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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

УДК 355.41 

Балан М.І.,  

заступник командувача Національної гвардії України,  

генерал-лейтенант 

 

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

УКРАЇНИ 
 

У статті обґрунтовано актуальність та значимість наукових досліджень проблем державного реагування на 

загрози суспільно-політичному стану України, а також визначено основні напрямки таких досліджень, виявлено та 

узагальнено основні загрози суспільно-політичній стабільності держави. 

Ключові слова: державне реагування,  державна безпека України, загрози суспільно-політичної стабільності. 

 

Постановка проблеми. Суспільно-

політична обстановка в України залишається 

нестабільною, що підтверджується 

різноманітними звітами правоохоронних 

органів держави. Статистика найбільш 

вагомих кримінальних злочинів у 2013 – 2018 

рр., що формує Генеральна прокуратура 

України, є підтвердженням наявних загроз. 

Збільшення кількості зареєстрованих злочинів 

проти основ національної безпеки, проти 

громадської безпеки,  проти громадського 

порядку та моральності доводить актуальність 

та важливість проведення наукових 

досліджень щодо загроз суспільно-політичної 

стабільності України. 

На Сектор безпеки і оборони (СБО), у тому 

числі на Національну гвардію України (НГУ) 

як одну із основних складових сил СБО, 

покладаються функції забезпечення державної 

безпеки України та реагування на загрози 

суспільно-політичному стану держави. 

Сучасні виклики і загрози державній безпеці 

України вимагають створення ефективних 

механізмів боротьби та протидії таким 

загрозам, зокрема, невідкладного 

реформування формувань СБО на основі 

принципів та стандартів ЄС і НАТО.  

Останнім часом держава приймає ряд 

дієвих заходів щодо адміністративно-

правового забезпечення реагування на загрози 

суспільно-політичній стабільності держави. 

Так, Указом Президента України 26 травня 

2016 року № 287/2015 затверджена Стратегія 

національної безпеки України [1], Указом 

Президента України  від 14 березня 2016 року 

№ 92/2016 [2] затверджена Концепція 

розвитку сектору безпеки і оборони, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 01.02.2017 № 100-р [3] затверджена 

Концепція розвитку НГУ на період до 2020 

року, а також прийнятий Закон України від 21 

червні 2018 року № 2469-VIII [4] Про 

національну безпеку України. Разом з цим слід 

зазначити, що існуючі механізми управління 

не в змозі ефективно врегульовувати 

відповідне реагування на зазначені загрози, а 

отже, актуальним є дослідження щодо 

державного реагування на загрози суспільно-

політичному стану України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Для цілісного уявлення закономірностей й 

сутнісних характеристик проблем державного 

реагування на загрози суспільно-політичному 

стану України, доцільно розглянути через призму 

теорій управління та національної безпеки. 

Так, проблеми публічного адміністрування, 

нормативно-правового забезпечення, цільового 

та стратегічного планування і програмування у 

сфері безпеки і оборони у своїх наукових працях 

розглядали Алфімова С.М., Бєлай С.В., Буренко 

В.М., Вакулова С.Ф., Глібко А.Г., Горбулін В.П., 

Качинський А.Б., Ляпунов В.М., Медвідь Ф., 

Московський А.М., Райзберг Б.А., Сапожніков 

А.А., Сокуренко С.В., Чорна М. та інші. Наукові 

проблеми складових державної безпеки та 

взаємодії формувань Сектору безпеки і оборони 

вивчали та вирішували Аллеров Ю.В., 

Андрієнко М.В. Кириченко І.О., Копитко М.І., 

Литвин М.М., Шмаков О.В. та інші. 

Незважаючи на важливість і цінність 

наукових праць учених, проблема державного 

реагування на загрози суспільно-політичному 

стану України залишається недостатньо 

дослідженою щодо: виявлення сутності 
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державного реагування на загрози суспільно-

політичному стану держави; обґрунтування 

теоретико-методологічних основ дослідження 

суспільно-політичної стабільності; виявлення 

та класифікації загроз суспільно-політичної 

активності, загроз суспільно-політичної 

стабільності, концептуальних підходів щодо 

дослідження вказаних проблем; дослідження 

ретроспективи та сучасних підходів щодо 

державного регулювання на загрози 

суспільно-політичної стабільності. 

Мета даної статті полягає у визначенні та 

обґрунтуванні основних  загроз суспільно-

політичній стабільності держави.  

Виклад основного матеріалу. Внутрішнє і 

зовнішнє становище України визначається 

складною сукупністю факторів, що несуть у 

собі як загрози і ризики поглиблення кризових 

явищ, так і можливості для виходу на 

магістральний шлях національного розвитку 

[5, стор. 13]. На жаль продовжується тенденція 

до збільшення кризових та надзвичайних 

ситуацій (КтаНС), що загрожують державній 

безпеці України. Так, порівняно з 2016 роком 

загальна кількість КтаНС у 2017 році 

збільшилася на 11,4 %, при цьому кількість 

КтаНС природного та соціального характеру 

збільшилася на 20,2 % та 125 % відповідно [6, 

стор. 2].  Статистика кримінальних злочинів 

[7] тільки підтверджує загрозливий стан 

кризових ситуацій.  

На сьогодні виокремлено такі основні загрози 

суспільно-політичній стабільності України: 

 агресивні дії Росії, що здійснюються для 

підриву суспільно-політичної стабільності з 

метою знищення держави Україна і 

захоплення її території, застосування воєнної 

сили, а також технологій гібридної війни; 

 тимчасова окупація Російською 

Федерацією території Автономної Республіки 

Крим і міста Севастополя та агресивні дії 

щодо дестабілізації обстановки у Балто-

Чорноморсько-Каспійському регіоні; 

 розвідувально-підривна і диверсійна 

діяльність Російської Федерації та інших 

держав, дії, спрямовані на розпалювання 

міжетнічної, міжконфесійної, соціальної 

ворожнечі і ненависті, сепаратизму і 

тероризму, створення і всебічна підтримка 

маріонеткових квазідержавних утворень на 

тимчасово окупованій території частини 

Донецької та Луганської областей; 

 нарощування Російською Федерацією 

військових угруповань поблизу державного 

кордону України та на тимчасово окупованій 

території України, у тому числі розміщенням 

на півострові Крим тактичної ядерної зброї; 

 діяльність на території України 

екстремістських злочинних озброєних 

угруповань, що спрямована на дестабілізацію 

внутрішньої соціально-політичної ситуації в 

Україні, порушення функціонування органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування та блокування важливих 

об'єктів промисловості й інфраструктури; 

 втручання у внутрішні справи України з 

боку Російської Федерації, спрямоване на зміну 

конституційного ладу, порушення територіальної 

цілісності та суверенітету України, суспільно-

політичної стабільності та правопорядку; 

 спроби дестабілізації з боку Російської 

Федерації суспільно-політичної ситуації в 

Україні, а також провокування 

сепаратистських настроїв у районах 

компактного проживання національних 

меншин на території України; 

 невирішеність питань щодо 

розмежування державного кордону між 

Україною та Російською Федерацією в 

акваторії Чорного і Азовського морів, 

незавершеність договірно-правового 

оформлення державного кордону України з 

Російською Федерацією, Республікою 

Білорусь та Республікою Молдова; 

 блокування Російською Федерацією та її 

сателітами ініціатив України щодо залучення 

світової спільноти до врегулювання конфлікту 

на сході держави, зокрема щодо залучення сил 

з підтримання миру і безпеки ООН та ЄС; 

 ускладнення або дискредитація роботи 

Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в 

Україні, інших міжнародних спостережних, 

моніторингових, посередницьких утворень, які 

акредитовані в Україні; 

 цілеспрямований інформаційний 

(інформаційно-психологічний) вплив на 

формування негативного міжнародного іміджу 

України, дестабілізацію внутрішньої суспільно-

політичної обстановки, загострення міжетнічних 

та міжконфесійних відносин в Україні або її 

окремих регіонах і місцях компактного 

проживання національних меншин; 

 реалізація іноземними державами, 

міжнародними злочинними угрупованнями 
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кіберзагроз щодо автоматизованих систем 

державного та військового управління, об'єктів 

критичної інформаційної інфраструктури; 

 поширення транскордонної організованої 

злочинності. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, 

головною загрозою суспільно-політичній 

стабільності України є ведення агресивної 

гібридної війни проти України, основними 

ознаками якої є комбінація різноманітних і 

динамічних дій регулярних сил Російської 

Федерації, що взаємодіють зі злочинними 

озброєними угрупованнями та кримінальними 

елементами, діяльність яких координується і 

здійснюється за єдиним замислом і планом із 

активним застосуванням засобів пропаганди, 

саботажу, навмисного завдання шкоди, 

диверсій і терору. 
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державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України 

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ : АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

У статті визначено та проаналізовано діяльність основних інституцій (державних установ), що беруть участь у 

процесі державного регулювання сталого розвитку. Встановлено, що більшість органів, створених для 

консультативних цілей, функціонували формально. Доведено необхідність утворення спеціального консультативно-

дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України – Національної Ради з питань сталого розвитку та економічного 

зростання для забезпечення та моніторингу відображення у національних документах Глобальних Цілей сталого 

розвитку та їх реалізації; сприяння формуванню та реалізації державної політики сталого розвитку національної 

економіки; участі у розробці нормативно-правового забезпечення сталого розвитку економіки, внесення відповідних 

пропозицій; координації взаємодії органів виконавчої влади з питань розподілу функцій для реалізації стратегії, цілей 

та завдань сталого розвитку.  

Ключові слова: інституція, орган влади, сталий розвиток, функції, повноваження, Національна Рада. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з 

важливими актуальними завданнями. Про-

цес державного регулювання сталого розвитку 

передбачає послідовну реалізацію комплексу 

управлінських економічних, організаційних, 

фінансових заходів, що є компонентами полі-

тики забезпечення сталого суспільного розвит-

ку. З огляду на сучасні реалії, саме від держав-

ної влади та розробленої нею політичної стра-

тегії залежать умови ведення бізнесу, викорис-

тання ресурсного потенціалу, соціально-еконо-

мічні процеси, перспективи розвитку країни та 

забезпечення інтересів усіх членів суспільства. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє інсти-

туційне забезпечення державного регулювання 

сталого розвитку.  Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Теоретико-методологічні аспекти. 

Окремим аспектам інституційного забезпечення 

сталого розвитку присвятили свої праці:  Бібік Н. 

В. [9], Данилишин Б. М. [2],  Домбровська С. М. 

[3], Мордвінов О. Г. [5], Розпутенко І. В. [10], 

Торкатюк В. І. [11] та багато інших. Виділення 

раніше не дослідженої проблеми. Проте, науков-

цями так і не вирішено питання щодо підвищення 

ефективності державного регулювання у контексті 

сталого розвитку. Мета статті полягає в аналізі 

інституційного забезпечення державного 

регулювання сталого розвитку та виробленні 

пропозицій щодо його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Суб‘єктами 

державного управління у сфері безпеки соці-

ально-еколого-економічних систем виступа-

ють усі гілки влади, а саме: законодавча, вико-

навча, судова, а також Президент України. За-

конодавча функція державного управління у 

сфері безпеки соціально-еколого-економічних 

систем належить Верховній Раді України. Ви-

конавча функція державного управління в 

означеній сфері в Україні належить Кабінету 

Міністрів України, виконавчим і розпорядчим 

органам місцевої влади, а також спеціальним 

уповноваженим на те державним органам. 

Центральними органами державної виконавчої 

влади в Україні в соціальній й екологічній сфе-

рах є Міністерство охорони довкілля та при-

родних ресурсів і Міністерство соціальної по-

літики України, а також їх 44 територіальні 

органи управління. Основною функцією судо-

вої влади є захист прав і свобод людини, зо-

крема соціальних й екологічних [3, с. 43-44]. 

12 січня 2015 року було прийнято “Стратегію 

сталого розвитку “Україна – 2020”, що визна-

чила мету, вектори руху, дорожню карту, пер-

шочергові пріоритети й індикатори належних 

оборонних, соціально-економічних, організа-

ційних, політико-правових умов становлення та 

розвитку держави і передбачила реалізацію 62-х 

реформ і програм розвитку України [7]. 

Відповідно до окреслених завдань, органами 

виконання стратегії стали окремі Міністерства 

та відомства (рис. 1).  

Особлива роль у реалізації державної 

політики сталого розвитку належить 

міністерствам: Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України, Міністерству 

соціальної політики України, Міністерству 
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екології та природніх ресурсів України та 

Міністерству регіонального розвитку, будівни-

цтва та житлово-комунального господарства 

України. Сьогодні на загальнодержавному 

рівні функціонує Національна Рада реформ 

при Президентові України, в рамках якої 

сформовано національну модель управління 

реформами. Радою визначаються пріоритетні 

реформи, здійснюється моніторинг їх реаліза-

ції, забезпечується координування з виконав-

цями реформ, проте не сформовано аспекту 

відповідальності в рамках їх реалізації. Склад 

Національної Ради реформ, це власне Рада 

реформ, її виконавчий комітет, цільова 

команда реформ та проектний офіс.  

Основна діяльність Ради відбувається у 

формі засідань. Останній моніторинг 

проведення реформ в Україні був здійснений 

Радою у 2016 році, тому оцінити діяльність 

Ради зараз складним завданням. 

Якщо аналізувати ефективність діяльності 

Національної реформ відповідно до даних мо-

ніторингу, на думку суспільства доволі низь-

кими темпами впроваджувались такі реформи  

просування України в світі (43%), децен-

тралізації (40%), реформа фінансового сектору 

(24%), охорони здоров’я (23%), дерегуляції та 

розвитку підприємництва (29%), реформа 

управління держвласністю (19%), реформа пе-

нітенціарної системи (21%). В ході опитування 

громадян щодо органів відповідальності за 

проведені реформи, встановлено, що у 76 % 

відповідальність покладена на Президента 

України, у 71 % – на Верховну Раду України, у 

66 % - на уряд України, у 54 % на Прем’єр-

міністра України, у 33 % – на профільних 

міністрів, у 28 % – на Національну раду 

реформ [4, c. 87-89].  

Окремої деталізації потребує діяльність 

Офісу реформ та Рада з питань торгівлі та ста-

лого розвитку, які безпосередньо є консульта-

тивно-дорадчими органами для реалізації полі-

тики сталого розвитку. Основні завдання ді-

яльності Офісу реформ: забезпечення на на-

лежному рівні організації та координації впро-

вадження реформ; підготовка пропозицій що-

до плану заходів із впровадження реформ на 

відповідний рік та механізмів реалізації таких 

реформ; проведення моніторингу стану вико-

нання міністерствами та іншими центральни-

ми органами виконавчої влади завдань, перед-

бачених планом заходів; проведен-ня аналізу 

результатів виконання міністерства-ми та 

іншими центральними органами вико-навчої 

влади завдань, передбачених планом заходів.  

Впроваджено у діяльність у 2018 р. Раду з 

питань торгівлі та сталого розвитку. Діяльність 

ради іще не розпочалась, та основним аспектом 

її роботи має стати гармонізація основних поло-

жень угоди про Асоціацію Україна-ЄС у частині 

торгівлі та сталого розвитку. 

Складність інституційного та організацій-

но-управлінського механізму, відсутність чіт-

кого розподілу завдань для досягнення сталого 

розвитку, недостатність ресурсів для реалізації 

завдань, у тому числі – кадрового потенціалу, 

робота, спрямована не на результат, а на про-

цес, відсутність чіткого розподілу відповідаль-

ності не стимулює досягнення визначених ці-

лей сталого розвитку. Більшість органів, що бу-

ли створені в консультативно-дорадчих цілях, 

функціонували формально. Важливим є не ли-

ше консультативна, а й підтримка у реалізації 

окремих заходів стратегічних документів. 

Відповідно до пропозицій Інституту суспі-

льно-економічних досліджень, викладених у 

праці “Аналіз державних стратегічних доку-

ментів щодо врахування адаптованих для 

України Цілей Сталого Розвитку до 2030 ро-

ку”, є необхідність заснувати Парламентську 

консультативну раду з питань сталого розвит-

ку та Національну раду з питань сталого роз-

витку з участю якнайширшого кола зацікавле-

них осіб. Мають бути надані всі потрібні адмі-

ністративні й фінансові засоби для забезпе-

чення ефективного громадського і парламент-

ського контролю за реалізацією політики ста-

лого розвитку. Також в аналітичній доповіді 

пропонується заснувати Національний комітет 

з питань Цілей сталого розвитку (або агенцію, 

службу) під керівництвом Кабінету Міністрів 

України. Комітет повинен координувати 

пов’язану з ЦСР діяльність та інтегрувати 

економічну, соціальну й екологічну політику, 

а також здійснювати моніторинг реалізації 

національних ЦСР [1, c. 38]. 
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 Вважаємо такі пропозиції актуальними для 

сучасного застосування в Україні. На нашу 

думку, доцільно створити спеціальний до-

радчий орган виконавчої влади з питань забе-

зпечення сталого розвитку. Функції, завдання 

та повноваження діяльності такого органу зі 

спеціальним статусом мають полягати в 

організації формування державної політики 

сталого розвитку (напрацювання концепту 

нормативних документів з урахуванням інте-

ресів суспільства, громадських організацій, 

бізнесу тощо); внесені подальших коректив до 

державної політики; узгодженні та коорди-

нуванні роботи центральних органів виконав-

чої влади у реалізації державної політики та 

стратегії сталого розвитку; залученні до 

процесу регіональних, місцевих органів влади 

та органів управління ОТГ; подачі пропозицій 

щодо зміни та реформування нормативно-

правового забезпечення державного регулю-

вання сталого розвитку; стимулюванні враху-

вання ключових положень досягнення сталого 

розвитку в загальнодержавних стратегічних 

документах та цільових програмах. Такий кон-

сультативно-дорадчий орган виступатиме як 

координаційний в діяльності окремих мі-

ністерств Кабінету Міністрів України, інших 

центральних органів влади та усіх 

зацікавлених суб’єктів ринку.  

У 2009 році при Кабінеті Міністрів України 

існувала практика роботи Національної ради зі 

сталого розвитку, положення про яку було 

затверджене Постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 вересня 2009 року [6], але вона 

припинила свою діяльність. Вважаємо, що при 

Кабінеті Міністрів України доцільно утворити 

Національну раду зі сталого розвитку та 

економічного зростання, яку слід наділити 

новими повноваженнями щодо інтеграції 

трьох складових сталого розвитку й інтеграції 

екологічної складової в секторальні політики, 

програми та плани.  

Діяльність Національної ради зі сталого 

розвитку та економічного зростання повинна 

бути орієнтована на: моніторинг відображення 

у національних документах Глобальних Цілей 

сталого розвитку та їх реалізації; розробку, 

вдосконалення та затвердження Концепції 

сталого розвитку України; скоординований план 

реалізації “Стратегії сталого розвитку “Україна – 

2020””; сприяння і контроль за практичним 

упровадженням завдань плану реалізації 

“Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”; 

проведення аналізу середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року, 

державних цільових програм та галузевих 

стратегій, програм і планів дій на їх 

відповідність принципам сталого розвитку та 

Глобальним Цілям сталого розвитку; контроль 

виконання Україною міжнародних зобов'язань 

з питань сталого розвитку.  

Діяльність Національної Ради зі сталого 

розвитку та економічного зростання при 

Кабінеті Міністрів України (далі – 

Національна Рада) має забезпечувати 

ефективне утворення тимчасових робочих та 

експертних груп із залученням представників 

міністерств, місцевих органів виконавчої 

влади, наукових закладів та громадськості. 

Політика розвитку повинна зосереджуватися 

на вирішенні найважливіших для держави 

проблем у тривалій часовій перспективі. Наці-

ональна Рада має розглядати, обговорювати і 

висловлювати свою думку щодо ключових 

стратегічних та програмних документів, прий-

нятих Кабінетом Міністрів України, стежити 

за їх виконанням. Окрім того, до завдань діяль-

ності Ради повинен входити розгляд, аналіз і 

прогноз соціально-економічної ситуації в кра-

їні та регіонах, їх публічний коментар [10]. У 

контексті вироблення політики сталого роз-

витку Національна Рада зі сталого розвитку та 

економічного зростання повинна взаємодіяти 

із Національною радою реформ та Офісом 

реформ при Кабінеті Міністрів України.  

Окрім того, у червні 2018 року утворено 

Раду з питань торгівлі та сталого розвитку, що 

функціонує задля внесення пропозицій з вико-

нання глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” 

розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з 

торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС. У частині усунення проблемних питань 

глави 13 “Торгівля та сталий розвиток” розді-

лу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгів-

лею” ключовими положеннями є: 1. Прихиль-

ність досягненню мети сталого розвитку і виз-

нання необхідності враховувати економічні, 

соціальні та екологічні інтереси не лише насе-

лення, але й майбутніх поколінь. 2. Гаранту-

вання забезпечення високих рівнів охорони 

довкілля і праці. Україна зобов’язалась набли-

жувати свої законодавство та адміністративну 
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практику до відповідного законодавства і 

практик ЄС. 3. Забезпечення дотримання 

основних міжнародних стандартів праці. 4. 

Трудові стандарти не повинні використовува-

тись для протекціоністських цілей в торгівлі. 5. 

Екологічна політки ґрунтуватиметься на принци-

пах, що зобов’язують застосування превентивних 

заходів, відшкодовування в пріоритетному 

порядку збитків, заподіяних навколишньому 

середовищу, сплаті штрафів забруднювачами [9].  

Рада з питань торгівлі: 1) надає рекоменда-

ції щодо критеріїв здійснення відбору пред-

ставників незалежних представницьких гро-

мадських організацій, неурядових організацій 

та інших заінтересованих сторін з метою 

утворення дорадчої групи з питань сталого 

розвитку з урахуванням положень статті 299  

Інститути громадянського суспільства” глави 

13 “Торгівля та сталий розвиток” розділу IV 

“Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 2) 

подає пропозиції щодо кандидатур до групи 

експертів з урахуванням положень статті 301 

“Група експертів” глави 13 “Торгівля та ста-

лий розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС; 3) подає Кабінетові 

Міністрів України рекомендації та пропозиції 

щодо виконання глави 13“Торгівля та сталий 

розвиток” розділу IV “Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС.  Тому в діяльності Націо-

нальної ради зі сталого розвитку та економіч-

ного зростання повинні враховуватись також 

пропозиції, подані на виконання Глави 13 [9]. 

Склад Національної ради зі сталого роз-

витку та економічного зростання – представ-

ники різних міністерств і відомств та експерти. 

До складу Національної ради також варто 

залучити експертів міжнародного рівня, які 

виробляють політику сталого розвитку (до 

прикладу – експертів Комісії ООН зі сталого 

розвитку). Для ефективної реалізації рішень 

Національної ради зі сталого розвитку функції 

із організаційного, інформаційно-комуніка-

ційного, матеріально-технічного та аналітич-

ного забезпечення можуть бути покладені на 

окремий Проектний офіс підтримки 

Національної ради зі сталого розвитку або вже 

діючий Офіс реформ. Окремим аспектом 

взаємодії Національної ради є взаємодія з 

громадським сектором. При Національній раді 

зі сталого розвитку має бути відповідальна 

особа (чи окрема підкомісія) для кожного 

сектора / галузі, що забезпечує планування та 

реалізацію галузевих завдань зі сталого 

розвитку.  

Основними актуальними завданнями в 

діяльності Національної ради зі сталого роз-

витку при Кабінеті Міністрів України мають 

стати: забезпечення та моніторинг відобра-

ження у національних документах Глобальних 

Цілей сталого розвитку та їх реалізації; 

сприяння формуванню та реалізації державної 

політики сталого розвитку національної еконо-

міки; участь у розробці нормативно-правового 

забезпечення сталого розвитку економіки, 

внесення відповідних пропозицій; взаємодія із 

законодавчими та виконавчими органами вла-

ди з питань сталого розвитку, зокрема погод-

ження діяльності із Кабінетом Міністрів Укра-

їни, РНБО;  координація взаємодії централь-

них органів виконавчої влади (Міністерства 

екології та природних ресурсів та Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України) з 

питань розподілу функцій та забезпечення їх 

дотримання щодо реалізації стратегії, цілей та 

завдань СР, ліквідація дублювання функцій та 

повноважень, забезпечення виконання усіх 

функцій органів влади, призначення відповіда-

льних суб’єктів у межах міністерств;  коорди-

нація діяльності центральних органів виконав-

чої влади з питань сталого розвитку; організа-

ція розробки проектів основних документів, 

що стосуються сталого розвитку (стратегій і 

плану дій щодо сталого розвитку держави); 

розроблення пропозицій щодо здійснення 

заходів, спрямованих на перехід України до 

сталого розвитку; управління процесом 

організації та реалізування визначених завдань 

та заходів, моніторинг їх виконання; стимулю-

вання наукових та інноваційних розробок, 

сприяння вихованню екологічної свідомості 

населення; здійснення моніторингу та 

контролю за процесом реалізації політики 

сталого розвитку; аналіз відповідності 

загальнодержавних програм пріоритетам 

сталого розвитку та моніторинг їх виконання. 

Разом із тим, у системі державного управління 

сталого розвитку мають бути визначені 

координатори – відомства, які відповідають за 

підготовку та реалізацію окремих 

секторальних / галузевих стратегій (табл. 1). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1990#n1990
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2004#n2004
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1950#n1950
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Стратегія Координатор 

Національна рада зі сталого розвитку 

Стратегія національної безпеки Міністерство оборони України 

Стратегія інноваційного розвитку 

економіки 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

Стратегія розвитку людського та 

суспільного капіталу 

Міністерство соціальної політики України, Міністерство 

освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я 

України, Міністерство культури України 

Стратегія формування ефективної 

держави 

Секретаріат Кабінету Міністрів України 

Стратегія енергетичної безпеки Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 

Стратегія державної екологічної 

політики 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

Стратегія розвитку транспорту і 

транспортної інфраструктури 

Міністерство інфраструктури 

Державна стратегія регіонального 

розвитку на період до 2020 року 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 

Стратегія сталого розвитку села 

(сільських територій) та аграрного 

сектору економіки 

Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 

Таблиця 1. Координатори та виконавці секторальних / галузевих стратегій в Україні 

 

У новій системі управління сталим розвитком 

більше компетенцій мають отримати органи 

самоврядування, це дасть змогу забезпечити 

координацію дій, а також – оптимізацію усієї 

системи з метою кращого використання 

державних ресурсів. Окремі напрямки діяльності 

Національної Ради: 1) стимулювання інвестування 

й економічного розвитку; 2) впровадження 

інновацій; 3) розвиток людського і суспільного 

капіталу; 4) регіональний і територіальний 

розвиток; 5) забезпечення оптимального 

використання природних ресурсів. 

У сфері інвестування та економічного 

розвитку діяльність органів державної влади 

повинна зосереджуватися на співпраці зі 

світовими та європейськими інвестиційними 

фондами, а також – з окремими країнами з 

метою інвестування державних проектів 

сталого розвитку. На даний час важливе також 

міжнародне співробітництво України задля 

внутрішньої безпеки і безпеки на кордоні.  

У сфері інновацій основним завданням є 

підтримка упровадження принципів сталого 

розвитку в галузі промисловості, підтримка 

інноваційних розробок науково-дослідних 

інститутів, використання екологічних 

інновацій. На цій основі – сприяння 

екологізації економіки, її реіндустріалізації, 

розвитку низьковуглецевої економіки та 

економіки замкнутого контуру. Щодо 

розвитку людського і суспільного капіталу, 

необхідно розглядати проекти розвитку 

медичної сфери (особливо враховуючи 

наслідки Чорнобильської катастрофи) і вищої 

освіти. Діяльність аналогічних органів у 

розвинених країнах свідчить, що реалізація 

державної політики сталого розвитку потребує 

скоординованих зусиль як органів виконавчої 

влади, так і бізнесових структур, громадських 

організацій, засобів масової інформації.  

Важливими є зв’язки з громадськістю, 

сприяння упровадженню корпоративної 

соціальної відповідальності. Розвиток 

співробітництва уряду з недержавними 

організаціями сприяє участі суспільства в 

реалізації державних завдань. Національна 

рада або Кабінет Міністрів України може 

налагоджувати пряме співробітництво 

недержавних організацій (НДО) з 

департаментами міністерств КМУ щодо 

реалізації спільних проектів, обміну досвідом і 

пошуку джерел фінансування.  Політика 

сталого розвитку здійснюється не лише на 

національному, але й регіональному, 
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субрегіональному і місцевому рівнях. Таку 

політику здійснюють місцеві органи влади на 

різних рівнях – регіональному, районному, 

муніципальному. Сприяння регіональним 

проектам означає координацію дій місцевої 

влади і бізнес-структур. 

Національна рада також може готувати 

рекомендації для місцевих органів влади з 

удосконалення їх системи управління 

політикою розвитку. Мета полягає в тому, 

щоби побудувати інтегровану модель на 

національному рівні. Для цього слід 

застосовувати експертний аналіз і оцінку 

існуючої політики розвитку системи управління 

на регіональному, субрегіональному, районному 

і муніципальному рівнях, а також враховувати 

пропозиції щодо бажаних змін, для того, щоби 

побудувати регіональну, узгоджену з 

національним рівнем, модель сталого розвитку. 

Національна рада може також сприяти, 

розробляти і просувати трансрегіональні 

стратегії, які створюються для двох і більше 

областей. Їхня географічна наближеність, як 

правило, передбачає спільні цілі і завдання 

розвитку. Ініціативи співробітництва можуть 

виникати на місцевому рівні. Кінцеву ж 

підготовку проекту стратегії мають 

здійснювати органи влади відповідних рівнів, 

узгоджуючи його з місцевими владними 

структурами та соціально-економічними 

партнерами. Спільний документ приймається 

Кабінетом Міністрів України. У рамках 

Національної ради зі сталого розвитку та 

економічного зростання  або Кабінету 

Міністрів України можуть розроблятись 

проекти просторового розвитку України, 

зокрема щодо забезпечення інфраструктурних 

потреб міст і позаміських територій, 

невиснажливого видобутку ресурсів, 

озеленення, соціального і промислового 

розвитку територій. Його задача в даних 

проектах – узгодження інтересів держави, 

резидентів, підприємців, інвесторів. 

Висновки. Підсумовуючи отримані 

результати досліджень, можемо узагальнити, 

що протягом різних періодів державну 

політику в сфері сталого розвитку 

контролювали Ради безпеки та оборони 

України, Мінекономіки, Мінприроди, 

Мінмолодьспорт України. Формальне 

існування консультативно-дорадчих органів 

при Президентові України та Кабінеті 

Міністрів України не дало бажаних результатів. 

На нашу думку, при Кабінеті Міністрів України 

має бути створена Комісія чи Агентство зі 

сталого розвитку, наділена необхідними 

повноваженнями щодо розроблення державної 

політики та забезпечення державного 

регулювання сталого розвитку.  
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Бурик З.М., 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье определены и проанализированы деятельность основных институтов (государственных учреждений), 

участвующих в процессе государственного регулирования устойчивого развития. Установлено, что большинство 

органов, созданных для консультативных целей, функционировали формально. Доказана необходимость 

образования специального консультативно-совещательного органа при Кабинете Министров Украины – 

Национального Совета по вопросам устойчивого развития и экономического роста для обеспечения и мониторинга 

отражение в национальных документах Глобальных Целей устойчивого развития и их реализации; содействие 

формированию и реализации государственной политики устойчивого развития национальной экономики; участия в 

разработке нормативно-правового обеспечения устойчивого развития экономики, внесение соответствующих 

предложений; координации взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам распределения функций 

для реализации стратегии, целей и задач устойчивого развития. 

Ключевые слова: организация, орган власти, устойчивое развитие, функции, полномочия, Национальный Совет. 

 

Buryk Z.,  

INSTITUTIONAL PROVISION OF STATE DEVELOPMENT GOVERNANCE: ANALYSIS AND PERSPECTIVES 

This article defines and analyzes the activities of the main state institutions which regulate the durable development of the 

country.  It was defined that most of state institutions created for advisory purposes functioned formally. The necessity of 

special consultative and advisory institution under the Cabinet of Ministers of Ukraine was established. National Council for 

Durable Development and Economic Growth is needed to provide a programme and to monitor global development goals. 

The formation and implementation of state policy of durable development are also important. It is also necessary to take part 

in the development of regulatory and legal framework and to make appropriate proposals. We need to coordinate the 

interaction of executive authorities according to functions of the strategy, goals and objectives. 

Key words: institution, authority, durable development, functions, powers and authority, National Council. 
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на здобуття наукового ступеня доктора філософії   

Житомирський Національний Агроекологічний Університет  

 

АГРОАУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

АГРОБІЗНЕСІ 
 

У вітчизняній економіці агробізнес, не зважаючи на високу інвестиційну привабливість, яка постійно зростає, 

залишається також і одним із найбільш ризикованих видів господарської діяльності, що зумовлено 

непередбачуваним впливом як погодно-кліматичних, так і ринкових чинників. Наявність ризикових факторів вимагає 

об’єктивну потребу в оцінці ефективності агробізнесу, пошуку його слабких сторін. Системне передбачення, 

виявлення, усунення та уникнення впливу ризикових факторів на агробізнес вимагає здійснення постійного 

моніторингу, оцінки та аналізу стану агропідприємства. Ринкове реформування вітчизняної економіки і постійне 

загострення конкуренції товаровиробників за ринки збуту, ресурси та необхідність запобігання загрозам 

фінансових ризиків підвищують в агробізнесі вимоги до менеджерів відповідальних за результативність і наслідки 

прийняття управлінських бізнес-рішень. В цих умовах стратегічною складовою бізнесу може стати агроаудит, як 

відповідь на стійку тенденцію до ускладнення ведення бізнесу в сільському господарстві через об’єктивні процеси 

його інтеграції у світову економіку. 

Ключові слова: аудит, агроаудит, агробізнес, системний менеджмент, управління підприємством. 

 

Постановка проблеми. Імплементація 

механізму системного менеджменту на будь 

якому підприємстві аграрного сектору перед-

бачає необхідність надання оцінки існуючого 

стану всіх аспектів діяльності підприємства. 

Прийняття ефективних управлінських рішень 

на пряму залежить від врахування стану дія-

льності підприємства. Однак, чинне законо-

давство України та діючі урядові і галузеві 

програми не містять настанов та рекомендацій 

щодо використання агроаудиту в процесі 

діяльності підприємств аграрного сектору. 

Аналіз досліджень і публікацій. Досліджен-

ням проблем аудиту підприємств та ефектив-

ності прийняття управлінських рішень з ураху-

ванням результатів аудиту займались Коупленд 

Т., Коллер Т., Муррин Д., Стожок О.З., Бурбела 

Т.Н., Таранюк Л.М., Шаповал А.І. та інші. 

Метою статті є дослідження впливу 

агроаудиту як інструменту системного 

менеджменту на результати діяльності та 

ефективності менеджера. Виявлення рівня 

дієвості такого інструменту та необхідності 

його використання в умовах сучасного 

розвитку агробізнесу.  

Основні результати дослідження. Кожне 

аграрне господарство має власний економічний 

потенціал для конкурентоспроможного і при-

буткового розвитку. Однак не кожне вико-

ристовує повною мірою його ефективно. Цьо-

му може заважати передусім низьке ресурсне 

забезпечення сільськогосподарського вироб-

ництва, нераціональна спеціалізація, низький 

рівень планування витрат і управління вироб-

ництвом, а також несприятливі природно-

кліматичні умови господарської діяльності, 

кон’юнктура ринку та безлічі інших чинників. 

Важливим чинником є самоусвідомлення і 

розуміння, передусім з боку управлінця, необ-

хідності періодичного проведення агроаудиту 

ефективності агробізнесу і пошуку слабких 

сторін, які потенційно можуть вплинути в пер-

спективі на фінансові результати діяльності. 

Сам термін аудит походить від лат. audit — 

слухати. В Україні, згідно з визначенням, що 

закріплено в З.У. «Про аудиторську діяль-

ність», аудитом вважають процедуру перевір-

ки даних бухгалтерського обліку і показників 

фінансової звітності суб’єкта господарювання 

з метою висловлення незалежної думки ауди-

тора про її достовірність в усіх суттєвих аспек-

тах та відповідність вимогам законів України, 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

або інших правил (внутрішніх положень 

суб’єктів господарювання) згідно з вимогами 

користувачів. 

Безпосередньо ж агроаудит визначають як 

окремий різновид більш поглибленої і 
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спеціалізованої перевірки стану агробізнесу на 

предмет не лише відповідності чинному 

фінансовому, податковому чи бухгалтерському 

законодавству, але й у загальному розумінні 

— повна та об’єктивна оцінка його 

ефективності у відношенні до тих чи інших 

критеріїв. Останні можуть охоплювати складні 

питання взаємозв’язку організації виробництва 

й операційної діяльності, дотримання 

технологічних вимог і норм, інші аспекти. 

Серед діючих аграрних підприємств України 

аудит переважно застосовують у своїй 

діяльності великі аграрні підприємства і 

агрохолдинги, тоді як для більшості малих та 

середніх господарств він є перш за все винятком, 

аніж правилом у повсякденній виробничо-

фінансовій сфері економічних відносин. 

В сучасній Україні потреба у проведенні 

агроаудиту виникає у виключних випадках, 

зокрема під час купівлі агробізнесу, оцінки 

можливості залучення інвестиційних коштів або 

у випадку створення спільного підприємства.  

Однак, саме у поточній діяльності – аудит 

дає змогу власнику, інвестору, менеджеру 

бізнесу об’єктивно оцінити стан фінансово-

господарської діяльності,  ефективність систем 

управління та використання ресурсів. 

Зокрема, системне використання агроаудиту 

в діяльності менеджера підприємства надає 

йому змогу постійно володіти інформацією 

про загальний стан підприємства в розрізі 

кожного сегменту роботи, зокрема щодо стану 

та структури земельного банку, включаючи 

картографічну інформацію, інформацію про 

якість земель і врожайність земельного банку, 

інформацію про технопарк та об’єкти нерухо-

мості, що використовуються для агровироб-

ництва агрохімічний аналіз земельного банку, 

стан врожайності, мінералізації грунтів, стан 

дотримання технології зберігання продукції, 

технології вирощування тварин та рослин. 

Агроаудит включає також отримання повної 

інформації про фінансовий стан, в тому числі 

про стан дебіторської та кредиторської 

заборгованості, стан повноти та своєчасності 

нарахування і сплати податків та зборів, 

дотації, повернення податку на додану 

вартість, основні засоби (на балансі), майно 

поза балансом, стан виплати орендної плати, 

аналіз негативних податкових наслідків по 

виконаних угодах. 

Перевірка якісних сторін та ефективності 

виробничої діяльності підприємства, його 

технологічного «озброєння», раціональності 

використання ресурсів є важливою для 

підприємства сільського господарства. Він дає 

можливість об’єктивно оцінити чи є бізнес 

конкурентним в сучасних умовах ринку та дає 

змогу вчасно оптимізувати виробничу діяльність, 

що в свою чергу безпосередньо впливає на 

прибутковість підприємства в цілому. Аудит 

передбачає оцінку стану засобів виробництва і 

допомагає вирішити задачі з підвищення 

продуктивності обладнання та механізмів, знайти 

можливості для оптимізації та збільшення 

ефективності використання ресурсів. 

Не можливо не погодитись з тим, що 

володіючи повною інформацією про стан усіх 

ресурсів підприємства, керівник має змогу 

швидко та ефективно приймати необхідні 

рішення спрямовані на уникнення негативних 

факторів зовнішнього ринку та підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції. 

Окрім цього, менеджер  має можливість 

оцінювати та впливати не лише на 

продуктивність підприємства, а на підвищення 

економічної привабливості підприємства як 

активу наданого йому в управлінння. 

Висновки. На жаль в сучасній Україні щоразу, 

коли перед аграрієм постає вибір підходу до 

застосування такого інструменту системного 

менеджменту  та незалежного управлінського 

контролю, як агроаудит, що може передбачати 

як поверхневий або ж більш поглиблений 

варіант його проведення залежно від конкретної 

ситуації та поставлених цілей, багато хто з 

представників вітчизняного агробізнесу просто 

не вбачає сенсу у цій процедурі. 

Однак, потреба в агроаудиті сучасних 

підприємств об’єктивно зумовлена нинішнім 

досить складним перехідним періодом 

адаптації вітчизняного сільського 

господарства до інноваційних технологій, 

потреби в залученні іноземних інвестицій, 

приведення у відповідність до сучасних 

стандартів ведення бізнесу в процесі його 

інтеграції зі світовим аграрним ринком. До 

того ж аграрії постійно відчувають потребу в 

залученні додаткового фінансування, що 

обумовлює необхідність надання інвесторам 

та кредиторам повної та достовірної 

інформації про стан підприємства. Водночас, 

агроаудит також не менш важливий 
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безпосередньо для самого агробізнесу, адже 

дозволяє з погляду незалежного спостерігача 

подивитися на його ефективність, виявити 

слабкі місця та оцінити можливі подальші 

кроки щодо обґрунтування перспектив, які 

мають за мету не лише сприяти підвищенню 

конкурентних переваг підприємства, але й 

забезпечити їх адаптацію до ринкового 

економічного середовища та умов 

господарювання. 
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Ляшенко Р.В. 

АГРОАУДИТ КАК МЕНЕДЖМЕНТА В АГРОБИЗНЕСЕ ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМНОГО. 

В отечественной экономике агробизнес, несмотря на высокую инвестиционную привлекательность, которая 

постоянно растет, остается также и одним из самых рискованных видов хозяйственной деятельности, что 

обусловлено непредсказуемым влиянием как погодно-климатических, так и рыночных факторов. Наличие рисковых 

факторов вызывает объективную потребность в оценке эффективности агробизнеса, поиска его слабых сторон. 

Системное прогнозирование, выявления, устранение и предотвращение влияния рисковых факторов на агробизнес 

требует осуществления постоянного мониторинга, оценки и анализа состояния агропредприятия. Рыночное 

реформирование отечественной экономики и постоянное обострение конкуренции товаропроизводителей за рынки 

сбыта, ресурсы и необходимость предотвращения угроз финансовых рисков повышают в агробизнесе требования к 

менеджерам ответственных за результативность и последствия принятия управленческих бизнес-решений. В 

этих условиях стратегической составляющей бизнеса может стать агроаудит, как ответ на устойчивую 

тенденцию к усложнению ведения бизнеса в сельском хозяйстве в силу объективных процессов его интеграции в 

мировую экономику. 

Ключевые слова: аудит, агроаудит, агробизнес, системный менеджмент, управление предприятием. 

 

Lyashenko R. 

AGROAUDIT AS A TOOL OF SYSTEM MANAGEMENT IN AGROBUSINESS. 

In the domestic economy, agribusiness, despite its high investment attractiveness, which is constantly growing, also remains 

one of the most risky types of economic activity, due to the unpredictable influence of both weather and climate factors and 

market factors. The presence of risk factors causes an objective need to assess the effectiveness of agribusiness, the search for 

its weaknesses. Systemic forecasting, detection, elimination and prevention of the impact of risk factors on agribusiness 

requires ongoing monitoring, assessment and analysis of the state of the agro-enterprise. Market reform of the domestic 

economy and constant aggravation of the competition of commodity producers for markets, resources and the need to prevent 

threats to financial risks increase the demands for managers in agribusiness for managers responsible for the effectiveness 

and consequences of making managerial business decisions. Under these conditions, the agro-audit can become a strategic 

component of the business, as a response to the steady tendency to complicate business in agriculture due to objective 

processes of its integration into the world economy. 

Keywords: audit, agroaudit, agribusiness, system management, enterprise management. 
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УКРАЇНСЬКО-ВІРМЕНСЬКІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВЗАЄМИНИ: 

ПЕРСОНАЛІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

 У статті викладено роздуми щодо причин, особливостей та визначних рис вірменської культури в середньовічній 

та сучасній Україні. Проведено паралелі між цими двома історичними періодами та прослідковано, яких змін 

зазнала громадська ініціативність за певний проміжок часу. Здійснено нарис із українсько-вірменських 

літературних та театральних взаємовідносин, наведено яскраві приклади такої взаємодії. Спираючись на думки 

вірменологів, мистецтвознавців та етнологів вдалось ідентифікувати, власне, явище вірменської культури в Україні 

та її визначні риси, що і по сьогодні впливають на етнокультурну життєдіяльність вірменської діаспори. Наведено 

декілька прикладів прояву патріотичних налаштувань з боку вірменської меншини в умовах нестійкої політичної 

ситуації в Україні та на етапі проголошення незалежності. Підсумовуючи результати дослідження виявлено, що 

вірмени здавна є активними учасниками збагачення культурної палітри України.  

Ключові слова: соціокультурна інтеграція, міжнаціональні взаємини, національна меншина, вірмени, сучасна 

українська культура, поліетнічне суспільство, вірменська діаспора.  

 

Постановка проблеми. Після проголошення 

незалежності України актуалізувалась потреба 

до дослідження, осмислення і аналізу етнічних 

особливостей як титульної нації українців так і 

національних меншин нашої держави. Це 

пов’язано із новим шляхом, на який стала 

Україна після повалення тоталітарного режи-

му, ідеологія якого зосереджувалась на сти-

ранні національних особливостей республік-

членів радянського союзу. Важливою части-

ною сучасної демократичної і толерантної 

держави є сукупність етносів і національних 

меншин, що проживають на її території. Вір-

мени, які проживали на українських теренах 

здавна є активними учасниками в побудові 

українського демократичного суспільства. 

Окрім яскравих прикладів участі вірменської 

діаспори в культуротворчій діяльності Укра-

їни, проблемним питанням також є особли-

вість вірменської творчості в нашій державі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Тематикою українсько-вірменських соціокультурних 

зв’язків зацікавлено чимало вчених. Зокрема, 

серед вітчизняних науковців ґрунтовна праця 

про українсько-вірменські літературні взаєми-

ни належить Л. Задорожній [6]. На церковних 

особливостях вірменської культури в Україні 

зосереджені дослідження І. Гаюк [4;5]. Крім 

цього, науковиця нерідко звертається до 

тематики специфіки вірменської культури в 

Україні. Р. Балаян [1] здійснив цікаве дослід-

ження проявів дружби між вірменами Сумщи-

ни та Україною, де значна частка матеріалів 

присвячена літературним взаєминам.  

Метою статті є здійснення нарису із історії 

вірменсько-українських культурних взаємозв’язків 

та виявлення основних рис цих відносин.  

Основні результати дослідження. У кон-

тексті дослідження соціокультурної інтеграції 

вірмен в Україні постає проблемне питання, 

яке пов’язане із визначенням особливостей, 

власне, вірменської діаспори та трансформа-

ційних процесів, що відбуваються з обома ку-

льтурами. Враховуючи, що окрема особистість 

формується під впливом багатьох зовнішніх 

чинників, можемо припустити, що вірменсь-

кий етнос, опинившись поза межами своєї 

батьківщини і ставши діаспорою, набуває де-

які нові особливості, що відрізняють його від 

автохтонів, які проживають у Вірменії. В діа-

спорі з’являється сукупність внутрішніх і зов-

нішніх зв’язків та відносин, формуючи певні 

незнані раніше принципи і характерні риси. 

Поряд із цим, як наголошує Ю. Бромлей, під 

впливом діаспорального існування, будь-яка 

(за приклад вчений обрав культурні особли-

вості українців УРСР та українців Канади) 

етнічна група зазнає певних видозмін, зберіга-

ючи водночас і спільні (автентичні) риси [2, с. 

59]. Так виникає унікальний феномен 
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вірменської культури в межах діаспори, який І. 

Гаюк пояснює як оригінальне переплетення 

християнських і дохристиянських традицій 

історичної батьківщини з традиціями та 

звичаями українського середовища [5, с. 161]. 

Досліджуючи демографічні зміни в 

етнонаціональному складі України протягом 

останнього тисячоліття, можна дійти виснов-

ку, що перебування вірмен на цих землях не є 

закономірним (природнім) міграційним проце-

сом. Звісно, в Україні проживали і прожива-

ють сьогодні поляки, росіяни, та інші вихідці з 

країн-сусідів. В той час як народ з далекої 

південної країни – Вірменії, подолавши тисячі 

кілометрів, осідає на цих землях та інтегру-

ється в цьому культурному просторі. Відтак, 

припускаємо, що сприятливі умови, якими 

Україна споконвіку зустрічала вірмен, спону-

кали їх жити і працювати на цих благодатних 

землях. При цьому, самі гостинні українці 

часто перебували чи під гнітом супостата чи 

на шляху становлення державності, одним 

словом: у нестійкій етнополітичній ситуації. 

Однак навіть при таких умовах, вірмени вира-

жали всіляку підтримку корінному етносові. 

Зокрема, яскравими прикладами такої під-

тримки було те, що вірмени брали участь у 

національно-визвольному русі українського 

народу під проводом Б. Хмельницького, 

перебували у реєстрі війська запорізького, у 

русі українських партизанів у 20-ті рр. ХХ ст., 

тощо. Подібних прикладів можна навести ще 

багато, однак цій темі присвячено чимало 

наукових праць, адже вона потребує індивіду-

ального й поглибленого дослідження, що свід-

чить про її актуальність на сьогоднішній день.  

Тривале перебування вірмен на українських 

теренах відобразилось на їх побуті, мові та 

іменах. Можемо також говорити про етнокуль-

турну взаємодію вірмен з українцями в різних 

галузях мистецтва, таких як: музика, кіно, 

література, образотворче мистецтво, та деяких 

проектах загальнодержавного рівня. Особли-

вості вірменської інтеграції пов’язані з такими 

чинниками як: багатонаціональний та полікон-

фесійний склад українського суспільства, хри-

стиянський світогляд обидвох націй, зовніш-

ньополітичні фактори впливу на обидві держа-

ви. Тогочасні вірменські громади завдяки 

своїм торгівельним здібностям і працелюб-

ству, мали значні статки та витрачали їх на 

поважні справи, які можна назвати основними 

функціями середньовічної громади: будів-

ництво та утримання церков, шкіл, притулків; 

підтримка злиденних сиріт, біженців та знедо-

лених; просвітницька діяльність; організація 

прийомів церковних осіб. Тобто вірмени, 

проживаючи на українських теренах завжди 

прагнули зберегти свою культуру, релігію та 

самобутність. 

В контексті українсько-вірменських зв’язків 

не можна оминути внесок вірмен у вивчення 

спадщини видатного українського поета і 

художника Т. Шевченка. Творча постать Т. 

Шевченка тісно пов’язана з вірменами, що 

відображується в їх творчості і сьогодні. 

Тематикою цих зв’язків зацікавились сучасні 

вітчизняні науковці: літературознавець Л. 

Задорожня, філософ-вірменолог І. Гаюк. Крім 

цього, яскраво ці зв’язки описано у виданні В. 

Балаяна, «Вірмени і Сумщина: прекрасні прояви 

дружби» [1, с. 23-26]. Варто наголосити, що 

творчість Шевченка пов’язана з Вірменією у 

декількох проявах. По-перше, все більшого 

розголосу віднаходить той факт, що першим 

вчителем малювання Т. Шевченка був вірме-

нин Ян Рустем. Не є дивним і те, що два вели-

ких художники однієї епохи: Т. Шевченко і І. 

Айвазовський знали один одного [4, с. 249]. 

Попри те, що існують здогадки, ніби вони не 

підтримували дружні зв’язки, проте, їх твор-

чий взаємовплив відобразився на полотнах І. 

Айвазовського. Також, як зазначає І. Гаюк, 

засновуючись на спогадах про Шевченка, ми-

тець останні 7 років заслання провів Ново-

петровському укріпленні — невеликому посе-

ленні на крайньому заході півострова Манги-

шлак, серед полонізованих вірмен, що поспри-

яло написанню повісті «Близнюки», де опису-

ється колорит місцевих вірмен [4, с. 250]. По-

друге, близький по духу вірменському народу 

визвольний запал в поетичній творчості Т. 

Шевченка знайшов своє відображення в поезії 

та прозі вірменських митців. Найбільш 

визначними зразками оспівування Шевченка є 

твори та переклади А. Ісаакяна, Л. Міріджа-

няна (книга «Мій Шевченко», А. Хнкояна 

(«Незабутній Тарас»), Т. Гуряна («На барикаді. 

Тарасові Шевченкові»), В. Арамуні («Пісня 

про Тараса»), М. Меружан («Пам’яті Тараса 

Шевченка»), тощо. Крім цього визначний 

вірменський поет О. Туманян своєю улюбленою 

книгою називав Шевченків «Кобзар» та 

полюбляв всією родиною співати «Реве та 
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стогне Дніпр широкий…» [1, с. 26]. Яскравим 

прикладом вшанування Т. Шевченка вірменами 

є те, що його пам’ятник встановлено в Єревані 

на одній з центральних вулиць столиці. До речі, 

кожного року, з нагоди дня народження 

Шевченка, біля його пам’ятника збираються 

члени української громади Єревану з 

національною символікою, співають народних 

пісень, декламують вірші класика.  

У своїй монографії про вірменсько-

українські літературні взаємини Л. Задорожня 

називає найвагомішими працями в галузі 

філології такі: П. Тичина «Давид Сасунський», 

«Ованес Туманян», «Вітання рідній Вірменії» 

та ін; М. Рильський «В дружной семье»; Є. 

Кирилюк «Украино-армянские литературные 

связи», тощо [6, с. 10]. Яскравим зразком 

майстерності перекладу М. Рильського можна 

назвати вірш «Валерію Бросову» й поему 

«Сома» класика вірменської літератури Є. 

Чаренца. Крім названих поетів, до вірменської 

тематики звертались й Л. Костенко, Л. 

Первомайський, М. Терещенко, Л. Горлач, С. 

Йовенко, І. Драч, Л. Вишеславський, М. 

Волошин, Б. Чичібабін, Л. Талалай, В. Шкляр, 

та інші. Зокрема, одним із найемоційніших 

творів на вірменську тематику є вірш Л. 

Костенко «Цавет танем» (що в перекладі з 

вірменської означає часто використовуване 

народне висловлювання «Твій біль беру собі»). 

У поемі описуються ті страждання народу, 

який рятувався від загарбників, блукаючи 

пустелями й намагаючись зберегти свою мову 

і культуру: «Щоб мову свою рідну їх діти не 

забули, їм літери виводять вірменки на піску». 

Водночас, у вірші оспівується незламна воля 

до життя вірмен і збереження своєї мови, 

писемності в умовах, коли здавалося б, 

раціонально було б перейматись своїми 

фізіологічними потребами.  

П. Тичина є знаковою постаттю в контексті 

українсько-вірменських зв’язків. Поет, 

літературознавець та громадський діяч був 

закоханий у вірменську культуру, що 

відобразилось у його творчості та напрямках 

діяльності. Цікаво, що у Вірменії є аж дві 

топонімічні одиниці, названі на честь 

українського митця – це вулиця в Єревані та 

школа №20 у Ванадзорі. П. Тичина, 

співпрацюючи з українським видавництвом 

«Молодь», віддавав туди свої переклади 

вірменських письменників, про що в архівах 

збереглися численні документи. І навпаки, 

Спілка письменників Вірменії листувалась з П. 

Тичиною з метою публікації у Вірменії його 

віршів та статей. Заслуговує на увагу 

прониклива промова поета 1939 р. на вечорі в 

Спілці радянських письменників України, 

присвяченому О. Туманяну. П. Тичина називає 

видатного вірменського письменника шукачем 

конфлікту й пригадує як Туманян ще з 

дитинства не міг примиритись із тим фактом, 

що одні бідні а інші багаті. З того часу, за 

словами Тичини, О. Туманян відхилився від 

«байдужого спокою», наблизився до 

народного життя, вбираючи у себе думи і 

прагнення народу. Крім цього, у своїй промові 

митець прирівнює вірш «Стогін» О. Туманяна 

до творчості Т. Шевченка, називаючи його не 

пустим стогоном а енергійним протестом. Ще 

однією статтею Тичини є «Живи, Вірменіє, 

красуйся», що вийшла у 1930 р. У ній 

описується краса природи Вірменії, згадується 

гора Масіс, вірменський філософ богослов Г. 

Нарекаци, тощо. 

Сьогодні вірмени є активними учасниками 

побудови сучасного українського демократич-

ного суспільства. Для підтвердження цієї тези 

можна навести декілька найяскравіших 

прикладів, що відображують позицію відомих 

представників вірменської діаспори України 

відносно своєї другої батьківщини. Так, в 1991 

р. полковник (а нині – генерал лейтенант у 

відставці) В. Мартіросян першим прийняв 

присягу на вірність незалежній Українській 

державі а під його керівництвом це зробив і 

55-й окремий лінійно-вузловий полк зв’язку 

13-ї армії [3]. Незалежність нашої держави 

відстоював і перший владика ВАЦ в Україні, 

архієпископ Н. Оганесян. Напередодні прого-

лошення незалежності України на Форумі 

релігійних організацій владика виголосив 

переконливу промову, закликаючи представ-

ників церковної влади до визнання незалеж-

ності нової країни. За словами Н. Оганесяна, 

будучи вже головою єпархії та проживаючи у 

Львові, онуку своєї сестри родина віддала 

принципово в україномовну школу [7]. Іншим 

переломним й важливим моментом з життя 

України стала Революція гідності 2013-2014 

рр. Першим, хто віддав своє життя заради 

України під час розстрілів на Майдані став 

юнак з Дніпропетровщини, вірменин С. 

Нігоян, який увійшов до Небесної сотні. 
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Напередодні своєї загибелі хлопець брав 

активну участь у подіях в столиці, емоційно і 

грамотно декламував поему Т. Шевченка 

«Кавказ». В список небесної сотні увійшов і 

вірменин Г. Арутюнян. Революційні дії 

підтримало ще багато вірмен, зокрема і 

представники творчої інтелігенції, такі як 

художник Б. Єгіазарян. Також, у проведенні 

антитерористичної операції на Сході України 

наразі беруть участь понад 90 вірмен [8].  

Висновки та пропозиції. Отже, Україна, як 

поліетнічна суверенна держава забезпечує 

комфортні умови життєдіяльності національ-

них меншин, що заохочує їх до переселення на 

ці землі. В результаті, етнічна палітра нашої 

держави стає більш багатоманітною, а 

тематика культури національних меншин 

набуває все більшої актуальності. Зважаючи 

на це, варто глибше досліджувати як культуру 

титульної нації так і етнокультурну життє-

діяльність національних меншин України.  
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Данник Е.А. 

УКРАИНСКО-АРМЯНСКИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРСОНАЛИИ И ОСОБЕННОСТИ 

В статье изложены размышления о причинах, особенностях и выдающихся черт армянской культуры в средневековой и 

современной Украине. Проведены параллели между этими двумя историческими периодами и прослежено, какие 

изменения претерпела общественная инициативность за определенный промежуток времени. Осуществлен очерк в 

тематике украинско-армянских литературных и театральных взаимоотношений, приведены яркие примеры такого 

взаимодействия. Опираясь на мнения арменоведов, искусствоведов и этнологов удалось идентифицировать, собственно, 

явление армянской культуры в Украине и ее выдающиеся черты, которые по сей день влияют на этнокультурную 

жизнедеятельность армянской диаспоры. Приведено несколько примеров проявления патриотических настроений со 

стороны армянского меньшинства в условиях неустойчивой политической ситуации в Украине и на этапе провозглашения 

независимости. Подводя итоги исследования выявлено, что армяне издавна являются активными участниками 

обогащения культурной палитры Украины. 

Ключевые слова: социокультурная интеграция, межнациональные отношения, национальное меньшинство, армяне, 

современная украинская культура, полиэтническое общество, армянская диаспора. 

 

Dannyk K. 

UKRAINIAN-ARMENIAN SOCIO-CULTURAL RELATIONS: PERSONNEL AND PECULIARITIES 

The article provides reflections on the causes, features and hangs of Armenian culture in medieval and modern Ukraine. The 

parallels between these two historical periods have been made and the changes observed have been subject to public initiative for a 

certain period. An essay on the Ukrainian-Armenian literary and theater relations is presented and bright examples of such 

interaction are made. Based on the views of Armenians, art historians and ethnologists, it was possible to identify, in fact, the 

phenomenon of Armenian culture in Ukraine and its distinguishing features, which today influence the ethno-cultural life of the 

Armenian diaspora. Some examples of manifestations of patriotic adjustments by the Armenian minority in the conditions of an 

unstable political situation in Ukraine and at the stage of proclamation of independence are given. Summarizing the results of the 

study, it was found that Armenians have long been active participants in the enrichment of the cultural palette of Ukraine. 

Key words: sociocultural integration, interethnic relations, national minority, Armenians, modern Ukrainian culture, multiethnic 

society, Armenian diaspora. 
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ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ У 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
 

У статті розглянуто поняття «компетенції» та «компетентності» у контексті вітчизняної педагогіки, подано 

основні підходи до їх класифікації в нормативно-правових освітніх документах України. Розглянута дефініція 

«життєва компетентність», звернуто увагу на закономірності її формування у школярів XXI століття як 

передову умову самореалізації, самоідентифікації, самоактуалізації, творчого  сприйняття  світу  та  соціально  

значущої діяльності, спрямованої на розвиток суспільства. Доведено актуальність її формування у підростаючого 

покоління (розглянуто сучасний стан сформованості життєвої компетентності та шляхи розвитку в цьому 

напрямку в найближчі роки). Проаналізовано основні підходи щодо визначення сутності життєвої 

компетентності, розглянуто її структуру, доведено багаторівневість категорії «життєва компетентність». 

Ключові слова: компетенція, життєва компетентність, самореалізація, сомоідентифікація, нова українська школа  

 

Постановка проблеми. Ми стоїмо на 

порозі 20-х років ХХІ століття. А це означає, 

що суспільство (його норми, екологічна, 

культурна та політична ситуації, форма 

існування) має відповідати даті в календарі. 

Передовою в цьому плані має виступати освіт-

ня галузь як домінанта у формуванні нової 

генерації, нових суспільних постулатів. Укра-

їна має величезний потенціал для втілення цих 

завдань в життя. Пріоритетним у цьому плані 

стає роль сім’ї та школи у становленні кожно-

го з нас. Недарма, головним завданням сучас-

ної школи є «…всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхід-

них для успішної самореалізації компетент-

ностей, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь 

іншим людям і суспільству, збагачення на цій 

основі інтелектуального, економічного, твор-

чого, культурного потенціалу Українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору» [8]. 

Як результат втілення цієї мети у життя маємо 

сформовану компетентну особистість, об’єктивну, 

тверезо мислячу, креативну, обізнану в різних 

сферах та галузях. Оскільки проект знаходиться 

на стадії розробки можемо говорити лише про 

його теоретичний аспект – поняття 

«компетенції» та «компетентностей» як таких. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останні роки відзначені якісним проривом у 

творенні основ вітчизняної концепції компетент-

нісно зорієнтованої загальної середньої та вищої 

освіти, дослідженні компетентностей особистос-

ті. Тому не дивно, що багато праць вітчизняних 

(І. Д. Бех, Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. І. Локши-

на, В. І. Луговий, О. В. Овчарук, Л. І. Паращен-

ко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубаче-

ва, Ю. М. Швалб) та зарубіжних вчених (В. І.  

Байденко, В. О. Болотов, Ф. Вайнерт, Н. О. 

Грішанова, І. О. Зимня, Дж. Кулахен, Дж. Равен, 

Г. К. Селевко, В. В. Серіков, Ю. Г. Татур, О. В.  

Хуторський, В. Д. Шадрікова) присвячено проб-

лемам компетентнісного підходу, виявлення і 

формування компетенцій учнів і студентів, 

ідеям компетентнісного підходу до загальної 

середньої та вищої освіти. 

Мета статті полягає  у  теоретичному  

обґрунтуванні  сутності понять «компетенція», 

«компетентність», «життєва компетентність», 

шляхи формування останньої в сучасному 

освітньому процесі, втілення теоретичного 

аспекту в практичному житті загалом та 

освітньому просторі зокрема. 

Основні результати дослідження. Пере-

орієнтація  освітньої  діяльності  спричиняє 

необхідність комплексного дослідження проб-

леми формування компетентностей  особис-
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тості (зокрема життєвих) із врахуванням вимог 

сучасності. Вважаємо за доречне спочатку 

розглянути поняття компетентності як такої. 

Зарубіжний  вчений Г. Халлаш  стверджує,  

що  компетентність –   це здатність  людини  

застосовувати  свої  знання.  Ірландський  пе-

дагог Дж. Куллахан розкриває цей термін як 

здатність, яка ґрунтується на досвіді або знан-

нях, які людина розвинула завдяки практиці 

або освіті [2, с. 54]. 

Російські дослідники С. Шишов та В. 

Кальней вважають, що компетентність  

–  це здатність (уміння) діяти на основі 

здобутих знань [1, с. 21]. 

Аналізуючи  визначення  поняття «компе-

тентність»,  що  дають російські науковці, 

можна зробити висновок про те, що компе-

тентність – це комплексний особистісний 

ресурс, що забезпечує можливість взаємодії 

особистості з навколишнім світом у тій чи 

іншій області і залежить від необхідних для 

цього компетенцій [5, с. 75].  

В. А. Дьомін дає  власне  визначення  

компетентності: «Компетентість – це рівень 

умінь особистості, що відображає ступінь 

відповідності певної  компетенції  і  дає  

можливість  діяти  конструктивно  в  соціально 

мінливих умовах» [1, с. 34]. 

Даючи характеристику сутнісним ознакам 

компетентності особистості, Л. Лисогор 

наголошує на необхідності врахування того 

факту, що компетентності: 

– постійно змінюються (в залежності від 

змін, що відбуваються у суспільстві); 

– орієнтуються на майбутнє (уміння 

організовувати свою навчальну діяльність, 

спираючись на власні можливості); 

– мають діяльнісний  характер  узагальнен-

ня  умінь у поєднанні  з  предметними 

уміннями і знаннями в конкретних ситуаціях; 

– пов’язані з мотивацією на безперервну 

самоосвітню діяльність [9, с.145]. 

Вважаємо за доречне наголосити увагу на 

тому, що є неправильним ототожнення понять 

«компетентності» та «компетенції», оскільки 

згідно з дефініцією, поданою в Академічному 

тлумачному словнику української мови, остан-

ня – це 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) 

Коло повноважень якої-небудь організації, 

установи або особи [8]. Тобто компетенція – 

це практичне втілення набутих 

компетентностей.  

Донині немає єдино прийнятої концепції до 

тлумачення терміну «життєва компетентність». 

Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен ствер-

джують, що це знання, вміння, життєвий досвід 

особистості, її життєтворчі здатності, необхідні 

для розв’язання життєвих завдань і продуктив-

ного здійснення життя як індивідуального жит-

тєвого проекту; які передбачають свідоме і від-

повідальне ставлення до виконання особистістю 

її життєвих і соціальних ролей» [7, с. 9]. 

Ми ж під поняттям життєвої компетентності 

розуміємо новоутворення, що є передовою 

умовою для самореалізації, самоідентифікації, 

самоактуалізації, творчого  сприйняття  світу  та  

соціально  значущої діяльності, спрямованої на 

розвиток суспільства. 

На  сьогодні  можна  виділити  декілька  

основних  підходів  щодо визначення сутності 

життєвої компетентності: соціальний, 

психологічний, педагогічний. 

Соціальний підхід визначає життєву 

компетентність особистості як умову, 

необхідну для дотримання ними існуючих у 

суспільстві норм, прав та цінностей. 

Психологічний підхід визначає життєву 

компетентність людини як розвинену 

здатність до самореалізації найважливіших 

фізичних, психічних та духовних якостей. 

Педагогічний підхід визначає життєву 

компетентність особистості як духовно-

практичний досвід, який може бути успішно 

освоєний ними у процесі навчання [9, с. 145]. 

Як будь-яке утворення, життєва компетент-

ність має свою структуру. У цьому контексті 

вважаємо за доречне оперувати структурою 

життєвої компетентності, розкритої в працях 

Л. Сохань. Вчена подає таку структуру 

життєвої компетентності:  

1) знання;   

2) уміння  й  навички  (теоретичні  знання  

включають  наукові (знання про світ, законів 

життя, про себе) та життєву мудрість, яка 

разом з нормами поведінки складає також і 

практичні знання та вміння й навички);  

3) життєтворчі здібності (аналітичні, 

поведінкові, прогностичні);  

4) життєвий досвід (складається з 

усвідомленого та неусвідомленого індивідуального 

досвіду й творчого використання й наслідування 

досвіду інших осіб);  

5) життєві досягнення (особисте щастя, 

соціальний статус, самореалізація) [7, с.128]. 
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Усі  складові  життєвої  компетентності  

перебувають  у  постійному русі,  якісно  та  

кількісно  змінюючись,  свідчать  про  її  удос-

коналення, збагачення,  прогрес  або  ж  руйну-

вання,  деградацію  та  регрес.  Отже, життєва  

компетентність  змінюється,  набуваючи  пози-

тивних  або  негативних рис. Її формування 

залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників 

впливу, а значить вона носить індивідуальний 

характер. 

І. Г.Єрмаков та Д. О.Пузіков займаються 

питаннями виокремлення функцій життєвої 

компетентності. Серед них основними є: 

Життєпізнання і самопізнання – змістом 

життєвої компетентності, на думку В. Т. Циби, 

є «осмислення свого призначення, своєї долі, 

життєвих цілей, сенсу життя» [6, с. 222]. До 

цього необхідно додати, що розвинена життєва 

компетентність дає особистості змогу «актив-

но формувати уявлення про своє життя, життє-

діяльність, особисту життєву перспективу, 

адекватно сприймати життєві події, застосову-

вати пізнане» [4, с. 46], є запорукою адекват-

ного розуміння особистістю своєї життєвої 

ситуації і життєвих проблем, оцінювання 

власних якостей і ресурсів. 

Життєвого передбачення – розвинена жит-

тєва компетентність дає особистості змогу 

ефективно «застосовувати пізнане у прогнозу-

ванні» свого життя [4, с. 46], передбачати 

альтернативні цілі і засоби власної життєдіяль-

ності, «діяти та приймати життєві рішення з 

відповідним часово-просторовим випереджен-

ням відносно очікуваних, майбутніх життєвих 

подій» [4, с. 46]. «У цьому разі очікувані 

життєві події, їх настання можуть залежати від 

самої особистості» [3, с. 122]. 

Життєвого самовизначення – розвинена 

життєва компетентність забезпечує оптима-

льні умови самовизначення, визначення осо-

бистістю власного життєвого шляху, 

«життєвих цілей, завдань, конкретних шляхів і 

засобів їх досягнення» [4, с. 48]. 

Самореалізації – життєва компетентність 

створює «необхідну психологічну умову пов-

ноти самореалізації особистості і досягнення 

нею вершин свого самоздійснення» [6, с. 11]. 

Організацій і вдосконалення життєдіяль-

ності – життєва компетентність сприяє 

«організації особистістю власного життя та 

його ресурсів відповідно до вимог життєвого 

проекту, об’єктивних вимог середовища до 

людини» [4, с. 49]. 

З функцій випливає, що життєва компетент-

ність – це багаторівнева категорія, яка формує-

ться  протягом  усієї  діяльності  особистості,  

починаючи  з  сім’ї, взаємовідносин з тими лю-

дьми, що знаходяться поруч, проходить етапи 

соціалізації,  набуває  життєвого  досвіду, 

освоює  ціннісні  орієнтири, професійні  нави-

ки,  за  допомогою  навчання  та  виховання,  а  

також професійної діяльності, постійно 

змінюючи рівень свого розвитку. 

Висновки та пропозиції. Виховання і 

освіта сучасної людини повинні забезпечити 

здатність і готовність особистості гідно 

зреалізувати власний життєвий і соціальний 

вибір, нести за нього відповідальність. 

Особистість ХХІ століття має бути здатна до 

конструктивного досягнення успішної 

життєдіяльності в мінливих суспільно-

економічних умовах, самостійного і свідомого 

вирішення складних життєвих завдань, 

породжених інформаційними, економічними, 

соціальними, політичними, культурно-

релігійними процесами третього тисячоліття.  
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Бондаренко Т.С.,  

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В статье рассмотрено понятие «компетенции» и «компетентности» в контексте отечественной педагогики, 

представлены основные подходы к их классификации в нормативно-правовых образовательных документах 

Украины. Рассмотрена дефиниция «жизненная компетентность», обращено внимание на закономерности ее 

формирования у школьников XXI века как главное условие самореализации, самоидентификации, самоактуализации, 

творческого восприятия мира и социально значимой деятельности, направленной на развитие общества. Доказана 

актуальность ее формирования у подрастающего поколения (рассмотрено современное состояние 

сформированности жизненной компетентности и пути развития в этом направлении в ближайшие годы). 

Проанализированы основные подходы к определению сущности жизненной компетентности, рассмотрена ее 

структура, доказано многоуровневость категории «жизненная компетентность».  

Ключевые слова: компетенция, жизненная компетентность, самореализация, сомоидентификация, новая 

украинская школа 

 

Bondarenko T.  

FORMING OF STUDENTS’ LIFE COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL PROGRAMS 

The article deals with the concepts of "competence" and "competency" in the context of domestic pedagogy, the main 

approaches to their classification in normative and legal educational documents of Ukraine are presented. The definition of 

"life competency" is considered, paying attention to the regularities of its formation among schoolchildren of the XXI century 

as a precondition for self-realization, self-identification, self-actualization, creative perception of the world and socially 

significant activity directed at the development of society. The urgency of its formation in the young generation is proved (the 

current state of formation of life competency and ways of development in this direction in the coming years is considered). 

The main approaches to the definition of the essence of life competency are analyzed, its structure is considered, and the 

multilevelness of the category "life competency" has been proved. 

Key words: competence, life competency, self-realization, somodification, new Ukrainian school 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

 

У статті окреслено різницю між поняттями загальної і спеціальної методики викладання. Розглянуто основні 

типи та особливості уроків української мови як іноземної (УМІ). Висвітлено специфіку проведення, дидактичні та 

методичні вимоги, що ставляться до кожного уроку. У статті йдеться про важливість підбору вправ 

комунікативного характеру для досягнення конкретної практичної мети уроку. Висловлено думку щодо 

інтерактивних занять як найефективніших форм навчання. Тому що на уроці української мови як іноземної всі рівні 

мови – фонетичний, лексичний, граматичний взаємопов’язані й взаємозумовлені. А завдання викладача організувати 

навчальний процес таким чином, щоб він мав максимальний ефект. Викладач навчає, мотивує, спонукає та 

спрямовує пізнавальну діяльність студентів. Застосування різних типів вправ, перерахованих у статті, допоможе 

викладачеві уникнути одноманітності на занятті. Розкрито зв’язок методики викладання УМІ з іншими науками. 

Ключові слова: українська мова як іноземна, типи уроків, методика викладання, мотивація, мовна компетенція. 

 

Методика викладання УМІ є однією із вели-

кої кількості нових та малодосліджених наук, 

хоча припускають, що українську мову почали 

вивчати як іноземну з 20-х років ХХ століття. 

Л. Паламар стверджує, що „викладання 

української мови іноземним студентам в 

Україні ведеться з 1922 року” [6, с. 41]. 

Відомо, що в методиці навчання іноземних 

мов виділяють загальну і спеціальну методики. 

Загальна методика займається вивченням зако-

номірностей та особливостей процесу навчан-

ня будь-якої іноземної мови. Спеціальна мето-

дика досліджує навчання конкретної іноземної 

мови у певному типі навчальних закладів з 

урахуванням мовних і мовленнєвих особли-

востей рідної мови. Сучасні українські вчені 

підтверджують, що „цілу групу педагогічних 

наук становлять окремі (спеціальні) методики 

навчання фахових дисциплін – мов” [1, с. 8]. 

‟Найчастіше методику викладання українсь-

кої мови пояснюють як педагогічну науку, що 

досліджує закономірності викладання україн-

ської мови у школі, а не у вищих навчальних 

закладах” [8, с. 139]. 

Достатньо повним і таким, що відповідає су-

часному рівню розуміння цієї науки, вважаємо 

визначення: „ Методика викладання українсь-

кої мови – наука, яка досліджує процес нав-

чання української мови, розкриває закономір-

ності засвоєння різних сторін мови, визначає і 

вмотивовує засоби передачі знань ˮ [4, с.160].  

В університетах, які навчають студентів із 

різних країн світу, урок української мови як 

іноземної є основною організаційною одини-

цею навчального процесу, його частиною і 

водночас самостійною, цілісною ланкою. 

Дидактичні й методичні вимоги, що став-

ляться до кожного уроку, мають свою специ-

фіку. У методиці розрізняють два основні типи 

уроків. Заняття першого типу спрямовані на 

формування навичок користування мовним 

матеріалом (фонетичним, лексичним, грама-

тичним). Тобто це уроки ознайомлення з нови-

ми граматичними структурами (ГС), лексични-

ми одиницями (ЛО). Це уроки формування ре-

цептивних граматичних навичок та трену-

вання з метою їх використання в аудіюванні, 

говорінні, читанні та письмі. Уроки другого 

типу спрямовані на розвиток мовленнєвих 

умінь, де переважає практика в мовленнєвій 

діяльності чотирьох видів (слухання, говорін-

ня, читання, письма). Основними критеріями 

такої класифікації є цілі уроків та ступінь 

сформованості навичок і вмінь. 

Але на уроці один чи два види мовленнєвої 

діяльності будуть переважати над іншими. Для 

реалізації мовленнєвої спрямованості кожен 

урок повинен мати конкретні практичні цілі та 

комунікативний характер вправ.  

Єдиної загальноприйнятої класифікації 

поділу уроків на групи не існує. Кожен із 

методистів пропонує свій варіант, розрізняють 

урок формування (засвоєння нових знань); 
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урок вдосконалення навичок та вмінь; урок 

закріплення знань та умінь; урок узагальнення 

та систематизації; урок контролю та 

корегування; комбінований тощо. 

Найефективнішою формою проведення уро-

ків є практичні та інтерактивні заняття. Більшу 

частину уроку слід присвятити тренуванню та 

практиці в мовленнєвій діяльності, тому при 

вивченні нового матеріалу важливо правильно 

визначити його обсяг та послідовність презен-

тації. Характер практики буде залежати від 

поставленої викладачем мети уроку та 

ретельно підібраного комплексу вправ. 

Поступово, від аудіо-лінгвального підходу, 

який передбачає хорове промовляння структур 

і навчання мови на усній основі, викладач 

переходить до ситуативного, який зводиться 

до виконання студентом комунікативних 

мовленнєво-розумових завдань чи вправ, 

пов’язаних з конкретною природною або 

створеною ситуацією спілкування. 

Завдання викладача організувати навчальні 

дії таким чином, щоб вони дали максимальний 

ефект, а також здійснювати контроль засво-

єних знань, умінь та навичок. Викладач нав-

чає, мотивує, спонукає та спрямовує пізнава-

льну діяльність студентів. Тому наявність ви-

сококваліфікованих спеціалістів, які вільно во-

лодіють мовою, якої навчають, постійне пере-

бування в українському соціумі та різнона-

ціональні групи студентів є важливими факто-

рами, що сприяють інтенсивному засвоєнню 

мови іноземними студентами. 

На уроці української мови як іноземної всі 

рівні мови – фонетичний, лексичний, грама-

тичний взаємопов’язані й взаємозумовлені.  

Для засвоєння структур активного чи 

пасивного граматичного мінімуму, необхідно 

дібрати комплекс необхідних завдань. Кожна 

вправа має три- або чотирифазову структуру: 

перша фаза – завдання; друга фаза – зразок 

виконання; третя фаза – виконання завдання; 

четверта фаза – контроль, взаємоконтроль або 

самоконтроль. 

Розрізняють такі типи вправ: рецептивні, 

репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

продуктивні; комунікативні, умовно-комуніка-

тивні, не комунікативні; усні, писемні; одно-

мовні, двомовні; тренувальні, контрольні; 

класні, домашні. Слід уникати одноманітності 

у виконанні завдань. 

Особливу увагу на уроках української мови 

як іноземної слід приділяти мовленнєвій 

зарядці (на початкових етапах вивчення). 

Комунікативна атмосфера повинна бути на 

кожному уроці Чітко сформульоване домашнє 

завдання бажано записати на дошці, важливо 

дати короткі інструкції щодо способів його 

виконання та оформлення. Але не всі 

компоненти етапів уроку є постійними. 

Методика вивчення української мови як 

іноземної схиляється у бік прямого методу, 

спрямованого на навчання користування 

мовою, а не аналізу її будови (граматико-

перекладний метод, в основі якого лежали 

вивчення граматики, навчання читання та 

перекладу). Цю революційну ідею вперше 

висловив відомий чеський вчитель і методист 

XVII ст. Ян Амос Коменський.  

Однією із перших, опублікованих в Україні, 

була „ Методика викладання іноземних мов у 

вищій школі ˮ за редакцією Ю. Жлуктенка [5]. 

А в 1973 році вийшов друком перший 

двомовний „ Підручник української мови ˮ 

(Ukrainian. Text-book for beginners), авторами 

якого були Ю.О. Жлуктенко, Н.І. Тоцька, Т.К. 

Молодід [2]. 

Педагоги зазначають, що фахова методика є 

спеціальною дидактикою, через яку 

розкриваються і реалізуються специфічні 

особливості, завдання, зміст і форми 

презентації конкретних предметів [1,с.8]. 

Яскраво виражені взаємозв'язки методики з 

іншими науками: дидактикою, педагогікою, 

лінгвістикою, психологією тощо. 

Методику важко уявити без педагогіки й 

дидактичних принципів наочності, 

посильності, міцності свідомості (навчання від 

усвідомлення правил виконання дії до її 

автоматизованого виконання), науковості, 

активності, індивідуалізації. 

Дані лінгвістики використовуються при виз-

наченні цілей навчання (для чого навчати?), 

змісту навчання (чого навчати?), технології 

навчання (як навчати?), і допоміжних засобів ( 

з допомогою чого навчати?). 

Знання закономірностей функціонування 

мислення, пам’яті, уваги, мотивації (внутріш-

ньої і зовнішньої, негативної і позитивної) 

допомагають викладачеві створити всі умови 

для активної і продуктивної роботи студентів-

іноземців на занятті. 
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У сучасній методиці існує чотири цілі: прак-

тична, виховна, освітня й розвиваюча. Досяг-

нувши поставленої мети у процесі навчання в 

студентів-іноземців формується мовна (лек-

сичні, фонетичні, граматичні та орфографічні 

знання), мовленнєва (уміння в аудіюванні, го-

ворінні, читанні, письмі), соціокультурна 

(знання історії, особливостей побуту, традицій 

та звичаїв країни) та лінгвокраїнознавча кому-

нікативна компетенція (володіння студентами 

міміки, жестів, що супроводжують висловлю-

вання, фразеологізмів, афоризмів, формул 

мовленнєвого етикету). 

Оскільки в реальному житті спілкування 

відбувається у конкретній мовленнєвій ситу-

ації, та в межах певної сфери спілкування (со-

ціально-побутовій, громадсько-політичній, со-

ціально-культурній, професійно-трудовій) 

формування комунікативної компетенції мож-

ливе за умови моделювання у навчальному 

процесі типових комунікативних ситуацій. 

Завдання вчителя полягає у залученні учнів 

до активної внутрішньої розумової та зовніш-

ньої мовленнєвої діяльності та підтриманні її 

протягом уроку. Це можна забезпечити 

використанням змістовного та інформативного 

навчального матеріалу, що відповідає інтелек-

туальному розвитку учнів; постановкою зав-

дань, що спонукають учнів до висловлювання 

власних думок. 

Мовлення викладача, яка не повинно 

займати більше 10% часу уроку, виконує 

важливі функції, оскільки воно є засобом 

навчання, тобто зразком для студентів. 

В умовах особистісно-орієнтованого нав-

чання, коли у центрі знаходиться студент-

суб’єкт, викладач організовує, спрямовує і ко-

ректує навчальний процес. Перевага належить 

колективним формам роботи. Це робота в 

парах із змінною або без змін партнерів, робо-

та в малих групах від трьох до п’яти учасників, 

хорове реплікування в режимі група – група, 

група – один студент, один студент – група. 

Колективні форми роботи є перспективними 

для спілкування. Вони збільшують активний 

час діяльності студентів на занятті. 

На уроці української мови як іноземної 

мотивація забезпечується: цікавим навчальним 

матеріалом, який відповідає смакам та уподо-

банням студентів; колективними формами ро-

боти, навчальними іграми, проблемними зав-

даннями до вправ; вербальними та невербаль-

ними оцінками з боку викладача прогресу й 

досягнень студенів; сприятливим психологіч-

ним кліматом на уроці. Взаємна довіра, парт-

нерство у спілкуванні викликає в студентів 

задоволення від навчального процесу, бажання 

брати в ньому участь. Мотивації сприяють 

також моменти релаксації. 

Критичний аналіз літературних джерел (в 

тому числі ретроспективне вивчення вітчизня-

ного й зарубіжного досвіду) та узагальнення 

позитивного досвіду роботи вчителів, які 

досягли видатних результатів у навчально-

виховному процесі дають змогу зробити 

конкретні висновки. Отже, рухаючись прямим 

методом під час роботи з іноземними студен-

тами доцільно використовувати імітацію за-

мість правил для навчання мови; хорове пов-

торення за вчителем; починати з обмеженого 

вокабуляру; підбирати вправи з урахуванням 

рівня підготовки групи; виконувати численні 

тренувальні вправ; систематично повторювати 

вивчене й навчати мови через пошук асоціацій 

і використання зорової і слухової наочності. 
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Сташкевич Инна Андреевна, преподаватель 

В статье очерчена разница между понятиями общей и специальной методики преподавания. Рассмотрены 

основные типы и особенности уроков украинского языка как иностранного (УЯИ). Отражена специфика 

проведения, дидактические и методические требования, которые ставятся к каждому уроку. В статье идет речь 

о важности подбора упражнений коммуникативного характера для достижения конкретной практической цели 

урока. Высказано мнение относительно интерактивных занятий как самых эффективных форм обучения. Потому 

что на уроке украинского языка как иностранного все уровни языки – фонетический, лексический, грамматический 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. А задание преподавателя организовать учебные процесс таким образом, 

чтобы он имел максимальный эффект. Преподаватель учит, мотивирует, вдохновляет и направляет 

познавательную деятельность студентов. Применение разных типов упражнений, перечисленных в статье, 

поможет преподавателю избежать однообразности на занятии. Раскрыта связь методики преподавания УЯИ с 

другими науками. 

Ключевые слова: украинский язык как иностранный, типы уроков, методика преподавания, мотивация, языковая 

компетенция.  

 

Stashkevych Inna Andriivna, lecturer 

The article outlines the difference between the concepts of general and special teaching methods. It considers the main types 

and features of Ukrainian as a foreign language (UFL). The article highlights the specifics of conducting, didactic and 

methodical requirements that are relevant to each lesson. It deals with the importance of selecting communicative exercises to 

achieve the practical purpose of the lesson. The article expresses the idea of interactive lessons as the most effective forms of 

education. Because at the lesson of Ukrainian as a foreign language, all levels of the language – phonetic, lexical, 

grammatical are interrelated and interdependent. In addition, the lecturer’s task is to organize the training process in such a 

way that it has the maximum effect. A lecturer teaches, motivates, encourages, inspires and directs students' cognitive 

activities. Applying the different types of exercises listed in the article will help the lecturer avoid the monotony at the lesson. 

The article also reveals the connection of the teaching methods of UFL with other sciences. 

Keywords: Ukrainian as a foreign language, types of lessons, methods of teaching, motivation, language competence. 
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ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

У статті розглядається питання формування орфографічних навичок у школярів молодших класів при вивченні англійської мови. 

Розкрито особливості графемо-фонемних відповідностей іноземної мови, які становлять значні труднощі для учнів. 

Запропоновано тренувальні вправи, які є головною запорукою успішного формування орфографічних навичок. Рекомендовано 

методику навчання англійського правопису слів, які не викликають особливих труднощів у учнів, а також слів, які потребують 

особливої уваги для написання. Стаття може бути корисною для вчителів початкових шкіл, в яких вивчення іноземної мови 

здійснюється з першого класу. 

Ключові слова: орфографія, англійський правопис, орфографічні вправи, орфографічні навички, графемо-фонемні відповідності 

іноземної мови.  

 

На сьогодні ситуація освіти в Україні 

неперервно знаходиться у розвитку. Кожного 

року вносяться корективи у навчальні плани та 

засоби навчання, головним чином у робочі 

підручники. З’являються нові підходи та 

методи роботи з дітьми, які необхідно вміти 

правильно та ефективно використовувати. За 

останні роки все більше необхідності набуває 

вивчення іноземних мов, як головної 

передумови всебічно та полікультурно 

розвиненої особистості.  

Сучасною стратегічною метою вивчення 

англійської мови у початкових класах є 

формування іншомовної комунікативної 

компетентності. Ця мета обумовлена як 

соціальним запитом суспільства щодо мовної 

освіти громадян, так і реальністю її досягнення 

учнями у конкретних умовах навчання.  

Іншомовна комунікативна компетентність 

передбачає і навчання  письму. Майстерне 

оволодіння правописом є важливим елементом 

загальної підготовки учнів. Сформованість у 

школярів орфографічних навичок позитивно 

впливає на мовленнєвий розвиток, сприяє 

запам’ятовуванню лексико-граматичного 

матеріалу. Аналіз стану навчання письма у 

школі показує, що, на відміну від інших видів 

мовленнєвої діяльності, йому приділяється 

значно менше уваги як з боку методистів, так і 

вчителів. Це свідчить про недооцінювання 

письма як ефективного засобу навчання. Так, 

на навчання письма в сучасній школі 

приділяється лише близько 10 % урочного 

часу, на аудіювання та говоріння по 35 %, а на 

читання 20 % часу. Хибне розуміння письма 

як другорядного виду мовленнєвої діяльності 

призвело до того, що письмові вправи майже 

зовсім виключені з уроку. 

Проблема формування навичок письма 

молодших школярів завжди була актуальною. У 

першому класі їх необхідно сформувати, а у 

наступних вдосконалювати. Тож, формуванню 

навичок письма потрібно присвячувати не менше 

уваги, ніж іншим видам мовленнєвої діяльності. 

Навчання орфографії завжди цікавило 

педагогів, лінгводидактів, а також учителів-

практиків. Проблемою формування навичок 

письма займались такі відомі вчені та науковці, 

як Я. М. Колкер [1], С. Ю. Ніколаєва [3], Т. Г. 

Удод [4], Л. В. Щерба [5], Т. М. Єскалієва [1], а 

також такі викладачі-методисти, як 

О. В. Котенко [2], А. В. Соломаха [2] та інші. 

Орфографічні знання, уміння й навички є 

невід’ємним складником грамотності молодших 

школярів, яка вимагає систематичної цілеспрямованої 

роботи на кожному уроці англійскої мови в 1–

4 класах. Формування цих навичок, на відміну 

від каліграфічних, триває весь період навчання 

в школі паралельно з накопиченням 

лексичного запасу. Навчання орфографії має 

на меті, по-перше, оволодіння звуко-буквеними 

та букво-звуковими відповідностями, по-друге, 

написання слів відповідно до правил орфографії 

англійської мови [3, с.165]. 

На початковому етапі навчання техніки 

письма для вчителя важливо враховувати 
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особливості графемно-фонемних відповідностей 

іноземної мови, оскільки вони становлять 

значні труднощі для учнів. До них належать: 

 відсутність кількісної відповідності між 

звуком і буквосполученням: [ə] — bird, her, learn;  

 полісемія букв, тобто одна буква може 

передавати декілька звуків: s - [s] (see), [z] (was); 

 відсутність звучання «німих» літер. 

Наприклад, в англійській мові не вимовляють 

кінцеву букву е у словах з умовно відкритим 

складом: take, late, line, а також h - у 

буквосполученні gh: high, eight, bright;  

 подвоєння приголосних в англійській 

мові як показник короткості: Holland, middle. 

Враховуючи труднощі звуко-буквених і 

букво-звукових відповідностей, навчання 

іншомовного правопису слід починати зі слів, 

які пишуться за фонетичним принципом, 

поступово переходячи до слів з морфологічним 

та історичним принципами написання.   

Головною запорукою успішного формування 

орфографічної навички є систематична організація 

тренувальних вправ, а саме: 

1. Вправи на впізнавання і порівняння орфограм. 

 Ці рецептивні мовні вправи є перехідною 

ланкою між каліграфією та орфографією і 

передбачають звуко-буквений аналіз слів, 

виявлення розбіжностей між написанням та 

звучанням. Наприклад: 

 прочитати слова по буквах і 

підрахувати, скільки в них букв і звуків. 

Наприклад, ball [bɔːl] – 4 букви, 3 звуки; child 

[ʧaɪld] – 5 букв, 6 звуків;  

 пояснити написання слів: kind [kaɪnd]; 

spoon [spuːn]. 

2. Вправи на відтворення орфограм.  

До цих репродуктивних мовних вправ 

належать вправи на списування, виписування, 

дописування слів, речень, текстів. Бажано, 

щоб списування відбувалось не механічно, а 

супроводжувалось додатковими завданнями 

(підкреслити чи виділити рамкою 

буквосполучення, що читаються не за 

правилами, нову орфограму, голосну, що 

стоїть під наголосом тощо).  

Такі вправи є некомунікативними, проте 

надання їм ігрової форми, наприклад, 

проведення їх у формі змагань, робить 

виконання вправ учнями початкової школи 

вмотивованим та виправдовує їх використання 

в сучасному навчальному процесі, який 

характеризується комунікативною спрямованістю 

та вмотивованістю дій учнів [4,126]. Так, 

наприклад, кросворди, гра в «поле чудес», 

головоломки будуть цікавими дітям і навіть 

дуже ефективними. 

 списати слова, згрупувавши їх за 

орфограмами: plate, spoon, lake, mistake, look, 

cake, cool. 

I. Plate, lake, mistake, cake; 

II. Spoon, look, cool. 

 відгадати та дописати слова за першою 

і останньою буквами (можна з опорою на 

малюнки): b _ s (bus); d _ _ r (door). 

 дописати слова-рими: bus- u _ (us); cry- 

t _ _(try). 

 розташувати правильно літери у 

словах, записати їх та прочитати вголос.  

 Наприклад, вивчення написання осінніх 

місяців: eptmesber (September), berctoo 

(October), mberonve (November). 

 Також можна використовувати вправу, яка 

полягає в тому, що вчитель перемішав літери 

англійської, а учень має виокремити слова з 

активної лексики. Наприклад, з поданих літер 

скласти назви цифр до 5: eiuouewetrfntoheorfv 

(one, two, three, four, five). 

 скласти якомога більше слів, 

використовуючи склади слів зі змійки. 

Наприклад:pinkyellowgreygreenblackwhitepu

rple (pink/yellow/grey/green/black/white/purple). 

 спробувати відновити слова, вставити 

літери у листі, отриманому з Великої Британії, 

на який випадково потрапила вода 

(репродуктивна умовно-комунікативна вправа); 

 допомогти другові, який написав листа 

до Великої Британії, але не впевнений у 

написанні деяких слів, виправити помилки 

(репродуктивна умовно-комунікативна вправа). 

3. Вправи на записування слів, речень, 

тексту (диктанти): 

 самодиктант (написати по пам’яті 

певну кількість слів з певною орфограмою чи 

записати текст або вірш, вивченого 

напам'ять). Про майбутній диктант слід 

попереджати заздалегідь, бо установка на 

навмисне запам'ятовування правил орфографії 

сприяє закріпленню форми написання та 

усуненню типових для даного класу 

помилок. Базові навички в області техніки 

письма формуються, як вже згадувалося, на 

початковому етапі навчання. На просунутих 

етапах вони закріплюються і вдосконалюються 

як умови розвитку писемного мовлення); 
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 зоровий диктант (учні читають текст із 

книжки або дошки, потім текст забирають, а 

учні записують його по пам’яті). Аналогічну 

роботу можна провести з друкованим текстом 

після прочитання і аналізу: книги закриваю-

ться, і учні пишуть зорово сприйнятий текст 

під диктовку так, як вони його запам'ятали; 

 зорово-слуховий диктант (учні читають 

текст, аналізують орфограми, потім пишуть під 

диктовку вчителя без зорової опори на наочність) 

Після завершення роботи проводиться перевірка 

правильності тексту, записаного школярами в 

зошитах, і аналіз помилок; 

 слуховий диктант (учні пишуть під 

диктовку вчителя, попередньо усунувши 

можливі труднощі); 

 слуховий пояснювальний диктант (учні 

пишуть під диктовку вчителя, потім 

пояснюють складні орфограми); 

 диктант-переклад (із рідної мови на 

іноземну); 

 контрольний диктант [2]. 

На початковому ступені навчання 

орфографічні письмові вправи є обов’язковим 

компонентом домашньої і класної роботи 

учнів. На уроці рекомендовано регулярно 

проводити з учнями короткі (5 – 6 хв.) 

словникові диктанти з метою перевірки 

засвоєння слів і правильного їх написання. 

Водночас один або два учні можуть 

записувати слова на дошці для подальшого 

контролю та самоконтролю. 

Інтенсивна практика в написанні слів на 

уроках іноземної мови забезпечить 

формування міцних навичок техніки письма. 

Коли учні привчаться писати швидко і 

правильно, іншомовне письмо допомагатиме 

їм у навчанні іноземної мови, а не 

гальмуватиме його. 

Отже, до закінчення навчання в початковій 

школі учень повинен навчитися не тільки 

грамотно скопіювати текст англійською 

мовою за дотриманням прийнятих норм 

графіки та орфографії, але й вставляти в нього 

слова та словосполучення згідно з навчальною 

ситуацією, а також самостійно писати 

листівку, повідомлення.  

За словами міністра освіти України Лілії 

Гриневич, у 2018–2019 учбовому році 

першокласники підуть учитися до школи за 

новими програмами. Загальна ідея нової 

української школи базується на 

компетентному підході до навчання. Отже, 

будуть і новації щодо навчання іноземних мов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

В статье рассматривается вопрос формирования орфографических навыков у школьников младших классов при изучении 

английского языка. Раскрываются особенности графемно-фонемных соответствий иностранного языка, которые 

представляют трудности для учащихся. Предлагаются тренировочные упражнения, которые помогут школьникам овладеть 

орфографией английского языка. В статье предложена методика обучения английского правописания слов, которые не 

вызывают особых трудностей у учащихся, а также слов, которые требуют особого внимания для написания. Статья может 

быть полезна для учителей начальных школ, в которых изучение иностранного языка осуществляется с первого класса. 

Ключевые слова: орфография, английское правописание, орфографические упражнения, орфографические навыки, графемно-

фонемные соответствия иностранного языка. 
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SPELLING SKILLS FORMING IN ENGLISH CLASSES IN PRIMARY SCHOOL 

The article deals with the student`s spelling skills forming while learning English. The features of grapheme-phoneme correspondences of a 

foreign language are revealed, which present difficulties for students. There are training exercises that will help students master English 

spelling. The article suggests the method of teaching English spelling of those words that do not cause special difficulties for students, as well 

as those words that require special attention for writing. The article can be useful for primary school teachers. 

Keywords: spelling, English spelling, spelling exercises, spelling skills, the features of grapheme-phoneme correspondences of a foreign language.   
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ІСПАНСЬКОЇ ПАРТІЇ 

ПОДЕМОС 
 

У статті розглядається процес становлення організаційної структури політичної партії Подемос. Приділяється 

увага внутрішньопартійні боротьбі, зокрема розглядається форма обрання посадових осіб та кандидатів від 

партії. Відзначається двоїстий характер формування організацій та робиться акцент на прямі відкриті праймеріз, 

як головною особливості внутрішньої організації партії.  

Ключові слова: Іспанія, Подемос, організація, праймеріз, лідерство 

 

Постановка проблеми. Успіх іспанської 

Подемос, яка за 5 років пройшла шлях від 

протестного руху до однієї з найбільших 

політичних партій Іспанії став однією з 

найбільших сенсацій у європейській політиці 

за останні роки і досі викликає чималий 

інтерес. Однією з групи факторів, що 

зумовили її сьогоднішнє положення були 

оригінальні організаційні рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблематикою нових лівих політичних партій 

ЄС, та Іспанії зокрема найбільш ґрунтовно 

займаються такі вчені як Л. Марч, Л. Раміро, Р. 

Гомес, Л. Матлай, Дж. Матео та С. Хенкін. 

Метою статті є аналіз процесів становлення 

організаційної структури іспанської політичної 

партії Подемос.  

Основні результати дослідження. Одним 

зі стопвів ідеології Подемос є яскраво вираже-

ний антиелітизм, сутність якого полягає у 

боротьбі проти іспанського та європейського 

політичного істеблішменту, який вони нерідко 

називали «кастою». Суспільство таким чином 

протиставлялося по лінії «ми – вони», в якій 

Подемос позиціонували себе як представники 

«загальної волі народу» [3, c. 173].  

Апеляція до народу також чітко прослід-

ковується в організаційні моделі Подемос. У 

першій електоральній кампанії це знайшло 

свій вияв у відкритих партійних праймеріз, на 

які Подемос робили один з головних акцентів 

у своїй агітації в 2014 році. Такий факт дозво-

лив деяким науковцям назвати їх партією-

рухом, який мав зробити більш якіснішим та 

глибшим горизонтальне представництво мас у 

політиці. Самі представники політичної сили 

використовували метафору «машина електора-

льної війни» [6] , що насправді куди краще ха-

рактеризує її організаційну побудову, яка 

об’єднувала у собі як елементи максимально 

відкритих прямих процедур та і можливості до 

посилення ролі лідера. В процесі інституціона-

лізації Подемос була змушена зіткнутись із 

дилемою вибору між ставкою на лідерство або 

на розгалужену структуру. Враховуючи той 

факт, що партія була утворена за 2 місяці до ви-

борів, без чіткого керівництва створення ефек-

тивної організації було б неможлива. Але разом з 

тим, Подемос в жодному разі не мали втрачати свій 

імідж нової та «свіжої» політичної сили [4, c.111]. 

Після успіху на виборах у Іспанії до 

Європарламенту, на яких Подемос посіла 4-те 

місце здобувши 8% голосів, у жовтні 2014 року 

був проведений перший з’їзд партії, на якому 

мали бути вирішені основні питання партійно-

го будівництва, а саме обрання керівництва, 

визначення організаційної структури та пріори-

тетів щодо можливої співпраці з іншими полі-

тичними силами. Подемос у цьому випадку зно-

ву змогла продемонструвати свою інновацій-

ність – на з’їзді не було делегатів, а будь-який 

учасник міг безкоштовно проголосувати через 

Інтернет. І, не дивлячись на жваві диску-сії, усі 

необхідні документи були проголосовані.  

Необхідно відзначити, що основна внутріш-

ньопартійна боротьба велася між двома табо-

рами. На чолі «офіційного сектору» стояв Паб-

ло Іглесіас та його послідовники, а другий, 

«критичний» табір складався з представників 

партії Антикапілістичні ліві. Останні виступа-

ли за подальше впровадження горизонтальних 

структур у діяльності партії. Натомість Ігле-
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сіас вважав, що доречнішим буде створення 

чіткої ієрархічної структури. В результаті ви-

борів Іглесіас та його прихильники отримали 

нищівну перемогу над внутрішніми конкурен-

тами, які були вихідцями з партії Антикапіта-

лістичні ліві отримавши більше 80% 

підтримки. Це відкрило шлях для Іглесіаса до 

розбудови партії на власний розсуд [1] .  

Обрана організаційна модель була досить 

традиційною, але містила ряд яскравих іннова-

цій. Поряд з місцевими осередками на кожно-

му рівні (місцевому, регіональному та загаль-

нодержавному) існувала громадська рада та 

генеральний секретар. Рада та секретар, так са-

мо як і кандидати на вибори усіх рівнів обира-

лися абсолютно вільними праймеріз, оскільки 

для голосування треба було лише зареєструва-

тися через Інтернет не сплачуючи жодних 

внесків. Праймеріз проводилися по суті за 

мажоритарною системою, коли проголосувати 

можна за одне ім’я на одну позицію, в рамках 

якої переможець отримує все.  

Результати таких праймеріз були неодно-

значними. З однієї сторони прямі вибори на 

короткий період забезпечили  масова участь 

простих іспанців у житті Подемос. Але з ін-

шого боку вони фактично надавали велику 

влади директиві партії, яка завдяки харизма-

тичному лідерству та контролю над організа-

цією визначали номінантів на ту чи іншу поса-

ду. При цьому «критичний» сектор зміг таки 

отримати посади генеральних секретарів у чо-

тирьох регіонах та досягнути консенсусу в 

Мадриді.  

По суті, характер і наслідки цього методу 

відбору кандидатів не є чимось новим у полі-

тиці, а скоріше, відповідають ряду тенденцій, 

що почали складатися у новому тисячолітті. 

Подібна модель, просто кажучи, надає можли-

вість брати участь у партійному житті усім 

активістам чи громадянам [5, c.109]. Це дозво-

ляє найвищому керівництву закріпити свою 

владу, оскільки найбільше від такого голосу-

вання страждають кадри середньої ланки та 

організваоні фракції. Але обставини навколо 

Подемос, а також дилеми та цілі, з якими сти-

калися її лідери, були досить специфічними. 

Подемос зіткнувся з проблемою необхід-

ності дуже оперативної побудови партії фак-

тично з нуля. Їй бракувало цілісної бази щодо 

політичної культури, практики чи ідеології, а 

також досвідчених кадрів і регіональних 

лідерів, наявність яких є вкрай важливою для 

такої децентралізованої країни, як Іспанія. У 

такій ситуації горизонтальна демократична 

організація партії, на думку її лідерів, стано-

вила явну небезпеку того, що Подемос взагалі 

не відбудеться як партія. Якщо влада була 

надана недосвідченою, непередбачуваною або 

зменшеною базою, існує ризик того, що кілька 

груп лівих, кар'єристів або ексцентриків набу-

ли надмірної ролі, що перешкоджатиме страте-

гії керівництва, що послабило б довіру до 

проекту. Директива вирішила посилити свій 

контроль за рахунок більшої множинності, 

щоб максимально збільшити свої шанси на ус-

піх на майбутніх виборах. За умов відсутності 

усталеної внутрішньої культури поведінки та 

співпраці, існував великий ризик, що в об’днан-

ні ліваків, кар’єристів та ексцентриків неод-

мінно виникла як мінімум одна група, яка пос-

тавила би під сумнів дії керівництва, що в свою 

чергу підірвало б довіру до проекту [2, c.167].  

Подемос не тільки зіштовхнулася із дуже 

специфічними обставинами, але також і дуже 

своєрідними політичними цілями. Для Поде-

мос важливість відкритих внутрішньопартій-

них праймеріз полягала не лише у використан-

ні цієї практики для власного піару, чи задля 

досягнення керівництвом повного контролю за 

партією. Цим Подемос кидали виклик картелі-

зованій партійній системі Іспанії, ставили під 

сумінів правила гри. Вони хотіли позиціону-

вати себе як партію, що здатна як сама онов-

люватися, так і оновлювати, а не «звичайну» 

партію, яка може правил лише дотримуватися. 

На думку лідерів, саме з цією метою була 

створена «машина для виборчої війни», яка 

виявилося здатною боротися із традиційними 

партіями. 

Ще однією дилемою, з якою довелося зіш-

товхнутися Подемос було питання політичних 

союзів. Одним зі шляхів був курс на зближен-

ня та можливе об’єднання з іншими політич-

ними силами лівого спектру, головним чином 

із Об’єднаними лівими (ОЛ), а також різними 

регіональними коаліціями та громадськими 

платформами, що мало аби досягти більш 

організаційної потужності та об’єднавчого 

іміджу. Або вони могли продовжити самості-

йну участь у виборах задля повного контролю 

над внутрішнього партійними процесами, 

зокрема уникнути розмивання стратегії у 

традиційному лівому дискурсі [5, c.111].  
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Для початку було обрано проміжну позицію. 

Похід на місцеві вибори в якості громадських 

платформ без використання бренду «Подемос» 

дозволив представникам партії здобути ряд 

мерських посад, зокрема у Мадриді та Барсе-

лоні. Під час виборчих кампаній 2015 року По-

демос переважно виступали самі, об’єднував-

шись із іншими силами лише в таких землях, як 

Каталонія та Галісія, де були потужні регіона-

льні гравці. Ще перед загальнонаціональними 

виборами 2015 року йшли переговори щодо 

об’єднання з ОЛ, які увінчалися успіхом лише у 

2016 році, при чому провідна роль у цьому 

процесі належала саме Подемос. Незважаючи на 

той факт, що результат цього альянсу був на 

1,1% гіршим, аніж сумарна підтримка двох 

партій на виборах 2015 року, на нашу думку, 

об’єднання двох партій стало перемогою для 

Подемос, оскільки таким чином закріпилося їхнє 

лідерство серед партій, лівіших за соціал-

демократів. 

Висновки та пропозиції. Підводячи під-

сумки ми можемо сказати, що в процесі інсти-

туціоналізації керівництву Подемос вдалося 

уміло використати ряд демократичних проце-

дур, таких як відкриті праймеріз, які одночас-

но вкладалися в образ «партії від народу» та 

сприяли зростання електоральної привабли-

вості, і також посилювали владу лідерів сили. 

Такі дії допомогли партії увійти до вищої ліги 

іспанської політики, ставши провідною лівора-

дикальною силою. І лише майбутнє зможе 

продемонструвати, чи зможе Подемос претен-

дувати на ще вищі ролі у політиці, або навпа-

ки, опиниться короткочасним феноменом.   
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"ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ" І "РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ" ЯК 

ВИМІР ГРОМАДЯНСЬКОЇ НЕПОКОРИ В УКРАЇНІ? 
 

Події, що відбулися в Україні на рубежі 2004-2005, і 2013-2014 були названі революціями. Перша з них була проявом незадоволення 

суспільства  результатами президентських виборів - ії названо „помаранчевою революцією”. Майже десять років потому 

українці не погодились з рішенням  президента України В. Януковичeм, який не підписав угоду про асоціацію України з 

Європейським Союзом. Подія закінчилася кривавим зіткнення на лінії громадяни-влада і отримали звання „революція гідності”. 

Мета роботи полягала, щоб відповісти на питання чи ми можемо визначити "помаранчеву революцію" і "революції гідності" як 

вимір громадянської непокори в Україні?  Oбидві революції на нашу димки можна розглядати як прояв громадянської непокори. 

Тому що вони несли характеристики  непослуху: вони були остаточною формою  для суспільства мирним шляхом боротися за 

реалізацію спільних інтересів і суспільство було свідоме  наслідків дій. 

Ключові слова: Україна, громадяньська непокора, помаранчева революція, революція гідності, суспільний протест 

 

Wstęp. Громадяни незадоволені діями вла-

ди, її політичними діями або законодавчими 

рішеннями можуть висловити свої негативні 

відносини через незорганізовані  або нетради-

ційні політичні дії. Цивільне невдоволення мо-

же приймати різні форми: від письмової пети-

ції, через страйки, демонстрації і закінчуючи 

радикальним самопідпаленням. Гжегож Екіерт 

і Ян Кубік  вказують на існування протестів за 

участю окремих осіб, але в принципі протест є 

колективною дією,  найчастіше має масовий 

характер. [1; c. 151]. Ще однією формою суспі-

льного невдоволення є громадянська непоко-

ра, яка є остатньою спробую суспільства, мир-

ним шляхом добитись виконання важливих 

вимог, пов'язана з усвідомленням порушення 

закону у зв'язку з його несправедливим харак-

тером і готовністю нести наслідки для цих дій. 

Події, що відбулися в Україні на рубежі 

2004-2005, і 2013-2014 були названі револю-

ціями. Перша з них була проявом незадоволен-

ня суспільства  результатами президентських 

виборів, коли перемогу отримав проросійсь-

кий кандидата Віктор Янукович. Громадяни Укра- 

їни вважали, що вибори були фальсифіковані і 

зажадали переобрання президента, так як вони 

вважали, що  переможцем є проєвропейські 

кандидати Віктор Ющенко,  ці події були 

названі «помаранчевою революцією». У свою 

чергу, майже десять років потому українці 

заперечували рішення тодішнього президента 

України В. Януковича, який не підписав угоду 

про асоціацію України з Європейським Сою-

зом. Подія закінчилася кривавим зіткнення на 

лінії громадяни-влада і отримали звання 

„революція гідності”. 

Постановка проблеми. Мета роботи 

полягала, щоб відповісти на питання чи ми 

можемо визначити "помаранчеву революцію" і 

"революції гідності" як вимір громадянської 

непокори в Україні?  Заслуговує на увагу 

також поглянути на ці дві події з точки зору 

амбівалентності українського суспільства. У 

2004 суспільство вимагає скасування результа-

тів президентських виборів (переміг В. Януко-

вич),  а у 2010 знову  вибирає і не вимагає 

скасуванння  результатів.   

У свою чергу, рішення Президента від 

листопада 2013 року не впідписувати  угоду про 

асоціацію України  з ЄС викликало величезне 

невдоволення суспільства. У  роботі  ми зосере-

дились, по перше щоб переконатися, чи україн-

ські революції повинні вважатися громадянсь-

кою непокорою,  по друге  переглянути дії суспі-

льства через призму гібридності українського 

суспільства. М. Прокоп пояснює, що таке сус-

пільство має  одночасно сукупність характерис-

тик активного суспільства (притаманного демо-

кратичним державам) і пасивного суспільства 

(притаманного авторитарним режимам), яке 

незаінтересоване політичним процесом [2]. 

Поняття громадянської непокори.  Грома-

дянська непокора в першу чергу є своєрідним 

суспільним протестом, який є  результатом невдо-

волення суспільства реалізованою владою політи-

кою. Тому характеристику  громадянської непо-

кори потрібно починатися з аналізу суспільного 

протесту.  
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Суспільний протест може бути визнаний 

відповіддю громадян на "зло" в суспільному 

житті. Це глибша явище, ніж, наприклад, нев-

доволення економічною ситуацією. Суспіль-

ний протест повинен мати: а) наміри-причини 

протесту, повинні бути реальною загрозою для 

суспільного блага. Діяльність влади, проти якої 

громадяни повстають є порушенням конкретних 

благ, які є частиною спільного блага. Це діяльні-

сть  по суті позбавлена спонтанності; б) адекват-

ність заходів не можна використовувати неза-

конні засоби протесту, посилання на моральні та 

соціальні норми,  які є прийняті в суспільстві; c) 

обгрунтування вимог -  заходи, вжиті повинні 

давати можливість реалізації цілі [3; c. 81-8]. 

 Легітимність громадянської непокори 

оцінюється на процедурному рівні. Можна 

вказати найбільш важливі елементи, існування 

яких дає  право визначати протест як вимір 

громадяньської непокори: 

1. важливий суспільний інтерес – справа, 

яка є причиною непокори, має визначатися 

конкретною соціальною проблемою; має залу-

чати важливий соціальний інтерес. Непокора є 

інструментом для боротьби з унікальною нес-

праведливістю, але не є інструменитом щоб 

ранити інших;  

2. вичерпання всіх інших форм протесту – 

всі правові та адміністративні можливості 

були вичерпані і не дали нам задовільного 

результату; а рішення нарушити закон 

повинно бути виправдане відсутністю 

правової спроможності (передбачених чинним 

законодавчим і інституційним режимом); 

3. моральний намір, громадянська непокора 

не служить для боротьби за егоїстичні інтере-

си громадянина. Непокора, яка має причину в 

приватних намірах, без важливого соціального 

інтересу кваліфікується як злочин, не є формою 

громадянської опозиції. Ключовим елементом 

непокори є символізація злочину, що означає 

готовність  до можливих правових наслідків; 

4. брак насильства,  протестуючі не вдаю-

ться до насильства. Однак це трапляється, але 

в більшості випадків це непропорційно до 

мети і можливостей. Тим не менш  потрібно 

остерігатися будь-яких актів агресії або 

вандалізму [4; 5]. 

На основі вищесказаного,  розуміння грома-

дянської непокори ми визнаємо як соціальну 

опозицію до дій влади, яка передує здійснен-

ню важливих інтересів для суспільства, є кін-

цевою можливою формою для досягнення ме-

ти.  Тому для визнання дій за громадянську не-

покору необхідно щоб: (а) характер проблеми 

(примат загального інтересу над приватним 

інтересами або  окремих соціальних групах).   

(b) остаточність (не є можливим  законним 

способом досягти мети);  (в) обізнаність про 

наслідки (учасники повністю усвідомлюють 

їхні дії та правові наслідки); d) брак насильс-

тва (суспільство вживає заходів, які зображу-

ють їх незадоволення тільки  мирним шляхох, 

без використання засобів насильства. 

Події в Україні перелому 2004-2005, і 2013-

2014 називаються революціями. Однак, з огля-

ду на класичне визначення концепції револю-

ції, як "насильницьке найчастіше озброєне за-

хоплення влади, що тягне за собою глибокі со-

ціально-економічні зміни [6; c. 281] ми можемо 

задатися питанням, чи дійсно це були революції? 

Перша  властивість для громадянської 

непокори – це суть проблеми, тому що соціа-

льна невдоволення має вирішуватися питання-

ми суспільного інтересу. З огляду на "пома-

ранчеву революцію", в цьому випадку соціа-

льне обурення спровокувало результати друго-

го туру президентських виборів. Тим не менш, 

основною причиною соціального обурення 

має  пов'язання з демократичними цінностями 

і, перш за все, глибоке переконання суспільс-

тва, що вони були порушені. Вибори, як сим-

вол демократії, українці вперше, в історії неза-

лежної України, не визнали їх легітимності  (з 

урахуванням того, що виборчі правопорушен-

ня часто практикують). А революція, яка про-

ходила десять років пізніше, передумовою со-

ціального повстання було невдоволення рі-

шенням Президента В Януковича, підписати 

угоду про асоціацію України з ЄС.  З одного 

боки суспільство знало який вектор зовнішньої 

політики репрезентує президент. Однак причи-

ною било те, що Україна ініціювала справу 

щодо підписання угоди про асоціацію, і 

президент відмовився в останній момент. 

Зважаючи на те, чи  Майдан  в 2004 та 2014 

було остаточними формами реалізації вимог 

суспільства, ми вважаємо, що  так. У першому 

випадку сотні тисяч громадян, які приїхали з 

різних куточків України, показали свої інтере-

си. Це призвело до участі інших країн, щоб 

вирішити цю проблему. На наш погляд, якщо 

суспільство не вийшло тоді на Майдан, не бу-

ло повторення другого туру виборів, збільшен-
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ня залученості інших країн. Аналогічним чи-

ном, у випадку з 2014 революції, ми не віримо, 

що авторитарний президент Янукович вислу-

хав вимоги суспільства, що заявило про готов-

ність інтегруватись з ЄС. Тому  іншого вибору 

у громадян не було [7]. 

З огляду на третій чинник, яким є  усвідом-

лення наслідків вираження громадяньської 

непокори - порушення законів. І перша, і друга 

революція через згромадження тисячів грома-

дян на Майдані були незаконні. Це призвело в 

обох випадках до порушення громадського 

порядку і впливу шляхом збору великої кіль-

кості людей на появу заворушень і т. д. Також 

з огляду на те, що дані «Згромадження» відбу-

лися на головній площі в Києва Майдані Неза-

лежності, що перешкоджало нормальному фун-

кціонуванню столиці.  У першому випадку не бу-

ло насильства і вимоги суспільства були дотри-

мані [8-9].  В обох випадках суспільство було 

свідоме наслідків і в обох випадках свою непо-

кору проявлало мирним шлахом. Однак в 2014 

році не вдалося уникнути трагічних наслідків. 

Висновки. Підсумовуючи, обидві револю-

ції на нашу димки можна розглядати як прояв 

громадянської непокори. Тому що вони несли 

характеристики  непослуху: вони були оста-

точною формою  для суспільства мирним шля-

хом боротися за реалізацію спільних інтересів 

і суспільство було свідоме  наслідків дій. Дві 

революції закінчились бажаними результатами 

для суспільства, проте революція 2014 на 

відмінну револоюції в 2004 році змисила 

українців заплатити дуже велику ціну, якою 

було життя тисяч громадян. 
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Мариана Прокоп, Арлета Грегорович,  

"ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" И "РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА" КАК ПРИМЕР ГРАЖДАНСКОГО 

НЕПОВИНОВЕНИЯ В УКРАИНЕ? 

События, произошедшие в Украине на рубеже 2004-2005, и 2013-2014 были названы революциями. Первая из них явилась проявлением 

неудовлетворенности общества результатами президентских выборов, и получило звание  «оранжевая революция». Почти десять лет 

спустя украинцы не согласились с решением президента Украины В. Януковича, который не подписал соглашение об ассоциации 

Украины с Евросоюзом. Событие закончилось кровавым столкновением на линии граждани – власть и получило звание «революции 

достоинства». Цель работы состояла в том, чтобы ответить на вопросы  мы можем определить «оранжевую революцию» и 

«революцию достоинства» как измерение гражданского неповиновения в Украине?  Две революции  можно рассматривать как 

проявление гражданского неповиновения. Потому что они осуществили характеристики неповиновения: они были окончательной 

формой  общества  в мирным способом  реализавать общие интересы и общество  осознательно последствиями действия. 

Ключевые слова: Украина, гражданское неповиновение, оранжевая революция, революция достоинства, общественный протест 

 

Maryana Prokop,  Arleta Hrehorowicz,  

"THE ORANGE REVOLUTION" AND THE "REVOLUTION OF DIGNITY" AS AN EXAMPLE OF CIVIL DISOBEDIENCE 

IN UKRAINE? 

 The events which took place in Ukraine at 2004-2005, and 2013-2014 were named Revolutions. The first of them was a manifestation of the 

society's dissatisfaction with the results of the presidential elections, was called "The Orange Revolution". Almost ten years later Ukrainians 

did not agree with the decision of the President of Ukraine W. Janukowych, who did not sign the Agreement on Association of Ukraine with 

the European Union. The event ended with a bloody collision on the line of citizens – the power and got the title of "The Revolution of 

dignity." The purpose of the work was to answer questions can we identify the "Orange Revolution" and "the Revolution of dignity" as an 

example of civil disobedience in Ukraine?  The two revolutions can be seen as a manifestation of civil disobedience. Because they carried 

out the characteristics of disobedience: They were the final form for the society peacefully to fight for the realization of common interests 

and society were conscious consequences of action. 

Keywords: Ukraine, citizen disobedience, Orange Revolution, Dignity Revolution, public protest 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ КАСКАДІВ ХААРА 
 

Данна стаття присвячена каскадам Хаара і базується на статті Віола П., Джонс М. «Швидке виявлення об'єктів 

за допомогою розширеного каскаду простих особливостей». Тут описані деякі тонкощі навчання каскадів, які не 

були описані в оригінальній статті. Зокрема, це метод перебору порогів слабких класифікаторів, а також 

оптимізований метод побудови каскада класифікаторів. Тренованиц каскад Хаара, приймаючи на вхід зображення, 

визначає, чи є на ньому потрібний об'єкт, тобто виконує задачу класифікації, розділяючи вхідні дані на два класи (є 

іскомий об'єкт, немає іскомого об'єкта). Правильно тренований  каскад Хаара має хорошу швидкість виконання 

класифікації, а також високу стійкість до різного роду відхилень. Перш за все даний спосіб був призначений для 

виявлення осіб, проте його можна використовувати і для виявлення інших об'єктів. 

Ключові слова: розпізнавання образів, машинне навчання, класифікація, обробка образів. 

 

Тренований каскад Хаара [1], приймаючи на 

вхід зображення, визначає, чи є на ньому 

шуканий об'єкт, тобто виконує завдання 

классифікации, розділяючи вхідні дані на два 

класи (є шуканий об'єкт, немає шуканого об'єкта). 

Правильно навчений каскад Хаара має хо-

рошу швидкість виконання класифікації, а та-

кож непогану стійкість до різного роду відхи-

лень. Спочатку даний спосіб був призначений 

для розпізнавання облич, однак його можна ви-

користовувати і для виявлення інших об'єктів. 

Ознаки Хаара. Ознака Хаара є набором 

прямокутних областей зображення, що прими-

кають один до одного і розділені на дві групи. 

Можливих ознак Хаара безліч (різноманітні 

комбінації областей різної ширини і висоти з 

різними позиціями на зображенні). Початковий 

набір ознак залежить від реалізації і конкретного 

завдання. 

Щоб обчислити значення конкретної ознаки 

Хаара для будь-якого зображення, треба склас-

ти яскравість пікселів зображення в першій і 

другій групах прямокутних областей окремо, а 

потім відняти від першої отриманої суми дру-

гу. Отримана різниця і є значення конкретної 

ознаки Хаара для даного зображення: 

 
де vjk  - яскравість пікселя з координатами 

[j,k], ai  - сума яскравостей пікселів в i-й галузі 

першої групи, bi - сума яскравостей пікселів в 

i-й галузі другої групи, h - значення ознаки 

Хаара для цього зображення, hai , wai , hbi  та 

wbi  - висота і ширина i-х областей першої і 

другої груп відповідно, yai і xai , ybi і xbi  - 

зміщення по осі y і x i-х областей першої і 

другої груп, а Na и Nb - кількість областей в 

першій і другій групах. 

Алгоритм AdaBoost. Для вибору ознак, 

найкраще класифікуючих зображення, викори-

стовується алгоритм AdaBoost (adaptive 

boosting). Цей алгоритм запропонували Йован 

Фройнд (Yoav Freund) і Роберт Шапіро (Robert 

E. Schapire) [2]. Даний алгоритм побудований 

на ідеї, що з великого числа простих способів 

класифікації (званих слабкими класифікато-

рами) можна скласти новий спосіб, який 

виконує цю задачу набагато ефективніше. 

Слабкий класифікатор - це функція, яка 

приймає на вхід зображення, обчислює зна-

чення відповідного їй ознаки Хаара для цього 

зображення і порівнює це значення з порогом, 

повертаючи або 0, або 1. 
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де θi - поріг, x - вхідне зображення, fi(x) - 

значення відаовідної ознаки Хаара для 

зображення x, pi  - напрямок знака нерівності, 

а hi(x) - слабкий класифікатор. 

Даний алгоритм перебирає всі можливі 

слабкі классіфікатори і вибирає ті, які допуска-

ють найменше помилок. Після вибору черго-

вого слабкого класифікатора ваги перерозподі-

ляються так, що невірно класифіковані зобра-

ження починають сильніше впливати на зна-

чення помилки. Нижче наведемо повний 

алгоритм.  

Вхідні дані: 

hi  - i-а ознака Хаара (з усіх можливих);  

Ei  - i-й навчальний приклад; 

yi  - 0, якщо i-й навчальний приклад 

негативний, і 1, якщо i-й навчальний приклад 

позитивний; 

n - кількість навчальних прикладів.  

Змінні: 

wi- вага, відповідний i-му навчальному 

наприклад; 

θi  і pi  - поріг і напрямок знака нерівності для i-го 

ознаки Хаара, що дають найменшу помилку; 

ǫ(hi)  - помилка i-го слабкого класифікатора; 

hi - слабкий класифікатор, обраний на i-й ітерації; 

βi  - мінімальне значення помилки слабкого 

класифікатора на i-й ітерації, представлене в 

іншій формі (для оптимізації обчислень і 

економії місця на папері). 

Вихідні дані(результат): 

 Ініціалізувати ваги навчальних 

прикладів:  wi, hi, βi  

 
де m - число негативних прикладів, а l - 

число позитив- них прикладів. 

2.  Для t = 1, ..., C: 

(a) Нормалізувати ваги навчальних 

прикладів: 

 
 (b) Знайти для кожної ознаки Хаара такі 

параметри, щоб слабкий класифікатор дав 

найменшу помилку: 

 
 (c) Hайти класифікатор з найменшою 

помилкою: 

 
де n - номер слабкого класифікатора, що дає 

найменшу помилку. 

(d) Оновити ваги навчальних прикладів: 

 
1. Підсумковий сильний класифікатор: 

 
Отриманий сильний класифікатор вже 

здатний виконувати задачу класифікації, хоч і 

дуже повільно. Значення ai = log 1 βi    далі. 

буде розглядатися як «коефіцієнт i-го слабкого 

класифікатора». 

Каскад класифікаторів. Якщо зменшувати 

значення порога сильного класифікатора, 

зменшується кількість помилкових негативних 

спрацьовувань (невірно класифікованих хоро-

ших прикладів) і збільшу-ється кількість по-

милкових позитивних (невірно класифікова-

них поганих прикладів). Таким чином, навіть 

якщо сильний класифікатор складається з ма-

лої кількості слабких класифі-каторів, знижу-

ючи поріг ціною більшого числа помилкових 

позитивних спрацьовувань, можна звести до 

мінімуму кількість помилкових негативних. 

Використовуючи цю властивість, зі знайдених 

слабких класифікаторів можна скласти каскад, 

який є набором сильних класифікаторів (зва-

них стадіями), через які послідовно проходить 

перевіряється зображення. 

Нижче наведено алгоритм, описаний в 

статті Пола Віоли і Майкла Джонса. 
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C - число доступних слабких класифікаторів; 

Ci - число слабких класифікаторів на i-й стадії; 

Θi - поріг на i-й стадії; 

s - номер поточної стадії; 

φ - заданий наперед значення; 

Pi  і Ni  - частка помилкових позитивних і 

хибних негативних спрацьовувань i-й стадії 

відповідно; 

Ai - коефіцієнт i-го слабкого класифікатора. 

1. Встановити поточної стадією першу, 

зробивши число слабких клас-сіфікаторів на 

ній рівним 1: 

s = 1, Cs  = 1.                                        (15) 

2. Встановити для поточної стадії такий 

поріг, щоб все положи- тільні приклади 

класифікувалися вірно: 

встановити Θs такий, що Ns = 0.       (16) 

3. Якщо частка помилкових позитивних 

спрацьовувань поточної стадії більше φ, збіль-

шити число слабких класифікаторів на ній, в 

іншому випадку зробити поточної наступну 

стадію, установив на ній число слабких 

класифікаторів дорівнює кількості слабких 

класифікаторів попередньої, збільшеному на 1: 

 
4. Якщо число слабких класифікаторів на 

поточній стадії менше числа доступних 

слабких класифікаторів або частка 

помилкових доспрацьовувань дорівнює 0, 

перейти до пункту 2: 

Якщо Cs < C  або Ps = 0, перейти до  пункту 2.                       

                                                                           (18) 

5. Повернути стандартний поріг останньої 

стадії, якщо вихід з циклу стався через те, що 

закінчилися доступні слабкі класифікатори: 

 
Швидка побудова каскаду. У другому 

пункті зазначеного вище алгоритму мається на 

увазі, що необхідний поріг шукається перебо-

ром. На практиці це не дуже ефективно. Однак 

за допомогою спрощеного варіанту оптиміза-

ції, использовавшейся для знаходження поро-

гів слабких класифікаторів, можна звести ви-

трати часу на побудову каскаду до мінімуму. 

Для того щоб застосувати цей метод, треба 

змінити умови, при яких поріг вважається 

найкращим. Також слід врахувати, що у 

пороги сильного класифікатора фіксоване 

напрямок знаку нерівності (>). Для слабкого 

класифікатора поріг вважався найкращим, 

якщо сумою ма ваг невірно класифікованих 

прикладів була мінімальною. У сильних же 

класифікаторах найкращий поріг той, при 

якому вірно класифікуються всі хороші при-

клади, а також максимальне число негативних. 

Значення, яке порівлюється з порогом 

сильного класифікатора, є сумою коефіцієнтів 

тих класифікаторів, які вірно класифікували 

вхідне зображення. 

 
де C - число доступних слабких 

класифікаторів, ai  - коефіцієнт i-го слабкого 

класифікатора, hi  - i-й слабкий класифікатор, а 

E - вхідне зображення. 

Отже, щоб всі хороші приклади були 

класифіковані  вірно, поріг повинен бути 

менше найменшою серед усіх таких сум для 

хороших прикладів. З огляду на те , що чим 

поріг нижче, тим більше поганих прикладів 

буде розцінена невірно, умова варто змінити 

так: поріг повинен бути менше найменшою 

серед усіх таких сум для хороших прикладів 

на найменше можливе значення. 

За такої умови, на відміну від порогів слабких 

класифікаторів, не потрібно ні сортування, ні 

перевірки обраного порога. Тепер можна 

оптимізувати обчислення сум для хороших 

прикладів. Для цього слід звернути увагу на той 

факт, що за будь-якої нової ітерації число 

слабких класифікаторів на поточній стадії на 1 

більше, ніж на попередній. Тоді замість того, 

щоб кожен раз обчислювати суму заново, можна 

зробити додатковий масив (для кожного доброго 

прикладу - відповідний елемент масиву) і при 

кожній ітерації додавати туди необхідні 

складові. Нижче наведено алгоритм з 

урахуванням всіх описаних оптимізацій: 

C - число доступних слабких класифікаторів; 

h ̇i  - i-й слабкий класифікатор; 

Ci  - число слабких класифікаторів на i-й стадії; 

Θi  - поріг на i-й стадії; 

s - номер поточної стадії; 

φ - заданий наперед значення; 

Pi   і  Ni  - частка помилкових позитивних і 

хибних негативних спрацьовувань i-й стадії; 
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gi - i-й хороший приклад; 

ai  - коефіцієнт i-го слабкого класифікатора; 

Si  - i-а  комірка додаткового масиву, 

відповідна i-му хорошому прикладу; 

δ - мінімальне можливе число, яке можна 

відняти від зменшуваного. 

1. Поставити кожному елементу додатко-

вого масиву значення 0: 

 Si  =  0.                                          (21) 

2. Встановити поточною стадією першу, 

зробивши число слабких класифікаторів на ній 

рівним 1: 

    s = 1, Cs = 1.                                   (22) 

3. Для всіх хороших прикладів: якщо 

останній класифікатор поточної стадії класифі-

кував приклад вірно, додати коефіцієнт цього 

класифікатора до значення у відповідній до 

прикладу комірці додаткового масиву: 

    S i = S i + h ̇ C s ( g i ) .               (2 3) 

4. Поставити порогу поточної стадії зна-

чення, менше найменшого елемента додатко-

вого масиву на мінімально можливе число: 

Θs =min(Si)−δ.                            (24)  

5. Якщо частка помилкових позитивних 

спрацьовувань поточної стадії більше φ, 

збільити число слабких класифікаторів на ній, 

в іншому випадку зробити поточної наступну 

стадію, встановивши в ній число слабких 

класифікаторів яке дорівнює кількості слабких 

класифікаторів попередньої, збільшеному на 1: 

  якщо Ps > φ , тоді Cs = Cs + 1,  

 інакше s = s + 1 ,  Cs = Cs−1 + 1.     (25) 

6. Якщо число слабких класифікаторів на 

поточній стадії менше числа доступних слаб-

ких класифікаторів або частка помилкових 

додатніх спрацьовувань дорівнює 0, перейти 

до пункту 2. 

7. Повернути стандартний поріг останньої 

стадії, якщо вихід з циклу стався через те, що 

закінчилися доступні слабкі класифікатор.  
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Карпович А.В., 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ КАСКАДОВ ХААРА 

Данная статья посвящена каскадам Хаара и базируется на статье Viola P., Jones M. «Rapid Object Detection using a 

Boosted Cascade of Simple Features». Здесь описаны некоторые тонкости обучения каскадов, которые не были 

описаны в оригинальной статье. В частности, это метод перебора порогов слабых классификаторов, а также 

оптимизированный метод построения каскада классификаторов. Обученный каскад Хаара, принимая на вход 

изображение, определяет, есть ли на нем искомый объект, т. е. выполняет задачу классификации, разделяя 

входные данные на два класса (есть искомый объект, нет искомого объекта). Правильно обученный каскад Хаара 

имеет хорошую скорость выполнения классификации, а также неплохую устойчивость к разного рода 

отклонениям. Изначально данный способ был предназначен для обнаружения лиц, однако его можно использовать и 

для обнаружения других объектов. 

Ключевые слова: распознавание образов, машинное обучение, классификация, обработка изображений. 

 

Karpovych Ar., 

HAAR CASCADE TRAINING SPECIFICATIONS 

This article describes Haar cascades and based on article by Paul Viola and Michael Jones. Here is described some features, 

that weren’t decsribed in the original article. In particular, this is a weak classifier’s threshold choosing and also optimized 

method of building the cascade of classifiers.  

Trained Haar cascade, taking an input image, determines whether the object is on it, that is, it performs the task of classifying, 

dividing the input data into two classes (there is a required object, there is no object sought). 

A properly trained Haar cascade has a good rate of performance of the classification, as well as a good resistance to various 

kinds of deviations. Initially, this method was designed to detect faces, but it can also be used to detect other objects. 

Keywords: pattern recognition, machine learning, classification, image processing. 
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ВПЛИВ ПРИКЛАДЕНОЇ НАПРУГИ НА РОЗКИСЛЕННЯ КИСЛОЇ 

МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ 
 

З огляду на доцільність використання вторинних продуктів виробництва молочної промисловості, було обрано 

молочну сироватку в якості об’єкта дослідження. Оскільки сиру сироватку не можна використовувати у сирому 

вигляді, покращення властивостей сирної сироватки зазвичай проводиться з допомогою процесу електродіалізу із 

застосуванням стандартної напруги у 10 В. У цій роботі використовувались різні напруги від 15В до 30В. Спершу 

кислотна сироватка була отримана з підприємства у Чеській Республіці, після чого була оброблена до 

нанофільтрованої сироватки. Після того було проведено п'ять дослідів електродіалізу, застосовуючи різні напруги. 

Під час та після експериментів вимірювалось декілька параметрів, які вказані у таблицях у розділі результатів. 

Отриманні дані показали, що середній рівень напруги 20 В є найбільш вигідним з використанням такого типу 

нанофільтрованої сироватки. При 20В продукт може бути отриманий з меншим енергоспоживанням (118% від 

стандартної напруги), і електродіаліз реалізовано за короткий час (зменшення на 39%). При збільшенні напруги 

тривалість електродіалізу зменшується. 

Ключові слова: електродіаліз, нанофільтрація, кисла сиворотка, молочна кислота, демінералізація. 

 

Постановка проблеми: Внаслідок збіль-

шення виробництва молочних продуктів також 

збільшуються переробки вторинної молочної 

сировини. В процесі виготовлення сиру отри-

мують кінцевий продукт і сироватки в співвід-

ношенні 15 до 85. Актуальність переробки 

сироватки пояснюється декількома точками: 

1. Раціоналізація використання молочних 

вторинних продуктами. Значний вміст складо-

вих частин молока, що переходить в кислу 

сироватці, може бути використаний у подаль-

шому технологічному процесі. 

2. Економічна вигода. Сире молоко 

складається з 85% сироватки, а останнє має 

нульову початкову вартість, що є перевагою 

цієї сировини. 

3. Екологічна проблема. Скид сироватки в 

чистому вигляді забруднює стічні води, а 

вартість утилізації перевищує вартість 

обробки сироватки. 

Аналіз наукових публікацій: З огляду на 

склад і властивості молочної сироватки були 

розроблені способи її застосування і обробки: 

1. Виробництво конденсованих та 

концентрованих продуктів (суха сироватка, 

молочний цукор, концентрат сироваткового 

білка, сироватковий концентрат); 

2. Використання як сировини для молочних 

продуктів; 

3. Використання як сировини для 

виробництва молочних кондитерських 

виробів, напоїв; 

4. Використання як добавки до кормів. 

Залежно від типу кислотної сироватки 

застосовуються різні методи її обробки. Однак 

найбільш ефективним є виробництво сухої 

сироватки. Для зменшення економічних 

витрат спочатку використовується технологія 

концентрації та конденсації. 

Проблема використання сирної сироватки 

полягає в підвищеній кислотності (pH = 4,6 - 

4,7), що ускладнює використання сироватки як 

сировини. Кисла сироватка вимагає негайної 

обробки через високий вміст лактози, який в 

ферментованій сироватці призводить до 

утворення молочної кислоти та зростання 

титрованої кислотності. Сучасні технології 

дозволяють регулювати склад і властивості 

вторинної сировини під час її обробки. Це 

робить можливим застосування кислих 

сироваток. Мембранні процеси широко 
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поширені при обробці вторинної молочної 

сировини. Нанофільтрація є однією з найбільш 

ефективних з них. 

Нанофільтрація - це баромембранний 

процес, який здійснюється при тиску 3-20 бар, 

при якому концентруються мінеральні 

речовини, білкові та вуглеводні компоненти. 

Мембрани затримують більшість двовалентних 

іонів і передають моновалентні. Таким чином, 

отриманий пермеат являє собою водний 

розчин солей з низькою концентрацією і в 

отриманому ретентаті початкова концентрація 

сухих речовин зменшується в 16% разів, що 

показано в таблиці 1. Після обробки 

сироватки, яка має вихідний вміст сухих 

речовин на рівні 18% ми отримали кінцевий 

продукт з вмістом твердих речовин 15%. Вміст 

золи також зменшується до 1%, а кислотність 

становить 10 ± 0,5◦С. 

Одним із методів розкислення є електро-

діаліз. Електродіаліз - це процес зміни концен-

трацій позитивно і негативно заряджених 

іонів, розчинених у воді, який здійснюється 

через вплив на електричне поле. Цей процес є 

можливим завдяки спеціальній конституції, 

коли пермеселективні мембрани розташовані 

між двома електродами. Коли позитивно за-

ряджений іон (катіон) починає переходити до 

негативно зарядженого електроду (катода), він 

проходить через катіон-селективну мембрану і 

затримується аніон-селективною. Зворотний 

процес відбувається, коли аніон (негативно 

заряджений іон) переміщується до анода 

(позитивно заряджений електрод). Спочатку 

одна з отриманих камер заповнена кислотною 

сироваткою (ділуатом), а інша камера заповне-

на концентратом. Таким чином створюються 

два потоки, де іони з діалуату проходять у 

концентрат. 

Загалом, демінералізація сироватки на 

основі ЕД використовує класичну конфігура-

цію мембран, де кожна ячейка відділяється 

катіонообмінною мембраною (CEM) з одного 

боку, а AEM - з іншого [4, с. 4]. Розглядаючи 

електродіаліз як спосіб зниження кислотності 

сиру сироватки слід зазначити, що важливі 

фактори, що впливають на якість і швидкість 

процесу є: початковий склад ділуату і 

концентрату, бажаний рівень розкислення і 

напруга, прикладена до електродів. Продовжу-

ючи висолення (більше 80%), з одного боку, 

титрована кислотність зменшується, а з іншого 

боку - продуктивність різко зменшується, так що 

процес повинен бути проведений при більш 

високій напрузі [3, с. 56]. 

Швидкість транспортування іонів обмежу-

ється швидкістю їх транспорту через мембра-

ну. На певному рівні потоку транспортна 

швидкість через мембрану стає вищою, ніж 

дифузія через ламінарний пограничний шар 

(дифузійний шар) на поверхні мембрани. 

Це значення електричного струму назива-

ється граничним струмом. Досягаючи гранич-

ного струму, концентрація катіонів на поверх-

ні катіоннообмінної мембрани або аніонів на 

поверхні аніонообмінної мембрани стає нулем. 

Електричний опір ділуату різко зростає внас-

лідок нестачі іонів, а розщеплення води відбу-

вається на поверхні мембрани для отримання 

іонів [5, с. 1]. 

Мета: розкислення сирної сироватки із 

застосуванням різної напруги; 

Методи: 

Реагенти 

Всі матеріали (NaNO3, HNO3, NaOH) були 

аналітично чисті та придбані у Penta (Чеська 

Республіка). Демінералізована вода, що вико-

ристовувалась у експериментах була пригото-

вана на MemBrain Ltd., (Stráž pod Ralskem) 

зворотнім осмосом (k < 10 μS cm-1). Аніонні та 

катіонообмінні смоли, що використовуються 

для одержання мембран, були придбані у 

Purolite (США). Сильними основними четвер-

тинними амонійними групами та групами 

сульфонової кислоти є іонообмінники відпо-

відно в аніоні та катіонообмінних мембранах. 

Нанофільтрована кисла молочна сироватка 

(NFW) була отримана при виробництві сиру та 

надана молочною фабрикою MADETA (м. 

Jindřichův Hradec, Чеська республіка), яка спе-

ціалізується на виробництві десертів на основі 

молока, а також виробляє йогурти, кисломо-

лочні продукти, сир та йогуртовий десерт. 

Мембрани 

Аніон- (AM-Pes) і катіон- (СМ-Pes) 

іонообмінні мембрани були комерційними 

мембранами, які були зроблені в MemBrain 

Ltd., (Stráž pod Ralskem). Гетерогенні 

мембрани одержували шляхом екструдування 

суміші іонообмінної смоли з поліетиленовим 

гранулятом у заданому співвідношенні. Мембра-

ни були підсилені шляхом пропускання поліпро-

піленової суміші при 150°С та 50 атм для по-

ліпшення їх хімічної та механічної стабільності. 
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Аніонообмінні мембрани містять сульфаніла-

мідну групу, з'єднану з четвертинним амонієм як 

функціональну групу, а катіонні обмінні 

мембрани мають R-SO3- групу як 

катіонообмінник. 

Обладнання 

Електродіаліз проводився на пілотній уста-

новці EDR-Z/10-0.8 MemBrain Ltd., (Stráž pod 

Ralskem). Конфігурація, яка використовува-

лась для електродіалізу сироватки зображення 

на схемі 1, електродний розчин та ділуат 

циркулювали через стек протягом ЕД, 

електропровідність концентрату підтримува-

лась на рівні менше ніж 15 mS cm−1 додаван-

ням демінералізованої води (система feed and 

bleed). 

 
Схема 1: ЕД конфігурація 

 

pH та електропровідність розчинів вимірю-

вались SenTix® 940 зі скляним електродом та 

електропровідною камерою TetraCon 925 

відповідно. Проби, що відбирались, вимірюва-

лись WTW multi 3420. Необхнідно зазначити 

що електропровідна камера також була облад-

нана температурним сенсором, для контролю за 

проведенням процесу за нормальних умов. 

Розчини проходили через систему за допо-

могою peristaltic pump Heidolph (PD 5001, 

Germany). Титрування проводилось з викорис-

танням Titroline Alpha Plus (Schott instrument, 

Germany). Рефрактометричні сухі речовини 

визначались за допомогою винного рефракто-

метра. Густина вимірювалась денсиметром.  

Визначення концентрацій різних розчинів 

Титрована кислотність відповідно до Soxhlet-

Henkel обраховувалась як відношення кількості 

мл 0.25 M NaOH який був використаний для 

титрування 100 мл проби, використовуючи 

фенолфталеїн як індикатор. Вміст лактози 

визначався поляриметром (Krüss Optronic, 

Germany). Оптично активні компоненти крім 

лактози були заблоковані додаванням калію 

фероціаніду та цинк сульфату. 

 Результати: Сирна сироватка є вторинним 

продуктом виробництва сиру, у якій міститься 

до 70% лактози, до 22% казеїну та до 95% 

сироваткових протеїнів сирого молока. Також, 

сироватка містить всі незамінні амінокислоти 

та органічні кислоти. 

Розчинність солей, утворених мінеральни-

ми речовинами, такими як Ca, Mg, P та S, 

значною мірою залежить від рівня кислотності 

розчину (рН). При рН = 6,5-6,7 Ca, Mg, P та S у 

формі нерозчинних сполук пов'язані з білком і 

повністю перетворені в коагулят або концен-

трат. При кислотності 4,5-4,7 ці елементи на-

бувають розчинності і переходять від білкових 

сполук до сполук з молочною кислотою, тобто 

в кислу сироватку. Залишаються 3 макроеле-

менти: Na, K, Cl які присутні у продуктах 
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харчування в концентрованому стані і в 

процесі екстракції білка з молока переходять в 

кислу сироватку. 

Вміст солей у сирній сироватці наступний: 

Ca = 103.0 мг; Fe = 0.1 мг; Mg = 10.0 мг; P = 

78.0 мг; K = 143.0 мг; Na = 48.0 мг; Zn = 0.4 мг; 

Se = 1.8 мкг. 

 

Таблиця 1: Properties of the feed and ED product 

Parameter Unit Acidic whey ED product % Reduction 

pH - 4.28 5.15 20.3 

Conductivity mS.cm-1 7.60 0.67 91.2 

Ash % 1.41 0.12 91.4 

Ash ODB % 7.97 0.85 89.3 

Total solids % 17.53 14.56 16.94 

Titratable acidity ºSH 81.17 10.03 87.64 

Lactose g/kg 144.9 142.9 1.38 

Lactates mg/l 10606 661.8 93.8 

 

Таблиця 2: The ED efficiency for different samples of whey 

Voltage  
mS.cm-1 

J 

g.m-2.h-1 

CF 

kg.m-2.h-1 

AF 

Wh.kgF
-1 

10 1.0 48.80 3.92 8.27 

15 1.0 60.90 4.93 13.38 

20 1.0 77.68 6.24 18.10 

25 1.0 68.06 5.70 23.82 

30 1.0 68.85 5.61 28.12 

 

Висновок: pH, електропровідність, вміст 

золи, загальна кількість сухих речовин, 

титрована кислотність, а також вміст лактози і 

лактатів початкової кислої сироватки та ЕД 

продукту представлені в таблиці 1. титрована 

кислотність знизилася на 87,64% в продукті 

ЕД зі рівнем демінералізації 90%. Це можна 

пояснити зменшенням концентрації лактатів. 

 
Схема 2: Lactates removal 

 

Слід зазначити, що переважно відбувається 

відсолення лактатів, ніж молочної кислоти, що 

пояснюється кращою розчинністю лактатів у 

порівнянні з молочною кислотою. При прове-

денні ЕД провідність зменшується на 91,2%, а 

значення рН зростає з 4,28 (нанофільтрована 

кисла сироватка) до 5,15 (Д90 кисла сироват-

ка) після ЕД. Підвищення значення рН не було 

досягнуто через високий вміст дисоційованих 

органічних кислот. Значна зміна вмісту золи 

(зменшення на 91,4%) обумовлена ЕД, оскіль-

ки відбувалась міграція катіонів та аніонів від 

ділуату до концентрату та завдячуючи високій 

концентрації органічних та неорганічних спо-

лук. Це призводить до зменшення TS% 

(загальних сухих речовин) - до 16,94%. 
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Енергоспоживання та ЕД потужності для 

ЕД90 при застосуванні різної напруги пред-

ставлені у Таблиці 2. При збільшенні передачі 

іонів і посилення напруги відповідно збільшу-

ється тривалість процесу. Тривалість за 

стандартної напруги ЕД становила 270 хвилин. 

Коли прикладена напруга збільшується до 20 

В, кінцевий ЕД продукт отримується за 165 хв, 

що на 39% швидше, ніж зі стандартною 

напругою (10 В). Прискорення процесу впли-

нуло на споживання енергії процесу: при до-

даванні напруги зростає споживання енергії. 

Збільшення споживання енергії на 240% нез-

начно збільшує масовий потік речовини через 

мембрану (41%). Можна відзначити, що 

збільшення напруги посилює перенесення 

іонів і зменшує тривалість ЕД на 27,8%. Найви-

щий бал ЕД склав 6,24 g.m-2.h-1, що відповідає 

найвищій швидкості потоку речовини через 

мембрану. Ці показники були отримані при 

застосуванні напруги 20В. При 20 В бажаний 

продукт може бути отриманий з меншим 

енергоспоживанням (118% від стандартної 

напруги), і ЕД реалізовано за короткий час 

(зменшення на 39%). Можна зробити висновок, 

що 20В є найбільш вигідною напругою, яка 

подається на електроди. 
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B. M. Nyemchuk, M. R. Yakovleva, A. Merkel, O. V. Dymar 

EFFECT OF APPLIED VOLTAGE ON THE DEACIDIFICATION OF ACIDIC WHEY 

The improvement of cheese whey characteristics usually is hold by ED with applying standart voltage of 10V. In this work, 

various voltages from 15V to 30V were used. First, acid whey was obtained from the enterprise of Czech Republic and then it 

was processed to nanofiltrated whey. After it has done five series of ED applying different voltage levels. The results showed 

that medium voltage level 20V is the most advantageous with using such type of NF whey. At 20V product can be obtained 

with lower energy consumption (118% of the standard voltage) and ED was realized in a short time (decrease for 39%). By 

increasing voltage duration of ED was reduced. 

Keywords: electrodialysis, nanofiltration, acid whey, milk acid, demineralization. 

 

Б. М. Немчук, М. Р. Яковлева, А. Меркель, О. В. Дымар 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧЕЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА РАСКИСЛЕНИЕ ТВОРОЖНОЙ СЫРОВАТКИ 

Улучшение свойств сырной сыворотки обычно проводится процессом електродиализа с применением 

стандартного напряжения в 10 В. В этой работе использовались различные напряжения от 15В до 30В. Сначала 

кислотная сыворотка была получена из предприятия в Чешской Республике, после чего была обработана до 

нанофильтрованой сыворотки. После этого было проведено пять серий ЭД, применяя различные напряжения. 

Результаты показали, что средний уровень напряжения в 20 В является наиболее выгодным с использованием 

такого типа нанофильтрованой сыворотки. При 20В продукт может быть получен с меньшим 

энергопотреблением (118% от стандартного напряжения), и ЭД реализовано за короткое время (уменьшение на 

39%). При увеличении напряжения продолжительность ЭД уменьшается. 

Ключевые слова: электродиализ, нанофильтрация, кислая сыроватка, мололчная кислота, деминерализация. 
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АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ В КОГНІТОСФЕРІ УКРАЇНСЬКОЇ 

МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ 
 

У статті зроблено огляд наукової літератури, присвяченої процесам синтаксичного термінотворення, розглянуто 

основні теоретичні засади синтаксичного термінотворення, розглянуто поняття “терміноелемент”, “ідеальна 

та оптимальна довжина терміна”, перераховано всі основні способи термінотворення, розглянуто взаємозв’язок 

між поняттям і судженням, витлумачено термін “судження”.  

Ключові слова: терміносполучення, терміноелемент, синтаксичний спосіб термінотворення, термінотворчі 

моделі, когнітивні моделі, кореляція, атрибутивне словосполучення, атрибутивні судження. 

 

Процеси термінотворення вже неодноразово 

були предметом дослідження багатьох мово-

знавців. На сучасному етапі існує велика кіль-

кість праць традиційного / терміноцентричного 

спрямування, присвячених процесам і морфо-

логічного, і синтаксичного термінотворення. Серед 

основних способів термінотворення дослідни-

ки виділяють словоскладання, лексикалізацію 

словосполучень, абревіацію, усічення, телес-

копію, нанизування. У цьому аспекті розрізня-

ють прості терміни (утворені додаванням до 

кореня чи основи одного або кількох терміно-

елементів-афіксів), складні терміни (утворені 

поєднанням слів чи основ) та складені термі-

ни, або терміни-словосполучення. Окремі дос-

лідники диференціюють складні терміни на 

композити й терміни-юкстапозити. Серед 

складених термінів виділяють полікомпо-

нентні терміносполуки, що не є, на думку дос-

лідників, нормальним явищем через громіздку 

структуру, яка частково вже містить у своєму 

складі дефініцію. Учені переконані, що в 

процесі термінотворення важливо зважати на 

точність і стислість терміна, а також врахову-

вати ідеальну та оптимальну довжину терміна.  

У цьому контексті В. М. Лейчик, аналізу-

ючи формальну структуру терміна, зазначає, 

що необхідно враховувати  таке поняття як 

“терміноелемент”, що дає підстави ввести 

поняття “ідеальна та оптимальна довжина 

терміна”, де ідеальна довжина терміна – це 

така довжина, за якої кожний терміноелемент 

позначає одне поняття із системи понять тієї 

чи тієї галузі. Учений дійшов висновку, що у 

сфері термінотворення діють ті ж самі законо-

мірності, що й у сфері творення загальновжи-

ваних слів, проте в термінотворенні деякі спо-

соби мають перевагу, а інші відходять на зад-

ній план. Дослідник виділяє такі основні спо-

соби термінотворення: словоскладання, лексикалі-

зація словосполучень, абревіація, усічення, те-

лескопія, нанизування, зазначаючи що значна 

кількість термінів у тих чи тих терміносистемах 

представлена словосполученнями [3, с. 40−45].  

О. В. Чуєшкова, досліджуючи неоднослівну 

номінацію термінопонять, говорить, що особ-

ливу увагу протягом останнього часу приді-

ляють найпродуктивнішим (дво- та трикомпо-

нентним) моделям термінів-словосполучень. 

Проте дослідниця вважає за необхідне здійс-

нити також і аналіз багатокомпонентних тер-

міносполучень. До таких, за її словами, нале-

жать терміносполучення, які містять чотири й 

більше компонентів. Проте вони, за спостере-

женнями О. В. Чуєшкової, є малопродуктив-

ними. Дослідниця слушно зауважує, що  дери-

ваційною базою для творення багатокомпо-

нентних терміносполучень є словосполучення з 

меншою кількістю компонентів. Зокрема, моделі 

чотирикомпонентних терміносполучень творяться 

шляхом ускладнення трикомпонентних. Проте 

О. В. Чуєшкова вважає, що наявність полікомпо-

нентних терміносполучень не можна вважати нор-

мальним явищем через їх громіздку структуру. 

На думку дослідниці, дуже часто межі тер-

міносполучень настільки розширюються, що 

до них відносяться цілі вислови. Як результат, 

за О. В. Чуєшковою, з’являється модель тер-
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мінів-описів, яким неможливо дати дефініцію, 

оскільки вона фактично вже міститься в 

самому терміні. Дослідниця вважає, що одним 

зі шляхів розв’язання цієї проблеми є нама-

гання визначити допустиму кількість компо-

нентів аналітичних термінів, але, на її думку,  

формальний підхід у питанні з’ясування опти-

мальної кількості компонентів, які входять до 

складу терміносполучення не може бути дос-

татнім. О. В. Чуєшкова переконана, що відпо-

віді на питання, яка кількість компонентів у 

терміносполученні є нормальною, а яка – ні, не 

існує. Дослідниця також говорить про 

проблему “точності” й “стислості” терміна, 

визначаючи точність як необхідний критерій 

терміна, а стислість – бажаний, але не обов’яз-

ковий  [6, с. 95–98]. Такої ж думки дотри-

мується й В. П. Даниленко, який наголошує, 

на тому, що велику кількість складників не 

можна вважати за норму. Такі терміни не є 

типовими, а швидше аномальними [2, с. 133].  

Проблемою творення складних терміно-

логічних єдностей займається Р. І. Стеванович, 

яка зосереджує увагу на термінологічних 

словосполученнях із прикметником у препо-

зиції до ключового терміна. Такі атрибутивні 

словосполучення, на думку дослідниці, мо-

жуть бути або обмежувальними (означення 

обмежує, звужує значення означуваного сло-

ва), або описовими (означення навпаки, допов-

нює значення означуваного слова) [4, с. 344–348].  

Предметом нашого дослідження є кореля-

ція когнітивного й номінативного потенціалів 

термінотворчих моделей НСКД – структур, які 

мають узагальнене лексико-категорійне значен-

ня і можуть мати різну лексичну семантику. 

Виходячи з твердження, що похідне слово 

позначає поняття, яке формується на основі 

судження (форми мислення, в якій засобами 

ствердження чи заперечення розкриваються 

зв’язки предметів з їх властивостями або 

відношення між предметами чи множинами 

предметів) [5, с. 60], на нашу думку, цілком 

правомірно застосовувати його й до складених 

понять, що утворилися не морфологічним, а 

синтаксичним способом, адже не лише слово, 

а й сполучення слів номінують поняття, 

сформовані на основі судження. Кожне з 

понять, що їх називають терміносполучення 

даної когнітосфери, витворилось на основі 

атрибутивного судження, яке має власну 

структуру: суб’єкт судження (поняття про 

предмет думки), предикат судження (поняття 

про властивість предмета думки) та зв’язка 

судження (зв’язок між суб’єктом та предика-

том) [5, с. 62]; й може бути умовно розкладене 

на два компоненти когнітивної моделі: понят-

тя про предмет думки (фізичну чи юридичну 

особу; людину або організацію) та поняття про 

властивість, яка належить предметові думки 

(сферу діяльності). Слово на позначення зв’яз-

ки у більшості випадків випускається. Що ж 

до формальної моделі, то вона може містити 

від двох до восьми компонентів, які мають між 

собою змістовий зв’язок. Тобто переважно 

іменник у називному відмінку (іноді прик-

метник + іменник у називному відмінку) спів-

відноситься з уявленням про предмет, а спо-

луки з різною кількість формальних (мовних) 

компонентів – з уявленням про його власти-

вість. 

Але атрибутивні судження не варто плутати 

з атрибутивними словосполученнями. За смис-

ловими відношеннями між членами непреди-

кативних підрядних словосполучень вони по-

діляються на означальні (атрибутивні) – зале-

жне слово вказує на ознаку предмета; додат-

кові (об’єктивні) – залежне слово називає 

предмет, на який спрямована дія або ознака; 

обставинні (адвербіальні) – залежне слово 

називає різні обставини [7, с. 468]. У мово-

знавчій літературі атрибутивні словосполу-

чення також визначають як поєднання слів, 

між якими встановлюються означальні (атри-

бутивні) відношення [8, с. 19]. І. Р. Вихованець 

визначає атрибутивні відношення як різновид 

вторинних предикативних семантико-синтак-

сичних відношень між головним і залежним 

словом у словосполученні [1, с. 45]. Існує й ін-

ше визначення означальних відношень, за 

яким – це відношення між головним і залеж-

ним словом у словосполученні, при яких зале-

жне слово відповідає на питання який? чий? 

котрий? скільки? і виражається повнозначною 

частиною мови [8, с. 112]. 

Дослідивши процеси термінотворення у 

когнітосфері української мистецтвознавчої 

термінографії, ми з’ясували, що загальна 

кількість мистецтвознавчих аналітичних 

термінів становить 294 одиниці, які 

утворилися за моделями: 

 “[прикметник] + іменник у називному 

відмінку”: а) культурна організація (1); б) 

сценічний образ (1); в) творчий колектив (1); 
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терміносполучення першої групи вербалізує 

два компоненти знання: “суб’єкт культурної 

діяльності – це культурна організація”, 

“культурна організація – це юридична особа, 

яка займається діяльністю в галузі культури та 

мистецтва”; терміносполучення другої групи 

вербалізує два компоненти знання: “суб’єкт 

культурної діяльності – це сценічний образ”, 

“сценічний образ – це амплуа особи, яка 

працює в галузі культури та мистецтва”; 

терміносполучення третьої групи вербалізує 

три компоненти знання: “суб’єкт культурної 

діяльності – це творчий колектив”, “творчий 

колектив – це об’єднання осіб”, “особи 

об’єднуються у галузі культури та мистецтва”;  

 “іменник у називному відмінку + іменник 

у родовому відмінку”: організація культури (1); 

термінологічне сполучення вербалізує дві 

когнітеми: “суб’єкт культурної діяльності – це 

організація культури”, “організація культури – 

це юридична особа, яка провадить діяльність у 

галузі культури та мистецтва”;  

 “іменник у називному відмінку + 

(прикметник + іменник у родовому відмінку)”: 

асоціація наукового кіно, будинок народної 

творчості (2); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це асоціація наукового 

кіно / будинок народної творчості”, “асоціація 

наукового кіно / будинок народної творчості – 

це організація, яка провадить свою діяльність 

у галузі культури та мистецтва”;  

 “[прикметник] + (прикметник + іменник у 

називному відмінку)”: бібліотечний терито-

ріальний комплекс (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це бібліотечний терито-

ріальний комплекс”, “бібліотечний територіаль-

ний комплекс – це регіональна система бібліотек 

різних відомств”; 

 “іменник у називному відмінку + 

прикметник” (терміносполучення-інверсиви): 

майстер лінійний (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це майстер лінійний”, 

“майстер лінійний – це особа, яка працює за 

фахом у галузі культури та мистецтва”; 

 “іменник у називному відмінку + 

іменник у називному відмінку = іменник-

юкстапозит” (апозитивне сполучення термінів, 

або апозитивна синтагма): а) бібліотека-

філіал, музей-заповідник, бібліотека-депози-

тарій (3); б) інженер-геодезист, інженер-

гідробудівельник, інженер-гідротехнік, інже-

нер-дорожник, інженер-конструктор, інже-

нер-консультант, інженер-маркшейдер, інже-

нер-меліоратор, інженер-механік, інженер-

проектувальник, інженер-сантехнік, інженер-

будівельник, інженер-теплотехнік, інженер-

технолог, інженер-електрик, автор-опера-

тор, артист-фокусник (17); в) хор-ланка (1); 

терміносполучення першої групи вербалізує 

дві когнітеми: “суб’єкт культурної діяльності – 

це бібліотека / музей”, “ бібліотека / музей – це 

е організація, що провадить свою діяльність у 

галузі культури”; терміносполучення другої 

групи вербалізують два компоненти знання: 

“суб’єкт культурної діяльності – це інженер / 

автор / артист”, “інженер / автор / артист – це 

особа, яка працює за фахом у галузі культури 

та мистецтва”; терміносполучення третьої 

групи вербалізують по три компоненти 

знання: “суб’єкт культурної діяльності – це 

хор”, “хор – це об’єднання осіб”, “особи 

об’єднуються у галузі культури”; 

 “іменник у називному відмінку + 

(іменник у родовому відмінку + іменник у 

родовому відмінку)”: майстер створення 

мелодій (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це майстер створення 

мелодій”, “майстер створення мелодій – це 

особа, яка займається певним видом діяльності 

у галузі культури та мистецтва”; 

 “([прикметник] + іменник у називному 

відмінку) + ([прикметник] + іменник у 

родовому відмінку)”: міжнародна асоціація 

наукового кіно (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це міжнародна асоці-

ація наукового кіно”, “міжнародна асоціація 

наукового кіно – це кіноорганізація міжнарод-

ного рівня”; 

 “іменник у називному відмінку + 

(прийменник + прикметник + іменник у місце-

вому відмінку)”: бібліотека на громадських 

началах (1); – три когнітеми: “суб’єкт культур-

ної діяльності – це бібліотека”, “бібліотека – 

це ідеологічна, культурно-просвітницька й 

науково-інформаційна установа”, “бібліотека 

функціонує на громадських началах”; 

 “іменник у називному відмінку + (прик-

метник + іменник у орудному відмінку)”: заві-

дувач літературною частиною (1); – три ког-

нітеми: “суб’єкт культурної діяльності – це за-

відувач літературною частиною”, “завідувач 

літературною частиною – це літературний та 

театральний консультант, помічник режисе-

ра”, “завідувач літературною частиною відпо-
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відає за підготовку текстового матеріалу до 

вистави”; 

 “іменник у називному відмінку + 

(прийменник + іменник у родовому відмінку + 

іменник у родовому відмінку)”: інженер з 

техніки безпеки (1); – дві когнітеми: “суб’єкт 

культурної діяльності – це інженер з техніки 

безпеки”, “інженер з техніки безпеки – це 

особа, яка працює за фахом у галузі культури”; 

 “іменник у називному відмінку + (прик-

метник-композит + іменник у родовому від-

мінку)”: кіностудія науково-популярних філь-

мів (1); – три когнітеми: “суб’єкт культурної 

діяльності – це кіностудія”, “кіностудія – це 

підприємство по виробництву кінофільмів”, 

“кіностудія знімає науково-популярні фільми”; 

 “іменник у називному відмінку + (імен-

ник у родовому відмінку + сполучник + імен-

ник у родовому відмінку)”: ансамбль пісні й 

танцю (1); – три когнітеми: “суб’єкт культур-

ної діяльності – це ансамбль”, “ансамбль – це 

об’єднання осіб”, “особи об’єднуються у галу-

зі культури”; 

 “іменник у називному відмінку + прик-

метник-композит” (терміносполучення-інвер-

сиви): майстерня будівельно-столярна (1); – 

три когнітеми: “суб’єкт культурної діяльності 

– це майстерня”, “майстерня – це об’єднання 

осіб”, “особи об’єднуються у галузі культури”. 

Отже, проаналізувавши особливості синтак-

сичного термінотворення 294-х НСКД, засвід-

чених у лексикографічній когнітосфері, ми ді-

йшли висновку, що найбільше терміносполу-

чень було зафіксовано на базовому рівні, їх кі-

лькість становить  184 одиниці (62,6 %). На 

цьому рівні найпродуктивнішою виявилася 

модель “[прик-метник] + іменник у називному 

відмінку”, загальна кількість таких терміноло-

гічних сполук – 86.  На пресубординаційному 

рівні функціонує 75 терміносполучень, що 

становить 25,5 %. Найпродуктивнішою тут 

виявилася модель “[прикметник] + іменник у 

називному відмінку”. Таких терміносполучень 

було зафіксовано 53 одиниці. На пресуперор-

динаційному рівні концептуально-ідеографіч-

ної організації НСКД лексикографічної когні-

тосфери було відібрано 23 терміносполучення 

(7,8 %). Серед них найбільша кількість тер-

міноодиниць утворилась за моделлю “[прик-

метник] + іменник у називному відмінку” – 12 

терміносполучень. На субординаційному рівні 

терміносполучення нараховують лише 8 оди-

ниць (2,7 %). Найпродуктивнішими вияви-

лися моделі “[прикметник] + ([прикметник] + 

іменник у називному відмінку)” (3 одиниці) та 

“[прикметник] + іменник у називному відмін-

ку” (3 одиниці). За нашими спостереженнями, 

найменше терміносполучень було виявлено на 

на суперординаційному рівні. Тут функціонує 

лише 4 терміноодиниці (1,4 %), з них 3 утвори-

лися за моделлю “[прикметник] + іменник у 

називному відмінку”. Очевидним є те, що біль-

шість терміносполучень на всіх рівнях 

концепту-ально-ідеографічної організації утво-

рилися за моделлю “[прикметник] + іменник у 

називному відмінку”.  
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Ворожбит Л.В. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В КОГНИТОСФЕРЕ УКРАИНСКОЙ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОГРАФИИ 

В статье сделан обзор научной литературы, посвященной процессам как морфологического, так и синтаксического 

терминообразования, рассмотрены основные теоретические принципы синтаксического терминообразования, 

рассмотрено понятие “терминоелемент”, “идеальная и оптимальная длина термина”, перечислены все основные 

способы терминообразования, рассмотрена взаимосвязь между понятием и суждением, истолкован термин 

“суждение”.  

Ключевые слова: терминологическое соединение, терминоелемент, синтаксический способ терминообразования, 

терминообразовательные модели, когнитивные модели, корреляция, атрибутивное словосочетание, атрибутивные 

суждения. 

 

Vorozbit L. 

ANALYTICAL TERMS IN COGNITOSPHERE OF UKRAINIAN ARTISTIC TERMINOGRAPHY 

The scientific literature devoted to the processes of the morphological and syntactic term-formation, basic theoretical 

principles of syntactic term-formation, a concept “termelement”, “ideal and optimal length of term”, all basic methods of 

term-formation, intercommunication between a concept and opinion, a term “opinion” are considered in the article.  

Keywords: termcombination, termelement, syntactic method of term-formation, termcreative models, cognitive models, 

correlation, attributive word-combination, attributive opinion. 
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КУЛЬТУРНА АДАПТАЦІЯ КІНОФІЛЬМІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 
 

Дана стаття присвячена проблемам та труднощам, що виникають у процесі перекладу кінотекстів, розглянуто 

поняття «кінотекст», наведено типові приклади, проаналізовано культурну обумовленість кінотексту та 

лінгвістичну систему кінофільму, особливу увагу приділено культурній адаптації та проблемам перекладу мовних 

реалій під час культурної адаптації кінострічки. У статті кінопереклад розглядається як вид культурного 

перенесення та ставить собі за ціль  пояснити актуальність перекладацької адаптації у контексті перекладу кіно, 

виходячи з положень сучасної концепції культурного перенесення та з особливостей самого тексту перекладу. 

Також на прикладах, що наведені з різних жанрів сучасного кіно, проаналізовано типові помилки, які допускають 

перекладачі при адаптації мовних реалій, запропоновано власні варіанти перекладу, досліджено стан українського 

перекладу фільмів на сучасному етапі. 

Ключові слова: переклад, реалія, перекладацька стратегія, кінотекст, культурна адаптація, перекладацька компетенція. 

 

Постановка проблеми. Кожного року 

кіноіндустрія США випускає сотні фільмів, які 

вмить розлітаються по усьому світові, збираючи 

мільйонні каси та мільйони глядачів. Кіномис-

тецтво відіграє неабияку роль у розвитку між-

культурної комунікації і, звісно, таким чином не-

абияк впливає на культуру нашої країни. Ухва-

лення рішення про обов’язкове дублювання, оз-

вучення або субтитрування українською мовою 

іноземних стрічок дало поштовх розвитку сфери 

перекладу кінотексту, а разом із тим і його тіньо-

вого ринку, адже не завжди до перекладу залу-

чають професіональних перекладачів, а пробле-

ми перекладу та адаптації фільмів рідною мовою 

є актуальними та недостатньо вивченими. 

Стан дослідження проблеми. У кінці 80-х – 

на початку 90-х цієї проблеми практично не іс-

нувало, адже перекладом фільмів у СРСР 

займалися справжні професіонали своєї справи. 

Серед них Ігор Єфимов, Василь Горчаков, 

Андрій Гаврилов, Леонід Володарський, Леонід 

Кантор, Григорій Лібергал, Олег Левін, Олекса 

Нагребецький (справжнє ім’я – Леонід Дмитрен-

ко) та інші[6, с.74]. Нині ведуться жваві дискусії, 

можна знайти статті присвячені проблемам кіно-

перекладу, але й досі не має змоги аналізувати 

переклад фільмів з точки зору перекладознав-

ства через відсутність однієї загальноприйнятої 

системи. 

Метою статті є спроба дослідити те як саме 

адаптуються мовні реалії, різні культурні 

феномени при перекладі кінотексту, які 

стратегії для цього використовує перекладач 

та  з’ясувати, які існують основні проблеми у 

перекладознавстві стосовно перекладу кіно-

тексту, охарактеризувати стан перекладу 

кінофільмів в Україні на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу. Переклад 

художньої літератури, публіцистики, новин, 

наукових і технічних статей, юридичних доку-

ментів добре вивчений, має велику практику, 

традиції і відповідний обсяг довідкової літера-

тури. Переклади фільмів до теперішнього часу 

розглядалися в кращому випадку як один з 

розділів художнього перекладу, досить легкий, 

такий що не вимагає детального та вдумливого 

вивчення. У більшості випадків переклад 

фільму можна визначити як переклад мови 

героїв, а це значить, що починають впливати 

такі фактори, як просодія, час (хронометраж) і, 

зрозуміло, прагматика висловлювання. Також 

в сценарії фільму завжди присутні реалії (або 

посилання на них), про які вітчизняний глядач 

або не має ні найменшого уявлення, або має 

поверхневе, наприклад, мовні реалії (біблеїз-

ми, сленг, поетичні цитати, висловлювання 

відомих людей), а також різні культурні і 

соціальні феномени: система соціального 

страхування громадян в США, програма 

захисту свідків, вибори президента, персонажі 

масової культури, статус і престиж адвоката і 

дантиста, кантрі-музика. Для адекватного пе-

рекладу перекладачу в першу чергу потрібно 

зрозуміти, що, навіщо і для кого він перекла-

дає. У практичному сенсі це означає, що пе-

рекладач повинен спочатку стати глядачем, 

реципієнтом, володіючи при цьому певними 

навичками і чітко сформульованими принци-

пами адекватного перекладу як перевтілення 

тексту оригіналу іншою мовою. 
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У нашому дослідженні фільм визначаємо як 

комунікативний соціально-мовний феномен 

[2], що складається з ланцюга подій, які відоб-

ражають характер, реакцію на події, культур-

ний рівень персонажів. Кожна подія фільму 

несе інформативну цінність, повідомляє певні 

відомості, істотні для подальшого розвитку 

подій [3]. А отже процедура кіноперекладу – 

це багатогранний складний процес, який 

поєднує у собі роботу кіновиробника, перекла-

дача та роботу студії звукозапису, що напри-

кінці нарешті озвучить цей фільм, який потім 

побачать мільйони глядачів і якість якого буде 

залежати від перекладацької компетенції, адже 

успіх будь-якої іноземної стрічки залежить на 

80% від якості перекладу. 

Перекладацька компетенція передбачає особ-

ливе “перекладацьке” володіння двома мовами; 

здатність до “перекладацької” інтерпретації ви-

хідного тексту; володіння технологією перек-

ладу; знання норм певного стилю і жанру текс-

ту; знання перекладацьких норм, що визначають 

стратегії мови перекладу; певний мінімум 

фонових знань [4, с. 243]. Саме ці чинники 

впливають на формування та зміст поняття 

перекладацької стратегії.  

Перекладацька стратегія – програма перекла-

дацьких дій [7]; метод виконання переклада-

цького завдання, що полягає в адекватній пере-

дачі з іноземної мови на мову перекладу комуні-

кативної інтенції відправника, з урахуванням 

культурологічних та особистісних особливостей 

оратора, базового рівня, мовної надкатегорії та 

підкатегорії [1].  

Стратегія перекладу – це програма 

здійснення перекладацької діяльності, що 

формується на основі загального підходу 

перекладача до виконання перекладу в умовах 

певної комунікативної ситуації двомовної 

комунікації, яка визначається специфічними 

особливостями цієї ситуації і метою 

перекладу, а також визначає характер 

професійної поведінки перекладача в рамках 

певної комунікативної ситуації [5, с. 172] 

Спробуємо дослідити як адаптуються 

іноземні стрічки при перекладі українською 

мовою, які стратегії використовує для цього 

перекладач, виділити типові помилки та 

спробуємо запропонувати власний переклад на 

прикладі фільму «Вартові Галактики: 2». 

Перший приклад візьмемо з трейлеру фільму 

«Вартові Галактики: 2» зі сцени, коли корабель 

вартових розбивається вщент і з вуст Дракса 

звучить фраза: “Screw you starship”, яку 

перекладають як: «Та пішов ти, корабель». У 

даному випадку наведено приклад лексичної 

помилки, допущеної перекладачем, через не 

правильно підібраний лексичний відповідник 

спотворюється зміст усієї фрази. Дракс не може 

розмовляти так грубо, а отже цю фразу було б 

слід перекладати дослівно, де “screw” – “ гайка, 

бовт, шуруп”, тому очевидним є те, що Дракс 

лише констатує факт: «Ти купа деталей, 

корабель» або «Наш корабель перетворивсь у 

купу деталей».  

Наступний діалог ми взяли з першої сцени 

фільму: 

− Ну що, бандо, готові? Ця почвара от-

от прилетить. 

− Як прилетить, так і ляже. 

− Я думав твоя шняга – ножі. 

− Ми підписалися уколошкати 

монстра, який живиться цими батареями, 

а ти його ножечком пропонуєш? 

Оригінал виглядає наступним чином: 

− Showtime, A-holes! It will be here any 

minute. 

− Which will be it is loss. 

− I thought your thing was a sword? 

− We’ve been hired to stop an 

interdimensional beast from feeding on those 

batteries’ energy, and I’m going to stop it with a 

sword? 

Першою неточністю у цьому фрагменті є 

неправильна передача комунікативного наміру 

мовця. У першій фразі головний герой 

очікуючи почвару, яку вони повинні вбити, не 

запитує нічого у своїх друзів, ця репліка є 

звертанням до монстра, що прилетить за 

хвилину. Ще одна помилка допущена щодо 

лексичного значення слова “sword”, що має 

перекладатись як «меч, шпага». Також слід 

зауважити, що переклад просто перенасичений 

вульгазмами та сленговими словами, що аж 

ніяк не сприятиме культурному розвитку та 

збагаченню мови юних глядачів, які 

дивитимуться цей фільм, та перетворює 

Стражів, що остерігають Галактику та 

борються з усілякими монстрами на бандюків, 

що спілкуються на мові арго, запропонуємо 

власний переклад: 

− Зараз почнеться шоу, тварюка! Воно 

з’явиться тут за хвилину. 

− Як з’явиться, так і щезне. 
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− Я думав, твоя фішка – це меч? 

− Нас найняли не дати цій тварюці 

поживитися сонячними батареями, а я це 

мечем повинна зробити? 

Спробуємо навести ще декілька прикладів 

не зовсім доречних перекладів з фільму 

“Buffalo Soldiers”, коли фантазія перекладачів 

знаходиться на більш високому рівні, ніж їх 

компетентність. 

У рядового на американській базі – 

Мерседес, дівчина питає його, як він купив 

собі такий дорогий автомобіль, на що він 

відповідає: 

−   Mercs are cheaper in Germany. 

− Німеччина була милосердною до мене. 

Такий переклад не є еквівалентним 

вихідному тексту, адекватним був би 

переклад: «Мерседеси значно дешевші в 

Німеччині». 

Розглянемо інший приклад: солдату, який 

зазвичай стріляв з гвинтівки, дають кулемет: 

− I'm not qualified to operate it.  

− There's a time and a place. You're gonna 

learn in the heat of the battle. 

− Я кваліфікований оператор. 

− Так, але ти й пороху не нюхав. 

У даному випадку повністю втрачено зміст 

висловлювання через «хибних друзів перекла-

дача», а сам переклад важко назвати адекват-

ним.  Цей приклад доводить, що неуважність 

перекладачів часом руйнує оригінальні кому-

нікативний та прагматичний аспекти вислов-

лювання. У даному випадку солдат пояснює, 

коли йому дають кулемет: «Я не вмію з нього 

стріляти», на що йому відповідають: «Тут 

саме те місце і той самий час: запеклий бій 

буде тобі за вчителя». 

Наступний приклад ми узяли з фільму 

“Brothers”, головний герой повертається з 

Афганістану і починає нове життя та відкриває 

рахунок у банку: 

− And than she asked if I wanted to open a 

bank account. 

− What did you do? 

− I opened the account. I can’t wait to start 

bouncing checks. 

− І тоді вона запитала мене чи не хочу 

я відкрити рахунок у банку. 

− І як ти вчинив? 

− Я відкрив рахунок. Не можу доче-

катись, коли почну платити по рахунках. 

У даному випадку через нестачу фонових 

знань перекладачі не адаптували реалію “ a 

check bounced”, а спростили її до фрази 

«платити по рахунках» та повністю втратили 

іронію у цій сцені фільму, через що не зовсім 

зрозумілим стає, чому це можна вважати за 

жарт. У США є практика розраховуватись 

чеками, а людина, яка виписує чек, розуміючи, 

що у неї на рахунку недостатньо грошей, 

шахраює таким чином. Тобто головний герой 

жартує з цього приводу: «Я відкрив рахунок. 

Не можу дочекатись, коли почну 

виписувати усім купу чеків, які не можна 

перевести в готівку». 
Висновок. Для сучасного стану українсь-

кого перекладознавства першочерговим є 

вирішення таких проблем, які мають 

історичне, теоретичне та методологічне 

підґрунтя. Слід наголосити, що, нажаль, до 

перекладу фільмів в Україні часто залучають 

непрофесіоналів, через що якість перекладу 

стрічок українською мовою є дуже низькою.  

Перекладацькою стратегією пропонуємо 

називати етапи та способи діяльності перекла-

дача, алгоритми перекладацьких дій, спрямо-

вані на розв’язання локальних та глобальних 

проблем перекладу тексту задля досягнення 

певних перекладацьких цілей, а саме – ство-

рення тексту перекладу, еквівалентного в ко-

мунікативно-прагматичному плані тексту ори-

гіналу. Всі неточності, що виникли у під час 

перекладу фільмів, можна поділити на дві гру-

пи: помилки, що виникли через нестачу фоно-

вих знань,  та «кон’юнктуро-креативні» 

ляпсуси. 
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Тур Ю.Г. 

КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ КИНОФИЛЬМОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Данная статья посвящена проблемам и трудностям, которые возникают в процессе перевода кинотекста, 

рассмотрено понятие «кинотекст», приведены типичные примеры, проанализирована культурная обусловленность 

кинотекста и лингвистическая система кинофильма, особое внимание уделяется культурной адаптации и 

проблемам перевода языковых реалий во время культурной адаптации киноленты. В статье киноперевод 

рассматривается как вид культурного переноса и ставит целью объяснить актуальность переводческой 

адаптации в контексте перевода кино, исходя из положений современной концепции культурного переноса и из 

особенностей самого текста. Также на примерах, приведенных из разных жанров современного кино, 

проанализированы типичные ошибки, которые допускают переводчики при адаптации языковых реалий, 

предложено собственные варианты перевода, исследовано состояние украинского перевода фильмов на 

современном этапе. 

Ключевые слова: перевод, реалия, переводческая стратегия, кинотекст, культурная адаптация, переводческая 

компетенция. 

 

Tur Yu.G. 

CULTURAL ADAPTATION OF CINOFILMS DURING TRANSLATION 

This article is devoted to the problems and difficulties that arise in the process of the translation of the film text, the concept of 

"cinema text" is considered, typical examples are given, the cultural conditionality of the film text and the linguistic system of 

the film are analyzed, special attention is paid to cultural adaptation and the problems of translation of the language realities 

during the cultural adaptation of the film. In the article, translation of the cinema text is considered as a kind of cultural 

transfer and aims to explain the relevance of translation adaptation in the context of cinema translation, proceeding from the 

provisions of the modern concept of cultural transfer and from the features of the text itself. Also, based on examples from 

different genres of modern cinema, typical mistakes that translators allow in the adaptation of linguistic realities are 

analyzed, their own versions of the translation are offered, and the state of the Ukrainian translation of films is examined at 

the present stage. 

Key words: translation, realities, translation strategy, kinematic text, cultural adaptation, translation competence. 
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