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RESEARCH ON THE USE OF DEVICE TYPES IN THE CYBERSECURITY 
TRAINING OF BACHELORS 

A. Samoylenko, PhD, Associate Professor 
samoylenko_aleksey@outlook.com 

Educational and Scientific Institute of Information Security of the Security 

Service of Ukraine, Kiev, Ukraine 

samoylenko_aleksey@outlook.com 

 

The article presents the study of the use of device types in the process 

of training cybersecurity bachelors. The essence of the definition of 

cybersecurity has been clarified. The problems related to the preparation of 

bachelors in cybersecurity at the legislative level are characterized. The 

subject of the study was questions related to the types of devices used for 

learning on the Internet, among them: desktop computer, laptop, netbook, 

tablet, smartphone. The results of a three-semester study were released. A 

graphical comparative analysis of the dynamics of the study of the use of 

device types in the process of training cybersecurity bachelors is presented. 

Keywords: cybersecurity, vocational training, cybersecurity bachelors, 

device. 

У статті представлено дослідження стану використання типів 

девайсів в процесі професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки. 

Уточнено сутність дефініції «кібербезпека». Охарактеризовано 

проблеми, пов'язані із підготовкою бакалаврів з кібербезпеки на рівні 

законодавчої бази. Предметом дослідження стали питання, які 

стосуються типів девайсів, які використовуються для навчання в 
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мережі Інтернет, серед них є: стаціонарний комп’ютер, ноутбук, 

нетбук, планшет, смартфон. Оприлюднено результати дослідження, 

яке здійснювалось протягом трьох семестрів. Представлено графічно 

порівняльний аналіз динаміки дослідження стану використання типів 

девайсів в процесі професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки. 

Ключові слова: кібербезпека, професійна підготовка, бакалаври з 

кібербезпеки, девайс. 

Кандидат педагогических наук, доцент, Самойленко А. А., 

Исследование состояния использования типов девайсов в процессе 

профессиональной подготовки бакалавров по кибербезопасности / 

Учебно-научный институт информационной безопасности Службы 

безопасности Украины, г. Киев, Украина.  

В статье представлено исследование состояния использования 

типов девайсов в процессе профессиональной подготовки бакалавров 

по кибербезопасности. Уточнена сущность дефиниции 

«кибербезопасность». Охарактеризованы проблемы, связанные с 

подготовкой бакалавров по кибербезопасности на уровне 

законодательной базы. Предметом исследования стали вопросы, 

касающиеся типов комплектующих, которые используются для 

обучения в сети Интернет, в том числе являются: стационарный 

компьютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон. Обнародованы 

результаты исследования, которое осуществлялось в течение трех 

семестров. Представлены графически сравнительный анализ 

динамики исследования состояния использования типов девайсов в 

процессе профессиональной подготовки бакалавров по 

кибербезопасности. 

Ключевые слова: кибербезопасность, профессиональная 

подготовка, бакалавры по кибербезопасности, девайс. 
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Вступ. Підготовка бакалаврів до професійної діяльності у 

класичних університетах здійснюється чотири роки. В європейських 

країнах бакалаврат прийнято вважати першим ступенем загальної 

системи вищої освіти. По ходу навчання здобувач вищої освіти набуває 

базових практичних і теоретичних знань та компетентностей, що потрібні 

для роботи за фахом. Як визначається у Концепції педагогічної освіти 

України, бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічного 

працівника, який оволодів фундаментальними, соціально-гуманітарними, 

психолого-педагогічними і фаховими знаннями; має вміння та навички 

для здійснення навчально-виховного процесу в закладах освіти і здатний 

вирішувати типові професійні завдання, передбачені для посад учителів, 

вихователів, практичних психологів, соціальних педагогів і дефектологів 

у галузі освіти [1, p. 663]. 

В законі України про вищу освіту зазначено, що бакалавр – це 

освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 

обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної 

програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра визначається вищим навчальним закладом. [2] 

Мета: Дослідження стану використання типів девайсів в процесі 

професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки 

Виклад основного матеріалу.  
Кібербезпека – це захищеність від наявних та потенційно 

небезпечних проявів інформаційних загроз для нормального 

функціонування інформаційних систем, а також комплекс заходів та 

засобів, що спрямовані на захист комп’ютерів, обчислювальних мереж 

від несанкціонованого доступу та інших дій, пов’язаних з крадіжкою, 
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блокуванням, пошкодженням, руйнуванням та знищенням як 

випадкового, так і цілеспрямованого впливу [3, 4]. 

В Законі України про основні засади забезпечення кібербезпеки 

України надається таке визначення кібербезпеки: це захищеність 

життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та 

держави під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються 

сталий розвиток інформаційного суспільства та цифрового 

комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і 

нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці 

України у кіберпросторі [5].  

Як зазначають С. Ф. Артюх, А. Т. Ашеров и В. И. Лобунец, 

професійна підготовка фахівців потребує переосмислення мети, 

завдань, змісту і методів педагогічного процесу відповідно за сучасними 

проблемами та перспективами суспільного розвитку. Автори 

відзначають, що одержання закладами вищої освіти автономності, 

зумовлює потребу розроблення сучасних стандартів, які б відображали 

основні вимоги до сукупності якостей випускника, а також засобів їх 

досягнення. [6, pp. 22-23]. 
Ми будемо розуміти під підготовкою бакалавра з кібербезпеки 

процес формування готовності до діяльності, що пов’язана з 

оволодінням, визначеним професією за напрямком та метою 

захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства та держави під час використання кіберпростору, за якої 

забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства та 

цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній 

безпеці України у кіберпросторі 
Тенденція розвитку підготовки бакалаврів з кібербезпеки вимагає 

обміну досвідом на світовому рівні, а отже виникає потреба у 
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дослідженні стану використання типів девайсів в процесі професійної 

підготовки. 

З метою дослідження стану використання типів девайсів в процесі 

професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки нами було проведено 

анкетування протягом трьох навчальних семестрів. В анкетуванні брали 

участь здобувачі вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека» у 

кількості 187 осіб і викладачі, які викладають навчальні дисципліни для 

здобувачів вищої освіти спеціальності «Кібербезпека», а також ті, які 

мають досвід використання технологій мережевого навчання у кількості 

68 осіб. До експериментального опитування були залучені представники 

таких закладів вищої освіти, як Міжрегіональна академія управління 

персоналом, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська 

академія неперервної освіти» та Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова. 

Предметом дослідження стали питання, які стосуються типів 

девайсів, які використовуються для навчання в мережі Інтернет. Серед 

них є наступні: стаціонарний комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет, 

смартфон. Результати опитування представлені нижче (Таблиця 1). 

Таблиця 1. 

Дослідження стану використання типів девайсів в процесі 
професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки 

Типи девайсів, які 
використовуються в 
процесі професійної 

підготовки з 
кібербезпеки 

здобувачами вищої 
освіти у відсотковому 

співвідношенні 

викладачами у 
відсотковому 

співвідношенні 

І с
ем

ес
тр

  
20

18
н.

р.
 

ІІ 
се

м
ес

тр
  

20
18

н.
р.

 

І с
ем

ес
тр

  
20

19
н.

р.
 

І с
ем

ес
тр

  
20

19
н.

р.
 

І с
ем

ес
тр

  
20

18
н.

р.
 

І с
ем

ес
тр

  
20

19
н.

р.
 

Стаціонарний 
комп’ютер 47,3% 31,2% 18,9 % 65,3% 55,8% 51,7% 

Ноутбук  49,3% 45,8% 73,2% 40,4% 40,9% 49,2% 
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Нетбук  22,3% 32,9% 33,8 % 13,3% 19,2% 19,9% 
Планшет 75,3% 81,4% 95,5% 12,5% 30,2% 44,8% 
Смартфон 93,5% 96,3% 98,5% 31,9% 39,3% 44,2% 

В результаті дослідження можна простежити регрес у використанні 

стаціонарних комп’ютерів як у бакалаврів з кібербезпеки, так і у 

викладачів, які їх навчають. Цей факт можна пояснити тим, що в 

сучасному світі домінує мобільність, а кожна людина, цінуючи власний 

час, обирає такий девайс, який здатен забезпечити її.  

 

Рис. 1. Динаміка дослідження стану використання типів девайсів в 
процесі професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки 

Прогрес спостерігається серед стану використання ноутбуків та 

менше нетбуків. Протягом дослідження показник прогресу серед 

бакалаврів з кібербезпеки складає майже 20%, серед викладачів – 

майже 10%. Стан використання нетбуків збільшився на 11% серед 

майбутніх бакалаврів з кібербезпеки.  

Висновки. Найвищі показники зафіксовані стосовно використання 

планшета та смартфона. Серед здобувачів вищої освіти 125-ї 

спеціальності приріст складає відповідно 20% та 7%, у викладачів – 32% 

та 13%. Також зазначимо, що прогрес наближається до 100% значення 

серед здобувачів вищої освіти, а у викладачів наближається до 50%. Це 

можна пояснити з позицій вікового співвідношення. Відповідно 
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викладачам потрібна допомога в удосконаленні знань щодо 

використання сучасних планшетних та мобільних пристроїв в освітньому 

процесі. Здобувачам вищої освіти відповідно потрібен освітній контент, 

доступ до якого може бути спрощеним за рахунок мобільних та 

планшетних пристроїв. 
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The article reveals the essence of the impact of a corrective training 

program on reducing the level of negative emotional states and disorders in 

adolescents with impaired vision. The sample of the investigated, which 

includes  such groups of the investigated: patients with diagnoses "Myopia", 

"Hypermetropia", "Astigmatism" is substantiated. The results of experimental 

studies of input and output controls for each of the proposed 

psychodiagnostic tests are substantiated. A formative experiment in our study 

was a correction training on the harmonization of the emotional sphere, which 

helped to reduce the level of negative emotional states in the subjects. 

Keywords: emotional sphere, sensory pathology, myopia, hypermetropia, 

astigmatism. 

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри, Садова М. 

А. Експериментальні дослідження емоційної сфери підлітків з 

порушеннями зору / Одеський інститут міжрегіональної Академії 

управління персоналом Україна, Одеса 

В статті розкрито сутність впливу корекційної програми 

тренінгу на зниження рівня негативних емоційних станів та порущень 

у дітей підліткового віку з порушенням зору. Обгрунтовано вибірку 
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досліджуваних, до якої належать 2 групи досліджуваних: хворі з 

діагнозами «Міопія», «Гіперметропія», «Астигматизм». Обгрунтовано 

результати експериментальних досліджень вхідного та вихідного 

контролів за кожним із запропонованих психодіагностичних тестів. 

Формуючим експериментом у нашому досліджені виступив корекційний 

тренінг, присвячений гармонізації емоційної сфери, що посприяла 

зниженню рівня негативних емоційних станів у досліджуваних. 

Ключові слова: емоційна сфера, сенсорна патологія, міопія, 

гіперметропія, астигматизм. 

Доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры, 

Садовая М. А., Экспериментальные исследования эмоциональной 

сферы подростков с нарушениями зрения/ Одесский институт 

Межрегиональной академии управления персоналом Украина, Одесса 

В статье раскрыта сущность влияния коррекционной программы 

тренинга на снижение уровня негативных эмоциональных состояний и 

нарушений у детей подросткового возраста с нарушением зрения. 

Обоснованно выборку испытуемых, в которую входят такие группы 

испытуемых: больные с диагнозами «Миопия», «Гиперметропия», 

«астигматизм». Обоснованно результаты экспериментальных 

исследований входного и выходного контролей по каждому из 

предложенных психодиагностических тестов. Формирующим 

экспериментом в нашем исследовании выступил коррекционный 

тренинг, посвященный гармонизации эмоциональной сферы, что 

посодействовал снижению уровня негативных эмоциональных 

состояний в испытуемых. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, сенсорная патология, 

миопия, гиперметропия, астигматизм. 
 

Постановка проблеми. Сутність даної роботи полягає у 

дослідженні, виявленні і описі певних змін  емоційної сфери у підлітків із 
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зниженим зором, яка є вагомою категорією кожної особистості, а також 

розробки корекційного тренінгу, спрямованого на зниження емоційних 

розладів у даної групи, а саме підвищеної тривожності та страхів, які 

породжуються зовнішніми обставинами.  До підлітків із зниженим зором 

ми умовно віднесли підлітків, які страждають на захворювання очей, 

пов’язані з порушеннями рефракцій, а саме міопія, гіперметропія, 

астигматизм.  

Аналіз останніх досліджень. Різні вчені досліджували специфіку 

хворих з порушеннями рефракції (Григорьєва Г.В., Солнцева Л.І., Момот 

В.А., Ганзена В., Бліннікова І.В., Неумивакін А.Я.). При цьому істотно 

змінюється структура психологічних особливостей цієї категорії дітей. У 

зв'язку з цим актуальною проблемою є вивчення  методів корекції 

емоційної сфери підлітків з порушеннями зору, оскільки виникає 

необхідність у перегляді сучасної терапевтичної тактики з введенням у її 

комплекс психологічних методів лікування.  
 Метою нашої роботи є експериментально обгрунтувати емоційну 

сферу підлітків зі зниженим зором і розробити корекційну програму 

тренінгу для цієї групи підлітків. 

 Завдання  емпіричного дослідження:  
 1) підбір  методик дослідження емоційної сфери підлітків; 

 2) проведення діагностичного дослідження; 

 3) проаналізувати емоційні розлади підлітків із зниженим зором; 

 4) провести стандартизований тренінг емоційної сфери підлітків 

(автор Н.М. Пеньковська) в контрольній групі; 

 5) провести авторський тренінг емоційної сфери підлітків в 

експериментальній групі; 

 7) порівняти результати ефективності в контрольній і 

експериментальній групах за допомогою блоку діагностичних методик; 

 8) зробити висновки. 
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З метою вивчення емоційних розладів та їх корекції у підлітків із 

зниженим зором нами було проведено дослідження, для якого була 

взята вибірка в обсязі 20 осіб (експериментальна група). Дослідження 

проводилось                                    в Одеській дитячій офтальмологічній 

клініці. 

Дослідження проводилось на другому тижні після амбулаторного 

лікування цих хворих, після постановки їм остаточного клінічного діагнозу 

та відповідного терміну, який був потрібний їм для адаптації до умов 

лікувального закладу. З урахуванням того, що середня кількість днів 

лікування у цьому закладі дорівнює 12, можна сказати, що піддослідні 

знаходились на початковому або середньому етапі лікування і відчутної 

ремісії в їхньому стані ще не було діагностовано. Майже всі вони 

знаходились на денному стаціонарі.  
Таблиця 1.  

Діагностовані діагнози хворих експериментальної групи 
Міопія Гіперметропія Астигматизм 
40 % 10 % 50 % 

 

Усі вони мали діагнози хвороб офтальмологічного профілю (див. табл. 

1), при цьому з них 12 осіб (60%)  лікувалось вперше та 8 особи (40%) – 

повторно, з цими ж самими захворюваннями. 

Для того щоб можна було порівняти отримані дані експериментальної 

групи, було проведено ще одне дослідження у контрольній групі дітей. 

Це дослідження проводилось також на базі  Одеській міській дитячій 

поліклініці в офтальмологічному відділенні. Вибірка контрольної групи 

також складалась із 20 осіб (16 дівчат і 4 хлопчика) віком від 13 до 15 

років, що повністю відповідає умовам дослідження.  Усі вони, також мали 

діагнози хвороб офтальмологічного профілю (див. табл. 2), при цьому з 

них 12 осіб (60%)  лікувалось вперше та 8 особи (40%) – повторно, з 
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цими ж самими захворюваннями. Отже, вибірка складалась з 40 
досліджуваних загалом.  

Таблиця 2.  

Діагностовані діагнози хворих контрольної групи 
Міопія Гіперметропія Астигматизм 
30 % 20 % 50 % 

 
Структура програми емпіричного дослідження:  
1) психологічна діагностика емоційної сфери підлітків (4 заняття); 

2) корекційний  блок (5 занять); 

3) контрольно-діагностичний блок (4 заняття). 

Здійснимо аналіз результатів дослідження за кожною із 
запропонованих методик 
 Аналіз результатів дослідження за методикою „Тест Люшера” 
Кількісні показники статистичної обробки наведені в табл. 9. 

Таблиця 9.  

Показники статистичного аналізу даних  
тесту Люшера до корекції. 

Підлітки експериментальної групи Підлітки контрольної групи 
№ 

досліджува
ного 

Результати № 
досліджува

ного 

Результати 

1.  +5+6*7*0=1=2-3-4 1.  +6+2*7*1=4=5-0-3 
2.  +7+6*0*2=3=1-5-4 2.  +5+3*7*2=0=1-4-6 
3.  +5+1*3*0=2=7-6-4 3.  +5+3*7*0=2=4-6-1 
4.  +6+2*7*1=4=5-0-3 4.  +4+7*2*0=1=5-6-3 
5.  +5+7*2*6=1=0-3-4 5.  +5+6*7*0=1=2-3-4 
6.  +5+3*7*2=0=1-4-6 6.  +5+3*7*0=2=4-6-1 
7.  +5+1*4*7=3=0-6-2 7.  +5+7*2*6=1=0-3-4 
8.  +4+7*2*0=1=5-6-3 8.  +7+6*0*2=3=1-5-4 
9.  +5+3*7*0=2=4-6-1 9.  +5+1*4*7=3=0-6-2 
10.  +5+3*6*1=7=0-4-2 10.  +5+1*3*0=2=7-6-4 
11.  +5+6*7*0=1=2-3-4 11.  +6+2*7*1=4=5-0-3 
12.  +7+6*0*2=3=1-5-4 12.  +5+3*7*2=0=1-4-6 
13.  +5+1*3*0=2=7-6-4 13.  +5+3*7*0=2=4-6-1 
14.  +6+2*7*1=4=5-0-3 14.  +4+7*2*0=1=5-6-3 
15.  +5+7*2*6=1=0-3-4 15.  +5+6*7*0=1=2-3-4 
16.  +5+3*7*2=0=1-4-6 16.  +5+3*7*0=2=4-6-1 
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17.  +5+1*4*7=3=0-6-2 17.  +5+7*2*6=1=0-3-4 
18.  +4+7*2*0=1=5-6-3 18.  +7+6*0*2=3=1-5-4 
19.  +5+3*7*0=2=4-6-1 19.  +5+1*4*7=3=0-6-2 
20.  +5+3*6*1=7=0-4-2 20.  +5+1*3*0=2=7-6-4 

 

 Проранжуємо  кількість виборів  кольорів по парах „Явна перевага” 

та „Неприйняття” в експериментальній та контрольній групах. Складемо 

загальну таблицю кількісних даних (табл. 10).  

Таблиця 10.  

Відсоткові показники вибору кольорів у експериментальній та 
контрольній групах. 

Колір Експериментальна група Контрольна група 
Явна перевага Неприйняття Явна перевага Неприйняття 

Синій 10% 5% 9% 5% 
Зелений 5% 10% 5% 9% 

Червоний 15% 20% 15% 15% 
Жовтий 5% 25% 8% 20% 

Фіолетовий 35% 5% 35% 9% 
Коричневий 15% 25% 15% 30% 

Чорний 10% - 10% 5% 
Білий - 5% - 5% 

          В результаті  аналізу наведених показників було виявлено 

наступне: 

 1) Найбільша частота вибору  фіолетового кольору у першій позиції 

зафіксована у піддослідних  експериментальної і контрольної груп (за 

кількістю 7 із 10 виборів). Це свідчить про те, що у досліджуваних 

спостерігається  нестійкість, труднощі соціальної адаптації, емоційність і 

суб'єктивність пристрастей превалюють над розсудливістю.  

 2) Відсовування основних кольорів  (синього, зеленого, червоного, 

жовтого), учасниками обох груп на 6-8 позицій свідчить про те, що 

основні потреби не задовольняються, має місце якийсь конфлікт, 

тривожність. 

 Порівняємо результати тесту після впливу корекційного тренінгу 

для обох груп. Показники статистичної обробки наведені в табл. 11. 
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Таблиця 11.  

Показники статистичного аналізу даних  
тесту Люшера після корекції 

Підлітки експериментальної 
групи 

Підлітки контрольної групи 

№ 
досліджув

аного 

Результати № 
досліджува
ного 

Результати 

1.  +2+6*0*5=1=4-3-7 1.  +2+3*0*7=1=5-4-6 
2.  +5+2*7*3=0=1-4-6 2.  +2+7*5*0=1=3-4-6 
3.  +2+4*3*1=6=0 -5-7 3.  +0+1*4*7=2=3-5-6 
4.  +2+3*0*7=1=5-4-6 4.  +3+2*1*0=6=5-4-7 
5.  +2+7*0*1=5=4-3-6 5.  +2+6*0*5=1=4-3-7 
6.  +2+7*5*0=1=3-4-6 6.  +2+0*1*6=4=5-3-7 
7.  +3+4*5*0=1=2-6-7 7.  +2+7*0*1=5=4-3-6 
8.  +3+2*1*0=6=5-4-7 8.  +5+2*7*3=0=1-4-6 
9.  +0+1*4*7=2=3-5-6 9.  +3+4*5*0=1=2-6-7 
10.  +2+0*1*6=4=5-3-7 10.  +2+4*3*1=6=0 -5-7 
11.  +2+6*0*5=1=4-3-7 11.  +2+3*0*7=1=5-4-6 
12.  +5+2*7*3=0=1-4-6 12.  +2+7*5*0=1=3-4-6 
13.  +2+4*3*1=6=0 -5-7 13.  +0+1*4*7=2=3-5-6 
14.  +2+3*0*7=1=5-4-6 14.  +3+2*1*0=6=5-4-7 
15.  +2+7*0*1=5=4-3-6 15.  +2+6*0*5=1=4-3-7 
16.  +2+7*5*0=1=3-4-6 16.  +2+0*1*6=4=5-3-7 
17.  +3+4*5*0=1=2-6-7 17.  +2+7*0*1=5=4-3-6 
18.  +3+2*1*0=6=5-4-7 18.  +5+2*7*3=0=1-4-6 
19.  +0+1*4*7=2=3-5-6 19.  +3+4*5*0=1=2-6-7 
20.  +2+0*1*6=4=5-3-7 20.  +2+4*3*1=6=0 -5-7 

Тепер проранжуємо  кількість виборів  кольорів по парах „Явна 

перевага” та „Неприйняття” в експериментальній та контрольній групах. 

Складемо загальну таблицю кількісних даних  після корекції (табл.12).  

Таблиця 12.  

Відсоткові показники вибору кольорів у експериментальній та 
контрольній групах після корекції 

 

Колір Експериментальна група Контрольна група 
Явна перевага Неприйняття Явна перевага Неприйняття 

Синій 6% -% 5% - 
Зелений 35% 10% 40% 8% 
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Червоний 15% 20% 15% 15% 
Жовтий 5% 25% 5% 20% 

Фіолетовий 35% 5% 25% 10% 
Коричневий 15% 25% 15% 30% 

Чорний 10% - 10% 5% 
Білий - 5% 10% - 

В результаті  аналізу наведених показників було виявлено 

наступне: 

 1) Після тренінгу пріоритети виборів кольорів  у групах були 

наступними. «Явна перевага» надавалася зеленому кольору (40%). Це 

характеризує позитивний настрій відносно думки інших осіб, потребу у 

відстоюванні власних установок, завзятість, протидія обставинам, яке 

носить захисний характер, орієнтування на власну думку, опір діям 

зовнішнього середовища. Характерне відчуття суперництва. 

 2) Витіснення контрольною групою на 7-8 позицій коричневого і 

чорного кольорів говорять про стрес, викликаний  незадоволеністю 

потреб в збереженні особової позиції, повазі оточуючих. Високий рівень 

домагань знаходиться в конфліктному співвідношенні з реальними 

обставинами, що зачіпають самолюбність. Завзятість стикається з 

власною невпевненістю. Жадання схвалення та успіху не задоволене. 

Стан характеризується переживанням відчуття самоти і невпевненості, 

що маскуються удаваною байдужістю, презирливим відношенням до 

себе і критиці на свою адресу. Високий рівень домагань створює 

підґрунтя для розладу у відносинах. Прагнення до завоювання визнання 

пошани з боку значущих інших. Невпевненість посилюється недоліком 

уваги до своєї персони. Захисний механізм сублімації. 

 Як ми бачимо, у обох групах на початку експерименту домінуючими  

були тривожні, стресові установки, складнощі у контактах з оточуючими, 

невпевненість у собі,  конформні установки, податливість поглядам 

оточуючих, схильність до огородження себе від конфліктів, травмуючих 

ситуацій. За цими  результатами ми з'ясували, що піддослідні 
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експериментальної групи більш залежні, безпорадні, напруженіші, 

настороженіше.  

 Після корекції ситуація в групах дещо змінилася. Піддослідні 

експериментальної групи стали мати більший рівень домагань, 

домінантності (як хлопці, так і дівчата), агресії, бажання популярності, 

активного прагнення успіху. А ось у  контрольної групи, навпаки, 

переважання нонконформних тенденцій зі схильністю до конфліктних, 

агресивних проявів, більшою незалежністю думок, впертістю у 

відстоюванні власної точки зору, тенденцією до лідерства і домінування.  

 Таким чином, ми можемо стверджувати, що у експериментальній 

групі тенденції до змін більш виражені ніж у контрольній, що підтверджує 

висунену нами гіпотезу. 

Аналіз результатів дослідження за опитувальником                         
Ч.Д. Спілбергера - Ю. Л. Ханіна «Шкала реактивної (ситуативної) та 
особистісної тривожності» 
 Кількісні показники статистичної обробки наведені в табл. 13. 

Таблиця 13.  

Показники статистичного аналізу даних опитувальника 
Ч. Д.  Спілбергера - Ю. Л. Ханіна до корекції 

Підлітки експериментальної групи Підлітки контрольної групи 
№ 

досліджув
аного 

СТ ОТ № 
досліджув
аного 

СТ ОТ 

1.  31 51 1.  48 36 
2.  36 65 2.  48 32 
3.  42 52 3.  57 32 
4.  47 37 4.  49 48 
5.  61 57 5.  31 51 
6.  48 32 6.  59 45 
7.  58 51 7.  61 59 
8.  49 43 8.  36 65 
9.  57 32 9.  58 49 
10.  59 45 10.  42 49 
11.  31 51 11.  48 36 
12.  36 65 12.  48 32 
13.  42 52 13.  57 32 
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14.  47 37 14.  49 48 
15.  61 57 15.  31 51 
16.  48 32 16.  59 45 
17.  58 51 17.  61 59 
18.  49 43 18.  36 65 
19.  57 32 19.  58 49 
20.  59 45 20.  42 49 

Показники відсоткового розподілу даних опитувальника Ч.Д. 

Спілбергера - Ю.Л. Ханіна наведені у  порівняльній таблиці 14. 

Таблиця 14.  

Показники відсоткового розподілу даних опитувальника 
Ч.Д.  Спілбергера - Ю.Л. Ханіна 

 Рівні 
  Високий Помірний Низький 
Підлітки 
експериментальної групи 

СТ 70% 30% - 
ОТ 60% 40% - 

Підлітки контрольної 
групи 

СТ 70% 30% - 
ОТ 70% 30% - 

 

Аналіз показників тесту по кожній виборці дозволив визначити 

наступне: 

 1) Найбільш вираженою рисою для піддослідних  обох груп  є 

високий рівень тривоги. У експериментальній групі і контрольній групі – 

ситуативна тривожність (70%). Оскільки підвищений рівень тривожності є 

суб'єктивним проявом неблагополуччя особи, то це підтверджує, що 

високі показники рівнів тривожності характерні для більшості підлітків 

[19]. 

 2) Проте високий рівень ситуативної тривожності характерний для 

обох груп свідчить про те, що у підлітків зі зниженим зором недостатня 

емоційна пристосованість до тих або інших соціальних ситуацій. Це 

породжує загальну установку на невпевненість в собі.  

 Тепер порівняємо кількісні показники статистичної обробки після 

корекції (табл. 15.) 
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Таблиця 15.  

Показники статистичного аналізу даних опитувальника 
Ч. Д.  Спілберга - Ю. Л. Ханіна після корекції 

Підлітки експериментальної групи Підлітки контрольної групи 
№ 

досліджу
ваного 

СТ ОТ № 
досліджува

ного 

СТ ОТ 

1.  31 48 1.  28 36 
2.  36 60 2.  38 47 
3.  42 49 3.  41 53 
4.  27 37 4.  29 58 
5.  61 57 5.  33 48 
6.  38 32 6.  42 39 
7.  38 39 7.  61 59 
8.  29 43 8.  43 60 
9.  41 53 9.  38 39 
10.  42 40 10.  45 49 
11.  31 48 11.  28 36 
12.  36 60 12.  38 47 
13.  42 49 13.  41 53 
14.  27 37 14.  29 58 
15.  61 57 15.  33 48 
16.  38 32 16.  42 39 
17.  38 39 17.  61 59 
18.  29 43 18.  43 60 
19.  41 53 19.  38 39 
20.  42 40 20.  45 49 

Показники відсоткового розподілу даних опитувальника                            

Ч.Д. Спілберга - Ю.Л. Ханіна наведені у  порівняльній таблиці 16. 

Таблиця 16.  

Показники відсоткового розподілу даних опитувальника 
Ч.Д.  Спілберга - Ю.Л. Ханіна 

 Рівні 
Групи досліджуваних  Високий Помірний Низький 
Підлітки 
експериментальної групи 

СТ 40% 40% 20% 
ОТ 50% 30% 20% 

Підлітки контрольної 
групи 

СТ 70% 30% - 
ОТ 60% 40% - 

 

Таким чином можна зробити висновки, що: 
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 1) Високий рівень особової тривожності в контрольній групі 

здійснює істотний вплив і на самооцінку дитини, на її взаємини з 

однолітками, на формування конфліктності та агресії. 

 2) Після корекційного впливу у обох групах відбулися зміни 

показників рівня тривожності. Але у експериментальній групі вони значно 

зменшились ніж в контрольній. Розподіл відсоткового відношення між СТ 

і ЛТ значно зменшився в той час, як у контрольній групі залишився 

майже таким самим. 

 Таким чином, обробка результатів дослідження за опитувальником 

Спілбергера-Ханіна та порівняльний аналіз даних свідчать про суттєві 

розходження в показниках експериментальних та контрольних груп. 

Високий рівень тривожності характерний для обох груп на початку 

експерименту суттєво змінився після впливу корекційного тренінгу.  Ми 

вважаємо, що результатом зниження ситуативної тривожності підлітків 

експериментальної групи є  те, що у них з'явилося прагнення домінувати, 

що веде до зниження емоційного фону тривожного підлітка, до тенденції 

не уникати спілкування, вирішувати внутрішні конфлікти, пов'язані зі 

сферою спілкування, посилюється впевненість в собі. 

 Особистісна тривожність, яка і залишилася характерною для 

контрольної групи, можливо, характеризує  підлітків, як дуже 

товариських, настирливих, агресивних. Але скоріш за все, що високий 

рівень тривожності різного характеру, може приводити до негативних 

наслідків. А саме, сприяти формуванню негативного відношення до 

однолітків, людей взагалі, мстивості, ворожості, прагнення до самоти. 

Аналіз результатів дослідження за опитувальником тест 
К. Ізарда «Диференційна шкала емоцій» 
 Кількісні показники статистичної обробки наведені в табл. 17. 
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Таблиця 17.  

Порівняльні показники коефіцієнту К у тесті К. Ізарда 
«Диференційна шкала емоцій»  до і після корекції. 

Експериментальна група Контрольна група 
№ 

досліджуваного 
До Після № 

досліджуваного 
До Після 

1.  0,9 1,4 1.  1,1 1,2 
2.  0,7 1,2 2.  0,7 0,8 
3.  0,8 1,4 3.  0,6 0,7 
4.  1,1 1,5 4.  1,3 1,3 
5.  1,1 1,1 5.  0,9 1,2 
6.  0,7 1,6 6.  1 1,1 
7.  0,9 1,2 7.  1,1 1,4 
8.  1,3 1,4 8.  0,7 1,3 
9.  0,6 1,2 9.  0,9 1,2 
10.  1 1,1 10.  0,8 1,1 
11.  0,9 1,4 11.  1,1 1,2 
12.  0,7 1,2 12.  0,7 0,8 
13.  0,8 1,4 13.  0,6 0,7 
14.  1,1 1,5 14.  1,3 1,3 
15.  1,1 1,1 15.  0,9 1,2 
16.  0,7 1,6 16.  1 1,1 
17.  0,9 1,2 17.  1,1 1,4 
18.  1,3 1,4 18.  0,7 1,3 
19.  0,6 1,2 19.  0,9 1,2 
20.  1 1,1 20.  0,8 1,1 

 

Отже, ми бачимо, що на початку експерименту в обох групах 

переважає низький показник коефіцієнту К, що відповідає дистимному 

(зниженому настрою) типу акцентуації характеру підлітка. Аналізуючи 

показники коефіцієнту К після колекційного тренінгу, ми бачимо, що вони 

збільшилися. Це означає, що самовідчуття підлітків у цілому більше 

відповідає позитивному чи гипертимному (з підвищеним настроєм)типу 

акцентуації.  

Висновки і перспективи подальших досліджень 
Отже, підводячи підсумок за результатами, отриманими в ході 

експериментального дослідження, можна стверджувати, що: 
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 1) підлітки зі зниженим зором мають більш  виражене почуття 

страху зовнішнього середовища, залежність від інших та  виражену 

соціальну агресію; 

 2) підлітки зі зниженим зором мають труднощі з соціальною 

адаптацією, загострену чутливість до середовищних дій, підвищену 

недовірливість, безпорадність, хворобливу зосередженість на своїх 

проблемах; 

 3) підлітки - найбільш вражена категорія щодо рівня тривожності, 

але підлітки зі зниженим зором  мають високу ситуативну тривогу, яка 

можливо, обумовлена саме наявністю даного діагнозу. 

 4) розроблений нами корекційний тренінг сприяє зниженню 

ситуативної тривожності, страхів, породженими зовнішніми обставинами; 

 5) авторській корекційний тренінг більше сприяє корекції негативних 

емоційних проявів ніж стандартизований, адаптації підлітка до наочного 

світу, соціального середовища, до власного «Я», а також сприяє прояву 

позитивних емоцій. 

 Таким чином, ми можемо стверджувати, що розроблений нами 

корекційний тренінг надає змогу у першому випадку досягти мобільності, 

самостійності, упевненості, тобто виділити операційно-діяльнісну 

сторону реабілітації, пов’язану з формуванням або відновленням умінь і 

навичок, необхідних підліткові для самостійного життя. 

 Другий аспект пов'язаний з взаємодією підлітка із зниженим зором 

зі своїм соціальним оточенням, з активністю цього оточення по 

залученню його до колективного та трудового життя, тобто в першу чергу 

із взаємовідношенням зрячих і незрячого, із спілкуванням тощо. 

 Третій аспект  корекції пов’язаний з оцінкою власного положення в 

суспільстві, з відношенням до свого дефекту, з переживанням свого «Я». 

В цілому ж реабілітація підлітка із зниженим зором в особистісному плані 

виступає як проблема становлення внутрішньої саморегуляції особи. 
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 Проведення такого роду корекції дозволило досягти такого 

психологічного стану, коли підліток став сприймати свій зоровий дефект 

як одну з своїх якостей, тобто певну індивідуальну характеристику, що 

відрізняє його від інших, але не більш того. Досягнення такого стану 

можливе, на наш погляд, тільки при певній психологічній роботі з 

індивідом орієнтовній на його психологічну підтримку з боку соціального 

оточення, та підтримці широкого кола людей. 
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The article presents the results of an empirical study of the experience 

of frustration in students - future psychologists based on previously 

developed theoretical model of this emotional-behavioral phenomenon. On 

the basis of valid psychodiagnostic techniques, an empirical study of the 

emotional and behavioral components of frustration among students of the 

first and fourth educational courses was conducted, and the assumption 
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was made that the main criteria for the manifestation of frustration in future 

psychologists are the orientation and fixing a behavioral reaction in 

response to a negative emotional state that arises from unmet need. 

A qualitative analysis of the empirical data traces the relationship 

between the components of frustration as a deterministic influence of the 

frustration state on frustration behavior. At the same time, mutual 

determination emerges as the need for the subject to overcome the 

negative state through the exercise of frustration more than to satisfy the 

need. 

The article consists of introduction, statement of the purpose and 

tasks of the article, presentation of the main material and conclusions. 

Key words: frustration, frustration state, frustration behavior, frustrator, 

fixation and orientation of emotional-behavioral reaction. 

Стеценко А. І.; кандидат психологічних наук, професор, Хомич 

Г. О. Дослідження фрустраційних переживань у майбутніх психологів/ 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», Україна, м. Переяслав 

В статті представлено результати емпіричного дослідження 

переживання фрустрації у студентів-майбутніх психологів на основі 

попередньо розробленої авторкою теоретичної моделі цього 

емоційно-поведінкового явища. Спираючись на валідні 

психодіагностичні методики, було проведено емпіричне дослідження 

емоційного та поведінкового компонентів фрустрації серед 

студентів перших та четвертих навчальних курсів і висловлено 

припущення, що основними критеріями прояву фрустрації у 

майбутніх психологів є спрямованість та фіксація поведінкової 

реакції у відповідь на негативний емоційний стан, який виникає 

внаслідок незадоволення потреби.   
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Внаслідок якісного аналізу емпіричних даних простежено зв’язок 

між компонентами фрустрації як детермінований вплив 

фрустраційного стану на фрустраційну поведінку. Водночас взаємна 

детермінація виникає як необхідність суб’єкта подолати негативний 

стан через здійснення фрустраційної поведінки більше, ніж з метою 

задоволення потреби. 

Стаття складається зі вступу, постановкою мети та завдань 

статті, викладу основного матеріалу та висновків. 

Ключові слова: фрустрація, фрустраційний стан, 

фрустраційна поведінка, фрустратор, фіксація та спрямованість 

емоційно-поведінкової реакції. 

 
Вступ. Внаслідок постійних змін в системі фахової підготовки, 

більшість студентів переживають численні негативні стани, що 

позначаються на їхній поведінці у повсякденні, зокрема в навчально-

професійній діяльності. Особливу категорію студентства становлять 

майбутні психологи, професійні вимоги, які виключають особистісні 

проблеми, що не вирішено до початку надання психологічної допомоги 

клієнтам, тобто в процесі фахової підготовик. Саме тому проблема 

фрустраційних переживань майбутніми психологами та її емпіричне 

дослідження стало ключовою метою нашого наукового пошуку.  

Попередньо наукове вирішення проблеми виникнення 

фрустраційних переживань загалом стосувалось поняття 

фрустраційних ситуацій [4]. Про це засвідчили результати наших 

теоретичних розвідок [5]. Однак нас цікавить суб’єктивне явище 

(феномен), тобто фрустрація як внутрішньо організований процес 

переживання конкретного емоційного стану, який продукує відповідну 

поведінкову реакцію. Саме тому на основі cуб’єктно-діяльнісного 

підходу в психології нами було розроблено теоретичну (структурно-
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функціональну) модель досліджуваного явища. Це був підготовчий 

етап дослідження, який визначив вибір методичного інструментарію, 

представленого нами нижче.  

Розроблена нами модель включає взаємодію емоційного та 

поведінкового компонентів. Емоційний компонент – це  астенічний 

емоційний стан, який становить «ядро» фрустрації і виникає як 

наслідок фруструючої ситуації – об’єктивного та суб’єктивно 

означеного в свідомості суб’єкта діяльності неможливості або 

призупинення задоволення потреби внаслідок дії фрустратора. Такий 

стан називається фруструючим і може виникати без об’єктивних 

причин (фрустраторів) лише як суб’єктивно означене незадоволення 

потреби з різним рівнем співвідношення усвідомлених та 

неусвідомлених мотивів діяльності. поведінковий компонент 

досліджуваного явища є фрустраційною реакцією, тобто 

об’єктивованою формою поведінки, яку можна дослідити емпірично. 

Цей компонент включає фрустраційний стан і виражає його як прояв 

фрустрації. Іншими словами, без фрустраційного стану немає 

фрустраційної поведінки.  

Мета статті – представити результати емпіричного дослідження 

психологічних особливостей переживання фрустрації студентами-

психологами та на їх основі сформулювати попередні висновки щодо 

можливостей подолання цього явища. 

Виклад основного матеріалу. Емпіричне дослідження було 

здійснено з метою перевірки емпіричного, а не експериментального 

типу гіпотез, які полягали в констатації чи спростуванні припущення 

про те, що переживання фрустрації майбутніми психологами, 

незалежно від навчального курсу, полягає у реалізації поведінкової 

реакції у відповідь та з метою подолання фрустраційного стану. 

Відповідно конкуруюче припущення передбачало емпіричну перевірку 
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того, що переживання фрустрації не полягає в подоланні негативного 

стану шляхом здійснення поведінкових реакцій.   

Відповідно до мети були реалізовані такі основні завдання 

емпіричного дослідження: визначено співвідношення соціальної та 

особистісної фрустрації серед студентів; досліджено рівні прояву 

різних фрустраційних станів та перевірено їхній зв’язок з типами 

поведінкової фіксації та спрямованості як основними критеріями 

фрустраційних переживань загалом. 

Загальний обсяг вибірки включав 150 студентів віком від 18 до 22 

років з перших та четвертих курсів. Вибір навчальних курсів ми 

обґрунтували тим, що саме в процесі адаптації до учбово-

професійного навчання та протягом завершення періоду термінальної 

психологічної визначеності студента, фрустрація може мати чіткі 

розбіжності, зумовлені закономірною різницею між зрілою юністю та 

початком ранньої дорослості. Однак в даній статті ми не представили 

результати виконання цього завдання: насамперед, нас цікавлять 

попередні висновки щодо структурно-функціональних особливостей 

переживання фрустрації.   

В дослідженні було застосовано такі валідні психодіагностичні 

методики:  

1) експрес-діагностику рівня особистісної фрустрації (В. Бойко) 

та методику діагностики рівня соціальної фрустрованості Л. 

Вассермана з метою визначення суб’єктивно означеного джерела 

детермінації фрустраційного стану (зовнішнього чи внутрішнього);  

2) тест «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка з метою 

визначення емоційного компонента фрустрації як співвідношення 

різних негативних емоційних станів;  
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3) методику вивчення фрустраційних реакцій С. Розенцвейга 

(адаптація Н. Тарабріної) з метою дослідження поведінкового 

компонента фрустрації за спрямованістю та типом фіксації [1],[2],[3]. 

Було встановлено, що низький рівень особистісної фрустрації 

мають 36,0% студентів, середній рівень – 47,0%, а високий – лише 

17,0%. Також було виявлено, що лише 13,3% досліджуваних мають 

дуже високий рівень соціальної фрустрації, 4,7% – підвищений, 16,0% 

– помірний, 14,0%  – невизначений, 8,7%. – знижений, 30,6% – низький 

і 12,7% студентів не мають соціальної фрустрації.  

Отже, ні особистісний, ні соціальний тип фрустрації не виражені 

серед майбутніх психологів так, щоб можна було говорити про значущу 

кількісну різницю в цій класифікації, пов’язану з причинними 

особливостями переживання фрустрації – зовнішніми або ж 

внутрішніми. Означимо лише психологічні особливості високого рівня 

особистісної та соціальної фрустрації. 

Особистісна фрустрація майбутніх психологів на високому рівні 

(17,0%) характеризується порушенням міжособистісної взаємодії, 

проявом негативних емоційних переживань, відчуженістю. Особливості 

емоційних переживань таких студентів залежать від можливої розрядки 

напруги, яка може слабшати, зникати або посилюватися. Якщо 

надмірне напруження не може завершитися розрядкою, то фрустрація 

проявляється в дратівливості, озлобленості та агресії. Агресивні дії як 

поведінкова реакція на фрустраційний стан, виникають у таких 

студентів тоді, коли внутрішня напруженість «шукає» розрядку в іншій 

людині, яка усвідомлюється як зовнішня причина негативного 

емоційного стану. 

На відміну від особистісної, соціальна фрустрація  це той вид 

психічної напруги, який обумовлений незадоволеністю особистісними 

досягненнями і статусом студента в соціально заданих ієрархіях, 
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зокрема академічних групах та серед друзів. Дуже високий та 

підвищений рівень соціальної фрустрації майбутніх психологів (18,0%) 

свідчить про їх неадекватне ставлення студентів до соціуму, низький 

рівень комунікативної взаємодії, нездатність встановлювати стосунки з 

однолітками, незадоволеність професійним вибором, низьку успішність 

у навчанні. У таких студентів є відчуженість та апатія. Вони часто 

зустрічаються з проблемами у навчанні, у спілкуванні і переживають 

невдачі на шляху до досягнення мети. 

Розглянемо частоту переживання та рівні прояву фрустрації у 

майбутніх психологів (див. таблицю 1). Це дає змогу пересвідчитись, 

що найбільш вираженим є середній рівень прояву негативних 

емоційних переживань, які у нашому дослідженні трактуються як такі, 

що потенційно викликають фрустраційну поведінку. Тобто 50,7% 

студентів із середнім рівнем тривожності та, наприклад, 45,3% – 

агресивності, можуть виражати фрустраційні реакції в своїй поведінці 

як відповідь на переживання не тільки незадоволеної потреби, але й 

незадоволення від актуального негативного переживання. 

Таблиця 1 

Емоційний компонент фрустрації у майбутніх психологів 
(n=150) 

Рівні 

Прояву 

Частота переживання негативних емоційних станів 

Тривожність Фрустрація Агресивність Ригідність 

Високий 20,0% 15,3% 16,7% 22,0% 

Середній 50,7% 46,0% 45,3% 48,0% 

Низький 29,3% 38,7% 38,0% 30,0% 

 

За шкалою фрустрації студенти були розподілені таким чином: 

низький рівень – 38,7%, середній рівень – 46%, високий рівень – 15, 
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3%. Особливу увагу хочемо звернути на те, що в інтерпретаційних 

можливостях методик, які ми застосували, зазначається, що високий 

рівень фрустрації виявляється в гнітючій напрузі, тривожності, відчутті 

безвихідності і відчаю. Такі ситуації сприймаються студентом як 

невідворотна загроза досягненню значущої для нього мети, реалізації 

тої або іншої потреби. Сила фрустрації залежить як від рівня 

значущості дії, що блокується, так і від близькості до поставленої мети. 

Внаслідок фрустрації спостерігається залишкова невпевненість в собі, 

а також фіксація способів дії, що застосовувалися в ситуації 

фрустрації. Отже, тривожність та ригідні прояви, так само як 

агресивність є структурно важливими компонентами емоційного 

переживання фрустрації (горизонтальний вимір), а функціонально, як 

це попередньо передбачено в нашій вихідній моделі дослідження, 

фрустрація є рівнем незадоволення потреби (вертикальний вимір). При 

цьому ми не виключаємо, що переживання тривожності може мати 

захисну поведінкову реакцію – агресію чи аутоагресію і навпаки. 

Агресивність – стійка характеристика, що відображає ставлення 

майбутніх психологів до перешкод на шляху до досягнення мети. 

Причинами агресивності можуть бути різні конфлікти, зокрема 

внутрішні, при цьому такі психологічні процеси як емпатія, 

ідентифікація, децентрація – стримують агресію, оскільки є ключем до 

розуміння інших і усвідомлення їх самостійної цінності. Фрустрація 

може бути типовою та нетиповою для характеру студента. Агресивний 

стан при фрустрації більш типовий для нестриманих, грубих студентів, 

а депресія – для невпевнених у собі. Однак, агресія може виникнути і у 

стриманих студентів, але після дії декількох фрустраторів вони стануть 

агресивними. Є такі фрустратори, які у найспокійніших студентів 

викликають агресію, але подібний стан не проникає «всередину» 

особистості студента, залишаючись лише ситуативною подією. Отже, 
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прояв агресії у стані фрустрації залежить не лише від інтенсивності 

фрустратора, але й від стійкості нервової системи студента та 

індивідуальних особливостей емоційної сфери. 

Студенти з високим рівнем тривожності (20,0%) характеризується 

напруженістю і занепокоєнням, сильною збудливістю. Вони схильні 

сприймати навколишній світ як потенційно загрозливий або 

небезпечний в значно більшою мірою, ніж інші. Підвищена тривожність 

перешкоджає формуванню нормальної адаптивної поведінки, викликає 

надмірні функціональні зрушення у фізіологічних системах організму та 

викликає фрустраційні реакції.  

Високий рівень ригідності у студентів вказує на потенційно 

негативні форми поведінки. У них відбувається поступове накопичення 

потенційної активності, яка може проявлятися вибуховим афектом і 

агресивністю. Таким студентам властиві два типи захисних механізмів, 

які знімають внутрішню напругу при неможливості реалізувати значущу 

потребу: раціоналізація із знецінюванням об’єкта фрустрованої 

потреби та реакцією ззовні за типом звинувачення. Останній тип 

реагування пов’язаний із захисним механізмом за типом проекції: 

студент приписує оточуючим ту недовіру та ворожість, яка властива 

йому самому, але карає оточуючих. Крім того, у фруструючих ситуаціях 

такі студенти виявляють вегетативні реакції. Захисні механізми можуть 

виявлятися шляхом витіснення зі свідомості тієї негативної інформації, 

яка є конфліктною або шкодить суб’єктивному образу «Я», та шляхом 

трансформації психологічної тривоги в органічні (біологічні) зміни. Ці 

механізми доповнюють один одного, створюють умови для появи 

психосоматичних розладів, тобто таких фізичних захворювань, які 

розвиваються одночасно з негативними емоційними переживаннями. 

Варто зазначити, що високі показники за шкалою ригідності у студентів 
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із високим рівнем прояву фрустрації вказують на значні труднощі в 

навчальній діяльності. 

За результатами застосування додаткових психодіагностичних 

методик (Фрайбурзький особистісний опитувальник «FPI») та 

статистичних методів обробки даних (коефіцієнт кореляції Пірсона) 

було встановлено, що особистісна фрустрація має прямий значущий 

(p≤0,01) кореляційний зв’язок із тривожністю, агресивністю, ригідністю, 

невротичністю, депресивністю та дратівливістю, а також менш 

значущий (p≤0,05) із спонтанною агресивністю. Найбільший зв'язок 

особистісна фрустрація має із ригідністю та тривожністю (0,297 при 

p≤0,01). 

З метою аналізу поведінкового компонента та його зв’язку з 

емоційним, зазначимо, що фрустрація виражатися в трьох формах 

поведінки: екстрапунітивній, інтрапунітивній та імпунітивній. Вони 

становлять тип спрямованості у поведінковому компоненті. 

Екстрапунітивна форма пов’язана з агресивними реакціями. У 

людини з’являються дратівливість, озлобленість, впертість, прагнення 

досягти поставленої мети будь-якою ціною. Поведінка стає 

малопластичною, примітивною, використовуються раніше засвоєні 

зразки поведінки. При цьому людина посилається на обставини, що 

склалися або звинувачує в невдачі кого завгодно, але тільки не себе.  

Інтрапунітивна поведінка характеризується тривожністю, 

пригніченістю, мовчазністю. У невдачі особистість звинувачує лише 

себе саму, починає обмежувати свої інтереси, знижує рівень домагань, 

а часом і облишує діяльність, вважаючи себе нездатною до неї.  

Імпунітивна форма поведінки має місце у фруструючій ситуації, 

коли вона оцінюється як малозначуща. Таке знецінення виступає 

своєрідним захисним механізмом. 
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Фіксація фрустраційної реакції у поведінковому компоненті має 

три типи: 

1) фіксація на перешкоді, яка посилюється, незалежно від того, чи 

вона сприятлива, несприятлива або незначна; 

2) фіксація на самозахисті, коли особистість активно звинувачує 

кого-небудь, заперечує або не визнає власної провини, ухиляється від 

докору, спрямована на захист свого Я; 

3) фіксація на задоволенні потреби з намаганням знайти 

конструктивний вихід із конфліктної ситуації за допомогою інших осіб 

або ж прийняття на себе відповідальності вирішити ситуацію, 

впевненість у тому, що час і хід подій призведуть до її вирішення. 

Було встановлено, що студенти із високим рівнем особистісної 

соціальної фрустрації (1/6 від загальної кількості вибірки) мають 

домінуючий екстрапунітивний тип спрямованості з фіксацією на 

самозахисті (див. таблицю 2).  

Таблиця 2 

Поведінковий компонент фрустрації високого рівня у 
майбутніх психологів (n=25) 
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Особистісна  9,3% 4,0% 3,3% 4,7% 7,3% 4,7% 

Соціальна 9,3% 4,7% 4,0% 4,0% 7,3% 6,7% 
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Таких майбутніх психологів можна охарактеризувати як 

безініціативних, неенергійних, з низькою комунікабельністю, 

несамостійних у прийнятті рішень. Можливо, це пов’язано з високою 

самокритичністю і вимогливістю до себе та своїх дій. На заняттях такі 

студенти поводяться пасивно, нічим не виділяються. Регулярно 

готуючись до занять, вони пасивно чекають коли їх запитають. Якщо їх 

викликали відповідати, відповідають послідовно, чуйно стежачи за 

реакцією викладача на свою відповідь, очікуючи ніби на підтвердження 

своїх думок і вчинків з його боку. Такі студенти не беруть участі у 

масових та громадських заходах, мають обмежене коло спілкування, 

проявляють недовіру до оточуючих. При виникненні фрустрації 

виникають такі емоційно-поведінкові реакції: дратівливість, гнів, 

спрямований на причину фрустрації, подив і розгубленість, 

стурбованість з приводу факту виникнення проблеми.  

Отже, результати здійсненого емпіричного дослідження доводять, 

що фрустраційна поведінка як безпосередній прояв фрустрації у 

майбутніх психологів спрямована насамперед на звинувачення 

зовнішньо детермінованих фрустраторів з фіксацією на перешкоді. 

Однак така тенденція нечітко виражена, судячи з невеликої розбіжності 

у кількісних результатах.  

Висновки. На основі порівняльного кількісного та якісного аналізу 

емпіричних даних нами було встановлено, що фрустрація майбутніх 

психологів, незалежно від її внутрішньої (особистісної) чи зовнішньої 

(соціальної) природи, виражена переважно на середньому рівні 

розвитку. При цьому високий рівень фрустрації охоплює деякі загальні 

тенденції, які рівноцінно виражені в емоційному та поведінковому 

компонентах. 

Найбільш вираженими емоційними станами, які лежать в основі 

фрустраційних переживань, у майбутніх психологів виявлено 
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агресивність, тривожність та регидність. Встановлено, що саме такі 

емоційні стани можуть стати потенційно фруструючими і викликати 

фрустраційні реакції у відповідь на негативне переживання. Крім того, 

студенти з високим рівнем фрустрації спрямовані на подолання саме 

негативного емоційного переживання як найбільшої психічної напруги 

(«ядра» фрустрації), яка за силою може переважати бажання відновити 

попередньо зірвану вмотивовану діяльність, спрямовану на 

задоволення потреби. 

Найбільш значущими критеріями емпіричного дослідження 

фрустрації майбутніх психологів є спрямованість та фіксація 

фрустраційної (емоційно-поведінкової) реакції. Встановлено, що у 

найбільш фрустрованих студентів спрямованість на різні причини 

фрустраційної ситуації виявляється у звинуваченні інших та пошуку 

причин у обставинах загалом (екстрапунітивний тип реакції). Отже, 

фрустровані студенти суб’єктивно орієнтовані на зовнішню 

детермінацію в процесі подолання негативних емоційних переживань. 

Перевага фіксації на перешкоді може ускладнити в діяльності 

майбутнього психолога мобільне та ефективне подолання 

фрустраційних переживань як протягом навчально-професійної 

діяльності, так і під час роботи з клієнтом. Перевага показників саме за 

цими критеріями у фрустраційних проявах дає підстави стверджувати, 

що майбутні психологи недостатньо готові до ефективного вирішення 

фрустраційних ситуацій з точки зору конструктивного задоволення 

потреби, коли уявлення про фруструючу ситуацію розглядається як 

щось незначне, відсутнє будь-яке звинувачення, а фіксація на 

самозахисті полягає в пошуці ефективних копінг-стратегій та реалізації 

гнучких моделей поведінки. Саме така комбінація спрямованості 

(імпунітивна) та фіксації (на самозахисті) може стати еталонною в 
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наших подальших наукових розвідках з метою розвитку фрустраційної 

толерантності. 
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Leisure organization is an integral part of the moral and psychological 

support for the training and use of the Armed Forces. Psychological features 

of leisure time of cadets have not been sufficiently studied in the space of 

senior youth age and in connection with the chosen profession.  

The purpose of our article was the influence of personal qualities on the 

organization of leisure of cadets. Empirical methods: role model test by Kelly 

D. O., 16 RF- personal questionnaire by Kettel R. B. Method of selection of 

factors: principal component method. Rotation method: varimax with Kaiser 

normalization. The data obtained were interpreted. Five factors have been 

identified. The first factor is the most pronounced, it has been called "mind 

and conscience when using free time". The difference in the semantic 
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constructs of personality depending on the level of organization of free time 

by cadets is considered. 

Key words: leisure, cadets, semantic constructs, the age of older youth, 

the profession of a military man, factor analysis. 

 Цимбал М. Р. Особистісні якості майбутнього офіцера і 

організація ними свого вільного часу / Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. 

Д. Ушинського», Україна, Одеса. 

Організація дозвілля являється невід`ємною частиною морально-

психологічного забезпечення підготовки та використання Збройних 

Сил. Психологічні особливості дозвілля курсантів недостатньо вивчені 

в просторі старшого юнацького віку та у зв`язку з обраною професією.  

Метою нашої статті було вивчення впливу особистих якостей на 

організацію дозвілля курсантів. Ємпіричні методи: рольова модель 

Келлі Д. О., 16 RF- особиста анкета Кеттеля Р. Б. Були визначені 

п`ять факторів. Перший фактор являється найбільш вираженим, його 

називают «розумом и совістю при використанні вільного часу». 

Розглянуто відмінність семантичних конструктів особистості в 

залежності від рівня організації вільного часу курсантами. 

Ключові слова: дозвілля, курсанти, смислові конструкти, вік 

старшої юності, професія військовослужбовця, факторний аналіз. 

 

Постановка проблеми. Актуальність дослідження вільного часу 

особистісного майбутнього офіцера обумовлюється соціальним 

значенням благополучного розвитку представників  цієї професії як для 

суспільства, так і для них самих. Країна в умовах збройного конфлікту, 

що продовжується, має турбуватися про ресурс вільного часу тих, на 

кого покладені головні тяготи подолання збройного конфлікту. 

Організація вільного часу входить складовою частиною в морально-
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психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил. 

Разом з цим, вміння організовувати свій вільний час для повноцінної 

реалізації його функцій є складним. Сприяння розвитку цього вміння 

розглядається нами як важливе завдання, раніше не достатньо вирішене 

в психологічній науці і якому недостатньо приділяється увага в 

практичному аспекті, особливо в просторі юнацького віку і у зв`язку з 

обраною професією. 

Проблема вільного часу майбутніх офіцерів пов`язана з 

необхідністю особистісного зростання і здорового способу життя 

майбутніх офіцерів [6] і після участі у бойових діях [1]. Випускники вищих 

військових навчальних закладів, що показують високий рівень підготовки 

на міжнародних навчаннях, у боях за недоторканість кордонів нашої 

держави,  мають продемонструвати і свій культурний відпочинок, як то 

вимагає їх гідний статус збройної еліти України. 

Проблема вільного часу є складовою  благополуччя людини [4] і 

розглядається у різних галузях суспільних знань (філософії, педагогіці, 

соціології та ін.).  В соціальній психології (Зімбардо Ф. Д., (Келлі Д. О., 

Ярошевский М. М. [7,8,9]).  Але проблема впливу якостей особистості на 

організацію вільного часу  у просторі життєвих смислів особистості 

майбутнього офіцера залишилася невирішеною. 

Метою нашої статті став вплив особистісних якостей на організацію 

вільного часу курсантів.  

Об`єктом дослідження є психологічні особливості самоорганізації 

курсантами свого вільного часу. Предметом дослідження - вплив 

особистісних якостей на організацію вільного часу курсантами. 

Завданнями стали: 1. Виявити теоретичні основи дослідження 

вільного часу та дозвіллєвої діяльності курсантів. 2. Виявити вплив 

якостей особистості майбутніх офіцерів на організацію їх вільного часу. 
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3. Виявити різницю в конструктах смислової сфери курсантів з різним 

рівнем організації вільного часу. 

Методологічною основою стали філософські уявлення про людину 

Сковороди  Г. С.; спеціально-психологічною основою  - діяльнісно-

особистісний (Рубінштейн С. Л., Виготський Л. С.)  та суб`єктний підходи 

(Костюк Г. С.); теоретичні здобутки Титаренко Т. М. відносно поглядів на 

життєвий шлях особистості та її юність, здобутки Осьодло В. І. у 

відношенні становлення особистості військового професіонала. Для 

досліджень такого спрямування важливими є досягнення Беха І. Д. з його 

поглядами на значущості виховання в житті особистості і ролі у цьому 

процесі вільно обраної діяльності в незайманий роботою час, 

психологічні пошуки і здобутки  Рибалки В. В. відносно честі і гідності 

особистості. Важливими стали також спеціальні дослідження вільного 

часу і дозвіллєвої діяльності (Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В., Олійник О. О. 

[3,5]) і дослідження психології юнацького віку у зв`язку з обраною 

професією [2]. 

Методами дослідження стали: теоретичні (аналіз літератури), 

емперічні ( тест рольових конструктів Келлі Д. О., 16 RF- особистісний 

опитувальник  Кеттела Р. Б., математичні: факторний аналіз, обчислений 

за допомогою російськомовної версії програми SPSS 26.0. 

Емпірична база дослідження: курсанти Військової академії (м.Одеса)  

у віці 17-25 років. Загальна кількість склала 120 осіб.  

Вперше виявлені специфічні прояви активності суб`єкта у впливі їх 

особистісних рис з різними рівнями самоорганізації ними свого вільного 

часу відповідно смислової сфери особистості.  

Юнацький вік у соціальній ситуації отримання вищої освіти є 

найбільш адекватним для проведення дослідження психологічних 

особливостей організації майбутніми офіцерами свого вільного часу, 
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тому що даний етап є пов`язаним з активним становленням людини як 

суб`єкта.  

Перший фактор названий нами як «розумність і совісливість при 

використанні вільного часу», що характерно для високої нормативності 

поведінки. В цей фактор увійшли схильність проводити час відповідно 

встановленим нормативам у суспільстві (0,878), емоційність (0,776) у 

використанні вільного часу,  самоконтроль (0,668), жорсткість (0,504) (що 

відповідно Кеттелу може трактуватись як «розсудлиість, логічність, 

раціональність») і практичність (0,488), що свідчить про орієнтацію 

особистості на ретельне  його планування.  

 Другий фактор свідчить про значущість у цьому віці спілкування з 

іншими, в соціальній ситуації підготовки до самостійної професійної 

діяльності у лавах Збройних Сил України – спільної діяльності з 

товаришами з навчання у військовому підрозділі з характерними для 

цього особливостями життя. Тому цей фактор був названий нами 

«спільність у спілкуванні» і в нього увійшли такі якості як конформізм 

(0,847) та довірливість (0,610). Цілком слушно, що прийняття стандартів 

у поведінці (відповідно Уставу), безапеляційне визнання існуючого стану 

речей, законів, норм, правил,  єдиноначалля командира поряд з довірою 

є органічною ознакою згуртованого військового колективу, що діє на 

основі прийнятих усіма ідеї захисту територіяальної цілісності і 

недоторканості рідної країни.  

 Третій фактор виявив найбільшу значущість консерватизму (0,770) 

як якості, що спирається на ідею традиції та спадкоємність у житті. Тому 

цей фактор отримав відповідну назву «консерватизм», і в нього увійшли 

спокій (0,603), та «боязкість» (0,490), яка розуміється нами як 

обережність, що пов`язана з певною окремішностю і навіть певною 

замкнутістю способу життя професії військовослужбовця з характерною 

для нього культурою.  
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Четвертий фактор «прямолінійність» (0,769) увібрав у себе 

«розслабленість» яка  відповідно трактовці Кеттела Р. Б. може 

розглядатися як незворушність (0,759), іноді внаслідок спокою і невисокої 

мотивації, в цей фактор увійшло також самовираження (0,528). 

П`ятий фактор «стриманість» (0,789) отримав відповідну назву і в 

нього увійшла така якість як «підкореність» (0,613), яка відповідно 

Кетеллу Р. Б. може бути розглянута як вираз тактовності і скромності. 

Серед конструктів молоді з високим рівнем  організації свого 

вільного часу є  конструкти активно-перетворювального змісту. З 

високим рівнем громадянськості пов’язані конструкти, зокрема 

“активний”, “творчий ”, “прагне до справедливості” “прагне досконалості” 

тощо. 

У осіб з низьким рівнем організації вільного часу конструкти мають 

неактивний, більш оцінювальний характер “цікавий мені”, “добрі”, 

“розважаються” «відпочивають».  

У порівняльному аналізі конструктів курсантів, що організовують свій 

вільний час наповнено, на різних рівнях, у зв’язку з підвищенням рівня  

організації вільного часу також виявлено збільшення конструктів, що 

характеризують людину як активного діяча, і зменшення конструктів, що 

характеризують людину як таку, що пасивно спостерігає за ситуацією. 

Курсанти з високим рівнем  організації вільного часу активно 

використовують ситуацію часу теперішнього і конструктивно створюють її 

для себе. Вони знаходять можливості розвитку своїх здібностей і зв’язків 

з досягненням перспективних цілей, не відкладають здійснення намірів 

на потім, а йдуть до цієї здійсненності шляхом  поступових підготовчих 

зусиль до справжньої організації вільного часу, коли він повністю 

відповідає покладеним на нього функціям відновлення, відпочинку, 

особистісного розвитку і врешті-решт, задоволеності власним існуванням 

в житті і обраній професії. 
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Висновки.  
Таким чином, вільний час курсанта поєднений з високим рівнем 

суб`єктності, що характеризується особливостями смислової сфери 

особистості та її особистісними якостями.  

Діяльність курсанта з організації власного вільного часу підкорена 

особистісному впливу його як суб`єкта. В цьому процесі домінантною 

виступає сфера смислів людини і її особистісні якості. 

Самоорганізація вільного часу курсантами тяжіє до традиційної, 

унормованої стереотипами і традиціями. У цьому процесі важливо 

сприяння курсантам в розвитку лідерських якостей у культурному 

організації дозвілля. Розвиток знань курсантів відповідно можливостей 

самоорганізації власного дозвілля і успішної практики такої організації 

їхніми товаришами сприяє цьому процесу. 

 З одної сторони, стан справ є задовільним, іншої – бажано, щоб у 

період переходу до утворення нової традиційності армії національної 

Української держави, яка входить на рівних в співдружність кращих армій 

світу, організація вільного часу була на відповідному рівні. Результати 

даного дослідження можуть бути застосовані при організаці роботи з 

морально-психологічного забезпечення діяльності військових 

навчальних підрозділів. Тому перспективним продовженням нашої 

роботи є створення структуйованого проекту сприяння самоорганізації 

вільного часу курсантами з урахуванням їх психологічних особливостей. 
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       The article provides a theoretical analysis of scientific literature on the 

problem of emotional states and their regulation. As part of the response 

levels of states – mental, physiological, behavioral - humor is proposed as a 

method of gelotology / laughter therapy. The positive impact of humor and 

laughter on the psychophysiological state of a person, his cognitive and 

spiritual potential is noted. The structure of the use of humor in the framework 

of gaming activities is given. The positive psychotherapeutic effect of using 

gerontology in the regulation of emotional states of the individual in different 
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psychotherapeutic schools is analyzed. The use of humor in 

psychotherapeutic paradigms and counseling is systematized. 

       Keywords: humor, gelotology, emotional states, regulation, 
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       доктор психологических наук, профессор, академик Украинской 

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

особенности юмора как приема регуляции эмоциональных состояний 

личности в разных психотерапевтических школах / Переяслав-

Хмельницкий государственный педагогический университет имени 

Григория Сковороды, Украина,  Переяслав.  

        В статье проводится теоретический анализ научной 

литературы по проблеме эмоциональных состояний и их регуляции. В 

рамках уровней реагирования состояний – психического,   

физиологического, поведенческого - предложен юмор, как прием 

гелотологии / смехотерапии.  Отмечено  позитивное воздействие 

юмора и смеха на психофизиологическое состояние    человека, его 

познавательный, духовный  потенциал.  Представлена структура 

использование юмора в рамках игровой деятельности. 

Проанализирован положительный психотерапевтический эффект 

использования гелотологии в регуляции эмоциональных состояний 

личности  разных психотерапевтических школ. Систематизировано 

применение юмора в психотерапевтических парадигмах и 

консультировании.   

       Ключевы слова:  юмор, гелотология, эмоциональные состояния, 

регуляция, психотерапевтические школы, консультирование.   
 

         Постановка проблемы. На сегодняшний день в связи с 

глобальными мировыми изменениями в обществе, политической, 

экономической нестабильностью, социальной дифференциацией 

населения, все большую актуальность приобретают проблемы, 
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связанные с сохранением психического здоровья, значительное место в 

котором занимают  эмоциональные состояния. Именно их оптимизация 

обеспечивает продуктивность деятельности личности,  формирование 

целей и стратегии поведения, которые, в свою очередь, формируют 

отношение к окружающей действительности, проявляются в суждениях и 

мотивах действий. Поэтому одной из актуальных проблем как 

психотерапевтами и консультантами, так и клиентами является 

проблема подбора методов регуляции эмоциональных состояний с 

учетом пожеланий, особенностей восприятия и влияния, а также 

индивидуальных особенностей личности.   

      Исследования П. Малапер, Г. Хейманса и Е. Вирсмы, П. Фресса, Г. 

Крейга, A. Reber, В. Д. Небылицына, А. Е. Ольшанниковой, О. П. 

Санниковой, О. А. Орищенко, Ю. Г. Черножук, И. Г. Павловой, И. П. 

Сопрун посвящены проблеме эмоциональной сферы личности, 

особенностям ее проявления и регуляции [1].   

        Так, П. Малапер выделял особый тип эмоциональных людей наряду 

с апатичными и страстными. Г. Хейманс и Е. Вирсма выделяли три 

главных фактора личности: эмоциональность, активность и 

реактивность [32]. В зарубежной психологии первоначально 

эмоциональность понималась как эмоциональная возбудимость 

(отзывчивость человека на эмоциогенные ситуации) и реактивность 

(реакция человека на раздражители). П.Фресс, например, дал 

следующее определение эмоциональности: "эмоциональность как черта 

личности - это чувствительность к эмоциогенным ситуациям" [25]. 

Эмоциональность как качественную характеристику 

гиперэмоциональности рассматривает и Г. Крейг [7]. Для нее 

эмоциональность - это склонность легко поддаваться страху и гневу. В 

целом, по мнению A. Reber [40],  Г. Крейг [7], в современной зарубежной 

психологии эмоциональность трактуется в терминах актов поведения, 
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которые можно наблюдать и которые теоретически связаны с лежащей в 

их основе эмоцией, т.е. эмоциональность является поведенческим 

проявлением, которое считается основным компонентом при оценке 

испытываемой  эмоции. 

       В отечественной психологии Б. М. Тепловым были выявлены 

наиболее "сензитивные" к эмоциональному воздействию 

физиологические показатели и раскрыт характер соотношения между 

индивидуальным своеобразием физиологических сдвигов при 

эмоциональных состояниях и некоторыми свойствами нервной системы 

[24], а развернутое определение эмоциональности как обширного 

комплекса свойств и качеств, характеризующих особенности 

возникновения и прекращения разнообразных чувств, аффектов и 

настроений, данное В. Д .Небылицыным, явилось логичным 

продолжением данного научного направления [13]. В качестве основных 

характеристик эмоциональности он выделил впечатлительность, 

импульсивность и эмоциональную лабильность. В основу 

эмоциональности А. Е. Ольшанниковой были положены знак и 

модальность эмоций. Основываясь на физиологических данных, она 

первоначально выделила три основные эмоции: удовольствие-радость, 

гнев и страх [14].  Позднее, в качестве самостоятельной эмоции к этой 

триаде добавилась печаль. Так, согласно О. П. Санниковой, 

эмоциональность базируется на четырехкомпонентной теории с 

выделением уже четырех модальностей: радости, страха, гнева и 

печали [21; 22]. 

       Как показывает обзор литературы, в отечественной психологии 

эмоциональность трактуется несколько шире, нежели в зарубежной, в 

которой эмоциональность рассматривается только со стороны ее 

динамической характеристики. Другой отличительной чертой 

отечественной психологии в плане изучения эмоциональности являются 
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успешные попытки выявить влияние эмоциональности на особенности 

поведения, на эффективность общения и на другие виды практической 

деятельности.  

      Так, О. П. Санникова показала, что широкий круг общения, большая 

активность общения в сочетании с ее недолговременностью характерны 

для лиц с положительными эмоциональными установками, а узкий круг 

общения, малая активность общения на фоне устойчивых отношений - 

для лиц со склонностью к переживанию отрицательных эмоций [21]. М. 

В. Депенчук выявлено, что лица с высокой эмоциональностью хуже 

адаптируются в новой социокультурной среде [4], а А. И. Палеем 

обнаружена связь между качественными особенностями 

эмоциональности, ее модальной структурой и когнитивным стилем 

деятельности [15].  

        Различные методы регуляции эмоциональной сферы человека 

рассматривались в исследованиях Г. Ш. Габдреевой, Г. Дикой и                               

Л. П. Гримака, К. Изарда, Н. А. Мартыновой, Ю. Н. Видюк, Т. Б. 

Кодлубовской, Л. М. Балабановой, А. С. Хромовой  и др.        

        Так, Г. Ш. Габдреева предлагает осуществлять регуляцию 

психических состояний  студентов прямыми и опосредованными 

методами. К методам прямой регуляции она относит применение 

психофармакологических средств, функциональной музыки, 

библиотерапии, а к методам опосредованного влияния на психическое 

состояние  - трудотерапию, имитационные игры и внушение. Имитацион-

ные игры Г. Ш. Габдреева  предлагает использовать для изменения 

личностных качеств человека (например, застенчивости).  Одним из 

эффективных способов воспитания способности к самоуправлению она 

предлагает психорегулирующую тренировку (ПРТ) [2].   

       Для оптимизации психических состояний курсантов в условиях 

образовательного учреждения пограничного профиля Ю.Н.Видюк 
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предлагает использовать внутренние (психическая саморегуляция) и 

внешние (музыкальное воздействие и воздействие средствами 

визуального ряда) методы. К основным методам психической 

саморегуляции  автор относит: аутогенную тренировку; идеомоторную 

тренировку; сенсорную репродукцию образов; нервно-мышечную 

релаксация, которые позволят курсантам регулировать свои 

психические состояния вне зависимости от внешних условий [1].   

        Теоретический анализ научной литературы, эмпирические факты 

исследований показали недостаточность разработанности и 

использования гелотологии в психотерапевтическом процессе.   

       Цель статьи – проанализировать психотерапевтический эффект 

использования гелотологии в регуляции эмоциональных состояний и 

эмоциональных поведенческих проявлений личности в рамках 

различных теоретических школ.     
       Изложение основного материала. Достаточно часто в качестве 

самостоятельного класса выделяют эмоциональные состояния. К этой 

группе относят большое число состояний, таких как настроения, 

аффекты, эйфория, тревога, фрустрация, стресс и др. Данная группа 

отличается значительным пересечением с различными другими 

классификационными группами: гностическими, волевыми и др.  Такая 

особенность объясняется тем, что среди любых других состояний мы не 

сможем найти ни одного, для которого эмоциональные характеристики 

не имели бы значения и их не стоило бы включать в его описание. 

В.Н.Мясищев эмоциональные состояния выделял как отдельную группу 

эмоциональных явлений, как область чувств (эмоций), охватывающую 

три разнородные группы явлений - эмоциональные реакции, 
эмоциональные состояния и эмоциональные отношения [12]. 

       Эмоции и состояния неразрывно связаны. И те и другие имеют 

интегративные функции и обеспечивают реагирование человека как                         
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целостности (в его духовном, психическом и телесном единстве) на 

текущую ситуацию, на все воздействия, направленные на него. Любое 

состояние включает в себя определенные эмоции как неотъемлемую 

составляющую.   

      Эмоциональные состояния - это класс состояний, в которых 

эмоциональные характеристики выходят на передний план. Возникая, 

психические состояния могут как положительно влиять на 

исполнительскую деятельность (трудовую, учебную, спортивную), на 

процесс общения, так и дезорганизовать их, то есть могут выполнять 

регулирующее влияние; возникновение того или иного состояния 

связано, прежде всего, с изменением прогнозов относительно 

выполняемой деятельности (качества, результата, эффективности). 

Эмоциональное состояние – это форма реагирования, которая отражает 

отношение личности к собственным психическим явлениям в некоторый 

момент времени при определённых условиях. Это целостная 

характеристика психической деятельности человека, фиксирующая 

определённый статический момент в психическом. В.А. Семиченко 

подчёркивает, что состояния фиксируют уже имеющийся результат 

некоторых переживаемых или вспоминаемых событий, а также степень 

реагирования (активности) человека [22, 4]. Большинством авторов при 

рассмотрении эмоциональных состояний выделяются три уровня 

реагирования: психический (переживание), физиологический (соматика, 

вегетатика), поведенческий (мотивированное поведение) [5, 344].  
         В данном контексте, объектом реагирования эмоциональных 

состояний может быть предложен юмор, как  прием гелотологии / 

смехотерапии, который создаёт  позитивное душевное состояние, 

помогает человеку увидеть и открыть для себя различные нелепости 

жизни и жизненные ситуации, что нормализует самочувствие 

(физическое, эмоциональное, поведенческое), направляет к более 
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высокому уровню разрешения проблемы, увеличивает познавательный 

потенциал, духовно обогащает  [3].  

        Прежде чем проанализировать психотерапевтический эффект 

использования гелотологии в регуляции эмоциональных состояний 

личности в контексте различных теоретических школ, уточним  

понятийный аппарат.     
        Гелотология (от греческого «gelos» - смех) - наука о смехе, 

основанная психиатром Уильямом Фрайем (William F. Fry), которая 

изучает влияние смеха на здоровье человека, зародилась в США в 60-х 

годах XX века в Стэнфордском университете [23]. В официальную 

медицину метод гелотологии ввел американский журналист Норман 

Казинс, который вошел в историю, как ” человек, рассмешивший 

смерть”, будучи прикованным к постели, он, по словам врачей, без 

единого шанса на выздоровление, кардинально изменил свой образ 

жизни просмотром комедий. Также свой вклад в развитие смехотерапии 

внесли  Михаель Титце (Michael Titze, юмородрама, больничные 

клоуны), В. Франкл (парадоксальная интенция -  терапия «от 

противного») и др. [6]. 

        О положительном влиянии гелотологии  на жизнедеятельность 

человека говорили  философы еще 2000 лет назад. Так, Гиппократ  в 

своих сочинениях, отмечал пользу смеха и рассматривал его как 

лечебное средство, И. Кант  подчеркивал, что «Смеясь, душа 

становится врачом тела». Писатели и мыслители всего мира и всех 

времен также обращали внимание  на позитивное воздействие смеха на 

эмоциональное состояние человека. Так, Лев Толстой утверждал, что 

смех рождает бодрость, а Максим Горький писал, что «умный смех - 

превосходный возбудитель энергии» [3], 

        Гелототерапия (юморотерапия, смехотерапия)  используется 

различными специалистами для улучшения понимания клиентом себя, 
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своего поведения, для снятия напряжения. Здесь уместно вспомнить 

австрийского психоаналитика В.Райха  [18], который ввел понятие 

«телесной брони», согласно которому «мышечный панцирь» тормозит 

свободное выражение эмоций в результате психических травм, 

получаемых человеком в течение своей жизни. В результате 

невыраженные эмоции, такие как злость или скорбь, сохраняются в 

организме. Автор отмечал, что напряженные, натянутые мышцы вредны 

для тела, а подавленные эмоции вредны для души, что проложило путь 

для целостного подхода не только к массажной терапии и ее влияния на 

эмоции [17], но  теперь и к гелотологии, к ее релаксирующему 

механизму воздействия.  При смехе у человека работают 80 групп 

мышц, происходит снятие напряжения, обогащение организма 

кислородом, выработка эндорфинов, снижение уровня гормонов 

стресса, также юмор приносит пользу через когнитивные механизмы 

путем опосредования, изменения и более глубокого отношения к 

ситуации, укрепление самообладания  [16; 23]. Именно юмор – средство 

преодоления стресса, отвлекаясь, человек по-другому смотрит на свою 

проблему, находит выход из казавшейся безвыходной ситуации.  

        Психотерапевты и консультанты, рассматривающие различные 

психологические парадигмы, осмысливают в теоретическом и 

практическом аспектах роль юмора в психотерапии и консультировании. 

Так, например, определения юмора содержатся в работах Р. Мартина 

(R. Martin, 1982, 1984, 2003), М. Аргайла. Определение терапевтического 

юмора предлагается в работах  А. Бахелора,  А.  Хорваса, Л. Франзини, 

С. Глэддинга и др. 

        Определение «чистого юмора» предложил С.Л. Рубинштейн, что 

дает возможность его применения в психотерапии и консультировании. 

Ученым юмор понимается не как комическое, а как более сложное 

понятие, в котором за смешным чувствуется что-то позитивное, 
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привлекательное, где смех сочетается с симпатией к тому, на что он 

направляется, где юмор предполагает «принятие мира» со всеми его 

слабостями и недостатками [19]. 
       М. В. Мусийчук отмечает, что юмор способствует оптимизации 

эмоционального состояния личности посредством эмоционального 

отстранения, при котором усиливается объективность восприятия. 

Гносеологическая специфика юмора состоит в реализации способов 

познания на основе приёмов остроумия (парадокс, абсурд, метафора, 

каламбур и др.) как формы экспликации содержания» [10]. 

       Иную точку зрения представляет В. П. Шейнов, который юмор 

рассматривает  как специфическую игру, которая включает такие 

компоненты:  когнитивный, эмоциональный, поведенческий, 

исполнительский.  Также имеет место и диагностический аспект 

использования юмора как индикатора в клинической психологии для 

психопатологии (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура использование юмора в рамках игровой 
деятельности 
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         Так, когнитивный компонент, познавательный, выражается в 

несерьезном несоответствии смыслов забавных высказываний или 

действий людей, эмоциональный компонент - высвобождение 

избыточной психической энергии в эмоции радости проявляется 

интеллектуальное и эстетическое удивление. Поведенческий 
компонент выражается в побуждении к шутке, веселости, 

реализовывается в форме смеха, а исполнительский компонент - 

полезный в серьезных ситуациях с наличием противоречий, 

реализовывается с помощью эффекта неожиданности, неожиданной 

развязки. Известен еще диагностический аспект использования 

юмора как индикатора в клинической психологии для психопатологии. 

Так, снижение чувства юмора говорит о наличии у респондента 

депрессии, тревожности, повышение чувства юмора - о мании, а 

изменение  - о шизофрении.  Приобретение человеком специфического 

юмора говорит о наличии больных истерией, паранойей, психопатией, 

имеет место и алкогольный юмор. 

        Обобщая передовой позитивный опыт использования гелотологии, 

можно отметить, что юмор оказывает расслабляющее воздействие, 

положительно  влияет на настроение, активизирует эмоции и гормон 

радости, вытесняет деструктивные психические состояния,  повышает  

творческую активность, развивает уверенность в себе и чувство юмора, 

что подчеркивает возможным и необходимым более детально  

рассмотреть психотерапевтический эффект использования юмора 

различными теоретическими школами, такими как: психоаналитическая, 

индивидуальной психологии, бихевиоризма, гуманистическая, 

когнитивная, рационально-эмотивная, провакационная  (см. рис. 2). 

        Рассмотрим исследования роли юмора в психоаналитической 
психотерапевтической парадигме. Остроумие, комизм, чувство 

юмора подробно описал З. Фрейд. В качестве единого основания, с 
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точки зрения ученого, выступает экономия психической энергии. 

Исследователь показывает, что остроумие экономит торможение, 

комизм - мышление, юмор - чувства.  Детальный анализ З. Фрейда в 

контексте отличия комического от остроумного, показывает, что 

комическое не умышленно,  остроту создают, комическое находят  [11].  

Последователи психоаналитической теории продолжили исследование 

проблем юмора.  

       Так, М.С. Бергман анализирует проблему применения юмора в 

психотерапии [26], Л.И. Корб анализирует юмор как инструмент для 

психоаналитика [34]. Юмор в психоаналитической теории исследует П. 

Клайн [33, c. 7–12],  И. Зверлинг, авторами обсуждалась возможность 

анализа любимых шуток в диагностических и терапевтических интервью 

[43].   

       Чувство юмора в парадигме индивидуальной психологии  

рассматривается как важная характеристика личности. Эта черта 

выделяется как доминирующая у друзей и партнеров межличностных 

отношениях, как средство временной передышки от напряжения, 

проблем и конфликтов.  

       Юмор не избавляет от них, но позволяет видеть проблемы более 

отвлеченно, отстраненно. Юмор особенно действенен, если направлен 

на самого себя. Так, А.Н. Лук отмечает, что развитое чувство юмора 

бывает у душевно стойких людей,  а также помогает переносить удары 

судьбы, смягчает падение и неудачи [8]. 

       К. Резерфорд (1994) [41] подчеркивал значительную пользу от 

применения юмора в индивидуальной психотерапии и 

консультировании,  Р.А. Мартин  и Ю.П. Доббин (1988)  исследовали 

влияние чувства юмора на стресс  [38].  В исследованиях А.Р. Мартина, 

А.Н. Койпера, Л.И. Олинже, К.А. Дэнка юмор анализируется как средство 

преодоления дистресса, повышения самооценки и психологического  
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Рис. 2. Применение юмора в психотерапевтических 
парадигмах и консультировании 

 
благополучия [39]. Индивидуальные различия чувства юмора 

исследовались Rim Y. (1988) в связи с различными стилями совладания.                      
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Такие ученые как А.Н. Койпер,  С.С. Казарян, Ю.Л. Жетт (1998) 

сопоставляли чувство юмора, самооценку и психологическое 

благополучие в психиатрическом стационаре [38]. 

       Чувство юмора в бихевиоральной психотерапевтической 
парадигме как стиль юмористического поведения проявляется при 

рассказывании анекдотов или юмористических историй,  спонтанных 

остроумных замечаний, связанных с порождением или восприятием 

юмора. Понятие чувства юмора в бихевиоральной психотерапии можно 

рассматривать как типичное, связанное с юмором, поведения человека. 

В русле современной бихевиоральной терапии проводятся 

исследования, направленные на изучение юмора в различных 

социальных ситуациях. Так, П.Л. Франзини [28] исследовал социальный 

юмор как поведение, W.  Ruch, F.-J. Hehl (1987) изучали личностные 

ценности как облегчающие или сдерживающие процесс восприятия 

юмора, А.Н. Койпера, А.Р.Мартин, Л.И. Олинже исследовали поведение 

при использовании копинг-юмора при стрессе [35], R.E. Smith было 

проведено исследование процесса использования юмора в ответ на 

гнев [42].  

        В гуманистической психотерапии здоровое чувство юмора 

рассматривается как определяющая характеристика самоактуализации. 

В этом направлении высказывал свою точку зрения и А. Маслоу [9]. 

Цель гуманистической психотерапии состоит именно в том, чтобы 

увеличить самоактуализацию клиента, помогая ему перейти от  

зависимости от окружения  и внутренней импульсивности к здоровому 

ощущению автономии, которое основано на высокой самооценке и 

удовлетворенности отношениями с другими.   

Для этого гуманистической психотерапией  применяются разнообразные 

методы, такие как психодрама, ролевые игры, управляемое 

воображение и медитация. Юмор же является одним из компонентов 
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данных методов. С точки зрения  О’Коннелл (1981) именно гелотология 

(юморотерапия, смехотерапия)   рассматривается как «самый легкий 

путь к самоактуализации». Также О’Коннелл  отводит  главную роль ни 

клиенту, а психотерапевту. С точки зрения автора именно психотерапевт 

должен моделировать юмористическую точку зрения клиента и 

поощрять любой юмор, который спонтанно возникает у него. 

        В когнитивной психотерапии в использовании юмора 

прослеживается  выделение эмоциональной составляющей и 

мастерства психотерапевта при его использовании.  Такие авторы, как 

М. Джелкопф, С. Крейтлер, М. Сигал (1993, 1995, 1996) представили 

результаты своих исследований в психиатрическом отделении и 

описали соматические, эмоциональные, социальные и клинические 

влияния на больных шизофренией. Авторы отмечают враждебность, 

гнев и юмор как копинг-стратегию больных шизофренией [29].   

        Широко применяет юмор (юмористическое преувеличение, сарказм 

как способ поставить под сомнение иррациональное убеждение) в 

рационально-эмотивной терапии (РЭТ), которую разработал 

Альберт  Эллис  [31].  В соответствии с этим подходом психические 

расстройства развиваются у людей вследствие наличия 

дисфункциональных установок и нереалистичных абсолютных 

стандартов. Поэтому, цель рационально-эмотивной  психотерапии 

состоит в том, чтобы пересмотреть и обсудить ложные убеждения 

клиентов и заменить их более реалистическими и адаптивными 

допущениями и установками.   Эллис (1977) писал, что «психические 

расстройства у людей в значительной степени заключаются в 

преувеличении значения или серьезности определенных событий и 

устранение таких преувеличений с помощью юмористического 

контрпреувеличения вполне может оказаться одной из основных 

психотерапевтических методик» [30]. 
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       Основоположник рационально-эмотивной терапии Альберт  Эллис  

отмечал, что юмор является не только способом поставить под 

сомнение иррациональные предположения клиентов, но он также 

полезен в психотерапии, поскольку приносит удовольствие и радость, 

делает жизнь более интересной и предоставляет альтернативные 

способы решения проблем. 

       Теперь перейдем к рассмотрению провокационной терапии. 

Провокационная (провокативная) терапия  разработана Ф. Фаррелли 

[27], где  юмор (скрыто-агрессивные шутки, провокации, абсурд, 

переопределения) используется для активного противостояния и 

«бросания вызова» клиентам, то есть происходит трансформация 

устойчивых выражений, превращение известных высказываний, клише 

или пословиц в новые утверждения.   

        Этот подход  рекламировался как полезный метод для решения 

многих типов психологических проблем, например, хроническая 

шизофрения. Он основан на допущении, что клиенты могут изменить 

самоуничижительные паттерны поведения и преодолеть психические 

нарушения, если они возьмут на себя ответственность за свое 

поведение. Цель провокационной психотерапии состоит в том, чтобы 

вызвать эмоциональную реакцию у клиентов, которая приведет к 

изменениям в их представлениях и действиях. Для этого с помощью 

юмора в форме преувеличения и сарказма ставятся под сомнение их 

убеждения, чувства и действия, что заставляет их сопротивляться 

психотерапевту и, в конечном счете, принимать объективную, 

юмористическую точку зрения на свои дисфункциональные паттерны 

поведения. 

         Выводы.  Таким образом, в результате теоретического анализа 

проблемы регуляции состояний, в качестве самостоятельного класса 

выделяют эмоциональные состояния, которые охватывают три 
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разнородные группы явлений - эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения. В рамках уровней реагирования 

состояний – психического,   физиологического, поведенческого - 

предложен юмор, как прием гелотологии / смехотерапии. Отмечено 

позитивное воздействие юмора и смеха на психофизиологическое 

состояние человека, его познавательный, духовный  потенциал.  

Представлена структура использование юмора в рамках игровой 

деятельности, которая включает такие компоненты:  когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий, исполнительский. Проанализирован 

положительный психотерапевтический эффект использования 

гелотологии в регуляции эмоциональных состояний личности, ее 

поведения в рамках таких психотерапевтических школ, как: 

психоаналитическая, индивидуальной психологии, бихевиоризма, 

гуманистическая, когнитивная, рационально-эмотивная, 

провакационная. Систематизировано применение юмора в 

психотерапевтических парадигмах, консультировании. Выявлено, что 

юмор оказывает не только расслабляющее воздействие, положительно  

влияет на настроение, активизирует эмоции и гормон радости,  

повышает  творческую активность, но и формирует уверенность в себе, 

способствует экономии психической энергии, является положительным 

средством от напряжения, проблем и конфликтов, оказывает 

соматическое, эмоциональное, социальное и клиническое позитивное 

влияние, повышает самоактуализацию клиента.   

       Перспективами  дальнейших исследований является 

экспериментальное изучение особенностей влияния юмора на 

эмоциональную сферу личности как коррекционного средства в 

стрессогенных ситуациях с учетом возрастных особенностей и 

различных видов деятельности.   
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In the article the problems of preparation of Russian society of Red 

Cross are illuminated on the grant of help to the wounded and sick patients 

military in the years of First World War. Considerable attention an author 

concentrates on a process to mobilization of establishments and medical staff 

of Society. Marked at the same time, that the necessities of war-time 

considerably extended the circle of duties of Red Cross as in a quantitative 

plan so after directions of activity. An author marks that Russian Red Cross 

became one of the most considerable helpers of military administration on 

business help to help to the wounded and sick. 
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Хреста у початковий період Першої світової війни (1914-1915 рр.): 

мобілізація та формування нових структур / Чернівецький 

торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету, Україна, Чернівці 

У статті висвітлюються проблеми підготовки Російського 

товариства Червоного Хреста по наданню допомоги пораненим та 
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хворим військовим у роки Першої світової війни. Значну увагу автор 

зосереджує на процесі мобілізації закладів та медперсоналу 

Товариства. В той же час відзначається, що потреби військового часу 

значно розширили коло обов’язків Червоного Хреста як у кількісному 

плані так і за напрямами діяльності. Автор наголошує, що Російський 

Червоний Хрест став одним з найбільш значних помічників військової 

адміністрації у справі допомоги пораненим та хворим. 

Ключові слова: Перша світова війна, Російське товариство 

Червоного Хреста,  громадські військово-санітарні організації, 

медицина, благодійність, допомога пораненим та хворим.  

доктор исторических наук,  Ореховский В.О.  Общество Красного 

Креста в начальный период Первой мировой войны (1914-1915 гг.): 

мобилизация и формирование новых структур / Черновицкий торгово-

экономический институт Киевского национального торгово-

экономического университета, Украина, Черновцы 

В статье освещаются проблемы подготовки Российского 

общества Красного Креста по оказанию помощи раненым и больным 

военнослужащим в годы Первой мировой войны. Значительное 

внимание автор сосредоточивает на процессе мобилизации заведений 

и медперсонала Общества. В то же время отмечается, что 

потребности военного времени значительно расширили круг 

обязанностей Красного Креста как в количественном плане, так и по 

направлениям деятельности. Автор отмечает, что Российский 

Красный Крест стал одним из наиболее значительных помощников 

военной администрации в деле оказания помощи раненым и больным. 

Ключевые слова: Первая мировая война, Российское общество 

Красного Креста, общественные военно-санитарные организации, 

медицина, благотворительность, помощь раненым и больным.  
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Вступ. Перша світова війна (1914-11918 рр.) являється однією із 

сторінок військової історії, що була, є і буде предметом цікавості як 

професійних істориків так і любителів. Наслідками цього збройного 

конфлікту стали мільйони загиблих, поранених та скалічених; руйнація 

європейського господарства; революції та утворення нових держав. 

Тема «Великої війни» ніколи не втрачала своєї актуальності. 

Однак, серед багатьох її аспектів є один, що не знайшов адекватного 

відображення у вчених-істориків. Цим аспектом стала організація 

медичної допомоги на фронтах та у тилу діючої армії. І тут, одну з 

ключових ролей відіграло Російське Товариство Червоного Хреста 

(РТЧХ) – громадська організація, що передбачала надання допомоги 

пораненим, хворим та калікам. Саме його діяльність надала значної 

допомоги державній військовій медицині.  

Аналіз останніх досліджень. Значущість подій 1914-1918 рр. 

привертали, привертають і будуть привертати до себе увагу істориків. 

Однак, незважаючи на широкий спектр документів, що висвічують 

політичну, військову, економічну складові цієї кампанії, історіографія ряду 

проблем «Великої війни» є досить обмеженою. Однією із таких «білих 

плям» є проблема діяльності громадських благодійних організацій імперії. 

Значне місце у науковому доробку, присвяченому діяльності 

медико-санітарних громадських організацій, в ому числі і Російського 

Червоного Хреста, посідають дисертаційні дослідження С.П.Кармалюка 

[1], О.В.Чистякова [2] та В.О.Соколової [3]. 

Свідченням зростанню інтересу до згаданої проблеми став ряд 

статей, що з’явилися у науковій періодиці. З подібних досліджень варто 

відмітити роботи   А.Р. Борошенко [4], Л.Є. Горєлової, Н.А. Рудой [5],  

О.М. Доніка [6], А.П.Єрошенко, А.П., Черкасова [7], К.О. Пахалюка [8] та 

ін.  
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Таким чином, за останні роки спостерігається кількісне зростання 

робіт, що присвячені вивченю історії діяльності РТЧХ. Однак, 

незважаючи на появу цілого ряду наукових досліджень, що так чи 

інакше зачіпають тему діяльності Російського Червоного Хреста, 

багато її питань  продовжує залишатися поза увагою вчених. Тому, 

наукова розробка даного питання продовжує залишатися одним з 

важливих завдань історичної науки. Це і визначило актуальність теми, 

обраної автором статті. 

Метою даної публікації стало  розкриття та характеристика 

заходів Товариства по мобілізації закладів та персоналу Червоного 

Хреста у початковий період Першої світової війни. 

Виклад основного матеріалу. На початку ХХ ст. міжнародні 

відносини загострюються з новою силою. Багато країн включилися в 

гонку озброєнь. Було ясно, що світ невтримно котиться до безодні 

«великої», «загальної» війни, і правлячі кола усіх держав, відповідним 

чином, реагували на це. 

Готувалась до війни і Російська імперія. За 1898-1913 рр. згідно 

звітам Державного контролю на флот і армію країна витратила більше 

22% всіх своїх бюджетних надходжень. Тільки за період між 1909 та 1913 

рр. військове відомство отримало 4 млрд. крб. ( 3 млрд. – на розвиток 

сухопутної армії, 1 млрд. – на будівництво флоту)[9, с.321]. 

 Новим кроком у розвитку збройних сил стало прийняття «Великої 

програми» (1913 р.), що передбачала ряд заходів організаційного 

характеру, які скеровувались на збільшення чисельного складу армії (до 

майже 1,7 млн. солдатів та офіцерів) та упорядкування її устрою в усіх 

відношеннях [10, с.57-58]. 

Медико-санітарні потреби діючої армії мали забезпечувати чисельні 

медичні заклади. Допомога пораненим та хворим військовим 

покладалась на 143 рухомі (мобільні), 334 запасні та 53 кріпосні госпіталі 
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(не враховуючи госпіталі, що були надані безпосередньо військам: по 2 

на піхотну дивізію і по 1 на стрілецьку бригаду). При цьому до повного 

укомплектування не вистачало близько 10% мобільних медичних 

закладів, в той же час кількість запасних понад 5% перевищували норму 

[11, с.295-296].  

Перевезення поранених повинні були здійснювати 27 санітарних та 

100 армійських транспорти, а необхідні медикаменти та перев’язувальні 

засоби планувалось отримувати з 7 польових аптек ( 2 – у Двінську та по 

одній – у Бобруйську, Москві, Києві, Петербурзі та Кременчуці) [11, 

с.296]. 

Передвоєнна підготовка не обійшла стороною і Товариства 

Червоного Хреста. У пояснювальній записці до «Керівництва по 

мобілізації закладів товариства Червоного Хреста військового часу» 

затвердженого Головним Управлінням (ГУ) РТЧХ у 1912 р. зазначалось: 

«Досвід минулих воєн, в яких брало участь Товариство Червоного 

Хреста, вказує, що його сприяння військовій адміністрації у справі 

допомоги пораненим та хворим воїнам виражалося, головним чином, в 

утриманні їх у власне Червоного Хреста лікарських закладах, більшою 

частиною сформованих спеціально для потреб військового часу. 

Формування лікарських закладів Червоного Хреста військового часу 

розпочиналося, зазвичай, із проголошенням війни і, не будучи достатньо 

підготовленим у мирний час, зустрічало немало труднощів як у 

забезпеченні необхідним персоналом закладів, що формуються, так і 

належним обладнанням. 

Для успішного та швидкого формування із проголошенням 

мобілізації закладів Червоного Хреста військового часу в мирний час 

необхідно розробити всі міркування  формування, на основі яких мають 

бути складені мобілізаційні плани, окремо на кожен заклад військового 

часу» [12, с.3]. 
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Розробка цих планів покладалась на спеціальні мобілізаційні комісії. 

Останні обиралися терміном на три роки відповідними управліннями і 

комітетами у складі не менше трьох осіб із числа членів Російського 

товариства Червоного Хреста [12, с.6]. 

Після отримання від ГУ Товариства мобілізаційного наряду ( у ньому 

вказувалась необхідна кількість, тип закладів, що мали бути сформовані 

та чисельність їх персоналу) мобілізаційна комісія повинна була скласти 

поіменний список осіб (лікарів, медичних сестер), необхідних для 

укомплектування закладів Червоного Хреста військового часу. І з 

проголошення мобілізації комісія «…негайно сповіщає про те поіменно 

осіб, призначених для укомплектування закладів, що формуються,… і 

запрошує їх прибути на місце формування у вказаний термін» [12, с.8-9]. 

Для медичного закладу, що мав за планом розпочати свою 

діяльність, необхідно було ще у мирний час знайти придатні приміщення. 

Причому, «у мирний час мають бути з’ясовані та укладені, за можливості, 

писемні умови по наданню у користування намічених приміщень із 

проголошенням мобілізації» [12, с.10]. 

Всього, за Мобілізаційним планом, Товариство мало сформувати 

наступні заклади: 48 госпіталів на 200 ліжок; 33 рухомих лазарети; 10 

передових загонів. Крім того, передбачалося створити резерви 

персоналу і мати достатні засоби для розгортання зазначених закладів 

на подвійне число ліжок, так щоб 13100 ліжок могли бути розгорнуті в 

26000. Виконання всіх цих заходів планувалося в 30-денний строк (у 3 

черги) [13, с.83]. 

Для їх обслуговування Російському товариству Червоного Хреста 

«належало відрядити при мобілізації у військово-лікарські заклади, 

санітарні потяги та евакуаційні комісії 2826 сестер милосердя для 

закладів, мобілізованих у Європейській Росії, а із збільшенням закладів, 
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мобілізованих у Туркестані, Сибіру і на Кавказі, - всього 4013 сестер 

милосердя» [13, с.81]. 

Крім особового складу заклади Червоного Хреста повинні були бути 

забезпечені також і необхідним майном «...згідно каталогів спорядження, 

затверджених Головним Управлінням» [12, с.11]. Цю місію мали 

виконувати центральний та фронтові склади РТЧХ, про які зазначалось, 

що у разі війни з них також бажано «мати можливість … отримувати для 

поранених білизну і теплі речі, каву, какао, консерви, молоко, чай, цукор, 

вино, галети пшеничні та тютюн» [14, с.1755].  Пройшло зовсім небагато 

часу і цим планам судилось втілитись у життя. 

15 (28) червня 1914 року пролунали постріли на Латинському мості 

боснійського міста Сараєво. Було вбито спадкоємця австро-угорського 

престолу принца Франца-Фердінанда, що стало зручним приводом для 

німецьких військово-промислових кіл розв’язати війну. Всі спроби 

залагодити конфлікт мирним шляхом зазнали невдачі. 15 (28) липня 

Австро-Угорщина, під тиском Німеччини, оголосила Сербії війну і в той 

же день її війська обстріляли Белград.  

Стало ясно, що війни уникнути не вдасться. Російський імператор 

Микола ІІ підписав наказ про загальну мобілізацію. Використавши це як 

привід, Німеччина 19 липня (1 серпня) 1914 р. оголосила Росії війну, а 

через два дні – Франції та Бельгії. 22 липня  ( 4 серпня) до числа 

воюючих країн вступила і Англія. Розпочалась війна, яка за своїми 

масштабами і наслідками не мала собі рівних у всій попередній історії 

людства. 

За кілька днів до цих подій, 14 (27) липня 1914 року відбулося 

термінове засідання ГУ РТЧХ. Воно було скликане «...для обговорення 

попередніх заходів для своєчасного і раціонального здійснення плану 

допомоги Червоного Хреста, і тих заходів, до яких необхідно буде 

вдатися при оголошенні мобілізації з огляду на те, що події останнього 
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часу показали, що у найближчому майбутньому може знадобитися 

виступ Червоного Хреста у справі надання допомоги хворим і 

пораненим воїнам на театрі військових дій» [15, арк.19]. 

Для обслуговування військ Київського, Одеського, Московського і 

частини Казанського військових округів, які  намічалося мобілізувати у 

першу чергу, Товариство Червоного Хреста за домовленістю з Головним 

військово-санітарним інспектором О.Я.Євдокимовим повинно було 

виставити 10 госпіталів на 200 ліжок і 18 етапних лазаретів на 50 ліжок 

кожний, Для забезпечення цих закладів всім необхідним Головний Склад 

Червоного Хреста (С.-Петербург) повинен був розпочати негайну 

відправку до Московського та Київського складів майна, необхідного для 

сформування вищевказаних лікарсько-санітарних закладів. Крім того, 

планувалося довести майно усіх намічених до формування закладів 

другої і третьої черги до готовності першої черги із запасів Головного 

складу [15, арк.19зв.-20]. 

Несподівано постало питання про те, хто буде керувати діяльністю 

РТЧХ: Виконавча Комісія (як під час російсько-японської війни) чи ГУ. 

Після обговорення зійшлися на тому, що функцію керування на себе 

приймає ГУ, поповнене в міру необхідності «представниками 

громадських установ і знаючим особами». Останнє було негайно 

виконано після офіційного оголошення війни [16, арк.243].  

Потреби військового часу викликали формування нових структур при 

ГУ РТЧХ. Було створено 7 нових відділів: 1) відділ контролю з Радою 

контролю на чолі; 2) відділ заготівель і складів на чолі з Радою складів; 

3) відділ по пересуванню персоналу та вантажів Червоного Хреста; 4) 

відділ по кружечному та церковному зборах; 5) відділ по видачі довідок 

про вбитих та поранених воїнів; 6) довідкове Бюро про 

військовополонених та 7) бюро преси [17, с.617]. 
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На початку війни Росія розгорнула два діючі фронти та дві окремі 

діючі армії: 

- Північно-Західний фронт – проти Німеччини; 

- Південно-Західний фронт – проти Австро-Угорщини; 

- Окрема армія № 6 (Петроградська) – для охорони узбережжя 

Балтійського моря; 

- Окрема армія № 7 (Одеська) – для охорони узбережжя Чорного 

моря. 

Із проголошення Росії війни з боку Туреччини (жовтень 1914 р.) 

була сформована Окрема Кавказька армія, яка розгорнулася у 1917 р в 

Кавказький фронт [18, с.68-69]. 

Для керівництва роботою закладів Товариства в районі бойових дій 

на кожний фронт відряджалися головноуповноважені Червоного Хреста. 

У затвердженому ГУ РТЧХ «Наказі головноуповноваженим РТЧХ у 

районі армій фронту» говорилось, що головноуповноважений «...є, 

кожний у своєму районі, розпорядником усіх засобів приватної допомоги 

- особових, речових та грошових, що надходять як від закладів названого 

Товариства, так і від усіх інших організацій та окремих осіб» [19, арк.1].  

На головноуповноважених Червоного Хреста покладалися такі 

обов’язки;      а) загальне керівництво діяльністю установ Червоного 

Хреста і приватної допомоги взагалі; б) забезпечення медичних закладів 

військового і морського відомств сестрами милосердя та іншою 

санітарною обслугою; в) забезпечення цих закладів перев’язочними 

засобами, медикаментами, білизною, одягом, теплими речами, а також 

продуктами харчування, які не входять до табелю військового відомства; 

г) сприяння евакуації хворих та поранених, забезпечення їх білизною та 

одягом, а також забезпечення санітарних поїздів, пароплавів та збірних 

пунктів сестрами милосердя і санітарною обслугою; д) облаштування та 

утримання, в міру можливостей, евакуаційних потягів та санітарних 
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транспортів [19, арк. 1-1зв.]. Крім вищесказаного, головноуповноважений 

повинен був піклуватись «...про надання хворим допомоги моральної, 

докладаючи, між іншим, зусиль до полегшення їм листування з рідними і 

зносин з місцями їх батьківщини. Головноуповноважений, реагуючи на 

звернення до нього, у міру можливостей, збирає через уповноважених та 

інших підвідомчих йому осіб відомості про хворих, поранених, померлих 

та вбитих і передає їх на вимогу потребуючих» [19, арк. 1зв.]. 

У підпорядкуванні головноуповноважених були їх помічники і 

особовоуповноважені. Вони виконували окремі доручення 

головноуповноважених, а також завідували окремими галузями 

діяльності або закладами Червоного Хреста того чи іншого району [19, 

арк. 2].  

У своїх розпорядженнях головноуповноважені підпорядковувались 

Головному начальнику постачання армії фронту [19, арк. 1]. 

Згідно вищезазначеній постанові весь театр військових дій був 

поділений на три райони: Північний, Північно-Західний, та Південно-

Західний. На чолі червонохресних закладів Північно-Західного району 

був поставлений член ГУ, генерал-майор почту Д.Я.Дашков; Південно-

Західного - член ГУ, сенатор Б.Є.Іваніцький і Північного району - 

генерал-лейтенант Є.М.Волков. При кожній окремій армії були 

призначені особовоуповноважені [16, арк. 247].  

З початком військових дій ГУ в особі свого голови О.О.Ільїна 

звернулося до імператора Миколи II з проханням прийняти РТЧХ під 

своє опікування, на час відсутності покровительки Товариства, 

імператриці Марії Федорівни, яка в цей час знаходилася за кордоном. 

Імператриця Олександра Федорівна взяла під свою опіку склади 

Червоного Хреста і об’єднала їх діяльність з роботою власних складів 

[16, 241 зв.,243 зв.]. 
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Верховним начальником санітарної та евакуаційної частин було 

призначено принца О.П.Ольденбурзького, якому було доручено взяти на 

себе виконання справ, що ГУ РТЧХ прохало його виконати [15, 

арк.25зв.].  

Розгортання закладів Російського Червоного Хреста проходило 

планомірно і організовано. Вже у серпні 1914 р. Товариством до діючої 

армії було надіслано 38 госпіталів, 30 етапних лазаретів, 20 рухомих 

лазаретів і 7 передових загонів [13, с.83]. Однак, безпрецедентні за 

розмахом і напругою військові дії та викликані цим колосальні втрати 

російської армії вимагали негайного збільшення кількості медичних 

закладів РТЧХ. Після виконання першочергового мобілізаційного плану 

ГУ РТЧХ негайно почало формувати додатково ще 12 госпіталів, 40 

лазаретів та 16 передових загонів [16, арк.244]. 

Потреби війни викликали формування Червоним Хрестом закладів, 

що не передбачалися мобілізаційним планом: перев’язочно-харчових 

пунктів, санітарно-дезінфекційних загонів, автомобільних санітарних 

загонів, рентгенівських загонів та ін. До жовтня 1914 р. на фронтах діяло 

55 спеціальних загонів, формування яких не передбачалось 

мобілізаційним планом [2, с.19]. 

Вже у серпні 1914 р. стала відчуватись нестача персоналу, в першу 

чергу сестер милосердя. В цих умовах ГУ Російського Червоного Хреста 

відкрило по всій країні спеціальні  прискорені курси. Жінки, які 

закінчували їх, отримували кваліфікацію сестри милосердя військового 

часу. До лютого 1915 р. ці курси закінчили більше 11 тис. жінок. Однак і 

ця чисельність не могла задовольнити зростаючих потреб фронту. Тому 

у лютому 1916 р. спеціальним циркуляром ГУ РТЧХ дозволило общинам 

сестер милосердя розпочати додатковий набір на курси [2, с.20]. 

Для забезпечення господарських потреб Товариства ГУ відкрило у 

районі бойових дій 6 польових складів із запасом всього необхідного на 
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5 тис. ліжок у кожному і для передових позицій 17 окремих складів, з 

яких 8 були мобільними (на залізничних платформах) [7, с.61]. 

Разом з РТЧХ допомогу пораненим і хворим надавали й інші 

організації. Найбільшими з них були Всеросійський Земський Союз (ВЗС) 

і Всеросійський Союз Міст (ВСМ). Ці організації виникли з початком війни 

і повинні були відігравати роль помічників військово-санітарного 

відомства та РТЧХ. Вони були прийняті під прапор Червоного Хреста і 

користувалися всіма його правами, причому як ВЗС, так і ВСМ зберігали 

повну самостійність у вирішенні фінансових питань, а також у справі 

організації власних закладів і внутрішнього розпорядку. Так як надання 

медичної допомоги на театрі військових дій взяли на себе військове 

відомство та РТЧХ, то на долю Земського і Міського Союзів випала 

справа організації евакуації та розміщення хворих і поранених офіцерів і 

солдат у внутрішніх губерніях імперії [20, с.6-8]. Вони були об’єднані під 

загальним керівництвом головноуповноваженого Червоного Хреста по 

Внутрішньому району О.Д.Самаріна [16, арк.244]. 

Таким чином, початок війни показав високу готовність Товариства. 

Мобілізаційний план практично повністю був виконаний за 8 тижнів 

Однак, потреби військового часу викликали формування нових 

формувань, кількість яких весь час збільшувалася в міру зростання 

обсягу роботи Червоного Хреста. 

З самого початку бойових дій при штабах фронтів та армій почали 

діяти управління головноуповноважених і уповноважених РТЧХ, 

покликані сприяти військовій адміністрації у справі допомоги пораненим 

та хворим. У той самий час у тилу була розгорнута система 

територіальних органів, які взяли на себе відповідальність за збирання 

коштів, забезпечення і реабілітацію поранених військових. 
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The paper deals with the etymological interpretation of Slavonic dialectal 

words, which earlier did not become visible to other researchers or were not 

satisfactorily explained in special literature. Observation about the structure of 

mentioned words has enabled the author to make several conclusions. 

1. Some of mentioned Slavic words show archaic features, which reveal 

Proto-Slavonic age of these lexemes (відь, вíра, вíритися, масéса, 

чукíрни(й), чумак, чупірдáти, чутíти). 2. Meaning of a few dialectal words 

keeps relicts of older system of semantic relations, existed in the epoch of 

Slavic-Iranian language contacts (Transcarp., Boyk. бог, dial. of the Dnieper 

закон). 3. Ways and prototypes of borrowings from the non-Slavic languages 

may be and should be clarified by usage new dialectal lexemes in scientific 

circulation (East Slavic казнá). 4. One of viewed examples shows an 

interesting peculiarity of Slavic languages lexical-semantic system, to wit, 

deonymisation of Christians (calendar) names. In so doing semantic range of 

newly formed apellatives is limited with scope of characteristic of external 

appearance of a person and its intellectual features (сапетóн). 
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В статье предложена этимологическая интерпретация группы 

славянских диалектных слов, которые ранее либо не попадали в поле 

зрения исследователей, либо не получили удовлетворительного 

истолкования в профильной литературе. Наблюдение за структурой 

указанных лексем позволило автору прийти к нескольким выводам. 

1. Некоторые из упомянутых славянских слов обнаруживают 

архаичные особенности, выдающие в них единицы праславянского 

возраста (відь, вíра, вíритися, масéса, чукíрни(й), чумак, чупірдáти, 

чутíти). 2. Семантика нескольких диалектных слов сохраняет 

реликты старой системы смысловых отношений периода славяно-

иранских языковых контактов (закарп., бойк. бог, поднепр. закон). 

3. Пути, прототипы заимствований из неславянских языков могут 

уточняться при введении в практику этимологии новых фактов 

(вост.-слав. казнá). 4. Один из примеров показывает интересную 

особенность лексико-семантической системы славянских языков – 

деонимизацию крёстных антропонимов, причем семантический 

диапазон новообразованных имен нарицательных оказывается 

ограниченным характеристикой внешних признаков человека или его 

интеллектуальных свойств (сапетóн). 

Ключевые слова: этимология, словообразование, дериват, 

семантика, славянский. 

 

Вступительные замечания. Этимологическое исследование 

лексики славянских языков было и остается ведущей отраслью 

историко-языковых разысканий наряду со сравнительно-историческим. В 

то время, как прочие лингвистические дисциплины переживают кризис 

идей и сталкиваются с серьезной проблемой целесообразности 

дальнейшей работы в традиционных для них рамках, этимология, не 

сбавляя темпов, выполняет программу, прописанную еще учеными 
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александрийской школы и «отредактированную» в XIX ст. создателями 

сравнительно-исторического метода, выросшего из суммы этимологий и 

техники грамматического описания языка. Современная славянская 

этимология развивает идеи «отцов-основателей», формулирует новые 

задачи, на новом качественном уровне обобщает уже известные данные 

и, конечно, дает предварительную оценку новому материалу. В зачет 

этимологии последних десятилетий, помимо прочего, следует поставить 

глубокую разработку проблемы лингвистических контактов древних 

славян, совершенствование практических приемов этимологической 

лексикографии (наиболее показательны в этом отношении 

продолжающийся фундаментальный проект группы авторов ЭССЯ, 

работы А. Е. Аникина, В. Борыся, М. Сноя и М. Фурлан), 

этимологическую экспертизу тематических групп диалектной лексики и 

описание генетических (словообразовательно-этимологических гнезд). 

Естественно, что успех этимологических опытов напрямую зависит от 

состояния фактологической базы, значительный сегмент которой 

представлен диалектной лексикой. Поскольку архаично само понятие 

диалекта как формы языка, обслуживающего определенную социально-

историческую формацию, архаичен и его словарный репертуар, где 

имеются отсылки к системе еще праславянских диалектных отношений, 

сохраненных в виде пучков сепаратных изоглосс. Эти последние далеко 

не всегда отраженны памятниками письменности, поэтому важность 

накопления лексического материала народных говоров имеет едва ли не 

первоочередную значимость в подготовительном этапе 

этимологического исследования и при оценке древнейших лексических 

связей с родственными и неродственными языками. 

Задачей предлагаемых ниже этимологических этюдов является 

анализ славянской лексики, не отраженной в этимологических словарях 

или не получившей в них должной оценки. Смеем надеяться, что 
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изложенный в статье опыт окажется полезным для заполнения 

некоторых лакун в историко-лексикологической интерпретации 

диалектного вокабулярия. 

Анализ материала. 
1. Бойк. бог, помимо известных славянскому словоупотреблению 

семем ‘бог’, ‘икона’, показывает еще ‘знахарь’ и ‘колдун’, ‘чародей’ [13, 

с. 62]. Сомнительно, чтобы эти последние возникли в речевом обиходе 

бойков-христиан: в их религиозном сознании подобное обнижение 

семантики сакрального термина бог было бы просто кощунственным (но 

(!) в отношении бог ‘икона’ их бытовая речь допускает контекст, 

шокирующий отсутствием пиетета к этой реалии и лексическим 

окружением самого термина, ср. диалог «Агій, а шчо-с купила? – Та бога. 

– Та бо йакис кривоносий. – Е, най го чорт бере, аби на стіні висів» [13, 

с. 62]). Скорее, мы имеем семантический архаизм, удержанный на 

периферии славянского ареала в условиях архаичного быта местного 

сообщества. Значения ‘знахарь’, ‘колдун’, ‘чародей’ отсылают нас к 

очень старому состоянию семантики этимологического гнезда с основой 

псл. *bog- : иран. *bag- ‘наделять, распределять (долю), дарить’: она 

мотивировала название доли, участи, судьбы, позднее 

персонифицированное в ‘Бог (божество богатства, благополучия)’, ср. 

иран. *baga- ‘то же’  ‘божество, Бог’ [16 (2, с. 48)]. И в толковании 

перечисленных семем нужно исходить именно из первичных ‘участь’, 

‘судьба’, ‘доля’ (ср. рус. у-бóгий как лишенный своей доли в общем 

благе, обездоленный) для *bogъ, понимая ‘знахарь’, ‘колдун’, ‘чародей’ 

как ‘предсказатель судьбы’ или же с оглядкой на лур. baxt ‘счастье’ и 

‘клятва, заклинание’ [16 (2, с. 52)], как ‘заклинатель’. 

2. Закарп. бог ‘бог’ и ‘раздолье’ («Дíти скáчут, то йіх бог, йак нимá 

учителів») [3, с. 259], как и бойк. бог (см. выше), сохраняет отголоски 

древних семантических отношений внутри гнезда с корнем *bog-. В 
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определенно старом значении ‘раздолье’ (простор) угадывается 

семантический дериват от базового ‘доля’, и этот же смысловой сдвиг 

представлен в иранском сегменте славяно-иранского этимологического 

гнезда псл. *bog- : иран. *bag- ‘наделять, распределять (долю), дарить’, 

ср. *bāga- ‘доля, часть’ и ‘(земельный надел)’, а также позднее значение 

‘сад’ в таких рефлексах, как: авест. г. bāga- ‘доля, пай’ и др.-перс. *bāga- 

‘земельный надел; участок земли’, ср.-перс. bāg ‘сад’, хс. bāysa- ‘роща, 

лес’ и пр. [21 (2, с. 51–52)]. Полагаем, что цепочка ‘доля’  ‘земельный 

надел, участок земли’  ‘раздолье (личный простор, своя земля)’ 

(слав.)/‘сад’, ‘роща, лес’ (иран.) принадлежит к разряду общих для 

иранского и славянского лексико-семантических инноваций; она 

укладывается в рамки единого клише и, видимо, является одним из 

штрихов к характеру древних культурных контактов обеих культур. 

3. Бойк. відь [від’] миф. ‘нечистая сила’ («А від’ бы т’а ўт’áла!», «Від’ 

би т’і вти́ла!», «Від’ ідé горі мнов») [13, с. 125]. Карпатизм имеет близкие 

формально-семантические аналоги в серб. диал. веда ‘некое лесное 

мифическое существо’, в сложении kȕku-vēdа ‘страшилище, которым 

пугают маленьких детей, бабарога’, вед/вjед, nom. pl. в(j)еди ‘огромное 

существо (мужского или женского пола) в просторных лесах Билогоры’, 

болг. веда ‘мифическое женское существо’, которые справедливо 

относят к рефлексам псл. *věda от *věděti ‘знать’ [14, с. 13–14], впрочем, 

без необходимых комментариев их значения (о болг. слове подробно 

см.: [5, с. 83–84]). Фонетический облик бойковской лексемы однозначно 

указывает на псл. прототип *vědь, -i – парадигматический вариант с ĭ-

основой к *věda ~ *věděti, *vědati. Ср. еще др.-рус. вѣдь ‘знание, 

сведение’, ‘знахарство’ [19 (1, с. 480)]. 

Семантика мифонимов не является помехой для их включения в 

праславянское словообразовательное гнездо с корнем *věd-, т. к. 

названия демонических сущностей нередко оказываются 
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семантическими дериватами от ‘колдун’, ‘ведун’, ‘ведьма’, ср. 

однокоренные болг. диал. вèда ‘ведьма’ и ‘самодива, русалка’, слвн. 

védavec, védavek, védomec, védovec ‘волшебник, колдун, чародей’ и 

‘сверхъестественное существо, способное принимать различные 

образы’, ‘вампир’, кашуб. v́ešči ‘ясновидец’ и ‘вампир (рождается «в 

рубашке»)’ [5, с. 83–85], рус. диал. вéщица ‘колдунья, гадалка, ведьма’ и 

‘оборотень’ (по местному поверью, нечистая сила, лесной дух, часто в 

образе красиво окрашенной белки или бесхвостой сороки’); далее ср. 

вóрог ‘знахарь’, ‘колдун’ и ‘леший’ [18 (4, с. 228–229; 5, с. 108)]. Этот 

семантический перебой известен и за пределами славянского, ср. тур., 

гаг. җады ‘ведьма’, ‘злая женщина’ и ‘вампир’, тур. ‘баба-яга’ ([22, с. 195–

196]: дальнейшее развитие ‘чародей, волшебник, колдун, маг’, ‘чары, 

волшебство’ у персидского заимствования в тюркских языках), а также с 

обратным соотношением ‘демон’  ‘колдун’ в осет. диг. ævdew ‘демон’ в 

выражении ænaxur ævdewæj axur ævdew xwæzdær æj «лучше ученая 

колдунья, чем неученая» (?) [1 (1, с. 199)]. 

Формальная сторона объяснения также не встречает возражений: 

среди производных от *věd-, помимо названий колдуна, ведьмы, 

оформленных суффиксами, как, напр., др.-рус. вѣдоунъ ‘колдун, 

знахарь’, вѣдьма ‘колдунья, волшебница’, вѣщица ‘колдунья’ [19 (1, 

с. 480, 503)], др.-чеш. věščicě ‘колдунья’, ‘гадалка’ [23, с. 376], чеш. 

věštkyně ‘то же’ и др., наличны также и, видимо, более древние 

бессуффиксные, ср. др.-чеш. věd, -i ‘ведьма, колдунья, чародейница’ [23, 

с. 374] и věd ‘колдун, которому приписываются лунные и солнечные 

затмения’ (приведено по: [5, с. 83]), а также (с ā-основой) др.-чеш. věda 

‘ведьма’ (у И. И. Срезневского в статье вѣдьма), болг. диал. вèда 

‘ведьма’ (см. выше). 

Стало быть, карпатская и балканские лексемы показывают 

семантическую инновацию ‘чудовище, страшилище’, ‘нечистая сила’ 
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относительно ‘ведьма, колдунья’, и возможным промежуточным звеном 

в цепочке семантического развития могли быть *‘кто водится с нечистой 

силой’ и ‘оборотень’ (= ‘наполовину человек и наполовину нечистая 

сила, чудовище’). Рассмотренная группа форм интересна еще тем, что 

сохраняет корреляцию архаичного бессуфф. *vědь, *věda ‘колдун(ья), 

чародей(ница)’ > ‘чудовище’, ‘нечистая сила’ VS *vědavьcь, *vědovьcь, 

*vědomьсь, *věstjь, *věstjica ‘то же’. 

4. Вíра, -и – ручей, п. Кирнички л. Ятрани п. Синюхи л. Южного Буга 

[10, с. 45] воспроизводит псл. *věra – обратное производное от *-věrati – 

итератива к *verti ‘гнуть, плести’. Стало быть, семантика номинации в 

общих чертах восстанавливается как *‘изгиб, излучина’, ‘колено’. В 

пользу сказанного, как будто, говорит отыменный диал. глагол вíритися 

‘изгибаться, коробиться (о доске)’ (см. след.). 

5. Диал. вíритися ‘изгибаться, коробиться (о доске)’. Авторы ЕСУМ в 

толковании ограничиваются предположением о связи с диал. верий 

‘кривой’ [6 (1, с. 403)], чего недостаточно т. к. не прояснены нюансы 

фонетики и словообразования. Между тем, глагол (изначально 

префиксальный) являет пример морфонологического варьирования псл. 

*verti ‘гнуть’, ‘связывать’ > *-věriti ‘коробить, гнуть’ – итеративная форма с 

развитием ступени удлинения гласного в корне (e > ē), как в 

приставочных *po-věrati (~ *verti), *-běrati (~ *berǫ, *bьrati), *-těrati (~ *terti), 

*-gnětati (~ *gnesti) [2, с. 30, 103–104, 110–111]. 

6. Диал. закóн, -óну ‘зародыш’ (во фразеологизме там йогó й закóну 

немá ‘нет его там и зародыша’, ‘нет и следа’). Это слово А. В. Никовский 

привел в рамках одной статьи вместе с закóн ‘закон’, ‘исповедание, 

обряд, предписание религии, обычай’ [12, с. 257], для чего даже в 

период создания первых словарей украинского литературного языка 

не было оснований – как в виду его явного диалектного характера, так и 

по причине того, что закóн ‘зародыш’ доносит глубокий семантический 
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архаизм, в современном А. В. Никовскому языке уже никак не связанный 

с закон в прочих значениях. Поэтому его должно воспринимать как 

омоним и выделять в самостоятельную дефиницию. Однако же, 

объединив ‘зародыш’ с прочими значениями, А. В. Никовский проявил 

тонкое чутье семантики и даже этимологическую прозорливость, т. к. 

усмотрел общую семантическую основу ‘зародыш’ & ‘закон’ и их 

генетическое единство. 

Чтобы прояснить генезис древнего значения ‘зародыш’, нужно 

обратиться к словообразованию закóн, для чего необходима 

реконструкция его отношений с производящим глаголом, ибо, хоть этот 

последний и существует в современных славянских языках, его 

формальная связь с закóн во всех значениях давно разорвана и стёрта. 

Речь идет о глаголе *za-čęti ‘зачать’ (др.-рус. Прѣжде даже не зачѧтъсѧ 

въ чрѣвѣ отрочѧ [19 (1, с. 958)], серб., хорв. зàчēти ‘зачать’, 

‘забеременеть’: «Ребека … заче у утроби своjоj» [17, с. 578]), ‘положить в 

основу’, откуда производное (а в позднейшую эпоху – соотносительное) 

имя *za-konъ ‘зародыш (= зачатое)’ и ‘окончательно установленное (= 

вековой обычай, обряд, правовое предписание)’. Авторы ЕСУМ просто 

ограничиваются констатацией связи диал. зáкóн = псл. *zakonъ ‘начало’ 

с *začęti [6 (2, с. 227)]. Но соотношение *za-čęti ~ *za-konъ в точности 

повторяет отношения в реликтовой паре *čęti ~ *konъ, где 

просматривается ещё дославянская словообразовательная связь – и.-е. 

*ken- ‘зачинать, закладывать в основу’ > *konos ‘начало’, ‘зачаток’. Стало 

быть, для праславянского корректнее говорить о соотносительности, 

нежели о деривации в названной паре. Как и в случае с *čiti (*kṷei̯-) ~ 

*kojь (*kṷoi̯os), *po-čiti ~ *po-kojь, тут результаты первой палатализации 

затемнили производность *(za-)konъ, т. к. в новых фонетических 

условиях от глагола с начальным č- в корне невозможен девербатив с 
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корневым k-. Но корреляция «глагол *(za-)čęti : имя *(za-)konъ», видимо, 

ещё долго была актуальной. 

Интересное рус. диал. новг. зáкон как слово в считалке, дающее 

право тому, кто его первым произнес, начинать игру вторым (кон … 

закон … третии …) [18 (10, с. 149)], имеет тот же корень, но более 

поздний возраст и отличия в словопроизводстве, будучи 

лексикализованной словоформой зá кон ‘после кона (= первого), за 

коном (= первым)’. 

7. Уст. укр. казнá ‘государственная сокровищница, деньги’, рус., блр. 

казнá, наравне с болг. хазнà, серб., хорв. (h)àzna ‘сокровище’, согласно 

существующей традиции, отнесены к тюркским заимствованиям; 

источником считаются тур. hazine (hazne) ‘казна, сокровище’, крым.-тат. 

хазна ‘то же’ и под. [20 (2, с. 160); 6 (2, с. 342)]. Однако устоявшееся, 

удобное во всех отношениях сравнение с тюркскими формами верно 

лишь для южнославянских слов, явно воспринятых из турецкой речи. По 

соображениям культурно-исторического свойства для 

восточнославянских примеров более правдоподобен иранский прототип, 

фонетически близкий арабизированной форме классического 

персидского слова xazina ‘сокровищница’, распространенного в живых 

иранских языках, или парф. gzn [gazn] ‘сокровище, богатство’, согд. 

будд., ман., хр. γzn [γazn] ‘то же’ [16 (3, с. 259)] с оглушенным анлаутом 

(диал. *kazn). Ср. замечание о различных фонетических вариантах 

указанного слова, порожденных его заимствованиями по цепочке из 

одного иранского языка в другой [16 (3, с. 258)]. На Русь этот термин 

имущественной сферы был принесен восточными купцами по Волжско-

Каспийскому торговому пути, связавшему Персию с русскими землями. 

8. Лемк. масéса ʻвялая, медлительная женщинаʼ в [6 (3, с. 406)] 

дается с пометой «неясное», его связи не устанавливаются. Однако 

слово не изолировано в славянском, формируя изоглоссу с рус. арх. 
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масóса (насмешл.) ʻребенок, который сосет палецʼ, 1885 г. [18 (18, с. 15)]. 

Оба продолжают псл. *ma-sъsa – сложение *sъsa, рус. киров. сóса 

ʻпрозвище человека, имеющего привычку сосать пальцыʼ [18 (40, с. 39)] 

(< *sъsati ʻсосатьʼ) с архаичной приставкой *ma-. Ср. *ma-klenъ < *klenъ 

‘клен’ [21 (17, с. 139)], рус. диал. ма-тёпа ‘неповоротливый, 

медлительный человек’ ~ тёпа ‘то же’, ма-жора ‘человек, который 

обладает плохим аппетитом, мало ест’ и др. [15, с. 33, 37]. История лемк. 

слова показывает фонетическое развитие *ъ > е, как в случае с дéнце 

ʻсопилка с донышкомʼ, диал. дéнниця ʻдоска в дне телегиʼ, одéнок ʻстожок 

на деревянной подстилкеʼ и др. < *dъno [6 (2, с. 95–96)] и пр. 

Переосмысление ʻсосущий палецʼ  ʻмедлительныйʼ, ʻвялыйʼ сродни 

известному рус. ʻжевать (сопли)ʼ  ʻмедлитьʼ. 

9. Н.-поднепр. сапетóн ‘кисель из бузины’, ‘дурачок’ в [6 (5, с. 179)] 

снабжено пометой «неясное». Между тем, имеем случай деонимизации: 

Сапетон, Сапітон (ср. аналогичные совр. фамилии) – народная форма 

крестного имени Капітон, которая перешла в разряд апеллативов и 

стала диалектным термином кулинарии. Ровно такую же ситуацию 

показывает рус. диал. ряз. иванéц ‘пиво особого изготовления; бражка’ 

[18 (12, с. 55)] < Иван-ец. Сложно судить об условиях перехода, но 

предположительно сапетон получил своё название в честь Святого 

Капитона (нар. Сапетон): в некоторых этнографических ареалах кисель 

был традиционным блюдом, приготовляемым в дни поминовения Всех 

Святых, среди которых могли особо выделять Капитона. Вторая семема 

‘дурачок’ также являет пример перехода антропонимов в апеллативы, но 

уже в категорию названий лиц по интеллектуальному признаку: Сапетон 

> сапетон ‘дурачок’. Он типичен, в частности, для лексико-

семантической системы говоров Нижнего Поднепровья, где отмечены: 

альóша ʻолух, дуракʼ из местного разговорного варианта календарного 

Олексій; хомá, хóмка ʻглуповатый, мужчина (мальчик), простачокʼ < 
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Хомá, Хóмка; хаврóня, хíвря ʻпростушкаʼ, восходящие к русской и 

украинской сокращенным формам крестного Феврóния, укр. Феврóнія, 

Феврóня (разг. Хíвря) и пр. Подробнее о них см.: [8, с. 30–31; 9, с. 88]. 

10. Черниг. чукíрни, чукíрний ʻчуднойʼ (чукíрна пѣ́сьня) [11, с. 130]. В 

ЕСУМ предлагается следующая трактовка: «Не совсем ясное; возможно, 

возникло на основе заимствованного немецкого глагола schockieren 

ʻшокироватьʼ» [6 (6, с. 352)]. Нереалистично. Установить генезис слова 

можно при правильном понимании его словообразовательной структуры, 

а она лежит вне пределов морфологии немецкого слова. Для славянской 

этимологии черниговский локализм имеет ценность как свидетельство 

бытования в праславянском рефлекса и.-е. *kṷer- ʻделатьʼ с корневым o, 

тогда как обычно говорят о псл. *čar-, обобщившем производный, 

именной вокализм корня ē (глагол *kṷer- > имя *kṷēr-) в *čara ʻчарыʼ, 

ʻколдовствоʼ и его дериватах *čarati, *čariti (caus.) ʻколдоватьʼ, *čarovati и 

др. (см. о них: [21 (4, с. 22–27)]). Как и *čar- (*kṷer- > *kṷēr-), псл. *kor- 

доносит остаток старых, дославянских отношений в глагольно-именной 

паре *kṷer- > *kṷor-. Видимо, нужно исходить из содержащего корень *kor- 

праславянского сложения adj. *korьnъ (укр. о > і в новозакрытом слоге) с 

местоименным преф. *če-, т. е. *če-korьnъ ʻчто-то странноеʼ (с частым в 

славянской диал. речи развитием че- > чу-, о чем см. ниже). Развитие 

семантики ʻчуднóйʼ (= ʻстранныйʼ, ʻчуднó сделанныйʼ) из ʻчýдныйʼ, 

ʻчудесныйʼ, ʻколдовскойʼ не нуждается в специальном обосновании (ср. 

хотя бы семантику вариантов рус. чуднóй и чýдный < чудо). 

11. Закарп. чумак ʻпустая капуста, которая не свивается в головкуʼ. В 

ЕСУМ оставлено без толкования: «Неясно» [6 (6, с. 354)]. Полагаем, 

здесь отразилось старое производное от псл. *čumъ (: слвц. čúm 

ʻверхушка, вершинаʼ, словин. čum ʻжелобʼ, серб., хорв. диал. ćȕma ʻузел 

на верхнем конце палкиʼ [21 (4, с. 133)]), т. е. *čum-akъ, чья семантика 

ʻпустая капустаʼ реализует ту же идею полого корпуса растений, что и 
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словин. čum ʻжелобʼ = ʻтруба из древесного стволаʼ. Праславянский 

возраст лексемы весьма вероятен ввиду отсутствия в укр. диалектах 

производящего *чум. Напротив, полесские говоры, как и закарпатские, 

также сберегли только производное, ср. волын. чумáк ʻкуча веток, 

лесного мусораʼ, ʻхворост, прутьяʼ [4, с. 143]; семантически оно 

коррелирует со слвн. čùm ʻкустʼ [21 (4, с. 133)], как часть (ветки, прутья) 

от целого (куст). Эта же словообразовательная модель использована 

еще в одном «растительном» термине *kyj-akъ > укр. кия́х ʻкисть, початок 

кукурузыʼ [21 (13, с. 255)]. 

12. Диал. зап. чупірдáти ʻ(о ребенке) медленно неуверенно ходитьʼ, 

определенное в ЕСУМ как «не совсем ясное; возможно, экспрессивное 

образование на основе глаголов диал. чýп(ати) ʻхроматьʼ, 

(шп)óртати(ся) ʻспотыкатьсяʼ и под.» [6 (6, с. 356)]. На наш взгляд, 

сомнительно. Сложно говорить об экспрессивности образования, если, 

конечно, не зачислять в разряд экспрессивных все глаголы для 

обозначения детской походки (медленная/неуверенная или быстрая). 

Впрочем, в семантике слова ощущается некая оценочность, т. к. 

местоименная приставка чу- < *че- (а именно она начинает слово) 

всегда придает оттенок оценочности именам и глаголам, к которым он 

присоединяется. Мы имеем дело с осложнением префиксом *če- 

глагольной основы, представленной в *pьrditi ʻвитьʼ, ʻперематыватьʼ (ср. 

(вторичное) рус. диал. пердя́ть ʻперематывать (пряжу)ʼ [7, с. 16–18]). 

Значение ʻмедленно неуверенно ходитьʼ, таким образом, может быть 

понято как употребленное образно ʻсвивать, заплетать(ся)ʼ, видимо, в 

составе утраченного устойчивого словосочетания, подобного рус. ноги 

заплетаются = медленно, устало, неуверенно идти. Отсутствие в укр. 

вокабулярии беспрефиксного глагола косвенно указывает на древность 

глагола *če-pьrdati. 
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Несколько слов о звуковой стороне этимологии. Гласный у в 

префиксе вторичен к е, и надо сказать, что облик исторического *če- в 

диалектах восточных славян – это не только че- или ча-, но и нередко 

чу-, ср. укр. чу-лúндá, блр. чу-лíнда ‘неопрятный’, ‘неуклюжий’ [9, с. 94–

95], рус. чу-пырзик ‘малыш’, чу-мазый ‘замарашка’ при ко-че-маз ‘то же’, 

чу-ка-резнуть ‘ударить, выпить’ и пр. [15, с. 35, 36]. Что касается i в 

корне на месте этимологического *ь, то это одна из форм его 

реализации внутри группофонемы tьrt, ср. случаи: *dьrznǫti > словин. 

ʒї́rznȯų̭c ‘осмелеть’, *dьržati > блр. диал. дзіржáць ‘держать’ [21 (5, 

с. 227–228, 230–231)] и др. 

13. Диал. чутíти ʻгустетьʼ. В ЕСУМ: «Очевидно, результат 

контаминации глаголов густіти и чути» [6 (6, с. 359)]. Однако какие же 

имеются семантические основания для такого вывода? В статье, 

посвященной чутíти, об этом ничего не сказано. Между тем, эти слова 

не имеют общей семантической основы, и едва ли между ними может 

быть какая-либо смысловая ассоциация, способная в итоге привести к 

контаминации. Выскажем догадку о сохранности псл. *čutěti, имеющего 

антецедент *teṷtētei̭ – глагол состояния, возникший в гнезде и.-е. *teṷ- 

ʻнабухать, пухнутьʼ. Семантическая эволюция ʻпухнуть, набухатьʼ  

ʻгустеть, сгущатьсяʼ отчетливо прослеживается в гомогенной лексике 

балтийских языков, где и.-е. этимон *teṷ- с иной аффиксацией и 

огласовкой имеет следующие продолжения: лит. tunė́ ti, tunù ‘толстеть, 

твердетьʼ и ʻгустеть’, tunùs ‘густая (о каше), мутная (жидкость)’ [26, 

с. 699: к и.-е. *teṷ- ‘набухать’], лит. tumė́ ti ‘сгущаться’, ʻ(за)густеть’, лтш. 

tumêt ‘сгущаться’ [27, с. 332; 24, с. 440; 25, с. 261; 26, с. 694] и др. 

Некоторые выводы. Исходя из содержания этимологических 

этюдов, логично сделать несколько обобщений. 1. Славянская 

диалектная лексика (даже в рамках небольшой выборки из вокабулярия 

разных говоров) обнаруживает массу архаичных особенностей, дающих 
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основания возвести её к древнейшему (праславянскому) слою 

славянских языков (відь, вíра, вíритися, масéса, чукíрни(й), чумак, 

чупірдáти, чутíти). 2. Семантика хорошо знакомой этимологам древней 

лексики в диалектной среде удерживает пережитки старой системы 

смысловых отношений, сложившихся в эпоху славяно-иранских 

языковых контактов (закарп., бойк. бог, поднепр. закон). 3. Пути, 

прототипы заимствований из неславянских языков могут и должны 

уточняться с учетом введения в практику этимологии новых фактов 

(вост.-слав. казнá). 4. Диалектная лексико-семантическая система 

славянских языков выработала любопытную черту – деонимизацию 

крёстных (христианских, календарных) антропонимов, причем 

семантический диапазон новообразованных имен нарицательных 

оказывается ограниченным характеристикой внешних признаков 

человека или его интеллектуальных свойств (сапетóн). 
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Vocal art is at the forefront of the Ukrainian musical arts and is an 

effective means of music and aesthetic education and development of the 

younger generation, which is organically linked to Ukrainian song culture. The 

article describes the content of the concept of “vocal skills”: singing posture, 

breathing, sound generation, connection of sounds, diction; the pedagogical 

aspect of formation, acquisition and assimilation of vocal skills by beginning 

pupils is covered, the typical difficulties in assimilating vocal skills and 
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methods of overcoming them are listed. The urgency of the problem of voice 

training at the initial stage is confirmed by the experience that the correct 

formation of vocal skills is a key to the singer’s success. 

Key words: vocal skills, singing breath, support, attack of sound, 

connection of sounds, range, vocalise, vocalization, intonation, singing. 

Гулей Я. Ю.;  викладач-методист хорових дисциплін, Горбачик Н. І., 

Специфіка засвоєння елементарних навичок вокального мистецтва 

учнями-початківцями / Гадяцька районна державна адміністрація, 

Україна, Гадяч;  Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І. П. 

Котляревського, Україна, Гадяч. 

Вокальне мистецтво займає чільне місце серед  видів музичного 

мистецтва України і є дієвим засобом музично-естетичного виховання 

та розвитку підростаючого покоління, що органічно пов’язано із 

українською пісенною культурою. У статті розкривається зміст 

поняття «вокальні навички»: співацька постава, дихання, 

звукоутворення, звуковедення, дикція; висвітлюється педагогічний 

аспект формування, набуття та засвоєння  вокальних навичок 

учнями-початківцями, перелічені типові труднощі в опануванні 

вокальних навичок та методи їх подолання. Актуальність  

проблематики постановки голосу на початковому етапі 

підтверджується досвідом, що правильне формування вокальних 

навичок є запорукою успішності співака 

Ключові слова:  вокальні навички, співацьке дихання, опора, атака 

звуку, звуковедення, діапазон, вокаліз, вокалізація, інтонація, розспівки. 

 
Вступ. Вокальне мистецтво займає чільне місце серед  видів 

музичного мистецтва України і є дієвим засобом музично-естетичного 

виховання та розвитку підростаючого покоління, що органічно пов’язано 

із українською пісенною культурою. У сучасній музичній культурі 
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вокальне мистецтво домінує над іншими жанровими сферами музики. 

Підвищений інтерес до вокальної естрадної музики пов’язаний із 

розвитком аудіо-візуальних технологій, а також із численними 

вокальними талант-шоу  на телебаченні. Такий вплив мас-медіальних 

технологій на слухача формує певний образ «ідеального виконавця» 

щодо обдарованості, голосових параметрів та зовнішніх ефектів. 

Створюється ілюзія простоти і доступності опанування вокального 

музичного мистецтва будь-ким. Відповідно набуває популярності і 

комерційне навчання співу, яке обіцяє здобувачам освіти швидкий 

результат, участь та перемогу у конкурсах тощо.  
Особливо актуальною є у цьому аспекті галузь дитячої вокальної 

педагогіки як складової системи музичного виховання, метою якої є 

сформувати музично-освічену особистість, яка володіє необхідними 

компетентностями: має сформовані співочі навички, володіє певною 

манерою співу (академічною, естрадною, народною), вокальним 

репертуаром,  вокальною технікою, виконує різножанрові та 

різностильові вокальні твори, здійснює публічні виступи. 

Дослідженню методики викладання вокалу присвячені праці Л. 

Дмитрієва,  І. Назаренка, О. Павліщевої, Л. Боровик, Ю. Юцевича, В. 

Юшманова, Д. Люш, Л. Гребенюк  та багатьох інших. 

Основи методики вокального виховання дітей заклали українські 

педагоги-музиканти М. Дилецький «Граматика мусікійська», 

В.Верховинець «Ігри з піснями для дітей», М. Леонтович “Практичний  

курс навчання  співу  в  середніх  школах  України ”  та ряд інших 

посібників, С. Людкевич «Справа нашого церковного співу», К. Стеценко 

“Початковий  курс  навчання  дітей  нотного співу”. Методичні 

рекомендації щодо співу містять праці М. Лисенка, Б. Яворського, Ф. 

Колесси, Д. Бортнянського. 
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          Виконавській діяльності присвятили свої спогади видатні митці 

представники Київської вокальної школи О. Муравйова, М. Мишуга, М. 

Микиша, М. Донець-Тесейр. Монографії П.Троніної «Из опыта педагога-

вокалиста», З.Анікєєва, Ф. Анікєєв «Как развить певческий голос», Д. 

Євтушенко «Роздуми про голос: Нотатки педагога-вокаліста»  є 

узагальненням досвіду сучасних викладачів- вокалістів. 

Найбільш гостро сьогодні постають питання виховання вокаліста на 

початковому етапі навчання. Дослідження навчання вокалу на 

початковому етапі присвячені праці Ю. Алієва, А. Сергєєва, Є Малініної, 

сучасних дослідників: Л. Гавриленко (молодших школярів), Я. Кушки та І. 

Зеленецької (дітей), Л. Сяо, (підлітків), Т. Найпак (студентів) та ін. 

Мета статті — висвітлити узагальнення досвіду з проблематики 

навчання  вокалу на початковому етапі, окреслити основні навички 

вокаліста-початківця та надати рекомендації для їх набуття. 

  Спів як фізіологічний процес представляє собою потік повітря, в 

якому співак вимовляє (атакує) голосні звуки [6, с.3].  

 Вокальні навички – це комплекс автоматизованих дій різних 

частин голосо-дихального апарату, які відбуваються під час співу і 

підкоряються волі співака, його виконавським бажанням, узгодженого 

співу.   

Набуття вокальних навичок прийнято поділяти на три етапи.  
Перший етап – це знаходження правильного звукоутворення на 

окремих голосних та на обмеженому амбітусі голосу;  

другий етап – збереження та уточнення цих навичок, цей етап 

охоплює засвоєння різних типів звуковедення, перенесення правильних 

принципів роботи голосового апарату на весь діапазон та збереження їх 

при вербалізації;  

третій етап – автоматизація та шліфування правильного 

звукоутворення та звуковедення [4, с.248].  



Paradigm of knowledge № 2(40), 2020 
 

 

 117

До співацьких навичок належать: співацька постава, дихання, 

звукоутворення, звуковедення, дикція.  

Постановка голосу розпочинається із виховання правильної 

постави під час співу. Учню роз’яснюється  про необхідність прямого 

положення корпусу, плечі  повинні бути трохи відсунуті назад, спина 

рівна, ноги  рівні в колінах, на ширині плеч, права нога повинна бути 

трохи висунута вперед для утримання рівноваги,  опора має  бути на 

п’ятки, положення голови пряме без напруження, погляд націлений 

вперед, руки вільно опущені та складені кисть в кисть. Викладач має 

переконатися, що учень відчуває себе комфортно та зручно, що в свою 

чергу надає юному артисту впевненості. 

Дуже часто учні  молодшого шкільного  віку при співі  здійснюють 

зайві рухи: крутять руками, головою, інколи відбивають такт ногою, що 

може бути пов’язано із хвилюванням чи перевтомою, або недостатністю 

гальмівних рефлексів. Викладач повинен знайти причину неправильної 

постави та усунути цей недолік. Окреме місце займає і контроль за 

внутрішнім станом учня.  

У подальшому правильна співацька постава сприймається учнем за 

норму і формується у перманентний навик, який сприяє правильній 

роботі голосового апарату. 

 Дихання – один із самих складних процесів при навчанні співу. При 

навчанні учнів молодшого шкільного віку необхідно враховувати, що у 

дітей, переважно, верхньореберне (ключичне) дихання. Прагнення 

викладача привити учневі більш глибоке – нижньореберне  

(діафрагмальне) дихання на початковому етапі не завжди  вдається, 

оскільки учні часто виконують вказівки викладача дещо перебільшено, 

піднімають плечі, дихають гучно, напружують м’язи тощо. У такому разі 

викладачу краще зосередитись на дихальних вправах. Низка таких вправ 

описана багатьма дослідниками: Є. Малініною, В. Кавуном тощо. 
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Набутий навик нижньореберного дихання потрібно постійно 

закріплювати та удосконалювати як міцне підґрунтя співу. 

Звукоутворення  є сукупністю дій дихального і голосового апаратів 

під впливом імпульсів з центральної нервової системи. Тобто, 

звукоутворення є результатом взаємодії дихального і голосового 

апаратів, керованих центральною нервовою системою людини.  

Для виникнення звуку необхідно привести у стан коливання голосові 

зв’язки. 

Момент виникнення звуку, тобто перехід від дихального положення 

та звукоутворюючого називають атакою. 
 У вокальній практиці розрізняють три основні типи атаки звуку в 

залежності від  щільності змикання голосових зв’язок і сили вдиху: 

тверда, м’яка  та придихова атака.. 
 У вокальній педагогіці рекомендується для дітей та підлітків 

виключно м’яка атака звуку, оскільки вокальні м’язи ще не достатньо 

розвинені і голосові зв’язки змикаються не так щільно. Механізм 

утворення м’якої атаки звуку – спокійне і плавне дихання, під впливом 

якого забезпечується достатнє змикання голосових зв’язок без 

напруження. Інколи при м’якій атаці звуку  спів учня може бути  нечітким 

та невиразним, на що викладачу треба звернути особливу увагу. 

 Часто учні форсують звук, через  напруженість у голосовому 

апараті, що значно погіршує природність звучання, голос втрачає 

легкість, відчутні регістрові переходи. Учні, прагнучи наслідувати 

дорослий голос або при співі відкритим звуком, набувають шкідливої для 

вокаліста звички – співу форсованим і крикливим звуком, який шкодить 

гігієні дитячого голосу, призводить до деградації голосу. 

 Інколи у вокалістів спостерігається  млява робота голосових 

зв’язок, що пов’язано із використанням придихової атаки звуку. Я. Кушка 

дотримується думки, що такий тип атаки «дітям забороняється взагалі» 
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[8, с.113]. Основною ознакою використання дітьми придихової атаки є 

сиплість голосу, інтонаційна нестійкість, так звані «під’їзди». 

Профілактикою такого дефекту голосу є спів вправ на тверду атаку 

звуку, звертаючи особливу увагу на опору  звуку. Сиплість голосу може 

свідчити і про хвороби горла, також може проявлятися при надмірних 

навантаженнях голосу та у період мутаційних змін. Викладач, 

враховуючи вищенаведені причини, проводить заняття у щадному 

режимі. 

Не можемо оминути типи звуковедення  при знятті звуку, тобто у 

фазі terminus  (за Б. Асаф’євим). При поступовому зростанні гучності на 

cresc. звук знімається твердо, при  decres. – навпаки м’яко. Тобто, учні 

засвоюють навички як м’якої,  так і твердої атаки звуку. 

Дуже важливим є спів на опорі (уповільнений видих і збереження 

м’язової напруги у зоні нижніх ребер і діафрагми), завдяки чому 

знімається напруження з голосових зв’язків та гортані. Саме від співу на 

опорі  залежить тривалість та сила звуку, активна робота  грудного 

резонатора формує глибокий і тембрально насичений звук. 

Основний вокальний резонатор, який дає високочастотні обертони і 

вібрації якого розміщені в ділянці так званої «маски» – головний. 

Озвучується головний резонатор через спрямування звуку в уявну точку, 

яка розташована між бровами та створенням ефекту «купола». 

Часто у співаків-початківців спостерігається спів на затисненому 

горлі, коли звук не посилається у резонатори, такий спів називають 

відкритим або «білим звуком». З точки зору вокальної культури та 

естетики  академічного співу такий тип співу недопустимий. Для 

подолання цього недоліку корисно співати вправи на голосні «о» та «у», 

прагнучи максимально округлого звучання. 

Звуковедення обо вокалізація. Вокалізувати – означає співати на 

голосні, вільно зв’язувати звуки між собою. Н. Назаренко виділяє п’ять 
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основних способів звуковедення є portamento, legato, martellato, staccato, 

з придихом. З учнями-початківцями слід працювати над зв’язним типом 

звуковедення (legato), який є основою кантилени та співу bel canto. 

 Розпочинати роботу з вокалістом - початківцем потрібно  з  вправ 

на вокалізацію. Найбільш зручними для цього є  так звані примарні звуки 

діапазону дитячого голосу, які бере учень з природньою легкістю і без 

напруження. На початковому етапі, це, зазвичай, можуть бути кілька 

звуків у першій октаві. Такі дослідники як Є.Гребенюк, Д. Євтушенко, 

А.Калабін дотримуються концепції розвитку дитячого голосу саме з 

середини діапазону, тому зачіпати крайні нижні чи верхні звуки дитячого 

голосу не варто. 

Співоча дикція розпочинається саме з голосних звуків, викладач з 

учнем працює над злагодженістю звучання голосних, оскільки у 

початківців голосні звучать строкато, неоднорідно, що пов’язано із 

нестабільним положенням гортані.  Відпрацювання голосних звуків 

повинно постійно здійснюватися на уроках вокалу для досягнення 

округлого звуку, високої позиції і кантилени. Раціонально,  особливо на 

початковому використовувати різні фонеми.  Наприклад, фонеми 

«У», «О», «А» легше і простіше співаються у в и с х і д н і й 

послідовності, а «І», «Е», «И», навпаки, - в  и з х і д н і й. Відповідно, 

зручнішим є і використання співу LEGATO (плавного, зв’язного) та NON 

LEGATO (плавного, хоча й не зв’язного) у висхідному напрямку 

голосоведення на «У», «О», «А», а у низхідному - STACCATO (гостро, 

обривисто і коротко) на «І», «Е», «И».  

 Відпрацювання вправ на legato повинно бути перманентним в класі 

сольного співу, адже це базовий вокально-технічний навик, завдяки 

якому розвиваються й інші компоненти співу. 

 Виробленню навичок чіткої дикцій, в тому числі і вокальної у учнів 

може сприяти спів при трішки піднятих щоках (ніби на посмішці), тобто на 
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основі роботи м’язів вилиць та дихання. На уроках співу таких прийом 

відпрацьовується дещо у перебільшеній манері, дикція стає більш 

чіткою, звук яскравішим, з часом і вираз обличчя виконавця набуває 

рухливості та активності.  

Виховання вокаліста-початківця невід’ємно пов’язано із розвитком 

музичного слуху. Музичний слух – це совість голосу, і тяжко тому голосу, 

у якого погана совість [5, с.5]. 

Основою точного відтворення звуку голосом є  інтонація. 
Інтонаційний слух  – є одним з важливих компонентів музичних 

здібностей. Його основною властивістю є здатність сприйняття, 

запам’ятовування та відтворення  звуків різної висоти. 

Психофізіологічною основою інтонаційного слуху є утворення рефлексів  

на звуковисотність як при слуховому сприйнятті, так і при вокальному 

відтворенні [3, с.53].  Важливість інтонації у вокальному мистецтві 

підкреслює В.Багрунов, даючи визначення – це усвідомлений спів» [2, с. 

142]. 

Для розвитку музичного слуху, покращення координації між слухом і 

голосом, розширення діапазону голосу, підготовки голосового апарату до 

співу необхідно використовувати невеликі вправи-поспівки. Самі вправи 

треба розпочинати з примарної зони на одній ноті, вокалізуючи на legato  

склади «мі-ме-ма-мо-му»  та рухатися по півтонам вгору та вниз. Можна 

застосовувати поспівку в діапазоні терції (низхідна в.3. з мелодичним 

заповненням), рухаючись секвенціями вгору. Зручними є поспівки в 

діапазоні квінти з пощаблевим заповненням (висхідним та нихзідним). 

Для зручності можна підстваляти словосполучення «ось іду я вгору» , 

«ось іду я вниз» тощо.   

Після засвоєння інтонування інтервалу терції можна у поспівках 

комбінувати низхідний рух по мажорному тризвуку  та з домінанти 

поступово рухатися вниз до тоніки. Цю поспівку теж співати як 



Paradigm of knowledge № 2(40), 2020 
 

 

 122

снеквенцію. В залежності від технічних завдань поспівки можна співати 

не лише на легато, але й іншими способами звуковедення ( штрихами). 

У вокалістів - початківців необхідно випрацьовувати навички 

правильного інтонування, що тісно пов’язано із слуховими відчуттями 

учнями ладу, ладових зв’язків. Першим етапом є тональне (ладове) 

настроювання  учня, під час якого учень повинен відчути тоніку  і на 

основі внутрішнього слуху знайти свій звук з акорду. Якщо виникає 

складність, потрібно заграти тонічний тризвук у мелодичному звучанні. 

Між усвідомленням тоніки і початком виконання твору повинна бути 

невелика пауза, щоби учень зорієнтувався і правильно відтворив 

голосом початок твору. Рекомендується неодноразово відпрацьовувати 

момент настройки, вступу та виконання кількох тактів твору.  Сприйняття 

учнем тоніки поступово буде більш стабільним, що дасть змогу за  

тонікою проспівати тризвук внутрішнім слухом та  найти щабель з якого 

починається виконуваний твір. 

Початкові вокальні вправи повинні ґрунтуватися на простеньких 

мелодіях, побудованих на одній висоті. 

 
 При інтонуванні  кількох нот на одному звуці спостерігається 

зниження інтонації, що пов’язано із недостатньою увагою учня при співі, 

а також із комбінацією фонем, вимова яких потребує зміни 

артикуляційного положення. Для дотримання чистоти інтонації на одній 

висоті учневі доцільно пояснювати, що кожен наступний звук 

виконується із відчуттям, ніби підвищення. 
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Поступово викладачем підбираються до роботи вокальні твори, 

спрямовані на розширення учнівського вокального діапазону. Можна 

закріплювати інтонацію стрибка на секунді та терції, поступово 

розширюючи діапазон до тетрахорду, квінти і октави. 

 

 
 

 
Основною формою роботи над технічними труднощами в класі 

сольного співу є вокаліз. На початковому етапі навчання вивчення 

вокалізів особливо доцільне, оскільки дозволяє зосередити увагу на 

виробленні засвоєнні головних співацьких навичок від володіння якими 

залежить подальший розвиток вокаліста. Обираючи вокаліз для учня 

викладач аналізує музичний матеріал: мелодичну лінію, маштабно-

тематичні структури (мотиви, фрази, речення, період тощо), тональний 
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план (модуляції, відхилення, хроматизми), ритмічні особливості, 

діапазон, вокальні прийоми, на які спрямований вокаліз. 

У роботі з учнями - початківцями можна використовувати вокалізи                    

Ф. Абта, І. Францескевич, О. Вороніної, І. Вілінської, В. Тоічкіна, Ю. 

Сердюк. Розглянемо кілька вокалізів зазначених авторів та подамо 

методичні рекомендації до їх  виконання учнями. У вокалізі №1 Ф. Абта 

мелодія побудована на плавних мелодійних зворотах в межах октави, 

фразування по два такти, зручна теситура, спів на legato, для 

формування сферичності звуку, вокаліз раціонально виконувати на 

голосні «а», «о».  орієнтовної складності є вокалізи Ф. Абта №№ 2,3, 5, 

6,16. 

Цікавий вокаліз  І. Францескевич «Гра», виконання якого вимагає 

твердої атаки звуку, комбінація legato та staccato, інтонаційні стрибки на 

м.3.та ч.5., інструментальний супровід в унісон дублює вокальні партію. 

Вокаліз №22 О. Вороніна, О. Вороніної  написаний в діапазоні ч.5. 

з повтореннями однакових  речень, фразування вже по чотири такти 

(для економного розподілу повітря), фактура супроводу танцювального 

характеру без підтримки мелодичної лінії, що вимагає інтонаційної 

уважності учня, рухливий темп твору сприяє розвитку гнучкості голосу. 

Вокаліз №12 І. Вілінської  є зручним для кантиленного співу, 

поступового розширення діапазону та досягнення високої позиції 

звучання.  Фортепіанний супровід здійснює лише гармонічну підтримку 

вокальної лінії. Вокаліз виконується на mormorando для навику 

спрямування звуку в резонатори. Виконання вокалізу також можливе з 

вокалізацією чи сольфеджуванням. 
Вокаліз №2 В. Тоічкіна, Ю. Сердюк спрямований на розвиток співу 

на legato, основну увагу  треба приділяти рівному звучанню довгих 

звуків, чистоті інтонування інтервалу квінти. Вокаліз допомагає оволодіти 

технікою виконання різних динамічних відтінків p, mp, mf, f. 
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Робота над музичним твором з учнем-початківцем розпочинається з 

аналізу нотного тексту мелодії (визначення напрямку руху мелодії, тип 

руху: поступовий, стрибкоподібний тощо), визначення тональності твору 

(мажор, види мінору: натуральний, гармонічний, мелодичний), основних 

ритмічних тривалостей.  

Важливим є метроритмічний аспект вокального твору, адже учень- 

початківець повинен відчути пульсацію долей, співвідношення 

тривалостей і відтворити ритмічний малюнок твору. При роботі з учнем 

над ритмом твору рекомендується ритмічний малюнок твору 

відтворювати із рахунком таким чином, щоби довгі тривалості плескати 

обома руками на стіл, а короткі тривалості – у долонях. Після того 

підставляти слова пісні і плескати її в ритмі для кращого засвоєння 

учнем. 

Разом з тим потрібно ретельно працювати з учнем над вербальним 

текстом вокального твору, розбираючи логічні акценти, фразування, 

дотримуватись чіткості дикції, досягаючи ясності та зрозумілості у 

відтворюваному тексті. Головну роль тут відіграють приголосні звуки 

[11,с.83]. З цим важко не погодитись, адже у приголосних звуків 

напружена артикуляція і саме вони є носієм основного змісту тексту. 

Часто при нечіткій дикції приголосних звуків при співі  вокаліста важко 

розібрати слова. 

Одним з аспектів навчання учня-вокаліста є вміння слухати 

акомпанемент, відчувати партію фортепіано і органічно поєднувати із 

вокальною партією. Вокалістам краще роздруковувати твори для 

вивчення з партією фортепіано. При цьому викладач пояснює учневі 

музичні терміни, знаки (темпові позначення, динамічні відтінки, штрихи 

тощо), які зустрічаються у творі. Учень матиме змогу набувати навичок 

слідкування  по нотах, якщо викладач ілюструватиме  твори у супроводі 
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концертмейстера. Таким чином, учень-початківець опанує і сприймає 

твір, що вивчається, більш цілісно та усвідомлено. 

Учні-початківці не завжди мають добру музичну пам’ять, зокрема, і 

звуковисотну. Невпевнено знаючи мелодію твору, учень вдома співає  

твір без супроводу, не тримає стрій, робить помилки в мелодиці, навіть 

з’являються окремі ноти з фальшивою інтонацією. Викладач обов’язково  

звертає увагу на закріплення правильного варіанту твору, наголошуючи 

учневі, щоби не співав безконтрольно. Для учнів початківців 

самоконтроль дуже складно дається. Якщо учень володіє 

елементарними навиками гри фортепіано або отримує в навчальному 

закладі дисципліну «загальне фортепіано», можна звернутися за 

допомогою до викладача, щоби вивчив вокальну партію з учнем на 

фортепіано. Таким чином учень зможе підіграти собі мелодію самостійно 

та інтонувати ( співати) при цьому в унісон. 

 Кожен твір, який вивчається учнем, має певні інтонаційні та технічні 

труднощі.  Кожна мелодія має свій інтервальний склад, який відображає 

характер та образ музики. Відповідно до цього Б. Асаф'євим поняття 

інтервал трактується як – точний показник емоційно-смислової якості 

інтонації [1,с.355]. Інтервал є носієм семантичного змісту: відомі інтонації 

скорботи (ламенто) м.2., висхідна мелодична ч.4. – заклична інтонація, 

терція є часто носієм ладовості (в.3. – мажорний нахил, м.3. –  мінорний 

нахил), відома шопенівська домінанта з секстою тощо. 

 Інтонування інтервалів дуже важливий аспект виконавської 

діяльності вокаліста. Немає конкретного та однозначного «рецепта» 

сольфеджування інтерваліки. Якщо співається висхідна мажорна гама, 

то великі секунди повинні співатись наче на підвищеному інтонуванні, 

малі секунди – навпаки, при співі низхідної мажорної гами півтони (тобто 

малі секунди)  інтонуються дещо підвищено, гостріше, великі секунди – 

навпаки, з нахилом до пониження. Спів гармонічного та мелодичного 
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мінору вимагає уваги підвищених VI, VII ступенів вгору (співається із 

потягом до підвищення), при русі вниз натурального мажору, зазначені 

ступені співаються з спрямуванням до пониження. 

 Основою інтонування інтервалів є слухове відчуття різниці тону та 

півтону (відповідно великих та малих секунд), при висхідному інтонуванні 

малих інтервалів (секунда, терція, секста, септима) вершина інтервалу 

співається з відчуттям пониження. Низхідне інтонування зазначених 

інтервалів здійснюється з тенденцією до підвищення нижнього звуку. 

 Чисті інтервали (прима, кварта, квінта, октава) інтонуються 

максимально стабільно, стійко як основа, так і вершина інтервалу. Спів 

великих інтервалів вгору вимагає озвучувати вершину інтервалу у 

напрямі підвищення. Низхідне інтонування великих інтервалів вимагає 

співати нижній звук якомога нижче. 

 У збірках вокалізів таких авторів як Г. Панофка, Л. Алунц, Н. Воккаі  

є зразки, призначені для інтонування конкретного інтервалу, які є дуже 

корисним інструктивним матеріалом для вокалістів-початківців. 

Висновки. Початковий етап  навчання – є важливим періодом у 

кожного учня. Успішний розвиток вокаліста залежить від майстерності 

викладача, який враховує індивідуальні, психофізіологічні, музично-

виконавські здібності учня.  

Формування та засвоєння учнями вокально-технічних навичок 

відбувається за принципом послідовності, систематичності, доступності 

та наочності. Опанування учнями елементарних навичок вокального 

мистецтва відбувається впродовж перших трьох-чотирьох років 

навчання співу. Відповідно охоплюються перший та другий етапи (за Л. 

Дмитрієвим) оволодіння учнями  навичками співу.  

Для викладачів по класу сольного співу краще орієнтуватися  та 

координувати  свою  роботу з учнем над засвоєнням базових навичок 

співу за роками навчання. Так, на першому році навчання 
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розпочинається опанування учнем вільною співацькою поставою – 

правильне положення корпусу, голови, природність та невимушеність 

м’язів обличчя, шиї, артикуляційного апарату; учень набуває навичок 

співацького дихання: спочатку верхньореберного, поступово 

нижньореберного, вчиться  м’якої атаки звука, контролює чистоту 

інтонування у виконуваних творах. Учень має поняття про фразування, 

вміє брати дихання між музичними фразами, слухає інструментальний 

супровід та вчасно вступає. 

На другому році навчання відбувається закріплення та 

удосконалення вокально-співацьких навичок, ускладнюється мелодична 

лінія вокальних творів, тому особлива увага звертається на чистоту 

інтонування інтервалів, окремі речення та фрази вивчених творів учень 

співає без супроводу, удосконалюється вокальна дикція: чітко і виразно 

вимовляються голосні та приголосні звуки, учень відчуває характер 

твору, співає легким природнім голосом. 

На третьому році навчання  продовжується робота  над розвитком 

музичного слуху та удосконалюються набуті співацькі навички; 

відбувається розширення співочого діапазону, виконуються твори «a 

capella». 

Звичайно, що представлена хронологія завдань по набуттю учнями 

вокальних навичок є до певної міри умовною, адже вокальне 

виконавство є динамічним процесом. Хід набуття та удосконалення 

навичок співу учнем буде змінюватись та коригуватись відповідно до 

конкретної мети, музичного твору, його характеру, рівня здібностей учня 

та його віковому цензу.  

Разом з тим, викладач впродовж навчання учнів  діагностує 

характерні та нетипові неточності, які допускаються ними при оволодінні 

базовими навичками співу. Серед них: сиплість голосу, нерівність 

звучання, носовий призвук, заглиблений звук, неточна інтонація тощо. 
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Частково нами розкрито принципи та методи усунення певних 

недоліків учнівського співу.  Як свідчить досвід, помилки, які не були 

виправлені своєчасно, в подальшому перетворюються в стійкі дефекти, 

які вкрай важко виправити. 

Кожна людина  має свій голос, який притаманний тільки їй і 

постановка голосу або базові вокальні навички, набуті нею, повинні бути 

комфортними та реалізовуватись максимально природно. Для 

ефективного опанування учнями вокальних навичок важливо 

враховувати діапазон можливостей учня, підбирати зручну теситуру та 

тональність. Окреме місце посідає репертуар, який повинен відповідати 

віковому цензу учня, а також його виконавським можливостям, слід 

дбати і про різноманітність творів – дитячі пісні, вокалізи, українські 

народні пісні, твори композиторів – класиків, твори українських та 

сучасних композиторів. Орієнтовний репертуар для класу сольного співу 

в дитячих  музичних школах  поданий у Програмах, затверджених 

Державним методичним центром навчальних закладів культури і 

мистецтв. 

Успішна робота в класі сольного співу  реалізується при гарній, 

спокійній творчій атмосфері під час репетиційного процесу. Найкраще 

навчальну та репетиційну дисципліну  підтримувати шляхом мотивації 

учня, розкривати  сильні сторони учня  і допомагати у подоланні 

навчальних труднощів. Весь навчальний процес повинен містити  

інструктивні вправи, під час яких викладач  пояснює, ставить вимоги, при 

роботі з художнім матеріалом вже необхідно створити емоційно-творче 

піднесення. Часто технічні та вокальні складності пов’язані із психо-

фізіологічним особливостями учня, тому викладач повинен постійно 

працювати над виробленням в учня спокійного стану, почуття 

впевненості, витримки. Учень, якому вдається керувати своїми емоціями 

під час співу, має  міміку обличчя та жести  максимально природніми, 
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органічними. Такий стан співака відомий український педагог-вокаліст М. 

Микиша називаю «вокально-творчий спокій». Складне завдання  - 

спрямування психічної енергії на творчий процес музиканти 

професіонали інколи вирішують впродовж всього творчого шляху [13, 

с.14]. 

Актуальність проблематики постановки голосу на початковому етапі 

підтверджується досвідом, що правильне формування вокальних 

навичок є запорукою успішності співака 
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The article considers the stage method according to the genre "Circus 
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жанрів, мастер спорта з спортивної гімнастики. Специфические 

особенности в цирковых жанрах – «Силовая акробатика» / Киевская 

муниципальная академия эстрадного и циркового искусств, Украина, 

Киев. 

В статье рассмотрен сценический метод по жанру «Цирковая 

акробатика», техника «Силовая дуэтная акробатика» в контексте 

художественного образования циркового направления. 

Проанализированы  исследования в области цирковедения, указаны 

исторические сведения Киевской школы цирковой акробатики. 

Уточнено понятие "Силовая акробатика". Даны характеристики 

форм и техник по силовой и парной акробатике, для понимания их 
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специфики. Описаны упражнения по силовой акробатики для 

студентов жанра «Цирковая акробатика».  

Ключевые слова: цирковое искусство, цирковой жанр, силовая 

акробатика, цирковая акробатика, сценический метод. 

 
Formulation of the problem 
Clarification of the principle of building a system of teaching the circus 

genre - power pair acrobatics. 

The purpose of the article 
The purpose of the study is to determine the stages in the system of 

training and psycho-construction of knowledge transfer to young artists 

(students) in the specialization classes (circus acrobatics). Describe the 

simple to complex important exercises in power pair acrobatics, which are 

very important in the technique of teaching this circus genre and affect the 

professional competence of the performer in stage culture 

Analysis of research 
Such studies in the field of circus criticism as well as acrobatic 

pedagogy were conducted by such professional pedagogues and researchers 

as Belokhvostov Boris, Kashevarov Vladimir, Stetsenko Amatoliy. Their 

research concerned art methodology for acrobatics, scenic and technical 

props for circus acrobats on the arena and under the dome, as well as the 

processes of aesthetic realization of the artistic image in circus criticism. 

Statement of the main material 
Power acrobatics together, the task of which is to familiarize with the 

main acrobatic power pair exercises, after mastering which you can proceed 

to building various acrobatic combinations, since usually these exercises in 

sports and circus are not shown separately from each other, but connected to 

derivatives from them elements and are combined in acrobatic combinations. 

The size of this book does not allow to describe all the available options for 
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these combinations. Therefore, this task must be performed by either the 

director, who is the actors number, or the trainer, who prepares athletes for 

competitions. Based on this, only the basic exercises are described (Рыбаков 

М., 2006). 

1. Rack exit with pushing to the sides below. 

This exercise has two options. 

Light version (cutting), in which the top can’t have a stable press. 

Initial position. The lower part is behind the top, for emphasis, she puts 

her left foot forward and takes the top of the arms with her hands down along 

the seams. 

Execution. From the general tempo, the lower one lifts the upper one, 

which is pushed by feet from the floor, leaning on the lower arms and, 

grouping, raising the body, goes to the stand. The lower one raises the top 

almost straight hands up; when the upper part of the body rises, the lower 

part abruptly lowers the arms, bending them in the elbows to the position of 

the arms next to the shoulders (as if cutting off the arms) and at the same 

time squatting, facilitating this upper exit in the front immediately on straight 

arms. 

A difficult version in which the top should have a stable seal. 

Execution. From the same initial position as in the previous exercise, 

from the general tempo, the lower one raises the upper hand with straight 

hands (without cutting them); the upper one pushes the legs away from the 

floor, resting on the lower arms, and goes to the handstand, also on straight 

hands. 

2. Manual stand in the brush facing each other (front). 

Initial position. The lower and upper are located close to each other, 

holding hands (grasping the hand “Turn forward with support on your hands”). 

Execution. From the overall rate, the lower one pushes the upper upper 

stop; the upper part of the abutment on the lower bristle, grouping, is pressed 
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onto the straight arms in the handstand; fixing the stand, removing it, he holds 

the legs between his hands through the lower head (continues to hold it in 

straight hands), straightens, slides along his back and falls to the floor. 

3. Exit to the counter at the partner, bent, rising to the stop. 

Execution. From the initial position, standing one after the other (from 

above behind the bottom), holding the arms with the straight raised arms of 

the lower, upper, pulling the arms, sliding along the back of the lower, comes 

to a halt. Leaning forward with the help of a press through a horizontal 

balance, the top one goes to the stand. The bottom, when tightening the top 

creates resistance to its weight, raises the arms and slightly tilts the arms 

forward from the vertical position (Кашеваров В., 2018). 

4. The lower jerk of the upper, from the position of the stand on the 

head, on the floor to the stand of the brush in the brush (candle). 

Initial position. The top is on the head on the floor, resting on his arms. 

The bottom approaches it, takes it by the legs, rests on the head and takes 

the upper part of the arms (the hands of both partners are bent at the 

elbows). 

Execution. The bottom makes a deep squat, immediately straightens 

the legs, keeping the body in a straight position, and with his hands 

dramatically tightens the top to the chest. Then the bottom crouches again 

and undermines the arms with the hands (placing the brush in a horizontal 

position, which facilitates the upper rack) pulls the upper into the brush stand 

in the brush. After that, the lower aligns the legs, pushes or pushes the top up 

into straight arms and holds them under balance on the stand. 

The note. Having mastered this exercise, you must complicate it: 

holding the upper part in the rack in your hands on straight hands, lower, 

bending your arms, slightly bending the body, lowers it on the chest; the 

upper one also bends the arms and, being in a rack, contacts the breast from 

the bottom without changing the position of the rack. The lower one slowly 
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lowers the upper one down along its body until the upper part touches the 

floor with its head near the lower one (in the same movement, both of which 

are slowly, with their arms wrapped around their elbows). 

Then follows the previous exercise (Anatoly Stetsenko, 2018). 

5. Pulling the stand of the brush into the brush (cabriole). 

This exercise has two options. 

Easy version. 

Execution. From the initial position of the arm stand in the arm on the 

extended lower shoulders, descending from the stand, passes the legs 

between the hands and lowers to the floor in front of the lower ones, then 

pushes the legs again off the floor and groups.  

Bottom one with pushing the upper part off the floor helps its movement 

upwards along itself; at the moment of grouping, the upper one holds it and, 

by tilting the body forward and crouching, skips the upper one in the grouped 

position between its legs under itself with the expectation that the upper one 

should not touch the floor with the help of the head. With the reverse 

movement of the top (from under the legs) below, crouching pulls it in a 

folded position on the chest. When the lower one makes a jerk, the upper one 

pushes the legs out of the grouping into the rack, after which the lower one 

pushes the upper one, which is in the rack, into straight arms (Кашеваров В., 

2018). 

Complicated version. 

Initial position. Upper, stretched out, lies on his back on the floor, 

holding his arms outstretched behind his head. The lower one comes up 

behind the upper one and takes it by the hands (both arms are extended). 

Execution. Holding the hands, without stopping, the lower one goes to 

the upper belt (the upper one is lying between the lower legs), the upper one 

at this moment is grouped, tightly pulling the knees to the chest. The bottom, 

reaching the top of the belt, makes a deep squat and lifts the top from the 
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floor to his chest; simultaneously with the second squatting the bottom pulls 

him into a stand on straight arms.  

During the snatch on the chest, the position of the lower hands should 

be changed; the upper one at this moment unlinks vertically upwards and 

comes out in a rack. Denoting the stand on straight arms, both 

simultaneously bend the arms, and when the lower one lowers the top down, 

the latter is grouped. The lower one forces the fall of the upper one and, 

spreading his legs wide apart, crouching and tilting the body forward, lets the 

upper one back between the legs between his legs.  

During the reverse movement, the top bottom one crouches, again pulls 

the top one out onto its chest and pushes it into a stand on straight arms 

(Anatoly Stetsenko, 2018). 

Conclusions 

Thus, the systematic and precise adherence to methodological 

principles in power acrobatics, greetings to the best results of circus 

acrobatics (bachelor's and bachelor’s, master’s degrees) in show programs of 

world famous circus companies, thus indicating the high professional level of 

the Kyiv Municipal Academy, variety and circus arts. 
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