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І. ECONOMICAL SCIENCES  
 

 

DOI 10.26886/2520-7474.1(27)2018.1 
UDC: 339.72.053.1+338.24.021.8+338.27 

EXTERNAL PUBLIC LOANS OF EU COUNTRIES AS A FACTOR OF 

STRENGTHENING OF MACROECONOMIC IMBALANCES IN THE 
REGION 

A. P. Sofiienko  

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine 

 

The article explores issues related to the impact of public borrowing 

by individual EU countries on the entire region. It is proved that the 

external state borrowings of individual EU countries, which led to the debt 

crises in these countries, significantly influenced the slowdown in the 

growth of the whole association. The interrelation and mutual influence 

between external borrowing and the state debt of EU-28 and EU-19 are 

considered, and also the influence of the budget deficit on these indicators 

is revealed. The problems of state guarantees and its interrelation with the 

state of state borrowings of the EU countries are investigated. 
Keywords: external government borrowings, Gross consolidated debt, 

debt crisis, budget deficit, Copenhagen criteria. 
Софієнко А. П. Зовнішні державні запозичення країн ЄС, як 

фактор посилення макроекономічних дисбалансів у регіоні/ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ,  

Україна 

В статті досліджують питання пов’язані з впливом державних 

запозичень окремих країн ЄС на весь регіон. Доведено, що зовнішні 

державні запозичення окремих країн ЄС, які призвели до боргових 

криз в даних країнах, суттєво вплинули на уповільнення темпів 
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зростання всього об’єднання. Розглянуто взаємозв’язок та 

взаємовплив між зовнішніми запозиченнями та державним боргом 

ЄС-28 та ЄС-19, а також виявлено вплив бюджетного дефіциту на 

дані показники. Досліджено проблематику державних гарантій та її 

взаємозв’язок з держаними запозиченнями країн ЄС. 

Ключові слова: зовнішні державні запозичення, консолідований 

валовий борг, боргова криза, бюджетний дефіцит, Копенгагенські 

критерії.  

 

Вступ. Державні зовнішні запозичення,наслідком яких є 

накопичення зовнішнього державного боргу, являють собою одну з 

найважливішихсвітових економічнихпроблем. Зависокий державний 

борг, в тому числі, стає визначальною причиною кризових явищ у 

різноманітних сферах соціально-економічного життя розвинених країн 

світу, які занадто часто або недостатньо обґрунтовано 

використовують інструментарій зовнішніх запозичень. Наслідком 

цього, також стає уповільнення темпів економічного зростання даних 

країн. Статистичні дані МВФ засвідчують, що на частку державного 

боргу всіх країн світу припадає 68% світового ВВП. Все це свідчить 

про надзвичайно високу актуальність проблематики зовнішніх 

запозичень, як основного фактору який спричиняє накопичення 

державного боргу. 

Проблематика зовнішніх запозичень країн ЄС особливо гостро 

постала після останньої світової фінансової кризи 2007-2009 рр. 

Боргові проблеми викликані не завжди економічно обґрунтованим 

використання інструментарію зовнішніх запозичень окремими 

Європейськими країнами південного регіону, серед яких зокрема: 

Греція, Іспанія, Португалія, і певною мірою Італія, стали однією з 

причин гальмування економічного розвитку всього ЄС. Крім того, 
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боргові проблеми зазначених країн негативно позначились і на 

монетарній сфері, послабивши позиції євро валюти на світових 

ринках.  

Попри те, що ЄС пройшло найбільш гостру фазу боргової кризи, 

про що, зокрема, свідчить покращення стану обслуговування боргів 

насамперед Грецією, вже існуючі боргові зобов’язання заклали основу 

для тривалого рестрикційного впливу. Необхідність визначення 

наслідків політики зовнішніх запозичень країнами ЄС є досить 

значущою і для України, в силу надстрімкого накопичення боргових 

зобов’язань, яке відбулось в останні роки. Все це обумовлює 

актуальність та доцільність розгляду даної проблематики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Зовнішні запозичень 

країн світу, в тому числі країн ЄС, враховуючи їх глобальний характер 

є предметом постійної уваги великої кількості вчених-економістів. Так, 

серед сучасних зарубіжних вчених, дані питання розглядали: Д. 

Хартвіг Лож, М. Родрігес-Вівес, М. Славік, О. Буабдаллах, К. Чегеріта-

Вестфал, Т. Вармердінгер, Ф. Друді, Р. Сетцер, А. Вестфал та інші. 

Цю проблематику також досліджують міжнародні організації, серед 

яких, зокрема: Єврокомісія, Євростат, МВФ, Світовий банк, 

Організація економічного співробітництва та розвитку, тощо. 

Досліджують тенденції зростання обсягів зовнішніх запозичень країн 

ЄС і вітчизняні науковці, серед яких, зокрема: О. І. Барановський, Т. П. 

Вахненко, Ж. В. Гарбар, І. В. Дорошенко, В.Ю. Дудченко, Н. В. 

Зражевська, В. В. Козюк, І. І. Колобердянко, Г. В. Кучер, В. В. 

Лісовенка, І. О. Лютий, О. А. Пробоїв, О. В. Снігир та інші.  

Попри те, що зазначеній тематиці приділяється надзвичайно 

велика увага, поряд з тим, питання рецесійного впливу боргових криз 

на економіку країн окремого регіону, зокрема ЄС, потребує 

поглибленого аналізу. Також, недостатньо розглянутими є питання 
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ролі державних гарантій у здійсненні державних запозичень країн ЄС 

та їх вплив на подальше зростання державного боргу. 

Формулювання мети статті та завдань. Метою даної статті є 

дослідження впливу зовнішніх запозичень країн ЄС на стан 

заборгованості всього регіону та визначення їх ролі, в контексті 

впливу на економічний розвиток інших країн об’єднання, і ймовірність 

посилення нестабільності на макроекономічному рівні. 

Виклад основного матеріалу статті. Для досягнення мети 

роботи, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних 

методів дослідження: діалектичний – для розкриття теоретичних 

засад взаємозв’язку державних запозичень з боргом та бюджетним 

дефіцитом; системний – для дослідження динаміки обсягів 

державного боргу країн ЄС; аналітичний – при оцінці обсягів змін, 

обсягів боргових зобов’язань та державних гарантій окремих країн 

ЄС. 

Остання світова фінансова криза заклала підвалини для 

переосмислення процесів пов’язаних із зовнішніми державними 

запозиченнями та їх впливом на стан державного боргу у багатьох 

розвинених країнах. Фінансові, економічні та суверенні кризи 2008- 

2010 рр. призвели до накопичення боргів окремих урядів країн ЄС 

загалом та єврозони зокрема. Також, прямим наслідком економічної 

рецесії та антициклічної політики є різке зростання відношення 

державного боргу до ВВП.  

Результатом зростання рівня державних запозичень у всьому 

розвинутому світі є збільшення фінансових витрат урядів з можливим 

негативним впливом на приватні фінанси та витіснення приватних 

інвестицій, що, відповідно призводить до потенційного уповільнення 

економічного зростання. Крім того, різке збільшення коефіцієнтів 
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державного боргу негативно вплинуло на довіру ринків до державної 

ліквідності та платоспроможності в ряді країн. 

Проблема останніх десятиліть полягає в тому, що державний 

борг, який накопичувався протягом даного періоду, у багатьох 

випадках,не компенсувався під час економічного зростання. Крім того, 

управління державною заборгованість у майбутньому може стати ще 

складнішим, через старіння населення Європи (збільшення витрат 

уряду на пенсії та охорону здоров’я) та зниження загального 

коефіцієнта заощаджень [1, c.7]. 

Крім того, зростання та пікові значення операцій з фінансовими 

активами починаючи з 2008 р. можуть бути пов’язані з діями урядів, 

які придбали їх для підтримки фінансових установ. Зворотні операції з 

фінансовими активами в 2013 і 2015 рр. пояснюються діями уряду 

щодо активів, придбаних у період економічної та фінансової кризи. 

Великі проблеми із зобов’язаннями у 2008- 

2010 рр., а також 2012 р. також обумовлені збільшенням дефіциту, 

придбанням активів і, отже, з потребами у фінансуванні. 

Теоретично, уряд накопичує борг як результат попередніх 

дефіцитів, коли державні витрати перевищували державні доходи. На 

практиці,взаємозв’язок між боргом та дефіцитом є більш складним та 

включає інші фактори, наприклад, додаткові вимоги до запозичень з 

чистого придбання фінансових активів, управління ринковою 

вартістю, зміна вартості заборгованості деномінованої в іноземній 

валюті, інші статистичні коригування. 

Дані що відображають зв’язок державного боргу з дефіцитом  

бюджету країн ЄС (ЄС-28)наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Показники державного боргу та йогозв’язку з дефіцитом країн 
ЄС-28 протягом 

2011-2016 рр. (у млн. євро)* 
 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Державний 

дефіцит(-)/ 

профіцит (+) 

-601434 -571100 -449200 -415580 -351864 -249437 

Зміна державного 

боргу 

653364 570912 348619 525656 359070 -101439 

Дефіцитно-боргове 

коригування (SFA) 

51930 -188 -100581 110076 7207 -350876 

Державний борг 

(номінальний): 

10699240 11270152 11618770 12144426 12503497 12402058 

- валюта та 

депозити 

457745 470631 422651 472974 513041 508898 

- боргові цінні 

папери: 

1. короткострокові 

2. довгострокові 

8523877 

805365 

7718512 

8884789 

746227 

8138561 

9269835 

681345 

8588491 

9734875 

700055 

9034820 

10084978 

680213 

9404765 

10028699 

663017 

9365682 

- запозичення: 

1. короткострокові 

2. довгострокові 

1717620 

312783 

1404835 

1914732 

271027 

1643707 

1926282 

234571 

1691710 

1936576 

242844 

1693733 

1905477 

237973 

1667505 

1864461 

230474 

1633987 

Міжурядові кредити 

(не консолідовані 

активи) 

69831 196399 235874 245686 236372 235731 

Міжурядові кредити 

(не консолідовані 

позики) 

69831 196399 235874 245686 236372 235731 

Державні ліквідні 

активи 

1420303 1488877 1438005 1543051 1574201 1659589 

*Джерело. Складено за даними [2, c.16-21] 

 

В цілому, наявна динаміка останніх років свідчить про позитивні 

тенденції вирівнювання дисбалансів, які протягом тривалого періоду 
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часу спостерігались у посткризовому періоді. Так у 2015 р. 

бюджетнийдефіцит ЄС-28склав 352 млрд. євро, а у 2016 р. його 

розміри скоротились до 249 млрд. євро., тобто темпи падіння 

становили 141,4%.Відносно до ВВП, у ЄС-28, розміри дефіциту 

зменшились з -2,4% у 2015 році до -1,7% у 2016 році [3]. Щодо ЄС-19 

то дефіцит скоротився з -2,1% до -1,5% (див. рис. 1.) 

 
Рис. 1. Динаміка показників профіциту/дефіциту бюджету та 

його відношення до ВВП протягом 2008-2016 рр.  
(у млн. євро та %) 

Відповідно до наведених на рис. 1 консолідованих даних по 

країнах ЄС-28 та ЄС-19, можна побачити, що попри те, що в останні 

роки, тенденція до зростання рівня дефіциту бюджету по відношенню 

до ВВП триває, їх рівень все ж був набагато нижчим ніж у попередні 

роки. Можна констатувати що рівень дефіциту у 2016 р. був 

найнижчим починаючи з 2007 року, коли його відношення до ВВП для 

країн ЄС-28 склало -0,9%, а для ЄС-19 відповідно -0,6% [3]. 

Щодо показника співвідношення державного боргу до ВВП на 

рівні ЄС-28 його значення знизилось з 84,5% на кінець 2015 р. до 

83,2% у кінці 2016 р. На рівні країн зони євро (ЄС-19) таке 
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співвідношення також знизилось: з 89,9% до 88,9%. Зміни 

абсолютнихзначень на рівні країн ЄС-28 (зміна боргу в розмірі -101 

млрд. євро протягом 2015 і2016 рр.), в значній мірі можна пояснити 

знеціненням зобов’язань Великобританії, виражених в британському 

фунті стерлінгів, яке випереджало позитивні тенденцій пов’язані зі 

змінами боргу, в основному, через бюджетний дефіцит і вимушене 

придбання фінансових активів. 

Визначити вплив державного боргу на економічну ситуацію в 

регіоні можна дослідивши динаміку змін показників ВВП та 

Консолідованого валового боргу на рівні ЄС-28. Динаміка змін 

відповідних показників у абсолютних значеннях наведено на рис.2.  

 
Рис.2 Динаміка показників Консолідованого валового боргу та 

ВВП протягом 2008-2016 рр. (у млн. євро) 

 

Як видно з рис. 2. найбільший дисбаланс між ВВП та показником 

Консолідованого валового боргу спостерігався під час світової 

фінансової кризи, особливо у 2009 р. Протягом 2010 та 2011 рр. 

наявним було стрімке зростання розміру Консолідованого валового 

боргу ЄС-28. При одночасно повільному зростанні ВВП [4;5;6]. 

Примітним є те, що саме у період 2009-2011 рр. спостерігалось 

надстрімке зростання зовнішніх запозичень окремими країнами ЄС, 

серед яких,насамперед Греція, Португалія, Ірландія, Італія. Все це 
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свідчить про прямий зв'язок між борговою кризою зазначених країн та 

уповільненням темпів зростання всього ЄС. 

Крім того, стрімке зростання розміру боргових зобов’язань в 

даних країнах призвело до розповсюдження цієї проблеми. В 

результаті, в наступні після кризи роки, нарощення боргових 

зобов’язань також спостерігалось у ряді інших країн ЄС, серед яких, 

зокрема: Бельгії, Іспанії, Кіпрі, Франції. У всіх наведених країнах 

відношення валового зовнішнього боргу до ВВП перевищувало 90% 

[4;6].  

Примітним також є те, що тенденції останніх років свідчать про 

порушення значною кількістю країн Копенгагенських критеріїв, 

відповідно до яких дане співвідношення не повинно перевищувати 

60%. Серед таких країн, зокрема не лише ті, що мають слабку 

економіку (Ірландія, Хорватія, Угорщина, Словенія), але й країни 

об’єднання, які становлять його базис: Німеччина, Австрія, 

Великобританія, Фінляндія, Нідерланди. 

Показники державного боргу по відношенню до ВВП країн ЄС, 

які перевищують граничне значення наведено у Таблиці 2. 

Таблиці 2 

Динаміка співвідношення державного боргу до ВВП 

окремих країн ЄС  
протягом 2008-2016 рр. (у %) 

Країна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Бельгія 92,5 99,5 99,7 102,6 104,3 105,5 106,8 106,0 105,7 

Німеччина 65,1 72,6 80,9 78,6 79,8 77,4 74,6 70,9 68,1 

Ірландія 42,4 61,5 86,1 110,3 119,6 119,4 104,5 76,9 72,8 

Греція 109,4 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 179,0 176,8 180,8 

Іспанія 39,5 52,8 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,4 99,0 

Франція 68,0 78,9 81,6 85,2 89,6 92,4 95,0 95,8 96,5 

Хорватія 39,6 49,0 58,2 65,0 70,6 81,7 85,8 85,4 82,9 
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Італія 102,4 112,5 115,4 116,5 123,4 129,0 131,8 131,5 132,0 

Кіпр 45,1 53,8 56,3 65,7 79,7 102,6 107,5 107,5 107,1 

Угорщина 71,0 77,2 79,7 79,9 77,6 76,0 75,2 74,7 73,9 

Нідерланди 54,7 56,8 59,3 61,6 66,3 67,8 68,0 64,6 61,8 

Австрія 68,4 79,6 82,4 82,2 81,7 81,0 83,8 84,3 83,6 

Португалія 71,7 83,6 96,2 111,4 126,2 129,0 130,6 128,8 130,1 

Словенія 21,8 34,6 38,4 46,6 53,8 70,4 80,3 82,6 78,5 

Фінляндія 32,7 41,7 47,1 48,5 53,9 56,5 60,2 63,6 63,1 

Великобританія 49,9 64,1 75,6 81,3 84,5 85,6 87,4 88,2 88,3 

Джерело. Складено за даними[4;6] 

Відповідно до Таблиці 1., можна побачити, що всі наведені 

країни можна поділити на ті, проблема з накопиченням державного 

боргу яких виникла під час кризи (Греція, Іспанія, Португалія), а також 

інші – в якій накопичення боргових зобов’язаньлише частково 

булопов’язане з нею. Для першої групи країн, накопичення боргу 

продовжується протягом десятиріччя, що може свідчити про те, що 

закладенні під час кризи протиріччя та дисбаланси у сфері державних 

фінансів до сьогодні не було нівельовано. Основними причинами 

цього можна вважати наступні: обмежена кількість власних 

фінансових ресурсів та доходів державного бюджету; недостатня 

ефективність використання кредитних грошей, в тому числі, 

одержаних від ЄС для врегулювання боргових криз (як, зокрема у 

Греції); недотримання відповідних термінів для виконання взятих на 

себе зобов’язань, тощо. 

Щодо другої групи, накопичення обсягів боргу яких розпочалось 

вже після фінансової кризи і продовжується до тепер, то зростання 

боргового навантаження може бути, в тому числі, обумовлене 

борговими кризами країн першої групи. Такий висновок 

підтверджується тим, що до другої групи увійшли найбільш 

економічно розвинені країни ЄС – Німеччина, Франція, Нідерланди, 

Австрія, які мають значну частку у фінансуванні бюджету ЄС.  
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Суттєвим є зв’язок між борговими зобов’язаннями, які значно 

перевищують граничний рівень в розглянутих країнах та наданими 

відповідними урядами державними гарантіями. В даному контексті, 

звертає на себе увагу структура таких державних гарантій, які 

поділяються на одноразові та стандартизовані. Одноразову гарантію 

можна визначити як індивідуальну.Через це, гарант не може  надійно 

оцінити ризики по ній. Одноразові гарантії пов'язані з борговими 

інструментами (наприклад, позиками, облігаціями)[7]. 

Іншим видом гарантій, які надають уряди країн ЄС є 

стандартизовані гарантії. Такий вид гарантій випускаються у великій 

кількості, як правило, на досить невеликі суми, при цьому, має 

стандартизовані умови. Попри те, що неможливо точно оцінити ризик 

дефолту кожного з таких кредитів, разом з тим, можна визначити 

кількість великих кредитів, які ймовірно будуть неповернені.  

Динаміка показників державних гарантій вказує на те, що у 

переважної більшості країн, обсяги державного боргу яких є 

найбільшими порівняно з іншими країнами ЄС, у 2016 р. 

спостерігалась тенденція щодо зменшення обсягів їх надання. Поряд 

з тим, частка наданих державних гарантій у відношенні до ВВП все 

ще залишається досить високою[8]. 

Найбільшими, обсяги наданих державних гарантій, протягом 

2015-2016 рр. були у Австрії та Фінляндії. Порівняно з 2015 р., у 2016 

р., значно скоротились обсяги наданих державних гарантій у Греції – у 

4,53 рази. Щодо структури наданих урядами державних гарантій, то 

абсолютну перевагу мають одноразові гарантії [8]. В цілому, загальна 

тенденція до скорочення обсягів наданих державних гарантій є 

позитивним сигналом, а разом з  поступовим скорочення обсягів 

державного боргу значної кількості країн (таблиця 1.) це може 

свідчити про поступовий вихід з затяжної боргової кризи. 
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Отже, враховуючи взаємовплив та взаємозалежність країн в 

межах ЄС, що також пов’язано з наявністю єдиної валютної зони, 

ускладнення розрахунків за раніше залученими кредитами має вплив 

на всі без виключення інші країни об’єднання – у більшій або меншій 

мірі.Тому, боргова криза окремих країн ЄС безперечно негативно 

впливає на загальну ситуацію у регіоні. В свою чергу,уповільнення 

темпів зростання ВВП країн ЄС, в тому числі, закладають передумови 

для погіршення позиції євровалюти на міжнародних ринках. 

Висновки. Відповідно до наведеного, боргова політика країн ЄС 

уподальшому має базуватись на врахуванні наступних параметрів, 

якіпередбачають: 

- стабілізацію зростаючих коефіцієнтів державного боргу і 

перехід на низхідний шлях, який в цілому покращує ринкову 

кон’юнктуру;  

- перегляд змісту наочного нагляду, якому повинно 

приділяти більше уваги, ніж це було у минулому;  

- постійний аналіз та моніторинг стану фінансових активів 

країн-члені, що дасть можливість їх врахування та визначення 

проблем платоспроможності; 

- необхідність ретельного відстеженнята повідомлення про 

неявніта інші позабалансові урядовізобов’язання;  

- подальше застосування концепції брутто-боргу в якості 

основи для ефективного контролю в ЄС і, зокрема, при наявності 

надмірного бюджетного дефіциту;  

- врахування не лише розміру державного боргу, але і його 

складу, який також є ключовим фактором упливу на соціально-

економічну політику на рівні всього ЄС. 
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The features of functioning of the tourist market of Ukraine under the 

influence of globalization processes are investigated in the article. It is 

determined that today tour operators, travel agencies, travel bureau, tour 

agencies, bureau of realization of tourist-excursion vouchers, as 

commercial enterprises that work successfully on the tourist market. It is 

proved that the development of the modern tourism industry is under the 

influence of globalization processes, which determines the improvement of 

tourism infrastructure. These processes are accompanied by the creation 

of new types of tourist enterprises, such as Global Travel Services 

Booking Systems (GDS) and tourist clusters. Global tourist service 

booking systems are new type global enterprises, whose structure is 

based on maximizing using of the Internet, penetrating all business 

processes of the company. Creating GDS-booking systems has improved 

and accelerated the system of interaction between the supplier and 

consumer of travel services. 

Key words: tourist industry, tourist infrastructure, global enterprise, 

global tourist services booking system (GDS), tour operators. 

кандидат экономических наук, Шацкая З. Я. Глобальные 

предприятия в туристической индустрии/ Киевский национальный 

университет технологий и дизайна, Украина, Киев. 

В статье исследованы особенности функционирования 

туристического рынка Украины в условиях влияния 

глобализационных процессов. Определено, что на сегодняшний 
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день на туристическом рынке успешно работают туроператоры, 

турагентства, туристические бюро, экскурсионные бюро, бюро 

реализации туристско-экскурсионных путевок, как коммерческие 

предприятия. Доказано, что развитие современной индустрии 

туризма находится под влиянием глобализационных процессов, 

что приводит к необходимости совершенствования 

туристической инфраструктуры. Эти процессы сопровождаются 

созданием туристических предприятий нового типа, таких как: 

глобальные системы бронирования туристических услуг (GDS) и 

туристические кластеры. Глобальные системы бронирования 

туристических услуг –  это глобальные предприятия нового типа, 

структура которых построена на максимальном использовании 

сеты Интернет, что пронизывает все бизнес-процессы компании. 

Создание GDS-систем бронирования усовершенствовало и 

ускорило систему взаимодействия между поставщиком и 

потребителем туристических услуг. 

Ключевые слова: туристическая индустрия, туристическая 

инфраструктура, глобальное предприятие, глобальные системы 

бронирования туристических услуг (GDS), туроператоры. 

 

Постановка проблемы. В условиях интернационализации и 

глобализации мирового сообщества, с одной стороны, и активного 

влияния дестабилизирующих внешних факторов (мировой терроризм, 

экологические проблемы, экономические кризисы и другое), с другой 

стороны, изменения мировой рыночной инфраструктуры туризма 

становятся все более очевидны. При этом роль туристического 

бизнеса в развитии экономики отдельной страны ежегодно 

усиливается. Современная туристическая инфраструктура должна 
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измениться и в Украине. В последние годы в стране наблюдается 

ускоренное развитие субъектов туристической инфраструктуры.  

В научных исследованиях вопросами эффективного 

функционирования и развития туристической инфраструктуры 

посвящены исследования специалистов в области экономических, 

географических и архитектурных дисциплин. Экономический аспект 

инфраструктуры туризма рассмотрен в публикациях таких авторов, 

как Антонюк Н. В., Войтушенко О. П., Ганич Н. М., Гуменюк Н. В., 

Лутай А. П., Мальская М. П., Мельниченко С. В., Паламарчук А. О., 

Пуцентейло П. Р., Шаховалов Н. Н. и других. Их исследования 

затрагивают вопросы функционирования туристической фирмы, как 

отдельного объекта туристической инфраструктуры. 

Целесообразным является исследование современных изменений 

как мировой инфраструктуры туризма, так и формирования ее новых 

субъектов.  

Формулировка цели статьи и задач. Целью статьи является 

исследование особенностей функционирования субъектов 

туристического рынка Украины в условиях влияния 

глобализационных процессов. 

Изложение основного материала статьи. На сегодняшний день 

на туристическом рынке Украины работает большое количество 

туристических предприятий и организаций, осуществляющих как 

коммерческую, так и некоммерческую деятельность (рис. 1).  

К предприятиям, осуществляющим коммерческую деятельность 

относятся: туроператоры, турагентства, туристические бюро, 

экскурсионные бюро, бюро реализации туристско-экскурсионных 

путевок. Туроператор – это туристическое предприятие, которое 

организовывает внутренние и международные путешествия с 

широким ассортиментом услуг [8]. Такое предприятие объединяет 
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Рис. 1 Классификация туристических предприятий 

собственные и сторонние услуги в новый самостоятельный 

туристический продукт (тур). Туроператор реализует клиенту 

туристический продукт от собственного имени, на свой риск и за 

собственный счет. Туроператор действует как оптовое предприятие, 

туристические продукты которого реализуются через сеть розничных 

турагентств. 

Туристическое агентство – это розничное предприятие, которое 

занимается реализацией туров, организованных туроператорами и 

предоставлением отдельных туристических услуг (экскурсионных, 

транспортных и др.). Оно является соединительным звеном между 

туроператором и конечным потребителем туристического продукта. 

Предоставлением туристических услуг занимаются также и 

другие коммерческие предприятия. Экскурсионное бюро – 

предприятие, которое организует и проводит разнообразные 

экскурсии. Туристическое бюро занимается организацией 

путешествий, туров и транстуров. Бюро реализации туристическо-

экскурсионных услуг осуществляет реализацию туристических и 

экскурсионных путевок. 
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Развитие современной индустрии туризма находится под 

влиянием процесса глобализации, который предопределяет 

усовершенствование туристической инфраструктуры (табл. 1).  

Таблица 1 

Классификация туристических предприятий в условиях 
глобализации 

Глобальные (международные) 
предприятия 

Региональные 
предприятия 

Местные 
предприятия 

Общего 
характера 

Коммерческие Общего 
характера 

Коммерческие Коммерчес-
кие 

Не 
коммерчес-
кие 

Глобальные 
системы 
бронирования 
туристичес-
ких услуг 

 
 
Туроператоры 

 
 
Туристичес-
кий клуб 

 
Туристичес-
кие кластеры 

Туристичес-
кая секция 

Туристичес-
ко-
страновед-
ческие  
кружки 

 
 
 
 
Международ-
ные 
туристические 
организации 

 
Туристичес-
кие альянсы 

 
 
 
 
 
Региональ-
ные 
туристичес-
кие 
организа-
ции 

 
 
Туристические 
кластеры 

 
 
 
 
 
Турагентст-
ва 

Другие 
объедине-
ния 

 
На региональном уровне создаются региональные 

туристические организации, которые оказывают содействие 

налаживанию совместной деятельности туристических предприятий 

отдельного региона, отстаивают их интересы в других 

международных туристических организациях или на международных 

туристических форумах. К наиболее авторитетным региональным 

туристическим организациями относятся, например, Американское 

общество туристических агентств (ASTA), Европейская туристическая 

комиссия (ETC), Ассоциация туристических агентств стран 

Тихоокеанского региона (PATA), Конфедерация туристических 

организаций стран Латинской Америки (COTAL) [1]. 
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К региональным туристическим организациям общего характера 

относятся: 

в Европе: Европейская комиссия по туризму (КЕТ); Европейская 

туристическая группа (ЕТАГ); Бюро организаций – членов ЛЕТ в 

Европейском союзе (АІТ-ЕС); Ассоциация по развитию и координации 

европейских туристических обменов (АДСЕТЕ); 

в странах Азии и Африки: Туристическая ассоциация стран Азии 

и Тихого океана (ПАТА); Туристическая ассоциация стран Восточной 

Азии (БАТА); Федерация туристических ассоциаций стран-членов 

АСЕАН (ФАТА); Арабский туристический союз (ЮАТ); 

Панафриканская туристическая организация (ПАТО); Африканская 

ассоциация путешествий (АТА); 

в Америке: Ассоциация туристической индустрии Америки 

(ТІАА); Конфедерация туристических организаций Латинской Америки 

(КОТАЛ); Карибская туристическая организация (КТО) [7]. 

На международном уровне функционируют международные 

туристические организации, туристические альянсы, туристические 

кластеры и глобальные системы бронирования туристических услуг. 

Ассоциация является самой распространенной формой 

международного туристического предприятия, как объединение на 

добровольной основе национальных организаций и предприятий 

туристической индустрии, а также физических лиц с целью решения 

конкретных задач в сфере туризма [7]. Международные 

туристические предприятия имеют и другие формы: «агентство», 

«ассамблея», «бюро», «институт», «конфедерация», «комиссия», 

«комитет», «организация», «объединение», «совет», «союз», 

«федерация», «фонд», «центр». К международным туристическим 

предприятиям общего характера относятся такие: Всемирная 

туристическая организация (ЮНВТО); Международная ассоциация 
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мирового туризма (МТ); Всемирный совет по путешествиям и туризму 

(ВТТС); Международный туристический союз (ТУІ); Международный 

туристический альянс (АІТ); Всемирная ассоциация по вопросам 

досуга и отдыха (ВАРА) и др. Целью деятельности таких предприятий 

является: формирование основных направлений развития мирового 

туризма; определение политики в сфере туризма; представительство 

и защита интересов предприятий туристической индустрии; 

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества между странами-

членами международных туристических организаций, содействие им 

в решении проблем развития туристической индустрии. 

Также на международном рынке функционируют 

международные туристические альянсы (АІТ). Международный 

туристический альянс – международная туристическая организация, 

членами которой являются национальные автомобильные 

ассоциации и туристические клубы, которые объединяют 

индивидуальных членов и ассоциации туристов. Целью их 

деятельности является развитие всех видов международного 

туризма и автотуризма [5]. 

Современные процессы глобализации, интернационализации и 

информатизации, которые происходят на международном уровне, 

сопровождаются созданием туристических предприятий нового типа, 

таких как: глобальные системы бронирования туристических услуг и 

туристические кластеры.   

Общемировой тенденцией развития туристической индустрии 

является формирование глобальных систем бронирования 

туристических услуг (Global Distribution System – GDS). На 

сегодняшний день на мировом рынке функционирует четыре ведущие 

системы: Amadeus, Galileo, Sabre и Worldspan, которых называют 

«золотой четверкой» (табл. 2). Вместе эти системы включают около 
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500 000 терминалов, установленных в отелях по всему миру, что 

составляет около 90% рынка. 10% занимают региональные системы 

резервирования и системы, которые находятся в стадии слияния с 

одной из выше указанных [4]. 

Таблица 2 

Глобальные системы бронирования туристических услуг 

[составлено на основании 2,3,4,6] 
Название 
системы 

AMADEUS GALILEO WORLDSPAN SABRE 

Дата 
создания 

1987 1987 1990 1964 

Штаб-квартира 
компании 

Мадрид 
(Испания) 

 

Денвер 
(США) 

Атланта 
(США) 

Оклахома 
(США) 

Географическое 
распростране-

ние 

139 стран мира 
(в основном 

Европа) 

116 стран 
мира 

(в основном 
Европа) 

60 стран мира 
(в основном 

США) 

108 стран мира 
(в основном 

США) 

Количество 
привлеченных 

участников: 

    

туроператоров свыше 60 
тысяч 

свыше 45 
тысяч 

18,5 тысяч 40 тысяч 

авиакомпаний 513 527 492 420 
отелей 52731 отелей 202 

гостиничные 
компании 

191 гостиничная 
компания 

(45000 отелей) 

40000 отелей 

прокат 
автомобилей 

46 фирм 14500 городов 45 фирм 
(15854 городах) 

50 фирм 

Дополнительные 
услуги 

работает с 
продуктами 
туроператоров, 
железными 
дорогами, 
круизными и 
страховыми 
компаниями 

бронирование 
круизов, туров, 
билетов в 
театры и 
просмотр 
сведений о 
тарифах, 
погоде, визах, 
прививках, 
кредитных 
картах 

бронирование 
мест в 
учреждениях 
культуры, 
организация 
экскурсий, 
дополнительная 
информация, 
связанная с 
туризмом 

организация 
экскурсий, 
прогноз погоды, 
курсы валют, 
обеспечивает 
демонстрацию 
географических 
карт, видео- и 
фото мест 
отдыха 

 

Структура глобальных системы бронирования туристических 

услуг построена на использовании сети Интернет. Интернет-

технологии принимают участие почти во всех основных бизнес-

процессах внутри такой туристической компании, начиная от поиска и 
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привлечения клиентов и к формированию туристического продукта 

[9]. 

Технология on-line бронирования основывается на 

моментальном отображении реальной информации о наличии мест 

по текущим тарифам с возможностью их резервирования [6]. 

Наибольшей популярностью бронирования услуг через GDS-системы 

пользуются: туры, авиабилеты, отели, автомобили. 

Создание GDS-систем бронирования усовершенствовало и 

ускорило систему взаимодействия между поставщиком и 

потребителем туристических услуг. Если раньше клиент, который 

хотел осуществить туристическое путешествие, обращался в 

турагентство, которое предлагало ему ограниченное количество 

туристических продуктов (туров) в ограниченные сроки. Турагентство 

в свою очередь сотрудничало с туроператором, который имеет 

большое количество туристических продуктов (туров). Клиент мог не 

получить в турагентстве желаемый ему тур через не удовлетворение 

его требований по стоимости тура, сроков путешествия, уровню 

сервиса и другое. Использование глобальной системы бронирования 

туристических услуг дало возможность клиенту: 

 получить возможность собственного выбора широкого 

круга разнообразных услуг через одно глобальное предприятие; 

 осуществить моментальный заказ желаемых услуг или 

тура и получить моментальное подтверждение его бронирования; 

 ускорить время и процедуру расчетов и получение 

путевки; 

 получить полную информацию о состоянии своего заказа в 

любой момент времени on-line или по телефону; 

 возможность получать сообщения об изменении состояния 

своего заказа on-line или через sms-сообщение, Viber. 
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Сотрудничество с глобальной системой бронирования 

туристических услуг дало возможность туроператору: 

 расширить ассортимент туристических услуг и 

туристических направлений; 

 повысить качество обслуживания клиента, ускорив время и 

процедуру подачи заявки, расчетов и получение путевки; 

 получить дополнительные сервисы для клиентов; 

 уменьшить текучесть недовольных клиентов, максимально 

удовлетворяя любые их запросы и выполнять заказ выбранного тура; 

 за счет автоматизации бизнес-процессов сократить 

расходы на содержание большого штата менеджеров по работе с 

клиентами, уменьшить количество бумажного документооборота, 

ускорить обмен информацией между подразделениями. 

Выводы. Таким образом, глобализация в сфере туризма вызвала 

формирование крупных международных компаний, одними из 

которых являются международные системы бронирования 

туристических услуг. Эти глобальные предприятия, максимально 

использовав новые информационные технологии, методы маркетинга 

и сбыта продукции, получили экономию расходов в глобальном 

масштабе и увеличение объемов реализации туристических услуг. На 

сегодняшний день в Украине не создано туристических предприятий 

такого типа. Однако, дальнейшие изменения в организации 

производства и потребления традиционного туристического продукта, 

распространение on-line-туризма и туризм с использованием 3-D 

технологий, потребуют формирования туристических предприятий 

абсолютно нового типа. 
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The peculiarities of the pedagogical conditions of the student's moral 

development in the process of educational activity in a higher educational 

institution are revealed in the article. The authors describe the possibility 

of creating pedagogical conditions for the inclusion of students in the 

system of moral development. The pedagogical conditions of effective 

formation of a moral personality are offered and examples of realization of 

moral and practical activity of the student are given. It is revealed that the 

pedagogical conditions of students 'moral development are the optimal 

use of content of educational disciplines and educational activities, 
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practical and moral activity of students, and the systematic diagnosis of 

students' moral education in order to develop ways to improve the moral 

level. 

Key words: moral development, pedagogical conditions, students, 

higher education institution. 

кандидат педагогічних наук, Жукова Г. В., кандидат 

педагогічних наук, Булгакова Т. М. Педагогічні умови морального 

розвитку студентів / Національний університет фізичного 

виховання і спорту, Київський національний університет культури і 

мистецтв 

У статті розкриті особливості педагогічних умов морального 

розвитку студента у процесі навчально-виховної діяльності у 

вищому навчальному закладі. Авторами описана можливість 

створення педагогічних умов включення студентів в систему 

морального розвитку. Запропоновано педагогічні умови 

ефективного формування моральної особистості та наведено 

приклади здійснення морально-практичної діяльності студента. 

Виявлено, що педагогічними умовами морального розвитку 

студентів є оптимальне використання змісту навчальних 

дисциплін та виховних заходів, практично-моральна діяльність 

студентів та систематична діагностика моральної вихованості 

студентів задля розробки шляхів підвищення морального рівня. 

Ключові слова: моральний розвиток, педагогічні умови, 

студенти, вищий навчальний заклад. 

 

Постановка проблеми. Головне і актуальне завдання сучасної 

освіти – становлення особистості, забезпечення її фізичного та 

психічного здоров’я; розвиток розумових та творчих здібностей, 

пізнавальної активності. Створення умов для духовного зростання 
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вимагає переосмислення практиками критеріїв оцінки ефективності 

освітньо-виховного процесу. Процеси, що відбуваються в політично-

економічному житті країни, відбиваються на освітній системі, тому 

дуже важливо виховати моральну культуру підростаючого покоління 

на основі взаєморозуміння та толерантності. Засобами реалізації 

соціально-педагогічних запитів сучасного суспільства виступають 

культурні здобутки нації, духовні самобутні цінності, взірці масової 

культури, інтелектуальні надбання тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій показав, що питання морального 

розвитку особистості відображені у сучасних фундаментальних 

дослідженнях наших та зарубіжних учених – Б. Ананьєв, О. Бабак, 

І. Бех, В. Болотіна, Т. Бондаренко, Т. Василевська, К. Ващенко, 

О. Вишневський, І. Вільчинська, В. Ільїн, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

Т. Люріна, Н. Миропольська, Н. Молодиченко, Р. Петронговський, 

О. Сухомлинська, К. Чорна. 

Метою статті є схарактеризувати педагогічні умови морального 

розвитку студентів. 

Завдання педагога полягає у створенні таких педагогічних умов, 

де б особистість займала позицію активного суб’єкта діяльності. 

Йдеться не тільки про послідовний процес пізнання від простого до 

складного, від близького – до більш далекого, а й про створення 

ситуацій, які б стимулювали пізнавально-пошукову та дослідницьку 

діяльність студентів, розвивали вміння розмірковувати, з’ясовувати 

суперечності, висловлювати передбачення, формулювати рішення, 

відстоювати свої твердження. 

Педагог поряд з поясненням теоретичного матеріалу має 

подавати низку завдань морального характеру, використовувати 

прийоми, які дозволяють проконтролювати рівень засвоєння знань у 

процесі вивчення навчальної дисципліни. Тому в процесі вивчення 
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теоретичного матеріалу педагог має звертати особливу увагу на 

ступінь включення студентів у розуміння матеріалу, що вивчається, 

використовуючи при цьому різні форми, методи, засоби навчання і 

виховання (як традиційні, так і інноваційні). Наприклад, проблемні 

запитання, елементи бесіди та дискусії для узагальнення і порівняння 

вже вивченого матеріалу, визначення моральної основи виучуваного 

матеріалу. Педагог також повинен створювати власну систему 

проблемних запитань, завдань самостійного характеру за 

підручниками та посібниками, систему життєвих ситуацій. 

Педагогічні умови можна визначити як особливості організації 

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, що 

детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості 

студента. Умова – це те, від чого щось залежить, важлива складова 

об’єктів, їх станів, взаємодії. З наявності умови випливає існування 

факту чи події [1]. 

Студентам можна запропонувати описати окремі епізоди з життя, 

практики університету або суджень, висловлених у періодиці щодо 

проблеми морального самовдосконалення, самовиховання та 

розвитку особистості сьогодні. Наприкінці опису ставляться 

запитання, пов’язані з перевіркою розуміння студентами сутності 

теоретичних положень щодо розкриття в опрацьованому матеріалі 

моральних основ, а також уміння аналізувати конкретні факти і 

ситуації з позиції морально-культурної особистості. 

Залежно від складності поданого матеріалу студентам можна 

запропонувати дати відповідь на буквальні запитання. Вони, як 

правило, розраховані на механічне пригадування, і студентам досить 

легко знайти відповідь. Використовувані у процесі вивчення дисциплін 

запитання на пояснення передбачають пошук зв’язків між ідеями, 

фактами, визначеннями та цінностями. Студентів просять подумати, 
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як певні ідеї та концепції можуть поєднуватися між собою. Вони мають 

розуміти зв’язки між окремими думками і продукувати різноманітні 

контексти, з яких ці думки поєднуються. Запитання на витлумачення 

можуть бути такими: ,,У чому, на вашу думку, полягає причина того, 

що подібна конфліктна ситуація між учасниками події відбулася саме 

тепер?’’. Подібні запитання спонукають студентів до міркувань з 

погляду моральності [2]. 

Аналітичні запитання вимагають від студентів більш 

обґрунтованої відповіді, оскільки містять не тільки знання змісту 

тексту чи якогось епізоду, а й деталей та обставин, що його 

супроводжують. Запитання на синтез спонукають студентів до 

творчого розв’язання питань та неординарного мислення. Ці 

запитання заохочують до створення нових способів морального 

самовиховання, самовдосконалення. Запитання на оцінювання 

вимагають вироблення переконань у студента щодо правильності чи 

неправильності вчинення певної дії учасниками ситуації. Такі 

запитання, на нашу думку, стимулюють перехід пласту теоретичної 

інформації до особистісно-орієнтованої системи поглядів та 

переконань. Зокрема, подібні запитання стосувалися поведінки 

студентів у життєвій ситуації. У процесі проведення такої роботи є 

закономірність, яка полягає в тому, що студенти починають поступово 

включатися до процесу активного обговорення. Діалоги, що 

виникають внаслідок таких запитань, відкривають перед студентами 

широкий діапазон ідей та уявлень, які висловлюються ровесниками. 

Детальний аналіз проведеної роботи уможливлює відповідь 

студентами на декілька важливих запитань: «У чому полягає суть та 

причини виникнення даної ситуації?», «Чи можна було запобігти 

виникненню цієї ситуації?», «Якщо можна, то як?», «Яким чином 

можна розв’язати таку ситуацію?» та ін. [3]. 
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Важливою педагогічною умовою морального розвитку студентів є 

їх морально-практична діяльність. Тому особливість діяльнісного 

підходу до процесу морального розвитку студентів полягає не тільки в 

засвоєнні ними системи суспільних моральних цінностей, але й 

перенесенні їх на свою діяльність. Ми висовуємо ідею створення такої 

морально-практичної діяльності, яка б сприяла виникненню у 

студента потреби проявити свою власну позицію, моральні 

переконання, погляди, без чого неможлива подальша морально-

практична діяльність студента. 

Формування мотивації студентів до моральної діяльності може 

відбуватися за допомогою різних засобів. При цьому враховується, 

що кожен засіб має найпродуктивнішу характеристику, якщо 

супроводжується добре організованим пізнавальним спілкуванням; 

активізація моральної діяльності досягається шляхом використання 

педагогом форми індивідуальної і групової роботи: кооперація, 

конфлікт і змагання. 

Для підвищення морального рівня потрібно дати можливість 

студентам поміркувати над такими питаннями: 1. Чи часто Вам 

вдається переконати більшість своїх товаришів у правоті своєї думки? 

2. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в ситуації, що створилася? 3. 

Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 4. Якщо 

виникли деякі перешкоди у здійсненні Ваших намірів, то чи легко Ви 

відступаєте від них? [4, 6]. 

Студент може самостійно набувати навичок здійснення 

морального впливу на одногрупників, залучаючи їх до моральної 

діяльності та звертаючи їх увагу на дотримання морально-етичних 

норм співжиття колективу. Є підстави думати, що негативні 

переживання, пов’язані зі ставленням до себе, це не просто деяка 

вікова характеристика, а багато в чому результат інтеріоризації. 
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Звідси дуже важливо навчити юнака чи юнку не тільки бачити свої 

недоліки, але й уміти спиратися на свої достоїнства, на сильні 

сторони своєї особистості [5]. 

Ефективність морального виховання студентів у навчально-

виховному процесі вищого навчального закладу зумовлюється 

опануванням основами моральних цінностей, що ґрунтується на 

вихідних концептуальних положеннях (особистісно зорієнтована 

спрямованість навчально-виховного процесу, дотримання власне 

педагогічних і специфічних принципів організації виховного процесу; 

формування такого типу особистості, якій властиві загальнолюдські 

моральні цінності та яка має набути, окрім вищезазначених цінностей, 

рис відповідальності, самоосвіти, самовиховання і прагнути до 

постійного морального самоудосконалення). 

Висновки. В процесі морального розвитку студентів 

розширюється їх орієнтація в навколишньому середовищі, 

формуються моральні якості, пізнавальні здібності, виховується 

відповідне відношення до оточуючого. Моральне виховання 

студентів у навчально-виховному процесі вищого навчального 

закладу буде ефективним за таких педагогічних умов: опанування 

основами моральних цінностей, оптимального використання 

можливостей змісту навчальних дисциплін та виховних заходів в 

єдності навчально-виховної практично-моральної діяльності; 

супроводження виховного процесу систематичною діагностикою рівнів 

вияву досліджуваного особистісного морального розвитку.  
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guidelines for the development of general secondary education. The 

peculiarities of cooperation between the two components of the state and 

public administration for its development are considered, there were 

proposed some mechanisms for the implementation of educational policy 

at the local level. 
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кандидат педагогічних наук, Лісова Н. І. Державно-громадське 

управління: тенденції, довіра, школа / КНЗ «Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Україна, 

Черкаси 

Звернено увагу на значущість малих міст в країні, розкрито  

механізми реалізації освітньої політики при державно-громадському 

управлінні загальною середньою освітою в таких містах України, 

модернізації управління відділу освіти в  громадах малих міст,  

подано законодавчі акти, що регулюють його діяльність, а також 

стратегічні документи, що визначають концептуальні орієнтири  

розвитку загальної середньої освіти. Розглянуто  особливості 

співпраці обох складових державно-громадського управління її 

розвитком, а також запропоновано певні механізми щодо реалізації 

освітньої політики на місцевому рівні.  

 Ключові слова: механізми, освітня політика, малі міста, відділ 

освіти, державно-громадське управління,  загальна середня освіта. 

 
       Постановка проблеми. Важливу роль відіграють механізми 

державно-громадського управління розвитком ЗСО в малих містах 

України в період нового етапу розвитку суспільства, зокрема переходу 

його на демократичні засади. Варто звернути увагу на те, що в будь-

якій країні світу є такі міста, які можна віднести до категорії так званих 

малих міст і які відіграють одну з провідних ролей у розвитку певного 

регіону і в цілому країни, бо у них можуть бути сформовані основний 

промисловий потенціал, наукові та культурні центри,  

упроваджуватися передові технології, втілюватися якісні стандарти 

життя громадян, нові послуги тощо. Одним словом, такі міста 

розвиваються по-своєму, їм властива відмінна від інших населених 

пунктів інфраструктура, склад населення, високий рівень міського 

самоврядування або й навпаки.   
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Зарубіжні  й вітчизняні науковці  (В. Бабаєв, Т. Барановська, О. 

Бойко- Бойчук, В. Глазічев, Б. Данилишин, С. Жилкіна, Н. Жунда, Г. 

Лаппо, К. Лінг, В. Мамонова, О. Нижник, В. Нікітін, Є. Перцик, І. 

Прокопенко та ін.) досліджували особливості розвитку міст взагалі, 

проте зазвичай малі  міста залишалися поза  увагою, хоча таких міст 

багато в Україні й  проживає там  майже половина всього населення.  

Відмічаємо також про те, що в нових сучасних умовах система 

управління ЗСО в малих містах - це новий тип реалізації сучасної 

освітньої політики, так званий соціальний організм, який здатний 

запровадити механізми державно-громадського управління розвитком 

ЗСО та освітні інновації. 

Мета статті: розкрити механізми державної освітньої політики в 

малих містах при державно-громадському управлінні. 

Насамперед зупинимося  на механізмах реалізації державної 

освітньої політики, модернізації управління відділу освіти в громадах 

малих міст. Учені В. Базілюк, Т. Бойченко, Л. Забродська та ін. 

вважають, що базисним підґрунтям визначення основ державної 

політики в освіті та стратегії її розвитку є: філософія суспільного 

устрою, яка відображена в Конституції і відповідних законах про 

освіту, стан та перспективи розвитку економіки, науки, техніки, 

національної культури, здоров’я населення, демографічні процеси, 

особливості екосистем країни, об’єктивні фактори й умови інтеграції 

держави в світовому економічному та культурно-освітньому просторі 

на паритетних засадах та збереженні своєї національно-духовної 

ідентичності [1, 26-27 ]. Якщо ж вдатися до розгляду сутності поняття 

«механізм», то у Великому тлумачному словнику знайдемо таку 

характеристику: «внутрішня будова, система чого-небудь» [2, 523], а в 

«Короткому економічному словнику» це поняття трактується так: 

«послідовність станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, 
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явища; система, пристрій, який визначає порядок якого-небудь виду 

діяльності [3,  401]. Учений О. Конт розглядає його як соціальний 

механізм суспільства й одночасно стверджує: кожне суспільство має 

свій соціальний механізм, що забезпечує його виживання й розвиток 

[4]. Пізніше до дослідження цього питання долучилися соціологи (Г. 

Спенсер, Е. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Веблен, К. Маркс, Т. Парсонс та 

ін.). За твердженням учених (Л. Юзькова, В. Авер'янова), механізм 

управління - це організація практичного здійснення державного 

управління, сукупність відповідних державних органів, організованих у 

систему для виконання цілей (завдань) державного управління 

відповідно до їх правового статусу, та масив правових норм, що 

регламентують організаційні засади та процес реалізації 

вказаними органами свого функціонального призначення [5].   

Глобалізаційні, демократичні, інтеграційні процеси в 

українському суспільстві, які розпочалися з кінця XX століття, 

зумовили модернізацію системи  управління ЗСО. У зв’язку з цим 

були розроблені законодавчі акти, що регулюють діяльність системи 

управління  ЗСО,  стратегічні документи, що визначають 

концептуальні орієнтири її розвитку ( Національна програма «Освіта» 

("Україна XXI століття") [6], Національна доктрина розвитку освіти [7], 

Національна стратегія розвитку освіти України на 2012-2021 рр.) [8]. 

Проте необхідно назвати новий Закон «Про освіту» [9], відповідно до 

його основних положень розробляється  проект нового Закону «Про 

загальну середню освіту». Приведені у відповідність із розвитком 

держави повноваження суб'єктів органів місцевого самоврядування в 

освітній сфері  (Закон «Про місцеве самоврядування» [10]) 

створюються умови та відбувається становлення взаємодії 

державних і громадських форм управління освітою, з’являються 

можливості залучення додаткових місцевих ресурсів для розвитку всіх 
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ланок ЗСО, пробуджується інтерес до вирішення її проблем у 

місцевому співтоваристві. 

Одним із механізмів  реалізації соціальної функції ЗСО  є  

формування єдиного освітнього простору. Він  покликаний 

забезпечувати  соціалізацію й виховання підростаючого покоління, 

враховуючи загальнолюдські цінності й цінності національної 

культури. Механізм сприяє перетворенню ЗСО із відтворюючої 

системи в  розвиваючу, яка здатна  забезпечити розвиток особистості 

й розвиток місцевих громадських об’єднань, а також всієї громади. 

Варто наголосити й на тому, що сучасна освітня політика малого 

міста має сприяти розвитку місцевого самоврядування шляхом  

залучення широкої громадськості до управління й розвитку ЗСО, 

вирішувати питання діяльності освітніх навчальних закладів, тобто в 

дію може вступати механізм соціально-педагогічного партнерства. 

Важливими завданнями органів управління освітою 

(відділів/управління освіти) є залучення громадськості до 

безпосередньої  участі в контролі за реалізацією конституційних прав 

громадян на освіту та забезпечення фінансових, матеріально-

технічних, кадрових та інших умов, необхідних для відповідної 

діяльності установ освіти; надання адресної соціальної підтримки 

певним категоріям учнів, вихованців. 

Зміст освітньої політики малого міста, на нашу думку, може 

сприяти: зближенню міського відділу освіти, громади та школи, їх 

тісному взаємозв'язку й взаємодії; розвитку цілісності та керованості 

системи міської освіти; створенню самостійних громадських структур 

управління; подоланню роз'єднаності місцевої громади, формуванню 

первинних осередків  громадянського суспільства; підтримці 

інноваційних процесів і педагогічній творчості; соціалізації дітей, 
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охороні прав і соціальному захисті дітей, а також підтримці високого 

статусу працівників освіти та забезпечення її інвестиціями тощо. 

Освітня політика в малому місті може являти собою своєрідний 

єдиний, цілісний, багатопрофільний і багатофункціональний освітній 

комплекс, а відділ освіти покликаний стимулювати створення 

об'єднаних освітніх одиниць - освітніх комплексів, асоціацій, клубів та 

ін., школа ж має стати  соціально-культурним центром громади  

малого міста. 

 Таким чином, управління міською системою освіти має 

будуватися на засадах державно-громадських відносин, які зможуть 

усій системі  забезпечити соціоорієнтований характер. Саме такий 

характер шкільної освіти, у свою чергу, має ще й величезний 

соціально-виховний зміст та  організовує цілеспрямований процес 

розвитку особистості, її соціально-професійне становлення.  

Із метою прискорення процесів демократизації в управлінні ЗСО 

доречно розглядати й механізм, який здатний ініціювати й 

підтримувати перетворення соціально-педагогічної дійсності. Таким  

механізмом може слугувати державно-громадська взаємодія, яка 

будується на основі відкритості, повноти та достовірності інформації, 

взаєморозуміння та довіри. При цьому соціум визначає соціальний 

статус управління освітою, слугує загальним фоном його 

життєдіяльності; у соціумі є і партнери, які необхідні для вирішення 

освітніх завдань. Такі відносини позитивно впливають на підвищення 

якості освіти, розвиток соціальних, адаптивних умінь учнів, а 

громадськість міста  виступає джерелом ресурсів розвитку системи 

ЗСО. 

Отож, громадське управління в системі державно-громадського   

розглядаємо як невід'ємний компонент системи управління освіти й 

важливий фактор її розвитку в умовах малого міста. У таких умовах 
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має забезпечуватися  готовність державних та відомчих суб'єктів 

управління до перерозподілу повноважень і відповідальності в сфері 

управління освітою на користь громадської складової. Внаслідок такої 

співпраці можуть спостерігатися деякі зміни: на міському рівні 

зміниться співвідношення відповідальності за результати ЗСО (що 

відповідає загальним принципам організації місцевого 

самоврядування); установляться партнерські відносини між державою 

й громадою в сфері розподілу освітніх послуг. На рівні освітньої 

установи  буде заснована конструктивна взаємодія з оптимального 

досягнення цілей її розвитку; забезпечиться розвиток відносин між 

школою й громадою з питань освіти учнів; будуть сформовані 

відносини  з питань залучення та цільового використання фінансових 

ресурсів. Правда, партнерські відносини будуються не просто, не 

завжди суб’єкти готові до тісної співпраці, часто вони можуть носити 

нейтральний, а то й опозиційний характер щодо розподілу  

управлінських повноважень та подальшої спільної роботи. Такої 

ситуації боятися не треба, не варто «закривати на неї очі», не 

замовчувати, а шляхом конструктивного діалогу, відкритості 

домагатися взаємопорозуміння.  

При державно-громадському управлінні шкільною освітою у 

малому місті варто створити координаційний орган, ним може 

виступити Громадська рада з освіти. Важливо до її складу, крім 

представників органів управління освітою, керівників структурних 

підрозділів адміністрації міста, ініціативних директорів шкіл, депутатів,   

ввести членів батьківської  громадськості, старшокласників, 

представників міськкому профспілок працівників освіти. Структура  

цієї ради має включати  комісії з питань атестації педагогічних кадрів, 

нагород, атестації та ліцензування освітніх установ, створення 

безпечних умов, з охорони прав неповнолітніх дітей і осіб із числа 
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дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, із 

замовлення товарів і послуг для закладів освіти, з питань організації 

літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей і підлітків тощо. 

Механізми реалізації освітньої політики в малих містах можуть 

виходити за межі конкретно взятого населеного пункту, вони  

розширюватимуться, доповнюватимуться змістом інших об’єктів  

соціально- освітнього простору регіонального та національного рівнів. 

Дослідниця О. Тягушева у монографії «Розвиток механізмів 

державно-громадського управління регіональною системою освіти» 

розкрила механізми державно-громадського управління розвитком 

освіти на регіональному рівні [11]. Ми погоджуємося з її 

узагальненнями, тому що окремі з них аналогічні до механізмів, які 

реалізуються в малих містах. Їх можна розглядати і в рамках 

національного рівня. Такі зв’язки сприятимуть виконанню державних 

нормативно-правових актів про освіту, зокрема ЗСО, розвитку 

державно-громадського управління якістю ЗСО, організовуватимуть 

прогнозування розвитку міської, регіональної систем освіти як 

складових національної, проводитимуть  регуляторно-коригуючу 

діяльність освітніх установ, роботу  з кадрами (формування 

замовлення на підготовку кадрів; організація підвищення кваліфікації 

педагогічних і керівних кадрів; призначення й звільнення їх; 

матеріальне й моральне стимулювання, нагородження); 

організовуватимуть соціальний захист педагогічних кадрів тощо.  

У малих містах обласного підпорядкування органи державного 

управління освітою представлені міськими відділами або 

управліннями, у  підпорядкуванні яких знаходяться навчальні заклади 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. До структури  

також входять методичні центри, кабінети, служби  матеріально-

технічного забезпечення. Саме така освітня система здатна 
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запроваджувати  у містах обласного підпорядкування освітню 

політику, змістом діяльності якої є також проведення освітніх реформ.  

Суб'єктами  цих процесів виступають органи державної влади та 

міського самоврядування, які, використовуючи різні методи 

управління, впливають  на результати  освітніх реформ. Міському 

відділу освіти варто  враховувати  організаційний механізм управління 

цим процесом.  Вважаємо, що для цього насамперед потрібно 

правильно розподілити функції, визначити відповідальність суб'єктів 

освітньої політики; не порушити підпорядкування навчальних закладів 

відповідним відомствам, які є співзасновниками; враховуючи вимоги 

нормативно-правової бази, залучити до участі проведення реформ у 

місті окремі сім'ї, роботодавців, громадські інститути, у процесі чого 

забезпечувати компетентне обговорення ходу реалізації реформ. На 

нашу думку, до структури організаційного механізму впровадження 

освітніх реформ необхідно включити й представників від 

громадськості, оскільки  у державно-громадському управлінні 

розвитком ЗСО громади відіграють важливу роль. Як свідчить досвід, 

лише в умовах розвинутої демократії за дієвої участі механізмів 

стримувань і противаг можуть вільно й ефективно взаємодіяти влада 

та громада. Участь громад у відкритому управлінні впровадженням 

освітніх реформ є свідченням того, що здійснюється незалежний 

нагляд за діяльністю міських органів влади, створюються умови 

вільного доступу до інформації, одночасно забезпечується реалізація 

освітньої політики. 

Відділ освіти, співпрацюючи з громадськістю, має виступати в 

ролі посередника в державно-громадському управлінні, бути так 

званим механізмом гармонізації соціальних інтересів, різних форм 

конструктивного діалогу між громадою, органами міського 

самоврядування та владою. Органи ж державної влади зацікавлені в 
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продуктивній співпраці з громадами різних рівнів, свідченням цього є 

прийняті Верховною Радою закони України  «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону 

України «Про інформацію» (у новій редакції) та закону України «Про 

доступ до публічної інформації» [12]. 

Цінність освітніх реформ на сучасному етапі розвитку ЗСО 

проявляється в тому, що одночасно із впровадженням їх 

відбуваються модернізаційні процеси управління освітою, які, у свою 

чергу, є адекватними до суспільства з ринковими відносинами та 

забезпечують ефективність управління ЗСО. Упроваджуючи  реформу 

ЗСО в життя, треба, по-перше, враховувати особливості 

попереднього й сучасного стану розвитку ЗСО, зарубіжного досвіду, 

його трансформаційні ознаки,  специфіку малого міста, ментальність 

жителів міської громади та інші фактори; по-друге, реформа має 

базуватися на принципах і механізмах, які притаманні країнам з 

ринковою економікою, що, у свою чергу, забезпечить інтегрування 

вітчизняної системи освіти в європейський освітній простір. 

 Найважливішим принципом управління освітніми реформами на 

міському та на рівні загальноосвітнього навчального закладу повинен 

бути принцип системності. Тому представники органів влади в цілому 

та органів управління освітою зокрема повинні володіти науковими 

методами й технологіями управління, тобто бути професіоналами в 

цій сфері. Як визначає вчена С. Калашникова, професіоналізація 

управління має розглядатися як «процес, метою якого є підвищення 

ефективності управління шляхом вдосконалення професійного рівня 

управлінців, розроблення, запровадження та модернізація 

інструментів управління у формі відповідних методів, засобів чи 

технологій; формування світогляду у формі філософії управління 
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(поняття, принципи, методологія) задля наявності необхідних 

орієнтирів (принципів) щодо реалізації самого управління» [13,  39] 

Результати проведення освітніх реформ залежать від 

фінансових та людських ресурсів, адже  має функціонувати 

управління реформами, яке включатиме в себе механізми 

корегування та об'єктивної оцінки. Це сприятиме повнішому  

забезпеченню реалізації міської освітньої політики та підвищуватиме 

її ефективність. Отже, управління міською  системою ЗСО має бути 

компетентним, демократичним, мати стратегічне завдання  й лише 

після цього  розглядатися як соціально ефективне.  

 Також для реалізації завдань освітньої політики в місті неабияке 

значення має керівник відповідної структури, очолювати відділ освіти 

повинен, на наше переконання, підготовлений, компетентний 

фахівець.  Оскільки відділ освіти входить до складу  виконкому міської 

ради, тому посада начальника відділу освіти віднесена до посад  

служби в органах місцевого самоврядування відповідно до  законів 

України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» [14;15].  Начальник міського органу управління 

освітою має чітко визначені повноваження й відповідний статус та 

ранг у системі державного чи самоврядного управління. 

Галузь освіти в основі своїй – консервативна (так вважає не 

один дослідник – науковець чи практик), але у зв’язку із змінами, які 

відбуваються в суспільному розвитку держави, вона залучена до 

процесів, які охоплюють усі сфери життєдіяльності країни. Будь-яке 

оновлення  на державному рівні обов’язково поширюється й на 

місцевий рівень, точніше кажучи, усі реформи беруть початок з 

окремо взятих територій, у тому числі  - малих міст. Інноваційні 

процеси, як свідчить практика, проявляють різний вплив при 

впровадженні їх: сприйнятливість  до інновацій залежить від 
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особистих та психологічних характеристик міських еліт, структури 

управління, що склалася в  місті, соціального, політичного та 

економічного типу взаємодії впливових суб'єктів розвитку.  

Одночасно варто зауважити, що певні зміни, які ввійшли в 

освітню практику, мають і негативний відтінок. Трапляються випадки, 

коли освіта  поглиблює соціальну й інтелектуальну нерівність, стає 

дієвим інструментом суспільного розшарування, коли соціально-

матеріальний статус дитини та рівень її розвитку стає перепусткою до 

навчальних закладів, які забезпечують якіснішу освіту  порівняно з 

іншими закладами. Тому варто запровадити такий механізм в освітній 

політиці міста, який би знівелював хибний підхід, а то й ліквідував такі 

явища, не викликав спротив у батьківській громадськості. Завдання 

відділу освіти створити умови для  рівного доступу кожної дитини  до 

якісної ЗСО. 

Серед системи механізмів реалізації освітньої політики в малих 

містах можна виокремити й механізм оцінювання. Запровадження 

його сприяє: корегуванню самого процесу освітньої політики, 

активізації участі в управлінні ЗСО громадських організацій, 

забезпеченню якісних освітніх послуг, створенню умов для 

формування та реалізації освітньої політики через дискусію та діалог. 

Учена Л. Гриневич свого часу як голова Комітету з питань науки й 

освіти Верховної Ради України стверджувала, що вітчизняна освітня 

статистика не розкриває всі аспекти функціонування системи освіти 

та не надає можливості повноцінного аналізу її стану. Виходячи з 

цього, доцільно було б вивчити досвід використання освітніх 

індикаторів у міжнародних порівняннях освітніх систем та 

скористатися його позитивними аспектами для розвитку освітньої 

статистики в Україні. Варто зазначити, що нещодавно Міністерством 

освіти і науки України подано перелік національних індикаторів 
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ефективності та якості загальної середньої освіти [16]. Переконані, що 

використання їх дасть можливість управлінцям сприймати освіту з 

позицій міжнародних освітніх тенденцій, усвідомлено формувати 

відповідну державну політику та об'єктивно оцінювати результати її 

впровадження не лише на всеукраїнському рівні, а й на місцевому.  

Висновки. Досліджуючи систему механізмів реалізації освітньої 

політики в малих містах, робимо такі висновки: по-перше, діяльність 

відділу освіти регламентовано нормативно-правовою базою, зокрема: 

законами України, директивними документами центральних органів 

влади, а також рішеннями колегій, наказами та інструктивними 

матеріалами регіональних адміністративних органів;  по-друге, 

наявність такої законодавчої  бази, що регламентує діяльність усіх 

ланок управління й закладів, які забезпечують реалізацію стратегії 

державної освітньої політики, має сприяти розвитку творчої ініціативи 

керівників і виконавців; по-третє, відділ освіти є важливою ланкою у 

вирішенні завдань щодо реформування ЗСО та модернізації її 

управління; по-четверте, доречне застосування комплексу механізмів 

державно-громадського управління забезпечує відповідний рівень 

змісту освітньої політики в малих містах, а ефективне впровадження  

освітньої політики залежить від модернізації усіх управлінських 

механізмів відділу (управління) освіти; по-п’яте, і найосновніше,  

впровадження державної освітньої політики вимагає від керівників 

відділів (управлінь) освіти належного професіоналізму, 

компетентності, високих морально-етичних якостей, духовності, 

загальної й управлінської культури, володіння сучасними 

управлінськими технологіями. 
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The article considers topical issues of successful socialization of 

personality in Ukraine in the context of the modern society challenges, 

when educational institutions become true co-authors of a holistic 

educational process. It is noted that integration into the European 
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educational space presupposes the preservation of the national, regional 

identity, maximum orientation on the peculiarities and the real level of 

education that has been achieved in Ukraine. It is emphasized that 

integration into the European educational space should include the 

necessity of formation of qualitative education in the state. It is noted that 

today modern educator cannot stay indifferent or ignore the transition to 

new educational standards; scientific developments should not be 

mechanically transferred to the practice of modern educational activities.  

Key words: modern education, educational technologies, professional 

formation, innovative, educational principles, modernization of 

professional activity.  

кандидат педагогічних наук, Співак Я. О., доктор педагогічних 

наук Бахов І. С.  Освіта як пріоритет успішної соціалізації 

особистості в Україні/ Державний вищій навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет», Україна, 

Слов’янськ; ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом», Київ, Україна.  

Розглянуті актуальні питання успішної соціалізації 

особистості в Україні в контексті викликів сучасного соціуму, у 

якому освітні заклади стають справжніми співтворцями цілісного 

освітнього процесу. Наголошується, що інтеграція у європейський 

освітній простір передбачає збереження національної, регіональної 

ідентичності, максимальну орієнтацією на особливості і реальний 

рівень освіти, що сформувалась в Україні. Підкреслюється, що 

інтеграція в європейський освітній простір повинна передбачати 

необхідність формування якісної освіти у державі. Зазначається, що 

сьогодні сучасний педагог не може залишатись індиферентним або 

ігнорувати перехід на нові освітні стандарти; наукові 
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напрацювання не можуть бути механічно перенесені в практику 

сучасної освітньої діяльності.  

Ключові слова: сучасна освіта, освітні технології, професійне 

становлення, інноваційний, освітні принципи, модернізація 

професійної діяльності.  

 

Постановка проблеми. Реалізація пріоритетних для сучасної 

освіти завдань здійснюється різними векторами: через розмаїття 

освітніх інституцій; форм, методів, технологій освітнього процесу; 

запровадження ефективного менеджменту тощо. Зауважуємо, що 

одним із найважливіших  векторів сучасної освіти, є цілісність 

освітнього процесу. 

Відтак, якість освітнього процесу забезпечується за умови, коли 

він реалізується в контексті цілісності, що передбачає освіту, 

орієнтовану на формування спеціаліста не просто знаючого, а 

компетентного, здатного до навчання впродовж життя і формування 

ним власної траєкторії професійного становлення, життєвого успіху. 

Зауважимо, цілісність освітнього процесу реалізується на 

цільовому, змістовому, процесуальному рівнях. За наявності такого 

освітнього процесу студент не прилаштовується під кожного 

викладача, а сповна реалізує себе.  

Мета статті. Варто зазначити, простір освітнього закладу є 

успішним, якщо він є цілісним і гуманітарно-спрямованим. Основними 

суб’єктами його формування виступають викладачі і студенти, які 

працюють як «команда», системне утворення, об’єднане одними 

цілями, спільними загальними стандартами освітньої діяльності. 

Ефективність формування такого простору безпосередньо залежить 

від рівня сформованості саме цілісності освітнього простору у 

закладах освіти. Саме на рівні освітнього закладу відбувається 
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трансформація загальних державних стандартів у конкретний заклад. 

Відповідно органи управління забезпечують оптимізацію даного 

процесу, максимально враховуючи особливості конкретного 

освітнього закладу [1]. 

У контексті викликів сучасного соціуму освітні заклади стають 

реальними співтворцями цілісного освітнього процесу, а не просто 

«реалізаторами» заданих стандартів або запропонованої концепції 

освітньої діяльності. Відтак, саме на рівні конкретного регіону 

відбувається об’єднання наукового потенціалу і його спрямування на 

вирішення конкретних практико значущих завдань. Найбільш 

продуктивною є освітня діяльність система в системі (простір в 

просторі), починаючи від мікропростору на рівні роботи викладача, 

факультету, ВНЗ, регіону – до простору державного, європейського, 

планетарного [2]. 

Інтеграція у європейський освітній простір передбачає 

збереження національної, регіональної ідентичності, забезпечення 

науково обґрунтованого, логічно спроектованого переходу до заданих 

стандартів, з максимальною орієнтацією на особливості і реальний 

рівень освіти, що сформувалась в Україні. Незаперечним є те, що 

інтеграція в європейський освітній простір має передбачати 

необхідність якісного формування освіти у державі. Сьогодні 

складним і нерідко проблематичним є процес переходу на нову 

формулу освітньої діяльності: сучасний педагог не може залишатись 

індиферентним або ігнорувати перехід на нові освітні стандарти; 

наукові напрацювання не можуть бути механічно перенесені в 

практику сучасної освітньої діяльності.  

Зазначимо, перехід до якісно нового цілісного освітнього 

процесу включає ряд пріоритетних функцій. Вибудовується відповідна 

вертикаль наукової діяльності: від базових академічних інститутів, що 
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розробляють фундаментальні проблеми освіти до наукових інститутів 

та освітніх центрів, що акумулюють найвищий потенціал відповідного 

регіону, до центрів наукової діяльності, зосереджених в навчальних 

закладах різних рівнів. У цій схемі уже закладений механізм 

трансформації високої теорії на рівень практичної діяльності з 

максимальним врахуванням її рівня та особливостей здійснення у 

кожному регіоні, освітньому закладі. 

Незаперечно цінним є те, що викладач відчуває себе суб’єктом 

реформування освіти, оскільки реально долучається через наукові 

центри на рівні навчальних закладів до процесу осмислення нових 

освітніх стандартів та проектування технології їх реалізації в практиці 

професійної діяльності. Педагоги-практики отримують не просто 

визначені освітні стандарти та технологічні схеми їх реалізації, а 

долучаються до процесу їх визначення, неодмінно набуваючи 

відповідну теоретичну компетентність щодо конкретної проблеми. 

В результаті вищезазначеної освітньої діяльності посилюється 

процес взаємодії різних гілок та рівнів наукової діяльності, оскільки всі 

вони об’єднуються навколо спільної програми переходу на стандарти 

інноваційної освіти, з’являється багато проблем, що стосуються 

неузгодженостей, браку відповідної інформації і загалом питань, що 

виникають в практичній діяльності і потребують відповідних 

трактувань, роз’яснень і, відповідно, додаткових досліджень. В 

ситуації, коли проблеми не можна вирішити на регіональному рівні, 

запити поступають до академічних інститутів. Така співпраця потрібна 

не лише освітнім закладам, а і академічним науково-дослідним 

інститутам, для того, щоб максимально орієнтуватись на 

фундаментальні проблеми масової освітньої практики, відповідно 

цілеспрямовуючи вектор пріоритетних наукових пошуків. За таких 



Paradigm of knowledge № 1(27), 2018 
 

 59 

умов кожен освітній заклад реально відчуває значущість науки, її 

функції в оптимізації освітньої системи. 

Зважимо на те, що в означеному освітньому цілісному процесі 

всі, без винятку, викладачі, вчителі, студенти стають дослідниками, 

долучаються до наукової діяльності. Ця проблема є особливо 

актуальною, оскільки саме дослідницька робота має найвищий 

потенціал професійного зросту і переважна більшість викладачів її 

реалізують лише на етапі написання дисертацій, а далі просто 

експлуатують сформовані компетенції. Що ж стосується викладачів, 

що активно займаються науковою діяльністю за відповідним фахом, 

вони, як правило, характеризуються високим рівнем сформованості 

педагогічної діяльності, відкриті до інновацій, мають власну програму 

професійного розвитку. Саме дослідницький потенціал особистості 

викладача обумовлює потребу у русі та розвитку за різними 

векторами, здатність до самотворення, формування власних позицій 

у професійній діяльності [3]. 

Зазначене інтенсифікує процес наукової, а значить і професійної 

взаємодії педагогів, що обумовлюється безпосередньо потребами 

діяльності, а професійне спілкування є потужним фактором 

формування цілісного освітнього простору в освітньому закладі, 

налагодження узгодженої взаємодії всіх викладачів як суб’єктів 

системи, забезпечення цілеспрямованості їх спільної діяльності та 

поступу до нових стандартів якісної освіти у сучасному соціумі. 

Доцільно врахувати те, що основи формування цілісного 

освітнього простору задаються на всіх рівнях. Системотвірним 

елементом виступає наукова діяльність (як базовий механізм 

оптимізації освітньої діяльності), яка не лише має зазначений вище 

потенціал інтеграції всіх складових простору, а і теоретично 

обґрунтовує сам процес сходження до нової освіти, долучаючи всіх 
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суб’єктів освітньої  діяльності до наукового пошуку, формуючи 

науково вивірені програми модернізації професійної діяльності як на 

рівні освітнього закладу, так і кожного викладача, зокрема. 

Професійна підготовка спеціаліста є продуктивною лише за 

умови, коли вона сформована як реальна система, всі компоненти 

якої максимально інтегровані в єдине ціле і орієнтовані на реалізацію 

базових професійно значущих цілей. Кожен навчальний предмет має 

формувати свою змістову та процесуальну основу з урахуванням 

фахової спеціалізації професійного навчання [4]. Інтеграція має 

здійснюватися як на змістовому, так і процесуально-діяльнісному полі, 

і в її основі повинна бути висока виховна мета - формувати 

особистість студента, здатного до самореалізації у процесі 

професійного становлення [4]. 

Інтеграційні процеси, спрямовані на формування цілісного 

освітнього процесу реалізуються на 2-х рівнях: інтеграція змісту 

навчальних дисциплін, що здійснюється перш за все за цільовим 

спрямуванням (формування образу майбутньої професії та ставлення 

до неї); формування професійного світогляду та мислення, власної 

методики та стилю професійної діяльності; інтеграція в 

процесуальному аспекті, що передбачає формування єдиної для всіх 

навчальних дисциплін концепції освітньої діяльності. Навчання 

трактується як цілісний процес, що функціонує за єдиними законами, 

з дотриманням єдиних визначених для всіх принципів. Вони 

диктуються не кожним викладачем, в залежності від його характеру та 

уподобань, а логікою освітнього процесу та базовими критеріями його 

продуктивності [5]. 

Смислову, змістову, методичну побудову цілісного освітнього 

процесу системи професійної підготовки сучасного фахівця доцільно 

здійснювати на основі принципів:  
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 принцип інтеграції всіх суб’єктів професійної підготовки спеціаліста 

(навчання, виховна діяльність, практика, самостійна робота, 

наукова робота) і підпорядкування їх основним стратегічним цілям 

формування особистості спеціаліста та його професійної 

діяльності;  

 принцип поетапної реалізації підготовки спеціаліста через 

виділення системоутворюючих блоків професійно значущих знань, 

вмінь, особистісних якостей і структурування їх на основі логіки 

формування професійної діяльності;  

 принцип забезпечення суб’єктивності позиції студента в структурі 

його професійного становлення на основі: а) максимального 

усвідомлення студентом сутності процесу його професійного 

становлення: змісту, логіки, реального бачення кінцевих 

результатів підготовки, що в повній мірі визначають рівень 

компетентності спеціаліста в його майбутній професійній 

діяльності; б) активізації процесів професійного та особистісного 

самопізнання, самовизначення, саморозвитку, формування 

самостійної пізнавальної діяльності. 

Зауважимо, пріоритетним є принцип інтеграції всіх навчальних 

дисциплін, що вивчаються студентом і формування цілісного 

освітнього процесу, підпорядкованого комплексу професійно 

значущих цілей і означеного чіткою логікою процесу оволодіння 

професією. Зазначене  стосується зв’язків в рамках циклів 

навчальних дисциплін та їх загальної орієнтованості на кінцеві 

професійно значущі цілі освітньої системи.  

На думку В. Огнев’юка, особистісна орієнтованість освітнього 

процесу в ВНЗ передбачає індивідуальну траєкторію руху кожного 

студента на шляху до досягнення проміжних та кінцевих цілей 

професійної підготовки [6]. Це може бути можливим лише за умови, 
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коли студент зможе сформувати свою стратегію освітньої діяльності, 

що акумулює в собі процеси цілеутворення, самопізнання та 

самовизначення, вибору методів, форм, а також режиму роботи, 

оптимальних для нього, орієнтованих на його особистісний потенціал.  

Звісно, означене стосується масштабних реформацій, що 

передбачають перехід на нову освітню формулу, за якою студент з 

позиції виконавця, що працює за єдиною, спільною для всіх освітньою 

програмою, переходить на позицію активного суб’єкта, творця 

індивідуальної програми з домінантою елементу професійного 

саморозвитку. Найбільшу цінність зазначеного вбачаємо у тому, що у 

такий спосіб формується індивідуальний стиль майбутньої діяльності, 

що виступає абсолютною ознакою професіоналізму будь-якого 

спрямування; формуються механізми саморегуляції освітньої 

діяльності, що здатні забезпечити неперервність подальшого процесу 

професійного становлення, саморозвитку у всіх значущих аспектах.  

Важливо визначати інтегруючі блоки, що в найбільшій мірі 

відображають сутність професії і можуть творити реально діючу 

систему, тобто, займати статус системоутворюючих; ключові 

компетенції, як основу забезпечення адекватної цільової 

спрямованості системи професійної освіти спеціаліста. 

Висновки. Таким чином, цілісність у сучасному освітньому 

просторі, цілісність освітнього процесу у сучасних закладах освіти є 

пріоритетним вектором якості сучасної освіти, зорієнтованої перш за 

все, на ринок праці, освітніх послуг та успішну професійну і життєву 

самореалізацію сучасної особистості, її соціалізацію впродовж життя.  
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EMOTIONAL REACTION TO REGULATION  

BY EMOTIO-GENNIC MEANS IN THE PERIODIZATION CONTEXT OF 

THE HISTORY FACTS OF THEIR INFLUENCE 
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        Poly-functional regulation of mental conditions of the person is 

offered in the emotio-genic means. The periodization of empirical 

experience in a context of the facts studying history of influence the 

emotio-genic means on a mental condition of the person is presented. The 

conceptual framework is specified, a substance the emotio-genic means is 
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opened. It is characterized a substance of a phenomenon of emotional 

reaction. The generalizing model, hierarchization of levels of emotional 

reaction is presented; the substance of their indexes is analyzed. Within 

recommendatory extrapolation, cross-disciplinary use of hierarchy of 

levels of emotional response to a sound color regulation is offered. 

        Key-words:  emotional reaction, poly-functional regulation, emotio-

genic means, historic facts, extrapolation.   

       доктор психологических наук, професор, академик Украинской 

технологической академии (УТА),  Волженцева И. В. Эмоциональное  

реагирование на регуляцию эмоциогенными способами в контексте 

периодизации фактов истории их воздействия/ Переяслав-

Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды, Украина,  Переяслав-Хмельницкий 

       Предложена полифункциональная регуляция психических 

состояний личности эмоциогенными способами. Представлена 

периодизация эмпирического опыта в контексте изучения фактов 

истории воздействия эмоциогенных способов на психическое 

состояние человека. Уточнен понятийный аппарат, раскрыто 

сущность эмоциогенных способов. Охарактеризовано сущность 

феномена  эмоционального реагирования. Представлена 

обобщающая модель, иерархизация  уровней  эмоционального  

реагирования, проанализирована сущность их показателей. В 

рамках рекомендательной экстраполяции, предложено 

междисциплинарное использование иерархии уровней 

эмоционального реагирования на звукоцветовую регуляцию.  

         Ключевые слова: эмоциональное реагирование, 

полифункциональная регуляция, эмоциогенные способы, 

исторические факты, экстраполяция.        
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         Постановка проблемы.  В научной литературе недостаточно 

внимания уделяется изучению феномена «эмоциональное 

реагирование». Тем не менее, в повседневной жизни, данное 

явление имеет место и широкое практическое проявление в острых 

эмоциональных реакциях, возникающих в ответ на различные 

раздражители. Именно нарушение внутреннего гомеостаза приводит 

к появлению эмоционального реагирования,  которое  по Е.П.Ильину 

является самостоятельным феноменом, характеризуется знаком 

(положительные или отрицательные переживания), влиянием на 

поведение и деятельность (стимулирующее или тормозящее), 

интенсивностью (глубина переживаний и величина физиологических 

сдвигов), длительностью протекания (кратковременные или 

длительные), предметностью (степень осознанности и связи с 

конкретным объектом) [5], что имеет место и подтверждено в нашем 

экспериментальном исследовании [1]. Данной точки зрения 

придерживаются Ж. П. Сарт [9] и П. В. Симонов [10], которые 

эмоциональное реагирование  рассматривают как самостоятельный 

феномен, частный механизм реагирования и регуляции, означающий, 

что в нормальном протекании существования человека произошли 

какие-то отклонения.    

        Своеобразным способом регуляции многих негативных 

состояний является использование возможностей реагирования на 

эстетическую информацию. В нашем исследовании [3] таковыми 

являются эмоциогенные способы - это различные эмоционально 

окрашенные приемы, которые оцениваются  человеком  как  

значимые, способные изменить состояние, рождать, развивать, 

вызывать у субъекта ту или иную эмоцию, эмоциональные 

переживания, причем, эмоциогенность зависит от цели регуляции 

(релаксация / активизация), мотивации и потребностей личности, 
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определяется силой воздействия метода, значимостью 

раздражителя, который  вызывает эмоциональные реакции человека: 

изменения в вегетативных системах, поведении, экспрессии и т.д.   

         Изучение фактов истории воздействия эмоциогенных способов 

на психическое состояние человека даёт возможность представить 

периодизацию эмпирического опыта: период накопления 

эмпирических фактов, период теоретического осмысления, период 

практического использования на производстве, период  утраты 

интересов, период повышения интересов других сфер 

жизнедеятельности прикладного характера, период 

междисциплинарного использования  полученных данных.   

       Именно выявление последнего периода истории воздействия 

эмоциогенных способов на психическое состояние человека - 

периода междисциплинарного использования  полученных данных, 

дает основание для разработки иерархизации  уровней  

эмоционального  реагирования на полифункциональную регуляцию 

эмоциогенными способами. 

        Эмоциогенные способы  регуляции  психических  состояний  в 

нашем исследовании представлены комбинированными блоками 

перцептивной психотерапии: блока звукотерапии (музыка, биозвуки и 

бинауральные звуки) и блока цветотерапии (цвета (хроматические и 

ахроматические), объекты (природные и созданные человеком), 

графические способы (четкое и расплывчатое изображение), 

полимодальным образованием и результатом интеграции которых 

является структурное единое образование, обуславливающее 

регуляцию состояний [1].         

       Эмоциональное реагирование человека на предложенную нами 

звукоцветовую регуляцию представляет сложную реакцию, в которой 

задействованы разные системы организма и личности. 



Paradigm of knowledge № 1(27), 2018 
 

 68 

Следовательно, эмоциональное реагирование можно понимать как 

возникновение психофизиологического  состояния.          

        Цель статьи - проанализировать уровни эмоционального  

реагирования на полифункциональную регуляцию эмоциогенными 

способами в контексте рекомендательной экстраполяции с учетом 

исторических фактов воздействия эмоциогенных способов. 

       Изложение основного материала.  Учитывая многоуровневость 

и многокомпонентость  эмоциональных реакций в связи со сложной 

деятельностью корковых и подкорковых отделов мозга [5], 

регулирующий эффект эмоций в протекании всех психических 

процессов, сущность феномена эмоционального реагирования, 

степень эффективности воздействия звукоцветовых программ,  

междисциплинарность  понятия «состояние» в контексте 

рекомендательной экстраполяции, то есть логико-методологической 

процедуры перенесения имеющихся психологических характеристик, 

выводов, полученных в результате нашего экспериментального 

исследования [2] из одной области в другую, мы рассмотрим 

иерархизацию уровней  эмоционального реагирования на 

полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами (см. рис. 

1).  

        Эмоциональное   реагирование на  звукоцветовую   регуляцию   

проявляется на различных уровнях: на уровне сознания – в виде 

образов, представлений, эмоционального отклика; на уровне 

состояний  - трансформация деструктивных состояний: тревоги, 

страха, агрессии  в  позитивные,  интеллектуальные  эмоции 

познавательного характера:  любопытство,  уверенность,  успех; на 

мышечном  уровне - в виде релаксации: расслабление мышечных 

зажимов (парасимпатическая нервная система) или активизации: 

мышечная активность (симпатическая нервная система).  
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       Рассматривая иерархизацию  уровней  эмоционального  

реагирования на звукоцветовую регуляцию, необходимо отметить, 

что различные процессы имеют различный темп колебания. В 

частности, психические свойства личности изменяются быстрее 

социальных свойств, но медленнее, чем психические процессы, 

изменение которых происходит, в свою очередь, медленнее 

изменений психических состояний [8]. Между этими свойствами 

существует как прямая, так и обратная зависимость: воздействуя на 

быстротекущие свойства, можем постепенно перейти к изменению 

инерционных свойств, и наоборот, но обратный путь – более 

медленный. Взаимосвязь между инерционными и быстрыми 

свойствами позволяет провести логическую цепочку воздействий 

через состояния на свойства. Эти особенности позволяют говорить о 

возможности регуляции  на психофизиологическом и психическом 

уровнях. Так, особое внимание физиологическим проявлениям 

уделяли в своей теории эмоций   У.Джеймс [6]   и   Г.Ланге [7],  

которые  доказали,  что эмоция проявляется только при наличии 

физиологических изменений: в центральной нервной системе, 

железах внутренней  секреции, на вегетативном  уровне 

(систолическое   (ВГ), диастолическое  (НГ),  пульс  (ЧСС), что 

отражено в нашей иерархизации  уровней  эмоционального  

реагирования на звукоцветовую   регуляцию  (см. рис. 1).  R. W. 

Levinson  также  обнаружил,  что  отрицательные  эмоции вызывают 

более сильные физиологические реакции, чем положительные, 

независимо от пола, возраста и культурной принадлежности   [13].   

Рассматривая возможность регуляции на психическом уровне, 

необходимо отметить, что эмоциональное   реагирование    

звукоцветовой   регуляции  происходит   на уровне психических 

процессов  - улучшение внимания, памяти, мышления, воображения; 
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Рис. 1.    Иерархизация  уровней  эмоционального  реагирования 
на полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами 
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 на уровне личностных свойств человека  - достижение 

субъективного уровня благополучия  интеллектуальных,  

характерологических, темпераментальных особенностей 

(воздействие на черты личности происходит на протяжении более 

длительного времени - месяцы, годы) [11, с. 190–201];  на клеточном 

уровне – нормализация мозгового кровообращения, возникновение 

синхронизации ритмической активности мозга [12, с. 86;  536].     

        Выраженность психофизиологических сдвигов зависит не только 

от интенсивности эмоционального реагирования, но и от его знака.  В 

исследованиях T.Lykken [14], Е.П.Ильина [5] приводится сводка 

экспериментальных данных об изменении гормонов в крови при 

различных эмоциональных состояниях. В частности, обнаружено, что 

при эмоциях стенического типа выделяется адреналин (эпинефрин), 

а при эмоциях астенического типа - норадреналин (норэпинефрин).            

       Предложенные эмоциогенные способы регуляции, иерархия 

уровней эмоционального реагирования на звукоцветовую регуляцию, 

могут быть использованы  исследователями, которые 

непосредственно соприкасаются с вопросами психических состояний 

людей и занимаются физиологией и неврологией, этологией и 

физиологической психологией, психологией личности и социальной 

психологией, клинической психологией и психиатрией,   педагогикой и 

медициной.      

       То есть, знание особенностей проявления эмоционального 

реагирования может быть обобщено с позиций системного подхода  и  

использоваться   в философии - для нормативной регуляции 

поведения людей; социологии – для регуляции в технологии 

управления конфликтом и социокультурной регуляции, связанной с 

обеспечением коллективных форм жизнедеятельности людей; в 

физиологии - для  регуляции внутренней среды организма, единой 
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нейро-гуморальной регуляции, гомеостазе, барьерных функциях 

организма, регуляции активности генов при созревании клеточных 

РНК; в психологии - для изучения развития регуляции поведения и 

адаптации к окружающей ситуации и среде; в педагогике – для 

волевой регуляции - самоприказы и двигательной (мышечной) 
разрядки; в медицине – для  эндокринной регуляции 

физиологических функций в норме и патологии, влияния подкорковых 

образований головного мозга в нервной регуляции кроветворения.  

        Выводы.  Таким образом, мы рассмотрели эмоциональное 

реагирование на регуляцию эмоциогенными способами в контексте 

периодизации фактов истории их воздействия – период  

междисциплинарного использования  полученных данных. 

Иерархизация уровней эмоционального реагирования на 

полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами подана в 

рекомендательной экстраполяции,  в нашем исследовании нашла 

отражение  в ряде уровней регуляции состояний: эмоционально-

волевом (выполняющий ряд функций, главной из которых является 

регулятивная), физиологическом (вегетативная система, регуляция 

биохимической динамики организма), когнитивном  (усвоение  

знаний, законов, правил, речемыслительный аспект), конативном 

(мотивированное поведение, производительность труда) и схеме 

структурно-психологического перехода от регуляции психических 

состояний  эмоциогенными способами к саморегуляции [4].  

Доказано, что в любом психофизиологическом состоянии все эти 

уровни должны быть  представлены, и только по совокупности 

показателей, отражающих каждый из этих уровней, можно сделать 

заключение об имеющемся у человека состоянии. Мы достаточно 

точно воспринимаем и оцениваем изменения в эмоциональном 
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состоянии, в настроении окружающих людей, благодаря 

экспрессивным компонентам эмоционального реагирования [5].         

       Перспективами  дальнейших  разработок полифункциональной  

регуляции  эмоциогенными   способами с помощью  звукоцветовых  и 

других программных комплексов является межнаучное, 

интегрированное, комплексное  рассмотрение проблемы  

полифункциональной  регуляции  на мышечном, клеточном, 

гормональном и физиологическом  уровнях. 
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The article analyzes and discusses the features of circus genres − 

acrobatics, gymnastics, balancing act, juggling. The characteristic of 

circus genres is analyzed. Specific features of the robots of the 

department of circus genres Kyiv Municipal Academy of Variety and 

Circus Art. The ontological features of circus genres − acrobatics, 

gymnastics, balancing act, juggling are specified. The techniques and 

varieties of circus genres are defined. The structure of circus genres − 

acrobatics, gymnastics, balancing act, juggling is considered. 

Key words: Circus Art, acrobatics, gymnastics, balancing act, 

juggling, circus genres, Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Art. 

 

The posing of problems. The problem to which the study is 

devoted is of interest for the first time in the domestic circus criticism, the 

features, varieties and structure of circus genres are analyzed and 

examined − acrobatics, gymnastics, balancing act, juggling. 
Research analysis. Scientific researches on the problems of circus 

art, its features, genres, history are represented by Capitoline 

Dementieva, Alexander Kiss, Tony Buzen, Yuri Dmitriev, Marina 

Malykhina, Alexander Babinsky, Maxim Golovchenko, Eugenie 

Pakhalovich, Artem Galai, and Alexandra Soboleva. 



Paradigm of knowledge № 1(27), 2018 
 

 78 

Purpose of the article. The goal is to analyze concepts, structure of 

features of formal technical means of circus genres. 

The tasks are: 

− аnalyze researchers from the field of circus genres; 

− to determine the structure of circus genres; 

− describe the historical features of the department of circus genres. 

Statement of the main material. Thus, we will analyze the theory of 

circus genres, as well as their features, varieties and structure. 

Circus genres − acrobatics, gymnastics, balancing act, juggling. 

Circus acrobatics 

Types of acrobatics − sports; circus − steam, hopping, volt. 

Acrobatic terms and concepts − acrobatic track, insurance, lounges, matte 

flooring, stance, frog, twine, pace jump, wheel, coup, cities, somersault, 

curbed, transfer, kopfshprung, wheel, rondat, forderspunge, flac, flick-flak, 

saultо, hand grip, entry, jump, descent from the exercise [2]. 

Circus gymnastics 

Types of gymnastics − sports; circus − bamboo, ring, trapeze, belts, 

canvases. 

Gymnastic terms and concepts − gymnastic bridge, gym table, 

parallel gymnastic bars, gymnastic logs, gymnastic rings, gymnastic 

horizontal bar, gymnastic crossbar (low), insurance, lunge, mat, grip, 

entrance, jump, east, stop, swing, lifting, step, balance, strength exercises, 

balance exercises, support jump, somersault, wheel, transfer, turn, 

revolution, stand, hovering in the air, will sit [1]. 

Balance 

Types of balance − power balance, balance on coils, balance on the 

stairs, rubber, balance on the wire; balance on a monocycle. 

Terms and concepts in the balance sheet − for power balance, for 

balancing on coils, for balance on a monocycle − rotation, swoop, tempo 
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jump, rondat, wheel, revolution, flick-flak, somersault, strength exercises, 

balance exercises, hands grip, rack entry, stop, stand in the middle, push 

post, stand with force, stand "tablet", stand on one hand stand on one 

hand, stand narrow in the hands, turn in the rack on the hands; "A leg", the 

stand on the arms on the coil; balance in the elbow, stand on the head 

("kopshtein"), turn, curbed; half-turn, balance, jumping out; A jump, a 

descent from an exercise, "Pyramid". 

(For rubber) − rubber, jump on, go on, jump out, balance, rack, cube, 

stand in grouping, quarter turn stand, half rack, single-arm stand, twist in a 

rack with twine, balance on elbow, double and triple folds, "bridge", 

balance, tightening, twine. 

Juggling 

Types of juggling − circus: juggling clubs, balls, rings, hula hoops, 

knives, bounce juggling balls, antipode; flaring: working flair and show-

flair; juggling with kendam; juggling yo-yo and diabolo; sports juggling − 

volleycball; juggling with kettlebells (power juggling), fighting juggling; 

juggling objects on the run. 

Juggling techniques − juggling whole body, quantitative juggling, 

combination juggling, trick juggling, technical, juggling, contact juggling. 

Terms and concepts in juggling − juggling with cross shots; juggling 

pairs, juggling separately in each hand, juggling "cascade", "half-cascade"; 

juggling with three subjects in rhythm: juggling with five, seven, nine 

subjects (preparatory work − "ejection"); juggling with four objects in 

rhythm: six, eight, ten subjects (preparatory work − "ejection", pumping 

muscles with a minimum number of objects − for a larger amount, 

maintaining rhythm, balancing, twisting, juggling the number of shots, 

checking the stability of the element, contact juggling; detachment juggling 

[4]. 
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Original genres in the circus and the synthesis of circus genres. 

Juggling with acrobatics. Strength balance with rubber. Transformer. 

Juggling with pantomime. Strength balance with rubber. Equilibrium on a 

monocycle with juggling. Contemporary dance with power balance. 

Contemporary dance with juggling. 

The above circus genres, forms and techniques are part of the 

learning process and represent the stage method of the department of 

circus genres Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Art in the 

context of training of professional circus artists of the educational level 

"Bachelor", "Master" in higher education. 

The department of circus genres is a part of the Faculty of Variety 

and Circus Arts, which in its turn is a subdivision of the Kyiv Municipal 

Academy of Variety and Circus Art. 

Dean of the Faculty of Variety and Circus since 2016 is Denys 

Sharykov, Doctor of the Arts Criticism (Study of Arts) Associate Professor 

of the Department of Circus Genres, known choreologist and ballet critic, 

choreographer, Laureate of International Ballet competitions, as well as a 

Member of the World Dance Council of UNESCO. 

Head of the Department of Circus Genres, is since 2016, Honored 

Artist of Ukraine − Yuri Pozdnyakov, famous teacher and author of the 

stage method for juggling − balls, hula-hoops. Coryphaeus of the Kyiv 

Municipal Academy of Variety and Circus Art. 

Department of Circus Genres of the Kyiv Municipal Academy of 

Variety and Circus Art − produces training of specialists in the field of 

professional circus artists, teachers of special disciplines [2, p. 38−48]. 

The program of academic discipline "Acrobatics" is designed for 

students of specialization Circus acrobatics, Circus gymnastics, Balance, 

Juggling of the specialty 026 “Scenic Art”, admitted to the Academy on the 

basis of complete general secondary education. The proposed work 



Paradigm of knowledge № 1(27), 2018 
 

 81 

program is based on the system of knowledge, skills and skills 

accumulated over many years of training circus performers of all genres in 

circus acrobatics. This system is based on a critical analysis of the 

achievements of world acrobatics, the results of creative and practical 

studies of acrobatics specialists in Ukraine. 

The development of the program is called for by the need to improve 

the teaching and upbringing process in connection with the increase in the 

requirements for the training of circus performers from acrobatic genres 

related to the conduct of artistic activity in market conditions. 

To successfully perform acrobatic exercises, you must adhere to 

certain mandatory rules and build a lesson preferably on this principle: 

1). The preparatory part is warming up the muscles. 

2). The main part is the study of purely technical exercises, where 

the voltage is maximum. 

3). The final part is doing exercises on strength and stretching of 

muscles and relaxation. 

The ratio of these parts and the repetition and consolidation of the 

studied material is regulated by the teacher, based on the need. 

At the initial stage of studying acrobatic exercises, the help of a 

teacher, skillful insurance, instills in students confidence in their abilities 

and contributes to the rapid overcoming of fear and difficulties. 

Acrobatics should be versatile, the load should lie on heterogeneous 

muscle groups. For example, static exercises, exercises for the 

development of flexibility and stretching, somersaults, tempo exercises. 

The purpose of the academic discipline "Acrobatics": 

− obtaining elementary skills and skills in acrobatic; 

− to teach to use the received elementary skills and skills on 

acrobatics in variety dance; 
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− to help develop the speed of reaction, coordination of movements, 

plasticity, dexterity; 

− help to develop the future artist's skills orientation in the space of the 

hall, the stage; 

− education of moral and strong-willed qualities. 

The basic concepts of the academic discipline "Acrobatics", which 

the student should know: acrobatic track, insurance, lodge, stance, twine, 

tempo jump, wheel, revolution, cities, kulbit, curbed, transfer, kopfshprung, 

wheel, rondat, forderspunge, flick-flag, somersault, grip hands, entrance, 

jump, care. 

Basic skills. The student should be able to: 

a) to have effective methods of maintaining the balance of the body 

b) correctly conduct a warm-up with the inclusion of simple 

exercises; 

c) correctly apply the insured means necessary both for learning and 

for performing acrobatic elements and exercises; 

d) correctly perform both simple and complex acrobatic elements 

and exercises; 

e) correctly analyze their own technique of performing acrobatic 

elements and exercises, be able to find and correct mistakes of a 

technical nature on time; 

f) on the basis of the acquired program material on acrobatics, be 

able to correctly compose and perform simple and complex acrobatic 

combinations. 

Group acrobatics classes in turn provide comprehensive physical 

development on the basis and in organic connection with the requirements 

and norms of the training of artists, allow in general to improve the skill of 

performers. 
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The program of academic discipline "Gymnastics" is designed for 

students of specialization Circus acrobatics, Circus gymnastics, Balance, 

Juggling of the specialty 026 “Scenic Art”, admitted to the Academy on the 

basis of complete general secondary education. The proposed work 

program is based on the system of knowledge, skills and skills 

accumulated over many years of training circus performers of all genres in 

circus gymnastics. This system is based on a critical analysis of the 

achievements of world gymnastics, the results of creative and practical 

studies of gymnastics specialists in Ukraine [5, p. 11−13]. 

The proposed program is made taking into account the system of 

knowledge, skills and skills accumulated by long-term gymnastic training 

for students of circus genres. 

This system is based on an analysis of the achievements of the 

world gymnastics, the results of creative and practical research of experts 

in aerial gymnastics of Ukraine. 

The goal is to master the knowledge, skills and skills of the gymnast 

for performing professional artistic activities in circus and concert variety 

organizations. 

Tasks: 

• by means of special physical exercises to achieve in the training of 

future specialists the appropriate level of physical development 

(appropriate strength, speed, agility, flexibility), as well as the development 

of the vestibular apparatus. 

• learning the appropriate air-gymnastic exercises, fixing and 

improving certain moving skills to achieve high technical training; 

• Simultaneously with the study of technique in tricks and the 

development of mobile skills, to train the air gymnast high moral and 

volitional qualities: the ability to overcome a sense of fear, high 
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psychological preparation, readiness for competitions in the circus arena, 

the stage; 

• to form and develop by means of actor's skill actor's temperament, 

expressiveness, efficiency and creative imagination in the circus arena 

and on stage; 

• to form and develop by means of plastic mobile training of an air 

gymnast the skills of free possession of his body, instill in him a sense of 

rhythm, musical memory and musical ear; 

• develop skills of orientation in space in aerial gymnastics; 

• To move away from the narrowly directed training of aerial 

gymnastics. 

The program of academic discipline "Juggling" is designed for 

students of specialization Circus acrobatics, Circus gymnastics, Balance, 

Juggling of the specialty 026 “Scenic Art”, admitted to the Academy on the 

basis of complete general secondary education. The proposed work 

program is based on the system of knowledge, skills and skills 

accumulated over many years of training circus performers of all genres in 

circus juggling’s. This system is based on a critical analysis of the 

achievements of world gymnastics, the results of creative and practical 

studies of juggling specialists in Ukraine. 

The purpose of the "Juggling" discipline is: 

• by special physical exercises to achieve complete muscular 

freedom, strict observance of consistency and positions in the 

performance of exercises, as an indispensable condition for mastering the 

profession; 

• Using the classical props of jugglers (maces, rings, balls) to obtain 

from students a thorough dexterity, instant reaction, speed of movement 

and a developed sense of rhythm; 
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• to achieve simultaneously moral and volitional qualities, endurance, 

patience, to be able to maintain friendly relations with colleagues while 

learning the juggler's technique, to be able to coordinate their 

psychophysical state before performing on stage or arena; 

• to form and develop by means of actor expressiveness and 

mastery the high technique of performing tricks, a harmonious 

combination of all expressive means for solving high creative tasks; 

• develop the skills of the choreographic preparation of the juggler 

skills of free possession of his body, instill a sense of rhythm, musical ear 

and memory; 

• practice juggling skills of free orientation in the space of the stage, 

hall, arena; 

• develop and shape the juggler's creative approach not only to his 

number, but also the skills of director's thinking when preparing concert 

programs with participation of other genres of circus and variety art [7, p. 

138−143]. 

Conclusions 

Thus, it can be stated that the circus genres – acrobatics, 

gymnastics, balance, juggling, today have a wide variety in forms, 

techniques, the system of training, and also are important educational 

subjects in higher education and educational institutions The Kyiv 

Municipal Academy of Variety and Circus Art.  

The department of circus genres conducts a thorough and accurate 

educational and methodical development of the program for the above 

specializations and circus genres, which indicates a high professional 

potential and innovative technologies in higher education The Kyiv 

Municipal Academy of Variety and Circus Art. 
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INTERSPECIFIC CORRELATIONS OF MUSIC AND PAINTING: 
HISTORICAL, THEORETICAL AND PERCEPTUAL ASPECTS 

B. Shevchuk 

Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk, Ukraine 

 

The article deals with the parallel development of music and painting 

in the historical aspect. Examples of images of musical forms are given by 

the painters, as an example of the similarity of the patterns of musical and 

pictorial compositions. The art of music and painting is considered as an 

example of time and space art, respectively. Also, the concept of 

musicality is defined in the work which is the result of the identical physical 

nature of color and sound. The semantic affinity between color in painting 

and timbre in music is investigated. The article describes the phenomenon 
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of colored synesthesia which is an example of the perceptual aspect of the 

correlation of musical art and painting. 

Key words: correlations, semantics, color, timbre, synesthesia. 

Шевчук Б. М. Міжвидові кореляції музики і живопису: історичний, 

теоретичний та перцептивний аспекти / Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки, Україна, Луцьк 

У статті проведено паралелі розвитку музики й живопису в 

історичному аспекті. Наведено приклади зображення музичних 

форм живописцями, як зразок подібності закономірностей музичної 

та живописної композиції. Розглянуто мистецтво музики та 

живопису як приклад часового і просторового видів мистецтва 

відповідно. Також у роботі визначено поняття «музикальності», яке 

є наслідком тотожної фізичної природи кольору і звуку. Досліджено 

семантичну спорідненість між колоритом у живописі й тембром у 

музиці. У статті охарактеризовано явище кольорової синестезії, 

що є прикладом перцептивного аспекту кореляції музичного 

мистецтва і живопису. 

Ключові слова: кореляції, семантика, колорит, тембр, 

синестезія. 

 

Постановка проблеми. Інтермедіальність як самостійна сфера 

досліджень сформувалась у контексті компаративістики в 1950 – 

1960-х рр. Значне місце у розвитку інтермедіальності посіли роботи 

Оскара Вальцеля, в яких він, спираючись на концепцію 

Г. Вьольфліна, порушував питання кореляцій літератури і живопису. 

Музично-літературні зв’язки описав Кельвін С. Браун у монографії 

«Музика і література. Порівняння мистецтв». 

Мистецтвознавці виділяють три види інтермедіальності: 

конвенціональну, нормативну і референціональну. Так, кореляції 
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музики й живопису належать до конвенціональної інтермедіальності, 

де доцільною є медіальна різноманітність форм художнього твору, 

наприклад, музикальність живопису, пластичність музики і т.д. 

Так, різні види мистецтва існують і розвиваються в художній 

культурі не ізольовано. Музичне мистецтво і живопис тісно 

взаємодіють, що призводить до взаємозбагачення, розширення їх 

художніх можливостей, виникнення нових образів і форм. 

Аналіз останніх досліджень. Взаємодію різних видів мистецтва 

та їх семантичну спорідненість вивчала Т. Рубан [4]. Питання 

музикальності живопису піднімали Е. Ровенко [3], Н. Сухорукова [6]. 

Визначенням міжвидових кореляцій музики та живопису, питанням 

кольорової синестезії займався Б. Столяров [2], [5]. Феномен 

просторово-звукового живопису В. Кандинського охарактеризував 

О. Таганов [7]. 

Мета статті полягає у визначенні міжвидових кореляцій музики і 

живопису з історичної, теоретичної та психологічної точки зору.  

Виклад основного матеріалу. З давніх часів музика та живопис 

розвивалися поруч. Історики  стверджують, що певні види музики й 

живопису існували ще в давніх племенах, а Леонардо да Вінчі назвав 

ці види мистецтва сестрами. Доказом цього є тісне сплетіння 

живопису і музики, що прослідковується в усіх віхах історії мистецтва 

[1]. Арістотель стверджував, що кольори за красою і гармонією 

можуть співставлятися подібно до музичних співзвуч. У Давній Індії 

існував вид мистецтва під назвою ваніка (вид живопису на музичні 

теми), в якому сім звуків гами протиставлені семи кольорам, а 

мелодія  − певній графічній формі [4]. Так, у зразках античного 

мистецтва знаходимо зображення музикантів та музичних 

інструментів на архітектурних спорудах, предметах побуту. Епоха 

Середньовіччя особлива фресками та іконописом із зображенням 
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ангелів, які грають на музичних інструментах. В епоху Відродження 

художники використовували образи музикантів, зображуючи процес 

концертного виконання. Прикладом цього є відома картина «Лютніст» 

Караваджо, на створення якої, на думку мистецтвознавців, надихнув 

митця мадригал Якоба Аркадельта «Ви знаєте, що я люблю Вас», 

адже саме нотний текст басової партії цього твору зображений на 

полотні [1]. 

Художники завжди намагались зобразити музичні форми, тому 

що в музичній та живописній композиції діють подібні закономірності: 

від ритму, руху картини і музичного твору до ліній і пропорцій. У свою 

чергу, композитори створювали музичні замальовки, наприклад, 

Роберт Шуман, Микола Римський-Корсаков зобразили портрети 

видатних сучасників, природу, а Модест Мусоргський написав цикл 

фортепіанних п’єс «Картинки з виставки», заснованих на картинах 

Віктора Гартмана. До живопису звертався також угорський 

композитор Ференц Ліст, який написав п’єсу «Заручини» за мотивами 

картини Рафаеля «Заручини» та симфонічний твір «Танець смерті», 

написаний під враженням фрески Андреа Орканья «Тріумф смерті». 

Російський композитор Сергій Рахманінов надихнувся репродукцією 

«Острів мертвих» швейцарського живописця Арнольда Бекліна, в 

результаті написавши однойменну симфонічну поему. Литовський 

художник і композитор Мікалоюс Чюрльоніс, прагнучи до синтезу 

музики й живопису, створив цикл «картин-сонат»: «Соната сонця», 

«Соната весни», «Соната моря», «Соната зірок» [1]. 

Взаємодія різних видів мистецтва тісно пов’язана із запозиченням 

естетичних ідеалів, художніх образів, стилістичних орієнтирів, інколи з 

конкретною темою. В історії часто зустрічаємо приклади 

несинхронного розвитку видів мистецтва, що пояснюється 

виникненням певного напрямку розвитку спершу в одному виді, а 
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потім його освоєння в інших. Прикладом цього є те, що риси 

романтичного світовідчуття спершу з’явились в літературі, 

імпресіонізм виник спочатку в живописі, а пізніше був засвоєний 

представниками музичного мистецтва і літератури. Неодночасно 

змінювалися й засоби виразності, де була присутня кореляція певних 

якостей, що були властиві засобам виразності у різних мистецтвах. 

Наприклад, «ламані», з гострими стрибками, вокальні партії 

експресіоністичних опер Ріхарда Штрауса та Арнольда Шенберга 

мають відповідники в деяких «жорсткостях» рисунків Франца Марка, а 

гострі гармонічні контрасти – у різких зіткненнях локальних тонів у 

картинах Едварда Мунка й Еміля Нольде. 

Спорідненість видів мистецтва не передбачає ані власне їх 

об’єднання у взаємопов’язану цілісність, ані посягання на художню 

самодостатність чи заперечення певних привілеїв. Так, сутнісна 

спорідненість різних видів мистецтва виникає з наявності єдиних 

принципів гармонічної художньої організації цілого. У свою чергу, 

організація обумовлює взаємозв’язок мистецтв на структурному рівні, 

що виражається порядком, симетрією, метром, ритмом і т. д.  Також в 

контекстуально-історичному плані сутнісна спорідненість мистецтв 

пов’язана з буттям видів мистецтва як феноменів, в яких 

розкривається домінанта світобачення епохи. Бо існує певний 

смисловий вектор, спільний для всіх видів мистецтва протягом 

певного історичного періоду. На кожному історичному етапі 

особливості втілення домінанти світосприйняття напряму залежать 

від специфіки актуалізації структурних закономірностей, спільних для 

всіх видів мистецтва, а принципи оволодіння простором і часом 

шляхом їх впорядкування виявляються спорідненими [3,  68−69]. 

Основною функцією музики і живопису − комунікативна. Проте з 

появою і розвитком нотного запису та писемності ці види мистецтва 
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збагатили цю функцію широким контекстом. У художніх творах 

знайшли відображення явища, події, окремі сюжети та філософсько-

естетичні уявлення епохи, країни, де вони були створені, світогляд 

художника. Звідси, розуміння творів мистецтва вимагає від реципієнта 

знання історико-культурної інформації і мови певного виду мистецтва. 

У сучасній науці «мова» – це знак або система знаків, що виконує 

пізнавальні та комунікативні функції в процесі діяльності людини. 

Будучи формою існування і засобом вираження мисленнєвого 

процесу, мова відіграє важливу роль у формуванні свідомості, за 

допомогою акценту на уяву, уявлення про сьогодення, минуле і 

майбутнє координує діяльність людей. Така координація здійснюється 

на основі чіткої, організованої структури знаків, поза якою не можна 

зрозуміти запропонований текст. Отже, мова допомагає цілям 

накопичення знань і передачі їх від людини до людини, від покоління 

до покоління. У процесах пізнання, які проходять в сучасному 

інформаційному середовищі, ці знання об’єктивуються за допомогою 

знакових систем, які мають назву мов культури і мистецтва [5,  3−4].  

Первинні онтологічні категорії мають специфічні особливості 

втілення як в просторових, так і часових феноменах. Подібні взаємодії 

розповсюджені і в сфері мистецтва. Проте поряд з онтологічними 

категоріями, рівнозначно актуальними для організації часу і простору, 

образ художнього твору виражається в специфічних властивостях, 

характерних лише даному виду мистецтва. Саме тому взаємодія 

мистецтв на основі поділу на часові й просторові доповнюється 

особистими взаємними кореляціями. Звідси поява таких термінів як 

«живописність», «поетичність», «музикальність» [3,  70]. 

Мистецтвознавець Віктор Ванслов стверджує, що музикальність в 

живописі передбачає, по-перше, відмову від предметності, по-друге, 

підсилення емоційно-психологічного начала, що знаходить 
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відповідності у колористиці полотна, по-третє, прагнення до 

одухотворення художнього світу. В свою чергу, Наталія Сухорукова 

зазначає, що музикальність є наслідком тотожної фізичної природи 

кольору і звуку, спорідненості живопису з музикою на рівні 

барвистості, а в широкому значенні визначає музикальність як 

можливість застосування елементів теорії музики в аналізі творів 

живопису [6, 10–15]. 

Образотворче мистецтво відноситься до просторових видів 

мистецтва і спирається на візуальні образи. Твори образотворчого 

мистецтва є способом візуальної інформації, для передачі якої 

використовуються матеріали, що мають різні фізичні характеристики. 

На їх поверхні фарбами за допомогою тонів і об'ємно-пластичних 

комбінацій створюються художні образи  (зображення), які є дуже 

подібними до образів природи і оточуючих нас предметів. Твори 

образотворчого мистецтва завжди особистісно орієнтовані, бо, по-

перше, митець завжди намагається викласти своє ставлення до 

зображеного, по-друге, художній образ є продуктом соціокультурної 

діяльності, завжди адресований глядачеві, а тому не може існувати 

поза його оцінкою. 

У системі мистецтв музика – це часове мистецтво і відрізняється 

особливістю передавати і викликати емоційні враження. Володіючи 

інтернаціональним характером, музика без перешкод транслюється 

на будь-яку відстань. У якості вихідного матеріалу в музиці 

використовують звук. Так, звук – результат вібрації повітря або 

якогось тіла в просторі, що створює в повітрі об'єктивно існуючі 

звукові хвилі, дія яких на людину народжує відчуття звуку. При цьому 

відчуття звуку – це перетворення енергії зовнішнього джерела, тобто 

подразника, у факт свідомості. У семіотиці (наука про загальні закони 

зберігання і передачі інформації) музика визначається як несловесна 
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мова людського спілкування і художнє явище, яке має духовний зміст. 

Вузькі рамки традиційної семіотичної теорії дали можливість вченим 

уявити музику як відкриту семіотичну систему. В цій системі музику 

розглядали як засіб самовираження, взаєморозуміння, суспільної 

єдності, оформлення різних обрядів і свят [Столяров, 5−6].  

Існує семантична спорідненість між колоритом у живописі й 

тембром у музиці. Так, колорит – це один з найважливіших засобів 

емоційної виразності в живописі; колорит/тембр в музиці є одним з 

головних факторів зображальності. Віктор Ванслов висловлювався, 

що колорит в живописі є найбільш музичним елементом, а в музиці – 

найбільш живописним. Таким чином, за допомогою колориту музика 

та образотворче мистецтво об’єднуються, а колорит стає точкою їх 

зіткнення, ядром синтезу [4]. 

Особливою рисою музичного твору є часовий фактор. Музика 

народжується, живе, звучить, зникає разом із закінченням виконання, 

тобто є матеріалізованим часом у звукових структурах. Так, музика як 

вид мистецтва, в основі якого є часовий процес, здатна відображати 

об'єкти оточуючого середовища за характерними для них часовим 

ознаками, ритмічною характеристикою [5, 7]. Французький композитор 

А. Гретрі стверджував: «Рух або ритм сильніше діють на душу, чим 

мелодія або гармонія. Він, наприклад, є тим самим для слуху, що й 

симетрія для ока» [2]. 

Звук і колір для людини є основними ознаками зовнішнього світу і 

виступають у формі фізичних явищ. Звук – це результат акустичних 

хвиль, що виникають за допомогою коливань повітряного стовпа, а 

колір – це відображення від предметів світлових хвиль. У двох 

випадках ця хвильова енергія перетворюється в нейронну форму, 

тобто в мозок поступають сигнали, а потім обробляється. Більшість 

звукових і світлових хвиль, які ми сприймаємо,  передаються повітрям 
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і через предмети. Так, якість звуку залежить від частоти і довжини 

звукової хвилі, а кольору – від рівня поглинання світлових хвиль 

об’єктом, на який вони направлені. Пропускаючи через себе промені 

світла з певною довжиною хвилі, деякі предмети володіють здатністю 

відображати одні й поглинати інші хвилі, що надає їм певного 

кольору. Кожен відтінок або колір визначається довжиною світлової 

хвилі й відповідає історично сформованим традиційним уявленням 

про колір. Зорові відчуття зазвичай поділяють на ахроматичні (білий, 

сірий і чорний) та хроматичні (усі кольори, крім білого і чорного). 

Колір має такі основні якості: 

1. Світлота; 

2. Кольоровий тон; 

3. Насиченість кольору; 

4. Колорит. 

Основними властивостями звуку є: 

1. Висота;  

2. Мелодичність;  

3. Тривалість; 

4. Тембр; 

5. Динаміка;  

6. Гармонія. 

У порівняльних парах співвідношення фізичної природи звуків і 

кольорів постає наступним чином: 

1. Світлота – висота; 

2. Кольоровий тон – музичний тон; 

3. Насиченість кольору – тембр; 

4. Гармонія – колорит; 

5. Фактура як властивість поверхні твору образотворчого 

мистецтва – фактура як будова музичної тканини [5, 8−10]. 
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Особливою формою зв'язку звуку і кольору є кольоровий слух – 

кольорова синестезія. Кольорова синестезія викликає одночасно 

аудіальні та візуальні відчуття. При певних індивідуальних 

особливостях для цієї властивості характерні деякі загальні 

закономірності. Яскраві кольори асоціюються з високими звуками, а 

темні – з низькими; заключна музика асоціюється з червоним 

кольором, а велична – із синім. У деяких композиторів (Людвіг ван 

Бетховен, Роберт Шуман, Ріхард Вагнер, Микола Римський-Корсаков, 

Олександр Скрябін, Мікалоюс Чюрльоніс, Едісон Денісов, Родіон 

Щедрін, Альфред Шнітке) зорово-кольорові уявлення були закладені 

в основі авторського розуміння художнього образу. Відомими стали 

кольорово-музичні експерименти Олександра Скрябіна та Ігоря 

Стравінського [5, 10]. В свою чергу, Василь Кандинський співставляв 

колір з тембром, наприклад, блакитний з тембром флейти, червоний – 

труби, синій – віолончелі. 

Взаємодія музики і живопису не обмежується колоритом і 

тембром. Жан-Жак Руссо уподібнював мелодію в музиці до рисунку в 

живописі, а Борис Асаф’єв бачив у мелодії «душу музики», в рисунку 

– «душу живопису». Художник Мартирос Сар’ян писав, що проведена 

лінія повинна звучати, як струна скрипки, а якщо вона не звучить – це 

мертва лінія. Також невід’ємним компонентом живопису та основою 

музики є ритм. 

Також існує двосторонній зв'язок між зоровим і слуховим 

сприйняттям. Цей зв'язок помітили ще художники давнини, які 

супроводжували звучання музики різноманітними видимими 

демонстраціями. Музика здатна викликати у слухача яскраві зорові 

уявлення, що дозволяє композиторам створювати «музичні картини» 

(«Ранок» Едварда Гріга, «Місячне сяйво» Клода Дебюссі, «Гра води» 

Моріса Равеля та ін.) [4]. 
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Для слухачів та музикантів завжди була актуальною зорова 

образність у музиці. Так, Вольфганг Амадей Моцарт говорив, що 

написаний твір він міг побачити одним поглядом, подібно до того, як 

можна побачити картину або людину. В епоху французького 

Просвітництва, що спиралося на пантеїстичні ідеї Жан-Жака Руссо, 

аналіз творів Франсуа Куперена і Жана-Філіпа Рамо свідчить про 

велику кількість програмних клавесинних п'єс  («Іспанка», «Женці», 

«Циганка», «Бджоли», «Циклопи» і т. д.). 

Карнавальними і природними образами також наповнена музика 

ХІХ століття. Варто згадати «Карнавал» Роберта Шумана,  

фортепіанні п'єси Едварда Гріга, «Пори року» Петра Чайковського. А 

ілюстрацією мислення візуальними образами стали твори 

французьких композиторів-імпресіоністів Клода Дебюссі та Моріса 

Равеля. 

У свою чергу, художники часто мислили музичними образами. 

Наприклад, американський художник Джеймс Вістлер у своїх 

композиціях об'єднав живопис і музику назвами творів – 

«Аранжування в сірому і чорному», «Симфонія в білому №1» і т. д. 

[Столяров,  13−14]. 

Музика і живопис мають багато точок перетину у творчості 

художника Василя Кандинського, який стверджував, що існують єдині 

закони між різномодальними видами мистецтва. Завдяки асоціації 

принципів музичного розвитку і статики з просторово-геометричною 

абстрактністю кольорових динамічних композицій у його творчості 

об’єдналися категорії часу і простору. Василь Кандинський у своїх 

працях «Про художнє в мистецтві», «Точка і лінія на площині» описав 

властивості й динаміку елементів живопису за допомогою музичних 

термінів та понять. Наприклад, співзвуччя митець розглядає як 

вібрацію, а не як звичайне поєднання звуків; а поняття ритму 
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позиціонує як у часі, так і в просторі. Також Василь Кандинський 

вкладав у поняття гармонії кольору і форми поняття узгодженого 

співзвуччя в його музичному сенсі. Основою співвідношення форми і 

кольору в картині для Кандинського є музичний консонанс [7]. 

Василь Кандинський, визнаючи «глибоку спорідненість» двох 

видів мистецтва, намагався перетворити живопис у «кольоровий» 

контрапункт, в «суто живописну композицію» нефігуративного 

характеру,  подібну до музичної, хоча і визнавав їх суттєву різницю. 

«Музика володіє часом, –  писав художник, – розтягненням часу», а 

живопис, позбавлений цієї можливості, може вразити глядача 

суттєвим змістом. Ця спроба основоположника абстракціонізму була 

не випадковою. При різноманітності характеристик простору і часу, 

завдяки механізму міжчуттєвих асоціацій (синестезії), ми постійно 

поєднуємо візуальні і слухові відчуття, тому що саме вони дають 

людині інформацію про просторові і часові відношення. 

Візуалізація звукових явищ свідчить про асоціативну активність 

психіки людини, звідси опис музичних творів наповнений такими 

характеристиками, як «прозорість звучання», «густота звуку» і т. д. 

Про зв’язки з візуальною сферою свідчить і музикознавча лексики, де 

існують наступні поняття: рисунок мелодії, інтервал, форма, 

орнамент, штрих, симетрія і асиметрія,  що на метафоричному рівні 

споріднює музичну мову і мову образотворчого мистецтва. Проте, 

зображальність у живописі більш наочна, тому що ми сприймаємо 

візуальні образи, а це основа світосприйняття. А в музиці ця 

зображальність не пряма, а опосередкована,  вона формується на 

стику взаємодоповнюючих один одного асоціацій, між слуховим і 

візуальними образом [5,  14]. 

Отже, мистецтво музики та живопису з давніх давен розвивалися 

поряд. Так, в музичній та живописній композиції діють споріднені 
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закономірності. Тому художники прагнули зображувати музичні 

форми, а композитори – музичні замальовки. 

У системі мистецтв живопис – просторовий вид мистецтва, 

музика – часовий. Відповідно, в якості вихідного матеріалу в живописі 

використовується колір, тоді як у музиці – звук. Колір є відображенням 

від предметів світлових хвиль, звук – результатом акустичних хвиль. 

На основі цього прослідковується семантична спорідненість між 

колоритом у живописі й тембром у музиці. Крім того, особливою 

формою зв’язку звуку і кольору є кольорова синестезія, яка 

передбачає одночасне виникнення аудіальних та візуальних відчуттів. 

Творчість Василя Кандинського є яскравим прикладом 

об’єднання музики і живопису. У його творах завдяки асоціації 

принципів музичного розвитку і статики з просторово-геометричною 

абстрактністю кольорових динамічних композицій знайшли точки 

перетину категорії часу і простору. 
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The target of this scientific paper is the etymological analysis of some 

Ukrainian toponyms. Their belonging to the archaic Slavic toponymic is 

doubtful, and just the opposite – genesis of these lexems is persuasively 

explained with taking into account of the morphological and fonetic 

features of the Iranian word evolution. Reviewed Iranian lexical relicts form 

two toponymic areals along the Dnieper and the Bug. Thus suggested 

preliminary results of the etymology analysis can clarify well-known point 

of view about absent here Iranian hydronymy stratum. 
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Статья ставит цель этимологического анализа группы 

топонимов на территории Украины. Их принадлежность к 

архаичному славянскому топонимикону сомнительна, и, напротив, 

генезис этих лексем удовлетворительно толкуется в рамках 

словаря иранских языков с учетом деталей истории фонетики и 

морфологии иранского слова. Рассмотренные иранские лексические 

реликты образуют два топонимических ареала, смежных с 

течением Днепра и Буга, и таким образом корректируют 

существующий в науке вывод об отсутствии здесь иранской 

гидронимии. 

Ключевые слова: этимология, дериват, топоним, ареал, 

иранский. 

 

1. Вступительные замечания. Говоря о языковых реликтах, 

обычно подразумевают следы древнейшего состояния изучаемого 

языка, сохраненные в топонимии. В силу разных причин архаизмы 

здесь часто оказываются вырванными из процесса возникновения 

лексических новообразований, а потому сохраняются, ибо в 

конкуренции старого с новым инновации часто вытесняют из 

употребления старую лексику. Таким образом, в топонимии 

откладывается то, что было утрачено в апеллативном словаре. Эта 

же своеобразная лексическая периферия создает условия и для 

сохранения свидетельств былого присутствия в интересующем 

исследователя ареале носителей иных языков, т. е. оставшегося от 

них субстрата или суперстрата. Именно применительно к 
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ономастическому субстрату в исследованиях последних десятилетий 

уже традиционно употребляется термин языковой реликт (работы 

академика О. Н. Трубачева, а также ряд публикаций В. Э. Орела, 

А. К. Шапошникова, А. В. Иваненко), и именно эта категория слов 

будет интересовать нас в дальнейшем. Речь идет о языковом 

наследии иранского этноса/-ов, населявшего территорию вдоль 

средней и нижней части течения Днепра и Ингуло-Бужского 

междуречья. Предшествующий опыт описания иранских лексических 

древностей этих ареалов либо показывает их распространение в 

стороне от указанных территорий (за исключением двух примеров, 

ср. ниже Хорол, Ирекоп и еще нескольких, выявленных в 

исследовании О. Н. Трубачева [26, с. 276]), либо вводит в обиход 

единичные названия (территория междуречья Ингула и Буга) [16, 

с. 9–10, 12–13], чья принадлежность к иранской гидронимии вызывает 

серьезные сомнения. К слову сказать, в специальном исследовании 

топонимии Среднеподнепровского Правобережья И. М. Железняк [9], 

где иноязычным названиям (тюркским, балтийским, иллирийским, 

кельтским, фракийским) уделено едва ли не преимущественное 

внимание, иранские реликты отсутствуют как таковые. Видимо, дело 

в том, что эта работа сориентирована на выводы, ранее полученные 

О. Н. Трубачевым, ср., в частности, его тезис о том, что «южные 

иранизмы находятся в бассейнах левобережных днепровских 

притоков – Сулы, Псла, Самары и их соседстве, только Сура, 

Домоткань и Самоткань впадают справа, в непосредственной 

близости к устью Самары. В остальном Правобережная Украина, в 

широком смысле, оказывается свободной от иранских следов в 

гидронимии» [26, с. 276]. 

Между тем, совершенно логичен поиск иранских вкраплений в 

топонимическом ландшафте указанных ареалов как лингвистическое 
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доказательство пребывания здесь скифов, сарматов и родственных 

им этносов. Коль скоро существуют подтверждающие это 

археологические памятники (ср., напр., скифские городища на 

нижнем Днепре [24, с. 65; 4], скифские древности Право- и 

Левобережья Среднего Приднепровья [5]), должны быть и языковые 

свидетельства, и в сумме оба этих исторических источника помогут 

составить представление об отношении местной иранской культуры и 

ее языка к языку и материальной культуре иранского населения, 

напр., Подонья и Причерноморья. 

Отсутствие в профильной литературе данных об иранских 

топонимических реликтах часто обусловлено недостаточностью 

фактологической базы. Даже сегодня использованы далеко не все 

источники материала, потому многие выводы, ранее казавшиеся 

основательными, со временем могут быть пересмотрены или 

откорректированы в связи с введением в научный оборот новых 

фактов, способных изменить первоначальное представление об 

ареале и количестве топонимов иранского происхождения. Например, 

очень показательной в плане уточнения географии иранских реликтов 

украинской гидронимии за счет открытия новых фактов является 

штудия В. Э. Орела [18]. И, как нам кажется, предлагаемые в 

настоящем исследовании результаты этимологизации тополексем 

тоже могут внести свою лепту в расширение границ иранской 

топонимии Восточной Славии. 

2. Объект анализа – тополексемы, которые по своим фоно-

морфологическим характеристикам могут быть соотнесены не с 

архаичной славянской, а со структурно близкой или тождественной 

иранской ономастической и апеллативной лексикой. Иначе говоря, 

они находят объяснение исключительно на иранском лексическом 

материале с характерной только для него формой корня и аффиксов. 
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Пометой «сарм.-алан.» снабжены прототипы, восстановленные на 

основе лексики осетинского языка – генетического преемника речи 

сарматских племен. При этом в расчет берутся не только собственно 

лексические схождения рассматриваемой иранской топонимии с 

элементами осетинского словаря, но также те ее звуковые 

особенности, которые свойственны фонетике осетинского слова, 

будучи его отличительной чертой. 

3. Языковые реликты в топонимии ареалов Среднего и 
Нижнего Поднепровья. 

3.1. Скиф., сарм. *darš-stur (< *daršā-stūra-) 

Укр. Дирéхтур – камень при входе в днепровский порог Вовнига. 

В ономастической литературе название трактуется в духе народной 

этимологии как испорченное дирéктор, т. к., по рассказам, возле него 

«произошло происшествие с каким-то дирéхтуром» [29, с. 42]. 

Полагаем, что современная структура топонима – это результат 

переосмысления в местной славянской речи архаичного 

неславянского названия *Дараштур или *Дарастур (видимо, славяне 

усвоили его через посредство тюркской речи) – скиф. или сарм. 

лексемы, чья форма может быть восстановлена как *darš-stur (< 

праиран. *daršā-stūra-). Первая часть этого именного сложения 

восходит к иран. *daršā- (: пшт. lā ‘крутой обрыв’, ‘отвесная скала’, 

‘расселина горы’) [20 (2, с. 355)], а вторая тождественна иран. *stūra- 

‘большой’, ср. осет. диг. stur. Значение композиты – ‘большой 

камень’? 

3.2. Скиф., сарм. *duš-xan 

Укр. Доханський (другие названия: Демéка, Демський, 

Домайський, Донський, Демокий) – остров под правым берегом 

Днепра ниже порога Кодака против острова Яцевого. По данным 

конца XVIII ст., имел две версты в длину и полверсты в ширину [29, 
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с. 39–40]. Название (видимо, искаженное *Дошхан, *Душхан) 

консервирует дославянский лексический реликт – возможно, скиф. 

или сарм. *duš-xan ‘плохой источник’, точнее – ‘плохого источника 

(остров)’, ср. к первой части авест. duš-, др.-перс. duš- (в составе 

композит) ‘дурной, плохой’ и авест. xan- ‘источник, родник; колодец’ 

[20 (2, с. 412; 4, с. 215)] ко второй. 

Эта же лексема ранее была отмечена в ареале гидронимии 

бассейна Верхнего Днепра, где она распознается в укр. Духан – л. 

приток Рудомойки п. Гастижи п. Ужи л. Днепра, Душан – л. Тростянки 

п. Вороницы л. Ипути л. Сожи ([18, с. 108]: как иран. *duš-xan- ‘дурной 

колодец’). 

3.3. Сарм.-алан. *la-gan 

Укр. Лоханной («а ниже Лоханного 3 версты порог Стрельчеи») 

[12, с. 111], Лоханской, Лоханій, Лохáнський – третий порог на Днепре 

выше острова Стрельчатого. В ономастической литературе 

предлагается версия об отражении в основе топонима укр. диал. 

лóхнути ‘бить в отчаянии’, т. к. поток воды «отчаянно бил о гранитное 

препятствие, ставшее на его пути» [29, с. 95], правда, различие в 

ударении сопоставляемых форм не комментируется. Возможно, это 

переосмысленная, фонетически и словообразовательно 

адаптированная поздняя сарм. форма *la-gan < *fra-gan(a)- ‘бьющий, 

разбивающий (воду)’ ~ иран. *gan- ‘бить, колотить’, ‘поражать’, ср. 

авест. frā-gan- ‘отрезать’ [20 (3, с. 136, 139)], префиксальная часть 

которой показывает тот же фонетический сдвиг, что и осет. læ- < *fra-, 

ср.: lægærdyn, lægærdun < *fra-kt- (kart), læǧzær < *fra-γžara-, læqqīr < 

*fra-gaira- и др. [1 (2, с. 21, 26, 31)]. 

3.4. Сарм.-алан. *sāg-barz 

Укр. Сагбарса – местное название в р-не с. Золотая Балка 

Нововоронцовского р-на Херсонской обл. (нижнее течение Днепра) 
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(запись 1973 г. [17]). Видимо, порча изначального *Сагбарз, т. е. 

сарм.-алан. *sāg-barz ‘олений холм’, ср. осет. Сагбарз = «Олений 

холм» из саг ‘олень’ + барз ‘холм’, ‘кочка’, ‘возвышение’ [28, с. 429]. 

3.5. Скиф., сарм. *har-al- или *kar-al- 

Др.-рус. Хороль, 1096 г., Хоролъ, 1106 г., Хорол, XVII в., совр. 

Хорóл, -у – река, п. Псла л. Днепра [22, с. 593]. Солидная 

историография попыток анализа этого названия компактно изложена 

в [8, с. 171], и все они по языковой атрибуции объекта делятся на три 

группы версий – иранской, славянской (см. еще [13, с. 277]: как псл. 

*korlъ ~ и.-е. *(s)ker- ‘гнуть, сгибать’) и неиндоевропейской (тюркской, 

монгольской) этимологии. Среди них привлекает внимание своей 

устойчивостью тенденция рассматривать Хорол среди древней 

иранской лексики (напр., из *har- ‘течь’ [25, с. 228], к *Harava- [26, 

с. 178]), не случайно потому в литературе последнего времени 

получила развитие именно иранская этимология гидронима Хорол, 

ср. трактовку «сармато-туранское» *haral- ‘речное течение’? ( *har- 

‘течь’, *al- ‘исток’) [30, с. 298: без ссылок на предшествующие 

толкования]. Думается, что первая часть с равным правом может 

иметь альтернативное объяснение в связи с иран. *har- ‘быть 

черным, темным’, ср. осет. xæræ ‘серый’ в сочетании xæræ mīǧ | 

xæræ meǧ(æ) ‘густой туман’ = ‘серый туман’ [20 (3, с. 371)]. В итоге – 

*har-al- ‘серый поток’. 

Вместе с тем, учитывая такое свойство славянской диалектной 

фонетики, как замена этимологического *k- > х, нельзя исключить 

отражение в Хорол более раннего *Корол (об этом, как будто, говорит 

отмечаемая вариантность фиксаций Король : Хороль : Хорол [13, 

с. 277]), за которым стоит форма *kar-al- с препозитивным *kar-, 

соотносительным с иран. *kara- ‘большой, огромный’. Ср. замечание 

Д. И. Эдельман о распространенности рефлексов *kara-/*xara- как 
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первых компонентов композит во многих живых языках, а также 

отмеченность в язгулямском аналогичных по структуре именных 

сложений – терминов гидрографической номенклатуры: qəl-xex, kəl-

xex ‘большая, главная река’ (xex ‘вода; река’), xərək-wāδ ‘головной 

канал, от которого отходят более мелкие каналы-арыки’ (waδ ‘арык, 

оросительный канал’) [20 (4, с. 280–281, 282)]. С учетом сказанного 

потенциальность реконструкции скиф., сарм. *kar-al- ‘большой поток’, 

‘главный поток’ достаточно высока. 

К типологии сложений с постпозитивным *al- ср. сарм. *varg-al- 

[см. 10, с. 66]. 

3.6. Скиф., сарм. *uruk-ap 

Название правого рукава Днепра (р-н Кременчуга) Ирекопъ, 

1745 г. неуверенно связывается с укр. гидронимом Ірклій. Столь же 

неуверенно Ирекопъ пытаются объяснить опиской вместо *Ирековъ 

(?) с «суффиксальным» в [15, с. 39]. Думаем, есть основания видеть в 

этом гидрониме продолжение скиф., сарм. *uruk-ap ‘широкая вода, 

река’, ср. Ο αρδανης – река Кубань = скиф. *varu-dānu-, а также осет. 

urux, wæræx ‘широкий’, ‘просторный’ [1 (4, с. 90)]. Форма Ирекопъ 

представляется какографической, хотя порче на письме могло 

предшествовать искажение вероятного *Урукоп (с закономерным 

переходом иран. а > слав. о) из-за народноэтимологического 

сближения его структуры с таким же неславянским названием, как 

указанное ранее Ірклій. Но логичнее допустить тюркское 

посредничество в освоении скиф., сарм. *uruk-ap: собственно, 

предполагаемое *uruk- (или какая-то его поздняя форма) могла 

измениться в Ирек-, будучи сближенной в тюркской речи с 

производными от тюрк. глагола irk- (в турецком употреблялся 

применительно к запруженной воде, ср. еще тур. диал. ürken 

‘скопление воды’). Как возможный образец, по которому иранское 
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название «выравнивалось» в тюркоязычном употреблении, можно 

предположить и названия водного канала, реки, потока, канавы, ср., в 

частности., уйг. eriq ‘арык’, ‘канал’ (тюрк. лексика приведена по: [21, 

с. 188, 378]). Ну и, наконец, мена этимологического анлаута *Ур- > Ир- 

могла произойти из-за установившейся ассоциации *Урукоп с укр. ир 

‘душистая, болотная осока трава’ – диалектной формы к аир [3, 

с. 170]. Связь вполне логичная, т. к. осока – непременный атрибут 

заболоченных берегов многих рек. 

3.7. Сарм.-алан. *val-gar 

В исследовании Р. М. Козловой по этимологии славянской 

ономастики приведен значительный материал с основами Bolgar-, 

Balgar-, Bulgar-, сводимый, по ее мнению, к псл. *bъlg- ~ и.-е. *belg- 

‘набухать’ [11, с. 50, 53–54]. Соглашаясь в общем с тем, что какие-то 

из анализируемых онимов формально соответствуют предложенному 

прототипу, отметим этимологическую неоднозначность структуры 

этих основ, облик которых может отражать случайное звуковое 

совпадение в развитии исконно разных слов. Приведем один из таких 

возможных случаев – название скалы возле Ненасытецкого порога на 

Днепре Булгар, толкуемого именно как псл. *bъlg-arъ [11, с. 54]. Но 

если учесть частые случаи смешения губных v- : b- (v- > b- или b- > v-) 

в славянском да еще при условии наличия в нем группы производных 

с основой балг-/болг-/булг-, выходим на альтернативное объяснение, 

т. е. как *Волгар (с повышением степени лабиализации о > у после 

губного) < *Валгар. В нем отражено сарм.-алан. сложение *val-gar < 

*upari-gari-, т. е. префиксальный дериват от иран. *gari- ‘гора, холм; 

валун, скала’, ср. хс. ggara-, поздн. gara ‘гора’, пшт. γar ‘гора; груда 

(камней, зерна и др.)’, язг. γār ‘камень’, ‘скала’, ‘скальная вершина 

горы’ и пр. [20 (3, с. 191)]. Фонетика *valgar показывает продвинутое 

состояние, близкое к осетинскому языку, где рефлекс иран. префикса 
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*upari- обнаруживает именно такую форму – wæl-, ср.: осет. wælbyl 

‘над обрывом’, ‘над краем (оврага, берега и т. п.)’ = wæl- & byl; 

wæluvad ‘выступ, свес кровли горской сакли’ = wæl-u-vad < *upari-

pāda-; wælvændag ‘над дорогой’, ‘выше дороги’ = wæl- & fændag < 

*upari-pantaka-; wælvæz ‘нагорная равнина’, ‘возвышенность’ = wæl- & 

fæz; wælxox ‘нагорный’, ‘нагорная область’ = wæl- & xox, ср. согд. 

Parγar, тадж. Falγar < *upari-garī-, т. е. Нагорье, Нагорная область [1 

(4, с. 77, 83, 84)]. Последние (согд. Parγar, тадж. Falγar) имеют 

значение и для нашего объекта исследования, т. к. являются 

отражением той же праиранской формы *upari-garī- в языке местного 

сармато-аланского населения. Итак, сарм.-алан. лексема *val-gar как 

форма с диссимиляцией плавных l – l > l – r к более раннему *val-

gal(i) обозначала не ‘нагорье’, как в случае с согд. и тадж., а 

Надпорожье, Над порогом, т. е. скалу, поднимающуюся над речным 

(Ненасытецким) порогом. 

4. Языковые реликты в топонимии бассейна Ингула. 
4.1. Скиф., сарм. *angul- 

Ингул – название реки, л. Южного Буга: «чрезъ Ингули и Богъ», 

1673 г., Инкгулъ, Ингулъ, 1697 г., Inguł, Jeni-geł, Angul, совр. Інгýл, -у 

[22, с. 222]. Лингвистическая интерпретация этого гидронима имеет 

свою историю, начало которой, насколько нам известно, положил 

М. Р. Фасмер, уверенно говоривший о тюркской этимологии: в 

частности, он связывал Ингул с тур. äŋgül ‘тихий, ленивый’ или с 

такой лексикой, как тур., крым.-тат., кыпч. и др. in ‘пещера’ или тур., 

уйг. än ‘широкий’ со вторым компонентом тур. göl ‘озеро’ [27, с. 131]. 

Позже О. Н. Трубачев выдвинул версию славянского происхождения 

слова, в котором он усматривал тюркскую фонетическую обработку 

древнерусского Уголъ: «тюрки южнорусских степей в свою очередь, 

видимо, заимствовали и усвоили это древнерусское местное 
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название Уголъ или даже более древнюю его форму – *Ǫglъ, 

преобразовав ее в гидроним Ингул (вар. Angul)» [26, с. 206], см. еще 

развитие идеи о славянской природе гидронимов Ингул, Ингулец < 

*Ǫgъlъ и позднейшей их тюркской фонетической трактовке в: [15, 

с. 132–135]. 

На наш взгляд, генезис гидронима действительно связан со слав. 

*ǫgъlъ в том смысле, что за известными историческими формами 

гидронима стоит иранская лексема, этимологически и 

морфологически идентичная славянскому названию угла, ср. 

праиранское *anguli- ‘палец (руки, ноги)’  ‘«сгибалка», сустав’ и 

такие его рефлексы, как бел. angul ‘палец’, вах. yanglək ‘палец’, 

верхн. yangl и др. [20 (1, с. 168–169)]. Такое объяснение вполне 

приемлемо с формальной стороны, кроме того, оно хорошо 

согласуется с версией об адаптации в тюркской речи нетюркского 

названия, которое, будучи фонетически измененным, уже в новом 

облике позднее было усвоено славянами. Относительно 

семантической стороны этимологии отметим, что некоторые 

репрезентанты *anguli-, *anguri- обозначают расстояние между 

большим и указательным пальцами (ср. с такой семантикой пшт. grut 

[20 (1, с. 169)]), т. е. тот же «угол». Это подводит к мысли о 

перенесении в сферу гидронимии соматического термина, 

называвшего угол, изгиб, в речи восточноиранских племен 

южнорусских степей и Причерноморья. Таким образом, на примере 

названия одного регионально значимого гидрообъекта можно 

говорить о достаточно древней преемственности языковой традиции: 

иран. *Angul- > тюрк. Ingul, Jeni-gel, Angul > слав. Ингул. 

Интересны приводимые А. К. Шапошниковым топонимы 

Χιγγυλοὺς, Χιγγιλοὺς, в которых он видит совр. Желтые воды (исток 

Ингула Малого или Ингульца) и предлагает для них объяснение как 
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порчи синдо-меотского *hingul- ~ др.-инд. hiṇgula- ‘алая краска, 

краситель’, хороним и гидроним Hiṇgulā [31, с. 35]. Впрочем, ранее он 

рассматривал Χιγγιλούς, Συγγούλ (река в стране хазар и венгров, 

вероятно, Ингул или Ингулец) среди сармато-туранских языковых 

реликтов, восстанавливая для этих названий первоначальный облик 

*hingilu- ‘красный’? (ср. др.-инд. гидроним Singula-) [30, с. 298]. Однако 

отсутствие в топонимии Южного Буга других названий с 

аргументированной «синдо-меотской» этимологией внушает 

сомнения касательно корректности трактовки Χιγγυλοὺς, Χιγγιλοὺς как 

*hingul-, равно как и сарм.-туран. *hingilu- (иранская этимология 

вероятна, но имеются возражения формального свойства). Есть 

серьезные основания полагать, что разница в анлауте Χι- : I-, A- 

Χιγγυλοὺς, Χιγγιλοὺς и указанных выше Ингул, Ingul, Angul отражает 

возникшие в тюркской речи диал. варианты, оформленные подобно 

ног., тат. izan ‘пашня’, ‘межа’ ~ кум. hizan ‘межа’ [21, с. 647], тур. 

yryldymaq ~ hyryldamaq ‘ворчать, рычать’, хал. aγač ~ hagač ‘дерево’ 

[23, с. 396]. 

Что касается отражения в старой европейской исторической 

топонимии славянского *ǫgъlъ, то, возможно, таким примером 

является указанное патриархом Никифором название территории 

вдоль устья Дуная Ὄγγλος, Ὸγκλός, Onglos. Эта местность, 

занимаемая булгарами, упоминается под 660 г. в связи с их 

отступлением под натиском хазар [32, с. 203], и в научной литературе 

ее название принято относить к языку Аспаруховых болгар и 

объяснять как ʻСто рек (озер)ʼ = ʻСторечьеʼ, выделяя в нем тюрк. 

числительное on [6, с. 74] (видимо, во второй части подразумевается 

рефлекс тюрк. qo:l ʻрекаʼ, ʻдолинаʼ или kö:l ʻозероʼ), хотя с учетом on 

ʻдесятьʼ логичнее было бы говорить о ʻДесяти реках (озерах)ʼ = 

ʻДесятиречьиʼ. Однако расположенный где-то в районе между 
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отрогами Карпат и поймой Дуная Онгл к тому времени уже был 

заселен славянами, с вождями которых Аспарух вступил в контакт 

[14, с. 41], потому этот топоним предпочтительнее считать 

славянским, чему не препятствуют его формы, известные из 

документов. 

4.2. Скиф., сарм. *aspa-xāg (< *aspa-xāka-) 

В ономастической литературе сделана робкая попытка 

сопоставить водные названия Спасхагу Су [Spashagu Su] – верхний 

приток Ингула [31, с. 98] и Спасибóгова – балка, п. Грузькой п. Можа 

п. Северского Донца п. Дона, 1863 г., Спасисогова [22, с. 523; 19 (2, 

с. 185)]. Собственно, сопоставлением анализ этих гидронимов 

исчерпывается, разве что для этимологически темного Спасхагу Су 

справедливо отмечается: «несмотря на переоформление 

варваризмом су ‘вода’, может оказаться нетюркским по 

происхождению» [31, с. 98]. 

На наш взгляд, ингульское и донское (о последнем будет сказано 

в другом исследовании) названия представляют собой продукт 

обработки иранских лексем в славянском и тюркском употреблении 

(со всем комплексом процессов, сопутствующих народной 

этимологии). Они действительно имеют этимологически общий 

препозитивный компонент – скиф., сарм. aspa ‘лошадь, конь’ (форма, 

предшествующая осет. æfsæ), однако вторая часть, несмотря на 

повторяемость в ней звуков с – г, в каждом гидрониме, видимо, имеет 

разное происхождение. В случае с Спасхагу это *xāg – форма к *xāk 

‘ручей, источник, родник’ с озвончением k > g, свойственным 

носителям скифской и сарматской речи [2, с. 330], ср. его 

соответствия в других языках: орм. xākə ‘родник, колодец’, согд. будд. 

γ᾿γh, ман. x’x ‘источник, ручей’, ягн. xok ‘ключ, ручей, вода’ и др. < 

*xāka- (приведены по: [20 (4, с. 215)]). С учетом сказанного можно 
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предполагать в Спасхагу измененное скиф., сарм. сложение *aspa-

xāg (< *aspa-xāka-) ‘конская река, вода’, ‘конский источник, ручей’, ср. 

слав. названия левого рукава Днепра Конскіе Воды, Konsca Uoda, 

Konska Woda, Конскіе источники [22, с. 251]. 

В предложенное толкование гидронима не вписывается элемент 

-с- между частями Спа-с-хагу, который, если принять такую 

этимологию, вряд ли может быть объяснен как исконный компонент 

структуры слова. Скорее всего, его присутствие – результат порчи 

названия в иноязычной среде под влиянием различных ассоциаций с 

формально подобной лексикой. 

4.3. Скиф., сарм. *kardāpa 

Кардáпа [Кар|дапа], -и, ж. – название обмелевшего потока 

(бассейн Синюхи) и балки, по которой он течет (пгт Новоархангельск 

Новоархангельск. р-на Кировоградской обл., 1988 г.) [7, с. 253]. 

Возможно, реликтовое название, указывающее на скиф. *kard-āpa 

‘грязная вода’ – композита из *kard- ‘пачкать, мазать’, ‘грязь’ & *āpa- 

‘вода, поток, река’, ср. пшт. xəṛob ‘орошенный’ < *xəṛ- + *āp(a)- и пшт. 

xəṛa ‘муть’ [20 (4, с. 290)], а также осет. læk’ærdæ ‘сырость’, ‘слякоть’, 

‘грязь’, ‘грязный’ < *fra-karda- ~ др.-инд. karda- ‘болото’ [1 (2, с. 27)]. 

4.4. Сарм.-алан. *sanda-gan (< *fsanda-kan) 

Укр. Сандаган, -а – название источника и находящегося рядом 

высохшего потока (п. Ингула в р-не с. Калиновка Витовского р-на 

Николаевской обл.; запись 1988 г.) [7, с. 253]. Видимо, вост.-иран. 

композита *fsanda-kan ‘священный источник, колодец’ из *fsanda- 

‘священный’, как в скиф. Ψενδαρτἀκη = fsand-art ‘священный огонь’ [2, 

с. 282], и *kan ‘колодец, источник, ключ’. Звуковой облик лексемы 

*sanda-gan демонстрирует состояние, близкое фонетическому 

оформлению слов осетинского языка, ср. упрощение начального 

кластера fs- > s- при отсутствии æ-протезы (как *spiš- > осет. sistæ [1 
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(3, с. 103)]) и озвончение *k- > g-. Потому имеем дело с 

инновационной формой *sanda-gan. Ср. еще фонетически 

продвинутое Мордогонова – правобережный приток Днепра, в 

котором усматривают развитие иран. *mta-xan- > *mard(a)-xan- 

ʻмертвый колодецʼ [18, с. 109] или *mardaganu- ‘мертвый источник’ [30, 

с. 304]. 

4.5. Сарм.-алан. *xūs-dānu 

Хуздáн [Хуз|дан] – балка, п. Ингула (Александровск. р-н 

Кировоградск. обл., 1988 г.) [7, с. 253]. Фонетически измененный в 

славянском употреблении (закономерное озвончение с > з перед д) 

лексический реликт языка сармато-аланского населения этой 

территории, собственно – *xūs-dānu ‘высыхающая река’, ‘обмелевшая 

река’. Это толкование находит поддержку в совр. осет. xūs ‘сухой’ и 

don ‘река’, ‘вода’ [1 (1, с. 366; 4, с. 250–251)], но главное – в 

цельнооформленном (!) Хусдон = «Засыхающая река» из хус(къ) 

‘сухая’ + дон ‘река’ [28, с. 415]. 

5. Выводы. Предложенные выше этимологические этюды, как 

нам кажется, дают основания считать иранскими ряд названий 

некоторых районов Побужья и Поднепровья, что в свою очередь 

позволяет обозначить языковые следы присутствия на этих 

территориях скифо-сарматского этнического компонента в виде 

оставленной им реликтовой топонимии. Лексический состав и 

фонетические особенности выявленных иранских языковых реликтов 

позволяют разделить их на два класса. 

5.1. К первому относятся иранские тополексемы, имеющие явные 

признаки тюркского освоения (*angul-, *aspa-xāg, *darš-stur, *uruk-ap), 

и сей факт подтверждает выводы о проблематичности славяно-

иранских связях на южных территориях [26, с. 274]. 
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5.2. Второй класс представлен образованиями, которые с 

большой вероятностью можно отнести к сармато-аланскому вкладу в 

местный топонимикон (*sanda-gan < *fsanda-kan, *la-gan, *sāg-barz, 

*xūs-dānu, *val-gar). Особенность этих форм заключается в том, что, 

будучи иранскими и располагаясь в ареале, практически лишенном 

древних (праславянских) гидронимов, наличие коих тут могло бы 

свидетельствовать о славяно-иранском взаимодействии, они тем не 

менее лишены признаков опосредующей тюркской адаптации. 

5.3. Выделенные таким образом иранские элементы в топонимии 

указанных ареалов несколько размывают фундамент, на котором 

зиждется уверенность, с какой обычно утверждается отсутствие 

здесь иранских названий. Единственный способ проверить его 

прочность – обратиться к «младописьменной» топонимии, не 

имеющей своей письменно документированной истории, но тем не 

менее несущей немалый реконструктивный потенциал. Древность 

названия и его фиксация в памятниках не всегда совпадают, т. к. 

архаичная лексема, просуществовав достаточно долго в 

бесписьменном употреблении, может попасть в документы 

сравнительно поздно, а потому среди топонимов, недавно вошедших 

в научный оборот, могут оказаться подлинные лексические 

древности. 
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