Зокрема такої 

думки дотримуються деякі сучасні українські пра-

вознавці [18, с. 52-53; 19].  

Виходячи з класифікації функцій держави за 

тривалістю дії чи виконання на постійні та тимча-

сові, логічно стверджувати, що інформаційна фун-

кція є постійною, тому що вона існує практично на 

усіх етапах розвитку держави. Проте її значущість 

та інтенсивність реалізації на кожному етапі відріз-

няються. Зокрема, в умовах глобальних інформа-

ційних процесів, активізації розвитку інформа-

ційно-комунікативних технологій, поширення кібе-

рзагроз національного і планетарного масштабів, 

забезпечення інформаційної функції держави набу-

ває особливої значимості й інтенсивності. 

Розгляд таких видів функцій держави як спеці-

альні (первинні) – властиві тільки державі й лише 

вона в особі відповідних органів держави забезпе-

чує їх реалізацію, та неспеціальні функції держави 

– характеризують її діяльність як звичайного суб'-

єкта певних правових відносин, – цікавий при тра-

ктуванні держави як корпорації, що застосовує фо-

рми і методи діяльності, характерні для приватних 

компаній. В інформаційній сфері можна виділити 

як первинні спеціальні, так і неспеціальні функції 

держави. У першому випадку − це правове забезпе-

чення реалізації інформаційної функції, встанов-

лення основ відповідальності за правопорушення в 

інформаційній сфері, у другому випадку − забезпе-

чення розвитку науково-технічного потенціалу і те-

хнології виробництва, маркетинг і ринок продукції, 

управління інвестиціями, розвиток робочих місць і 

підготовки кадрів та ін. [20].  

Погоджуємось, що сучасному етапі інформа-

ційна функція відіграє ключову роль серед інших 

функцій держави, проте водночас є взаємопов’яза-

ною з ними. Адже інші функції не можуть здійсню-

ватись без попереднього інформування громадян 

про їх зміст, наприклад до проведення референдуму 

чи виборів як політичної функції держави насе-

лення інформують про питання, яке буде винесено 

на розгляд або кандидатури осіб, які балотуються 

на виборні посади, тощо [21]. 

Діяльності демократичної, соціальної і право-

вої держави із здійснення своїх функцій, як відомо, 

передує нормативно-правове закріплення, що ви-

значає потенційний характер фактично усіх функ-

цій держави. Закріплення функцій держави на кон-

ституційному рівні ще не гарантує їх ефективної 

реалізації, якщо не буде забезпечений відповідний 

інституційний механізм, тобто система спеціально 

уповноважених на їх виконання органів, відповід-

них посадових осіб, установ та організацій. 

Так, зокрема, у Конституції України та Законах 

України «Про інформацію» 1992 р., «Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) в Україні» 1992 р., 

«Про телебачення і радіомовлення» 1993 р., «Про 

державну таємницю» 1994 р., «Про інформаційні 

агентства» 1995 р., «Про порядок висвітлення діяль-

ності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інфор-

мації» 1997 р., «Про Основні засади розвитку інфо-

рмаційного суспільства в Україні на 2007-2015 

роки» 2007 р., «Про захист персональних даних» 

2010 р., «Про доступ до публічної інформації» 2011 

р., «Про Суспільне телебачення і радіомовлення Ук-

раїни» 2014 р., «Про відкритість використання пуб-

лічних коштів» 2015 р. та ряді інших висвітлюються 

певні аспекти інформаційної функції Української 

держави. Велика кількість підзаконних нормати-

вно-правових актів деталізує та конкретизує їх, 

проте реалії сьогодення засвідчують потребу удо-

сконалення як нормативно-правових, так і інститу-

ційних інструментів забезпечення інформаційної 

функції держави і суспільства, державної інформа-

ційної політики, розвитку інформаційної інфра-

структури, національного та глобального інформа-

ційного простору. 

Таким чином, можна запропонувати визна-

чення інформаційної функції держави як загально-

соціальної функції держави, яка становить один з 

основних напрямів її діяльності з розвитку інфор-

маційної сфери, що охоплює всю сукупність відно-

син, пов'язаних зі створенням, збереженням, обро-

бкою, передачею інформації в усіх сферах життєді-

яльності суспільства – політичній, економічній, 

соціальній, правовій, науково-технічній, освітній, 

управлінській тощо.  

Вважаємо, що у сучасних умовах роль інфор-

маційної функції держави лише посилюється, підк-

реслюється значення державних інституцій у про-

цесі регулювання суспільних відносин, пов’язаних 

інформацією, захистом інформаційних прав і сво-

бод людини і громадянина, попередження і ліквіда-

ції загроз в інформаційному просторі. Слід підкре-

слити, що дана функція реалізується як на внутріш-

ньодержавному, так і на міжнародному рівнях, 

тому потребує подальшого вивчення, удоскона-

лення правових засад забезпечення, механізмів ре-

алізації тощо. 
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