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І. ECONOMICAL AND TECHNICAL SCIENCES  
 

DOI 10.26886/2414-634X.6(25)2018.1 
UDC: 658.6 

THE MARKETING COMPLEX OF HIGHER EDUCATION IN THE 
EDUCATIONAL MARKET 

I. O. Deineha, PhD in Economical Sciences 
Rivne State Humanitarian University, Ukraine, Rivne 

 
In a modern information society based on knowledge, education 

becomes a strategic element of sustainable economic growth. The 
development of human capital and adaptation of its preparation to the 
existing requirements of the labor market require large investments both in 
the formal education system and in individual training. Under these 
conditions, training structures should actively respond to external 
challenges, demonstrating significant flexibility and openness. 
Implementation of marketing concepts and strategies in the activities of 
educational organizations should promote the development of the market 
of educational services and increase their quality. The provision of 
educational services to the consumer that best meet his requirements and 
expectations can be ensured through the preventive identification of the 
needs of consumers of educational services and the motives of their 
behavior, as well as the complex implementation of the concept of higher 
education institutions based on the client 

Key words: educational service, needs of higher education provider, 
three-level essence of educational service, marketing policy, price policy, 
material environment, educational process, personnel 

 кандидат економічних наук, Дейнега І. О.  Комплекс 
маркетингу закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг / 
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна, Рівне 

У сучасному інформаційному суспільстві, основаному на 
знаннях, освіта стає стратегічним елементом сталого 
економічного зростання. Розвиток людського капіталу та 
адаптація його підготовки до існуючих вимог ринку праці 
потребують великих інвестицій як у формальну систему освіти, 
так і в індивідуальне навчання. За таких умов навчальні структури 
мають активно реагувати на зовнішні виклики, демонструючи 
значні гнучкість та відкритість. Реалізація маркетингових 
концепцій та стратегій у діяльності навчальних організацій 
повинна сприяти розвитку ринку освітніх послуг та підвищенню 
рівня їх якості. Пропонування споживачеві освітніх послуг, які 
максимально відповідатимуть його вимогам та очікуванням, може 
бути забезпечено за рахунок превентивного ідентифікування 
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потреб споживачів освітніх послуг та мотивів їх поведінки, а також 
комплексної реалізації закладами вищої освіти орієнтованої на 
клієнта концепції.  

Ключові слова: освітня послуга, потреби здобувача вищої 
освіти, трирівнева сутність освітньої послуги, збутова політика, 
цінова політика, матеріальне оточення, освітній процес, персонал  

 
Постановка проблеми. Реалізація вектору розвитку економіки 

України в напрямку євроінтеграції потребує значних якісних змін у 
стратегічних підходах до здійснення виробничої та господарської 
діяльності вітчизняними організаціями. Стосується це і освітніх 
закладів, які відчули на собі підвищені вимоги споживачів до послуг, 
які ними надаються. За перспективи динамічного зменшення місткості 
ринку освітніх послуг закладів вищої освіти (ЗВО) доцільним є 
впровадження у їх діяльність ринкових підходів та принципів роботи з 
клієнтами, тобто  реалізацію ними маркетингової концепції. 
Використання клієнтоорієнтованого підходу, що базується на ній, у 
діяльності ЗВО дозволяє розглядати здобувача вищої освіти як 
клієнта, всі потреби якого повинні бути максимально задоволені.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями  
маркетингової діяльності ЗВО в цілому та окремих її складових 
займались О. Кратт [1], Т. Оболенська [2], М.Окландер [3],  С. 
Семенюк [4], О. Тєлєтов  [5], О.Хоменко [6]  та інші. Одночасно 
залишаються не повністю з’ясованими питання стосовно 
структурування потреб здобувача вищої освіти та комплексне 
оцінювання рівня реалізації комплексу маркетингу ЗВО. 

Цілі статті. Метою написання публікації є конкретизація потреб 
споживача освітніх послуг, а також специфіки реалізації складових 
комплексу маркетингу ЗВО. 

Результати дослідження. Пропонування споживачеві освітньої 
послуги, яка максимально відповідатиме його вимогам та 
очікуванням, може бути забезпечено за рахунок превентивного 
ідентифікування потреб споживачів освітніх послуг та мотивів їх 
поведінки  (рис. 1).  

Сучасні дослідники поведінки споживачів слушно зазначають, що 
«людина – не машина, і від неї неможливо чекати однозначного 
реагування. Тому треба враховувати її мотивацію, сприйняття, 
засвоєння інформації, вироблення певних переконань та ставлення 
до покупки» [8]. Для ринку послуг такий підхід є найбільш актуальним, 
що обумовлено специфічними характеристиками послуги як товару 
(мінливість якості, неосяжність, не можливість відокремлення від 
джерела тощо). При формуванні потреби на освітні послуги із усієї 
сукупності послуг психологічні фактори впливають чи не найбільшою 
мірою, оскільки оцінити якість таких послуг через результат можливо 
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лише через багато років потому (для ринку послуг ЗВО не менше 
чотирьох), що значно пролонговує оцінювання  їх якості в часі. 

 

 
 

Рис. 1. Структурування потреб здобувача вищої освіти* 
* власне напрацювання з врахуванням[7] 

 
Складність оцінювання потреб ринку освітніх послуг полягає ще й 

у тому, що на їх формування впливає декілька груп споживачів, які 
фактично  (реально чи потенційно) формують «купівельний центр», 
приймаючи конкретні фінансові рішення: які будуть оплачувати 
навчання (батьки, інші спонсори),  яка буде безпосередньо 
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отримувати послугу (абітурієнт), а також які в майбутньому 
тестуватимуть якість отриманої освітньої послуги (працедавці). 

Різні учасники «купівельного центру» освітньої послуги мають 
взаємний вплив один на одного. Їх взаємодія часто характеризується 
протиріччями, що відображають резонанс взаємних очікувань. До 
найбільш виражених протиріч можна віднести: дисонанс між 
бажаннями спонсорів та думками абітурієнтів; реальний стан речей у 
ЗВО та уявлення потенційних здобувачів вищої освіти про них; вимоги 
працедавців і очікування випускників; стандарти освіти та вимоги 
ринку праці; дисонанс попиту на освітні послуги зі сторони абітурієнтів 
і попиту на конкретні професійні позиції ринку праці. 

Ідентифікування чинників впливу на поведінку споживачів освітніх 
послуг дає змогу виокремити фактори, притаманні споживачам під час 
придбання саме освітньої послуги; зрозуміти специфіку освітніх 
послуг та характеристики споживачів, які здійснюють їх придбання; 
враховувати їх під час проведення маркетингових досліджень та 
аналізу особливостей споживачів освітніх послуг; розробляти моделі 
формування поведінки споживачів із врахуванням комплексу 
наведених факторів впливу тощо [9]. 

Традиційно комплекс маркетингу включає такі елементи, товар, 
ціна, просування та стимулювання, проте найбільш прийнятною 
концепцією розширеного комплексу маркетингу є концепція «7р», 
запропонована Бітнер. Крім традиційних «4р» вона включала: 
матеріальне оточення, в якому надається послуга; всіх людей, у 
присутності яких надається послуга, включаючи персонал та інших 
споживачів; всі процедури, механізми, види діяльності, необхідні для 
здійснення послуги [10, с. 70]. 

Важливим першочерговим завданням, що постає перед 
маркетологами, є ідентифікування змісту і структури продукту, який 
буде пропонуватись ринку. Основним результатом діяльності освітніх 
організації, які вони пропонують на ринку споживачам, є сформовані 
згідно вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
освітні послуги.  

При оцінюванні основних рівнів освітньої послуги (рис. 2) його 
«ядром» виступає засвоєння загальних (наприклад, здатність і 
готовність до особистого розвитку, бажання досягати успіху, вміння 
аргументувати власну позицію, здатність адаптуватися до нових 
ситуацій у професійній діяльності тощо) та фахових (наприклад 
стосовно спеціальності 075 «Маркетинг», здатність формувати цінову 
та комунікаційну політику, ефективну брендингову та збутову 
діяльність підприємства на засадах маркетингу тощо) компетенцій 
освітньо-професійної програми.  
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Таблиця 1 
«Ядро» освітньої послуги  по здобуттю спеціальності 075 

«Маркетинг»*  
Компетентніс
ть 

Зміст 

Інтегральна  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у галузі маркетингової діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.  

Загальні  1. Здатність і готовність до особистого розвитку, 
бажання досягати успіху. 
2. Здатність до роботи в команді та співробітництва. 
3. Вміння аргументувати власну позицію. 
4. Здатність застосовувати знання на практиці. 
5. Навички та уміння, набуті у результаті дослідницької 
роботи. 
6. Вміння виявляти  та вирішувати проблеми, генерувати 
нові ідеї (креативність). 
7. Здатність діяти на основі етичних міркувань, 
соціально відповідально і свідомо. 
8. Планування і управління проектами. 
9. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур. 
10. Здатність адаптуватися до нових ситуацій у 
професійній діяльності. 
11. Навички використання інформаційно-
комунікаційних технологій для пошуку, оброблення,  
аналізу  інформації з різних джерел та прийняття 
рішень. 
12. Здатність спілкуватися державною та іноземною 
мовами як усно, так і письмово на рівні професійного 
спілкування з предмету основної діяльності. 
13. Здатність працювати в міжнародному середовищі.  

Фахові  1. Здатність демонструвати розуміння основ та історії 
розвитку теорії маркетингу.  
2. Вміння обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій маркетингу, у тому числі у 
відповідності до міжнародних стандартів. 
3. Здатність організовувати та здійснювати збір 
аналітичної вихідної інформації для проведення аналізу 
ринку, здійснювати аналіз стану ринку та його 
прогнозування. 
4. Здатність формувати цінову політику підприємства на 
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засадах маркетингу. 
5. Здатність формувати комунікаційну політику 
підприємства на засадах маркетингу. 
6. Вміння формувати і здійснювати ефективну 
брендингову та збутову діяльність. 
7. Вміння визначати критерії вибору цільового ринку. 
8. Здатність до проектування та реалізації  
маркетингових заходів, спрямованих на забезпечення 
ефективності діяльності підприємств та установ. 
9. Здатність до удосконалення організаційної структури 
підприємства. 
10. Здатність оцінювати вплив чинників зовнішнього і 
внутрішнього середовища на функціонування 
підприємств та організацій. 
11. Вміння формувати інформаційне середовище 
щодо асортименту і якості товарів, правового поля 
здійснення основної та маркетингової діяльності. 
12. Вміння будувати ефективну систему 
інформаційних ресурсів, необхідну для аналізу, 
прогнозування, програмування та формування 
інформаційно-правової основи прийняття управлінських 
рішень у галузі професійної діяльності. 
13. Здатність обґрунтовувати програму маркетингової 
діяльності підприємства. 
14. Здатність обґрунтовувати, презентувати і 
реалізовувати результати досліджень.  

* напрацювання власне на підставі [11] 
 
Якісні характеристики освітньої послуги, включаючи кваліфікацію 

персоналу, ціну освітньої послуги тощо становлять його другий 
рівень. Всі додаткові послуги, що включають можливість академічної 
мобільності (мовного стажування, проходження навчальної практики 
за кордоном, участь у міжнародних наукових проектах під час 
навчання, навчання за програмою «подвійного диплому»), реалізації 
творчого (участь у культурному, соціальному тощо житті ЗВО), 
наукового та науково-дослідного (участь у науково-дослідних, 
дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, 
виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації), 
спортивного потенціалу здобувача вищої освіти тощо є третім рівнем 
освітньої послуги, тобто становить її «підкріплення», формуючи 
додаткові конкурентні переваги такої послуги на ринку освітніх послуг 
ЗВО. 
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 Рис. 2 – Трирівнева сутність освітньої послуги ЗВО* 
*Власне напрацювання 

 
В цілому всі послуги мають чотири основні характеристики, що 

відрізняють їх від матеріальних товарів і котрі необхідно враховувати 
при розробці маркетингових програм: невідчутність (неможливість 
продемонструвати послугу до її придбання), невіддільність 
(неможливість відокремити послугу від її джерела), непостійність 
якості (якість послуги може змінюватися залежно від того, хто, коли, 
де та як її надає), недовговічність (неможливість складування послуги 
з метою подальшого перепродажу або використання), відсутність 
власності (споживач послуги має до неї доступ протягом обмеженого 
проміжку часу) [12,  с. 749-753]. 

На ринку освітніх послуг переважна більшість результатів 
діяльності його суб’єктів виражається у вигляді послуг. Освітні послуги 
мають ті ж базові характеристики, що й інші їх види, проте присутні 
також і певні специфічні особливості.  Проаналізуємо найбільш 
характерні властивості послуг стосовно освітньої діяльності.  

1. Невідчутність (service intangibility). Якщо традиційний 
матеріальний товар можна зважити, виміряти, дізнатися його хімічний 
склад тощо, то послуга як діяльність не може бути заздалегідь, до її 
здійснення, реально представлена, «відчута» споживачем. Все це 
має відношення і до освітніх послуг, якість яких складно оцінити 
навіть у процесі їх надання, оскільки остаточна оцінка освітніх послуг, 
наприклад вищої школи, буде сформована ринком праці 
опосередковано у вигляді позитивного (негативного) рішення 
власників підприємств взяти молодого спеціаліста на роботу та 
призначити йому достойну платню. Пролонгованою в часі є й оцінка 

І рівень– товар за задумом 
Засвоєння загальних та фахових компетенцій освітньо-професійної програми 

ІІ рівень – товар у реальному втіленні 
Матеріальні складові: 1. Ціна; 2. Якісні характеристики: раціональність 
асортименту, кваліфікація персоналу, організаційна доступність послуг; 
Нематеріальні складові: 1. Бренд (комунікації);  
2. Репутація та імідж освітньої організації (надійність послуги)  

ІІІ рівень – товар із підкріпленням 
Матеріальні складові: 1. Додаткові послуги; 2. Умови розрахунків 
Нематеріальні складові: Очікування споживача стосовно освітньої послуги 
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якості послуг і в дошкільній, шкільній ланках, кожна з яких формує 
кінцевий продукт (випускника) протягом багатьох років та орієнтована 
на різні результати. 

 На цей рахунок вдало висловився вітчизняний науковець 
О.Кратт: «факт одержання послуги свідчить про вдоволену потребу. У 
цьому відношенні послуги вищої школи є винятком, оскільки 
одержання диплома про вищу освіту ще не гарантує, що потреби 
індивідуума задоволено. Якщо одержані знання не будуть затребувані 
як у суспільно корисній діяльності, так і у процесі життєдіяльності 
індивідуума, то, з визначеним ступенем умовності, можна вважати, 
що потреби у послугах вищої школи не задоволені». Саме тому 
О.Кратт виділяє таку рису освітніх послуг як «віртуальне 
задоволення» [1, с. 95]. 

Зазначене значно підвищує ступінь споживчого ризику. Прагнучи 
його знизити, потенційні абітурієнти та (або) їх родичі намагаються 
різними способами «скласти враження» про освітній заклад та його 
послуги, враховуючи при цьому думки знайомих, які користувались 
його послугами; користуючись проспектами, наочно ілюструють і 
описують якісь етапи і технології здійснення послуги; оцінюючи 
репутацію освітніх закладів, що надають дану послугу, зовнішній 
вигляд, рівень кваліфікації  працівників тощо. Все це робиться 
переважно інтуїтивно, без формування чітко визначеного алгоритму 
отримання інформації про освітні послуги для максимального точного 
оцінювання їх якості. Тим більше, що погано виконану послугу 
практично неможливо виправити. У цьому полягає принципова 
відмінність, яка відрізняє послугу від роботи. Останню (не завжди, але 
частіше) можна переробити, виправити (наприклад, різні ремонтні, 
будівельні роботи). Послугу ж, зокрема і освітню послугу теж, 
«переробити» не можливо. Виправити ситуацію можна лише 
отримавши аналогічну (або іншу) освітню послугу в іншому освітньому 
закладі. 

Таким чином, освітньому закладу, у зв’язку з такою 
характеристикою послуги, складно повноцінно представити клієнтам 
свій товар, а також ще складніше пояснити їм, за що вони платять 
гроші. Тому для того, щоб, наприклад, підвищити відчутність своєї 
послуги секретар приймальної комісії може не тільки розповісти 
абітурієнтам про спеціальності, але також і те, як цікаво відпочивають 
студенти, які сучасні навчальні дисципліни вони будуть вивчати тощо. 
Важливо також загострити увагу на вигодах від послуг (наприклад, 
можна розповісти як чудово влаштовуються випускники університету). 
Фахівці рекомендують також залучати до пропаганди своєї послуги 
яку-небудь знаменитість, артистів, ведучих радіо і телебачення. В 
якості «зірок» можуть виступати і випускники освітнього закладу 
різних років, що досягли значних успіхів у кар’єрі.  
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2. Невіддільність послуг від їх джерела. Ця властивість послуги 
об'єктивно випливає з її трактування як діяльності, що передбачає, як 
правило, при замовленні і здійсненні послуги взаємодію виробника і 
споживача послуги, навіть якщо в ролі першого виступає машина 
(наприклад, отримання грошей за допомогою банкомату тощо). 

Вказана властивість послуги може бути, в свою чергу, 
«розгорнута» в ряді більш конкретних характеристик, що опубліковані 
в роботах останніх років, особливо вітчизняних авторів, виділяються 
як самостійні властивості послуги, її характерні риси: a) інтерактивний 
характер процесу надання послуги. Виражається в тому, що при 
наданні більшості послуг споживач приймає або безпосередню участь 
(наприклад, освітні, медичні, косметологічні послуги тощо), без чого 
здійснення подібних послуг взагалі неможливе, або ж приймає участь 
«дискретно» - під час замовлення (обумовлюючи свої побажання, 
вимоги) і приймання (наприклад, послуги автосервісу). 
б) як правило, спостерігається збіг виробництва і споживання послуги 
в часі і просторі. 

Оскільки послуга невіддільна від свого джерела і саме тому, на 
відміну від матеріальних товарів, її не можна зробити про запас. 
Надати послугу можна тоді, коли надходить замовлення або 
з'являється клієнт. З цієї точки зору виробництво і споживання послуг 
нерозривні: продаж квитків в кінотеатрі від касира, медичні послуги. 

О. Кратт звертає увагу на те, що розкриваючи таку властивість 
послуги як невіддільність, «одні автори звертають увагу на такий її 
аспект, як невіддільність від джерела, у той час як інші говорять про 
невіддільність від споживача» [1, с. 80]. Для освітніх послуг 
характерною є «невіддільність з двох боків, як від продуцента, так і 
від споживача», що обумовлено тим, що з одного боку освітня послуга 
«не має самостійного буття», тобто не можлива без її джерела, а з 
іншого – «процес надання освітньої послуги викладачем виступає 
одночасно початковим моментом їхнього споживання студентами, а 
виходить, невіддільна і від споживача» [1, с. 80]. 

3. Мінливість якості, або якісна невизначеність (service variability). 
Зазначена властивість послуги обумовлена специфікою процесу її 
надання та прямо залежить від того, хто, коли, де і як її надає. При 
цьому мають значення як об'єктивні чинники: професіоналізм 
виробника послуги; досконалість технології тощо, так і суб'єктивні - 
настрій працівника, який надає послугу, його вміння зрозуміти 
потреби клієнта, налагодити з ним взаємини. Фахівці одностайні в 
тому, що якість послуги дуже важко піддається контролю і 
сприймається клієнтами дуже суб'єктивно. Ті докази невідповідності 
якості необхідним параметрам, які зазвичай застосовують для 
матеріально-речових товарів (зважування, обмір, хімічний аналіз 
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тощо), до послуг, як правило, застосувати неможливо. Саме 
індивідуальність покупців передбачає і індивідуальність послуг.  

Іноді маркетингове рішення на зниження, зменшення мінливості 
послуг пов'язане з деякою механізацією. На ринку освітніх послуг в 
якості технічних засобів, що можуть замінити живе спілкування, можна 
розглядати застосування аудіо- відео навчання. Проте такий прийом 
можна застосувати не завжди і не скрізь, тому на сьогодні прийоми 
механізації на ринку освітніх послуг можуть застосовуватись швидше 
як доповнення до освітньої послуги, а не її замінник.   

Для зменшення мінливості послуг також застосовуються 
стандарти обслуговування, тобто комплекс обов'язкових для 
виконання правил обслуговування клієнтів. На ринку освітніх послуг 
управління їх якістю здійснюється централізовано Міністерством 
освіти і науки України, в першу чергу за допомогою проведення 
ліцензування та акредитації освітніх закладів. Як зазначається в ст. 18 
Закону України «Про освіту»: «Навчальні заклади незалежно від їх 
статусу і належності забезпечують якість освіти в обсязі вимог 
державних стандартів освіти», а також в ст. 15: «Державні стандарти 
освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та 
фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та 
освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форм 
одержання освіти…Відповідність освітніх послуг державним 
стандартам і вимогам визначається … шляхом ліцензування, 
інспектування, атестації та акредитації навчальних закладів у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України» [7]. 

Проте, слід зазначити, що такий адміністративний підхід 
ускладнює здійснення якісних змін у межах конкретних закладів 
освіти, заставляє кращі заклади рівнятись на «золоту середину», 
обмежує творчість та демократичні перетворення всередині таких 
закладів тощо, тобто штучно стримує розвиток вільної конкуренції на 
ринку освітніх послуг, «вирівнюючи і причісуючи»  всі освітні заклади 
певного рівня акредитації «під одну гребінку». Саме це, на думку 
авторів, є однією із причин того, що вітчизняні освітні заклади, в 
першу чергу це стосується вищої школи,  мало відомі у світі, 
переважно не конкурентоздатні на світовому ринку. 

Специфікою управління якістю освітніх послуг також є те, що в 
освітніх організаціях освітні послуги є результатами комунікацій, що 
виникають між викладачами (вчителями) та учнями (студентами). 
Хоча випадку з освітньою послугою такі комунікації швидше 
виглядають, як інформаційний супровід протікання окремих 
технологічних процесів в межах визначеного виробничого (освітнього) 
процесу. Адже сам процес навчання – це взаємодія, де кожний 
учасник впливає на результат. Наприклад, якщо учень (студент) не 
зацікавлений в отриманні знань, а відвідує заняття  через причини: 
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вимагають батьки, не має бажання працювати (краще байдикувати в 
аудиторії), «якщо не прийду—буду покараний» тощо, то процес 
комунікації не буде реалізований, якість освітньої послуги буде 
низька. Ідентичним буде результат освітньої комунікації, якщо 
вчитель (викладач) прийшов на заняття з наміром його «відбути», 
якщо він не може (не хоче, не вміє) зацікавити аудиторію, 
користується авторитарними методами впливу (вимагає тиші, 
беззаперечної покори тощо).  

4. Нездатність послуг до зберігання. Послугам більше, ніж 
матеріальним товарам властива сезонність, при чому вона може 
спостерігатись протягом доби, тижня, місяців року. З метою 
вирівнювання попиту на послуги їх продуценти формують привабливі 
пропозиції клієнтам, які захочуть отримати послуги «поза сезоном» 
(встановлення диференційованих цін, знижок; організація попередніх 
замовлень; введення в періоди пікового попиту альтернативи 
додаткових послуг; навчання персоналу поєднанню функцій тощо).  

Слід зазначити, що освітнім послугам така їх характеристика 
переважно не властива, адже навчальні процеси у всіх освітніх 
закладах здійснюються згідно планів, що узгоджуються Міністерством 
освіти і науки України. Винятком можуть бути позашкільні освітні 
заклади, які доповнюють освітній процес (освітні тури, курси тощо), 
попит на які може формуватись не залежно від навчальних планів і 
здійснюватись на протязі року.    

Цінова політика ЗВО тісно прив’язана до рішень КМУ України 
стосовно заробітної плати науково-педагогічного персоналу та 
мінімальної заробітної плати в країні, оскільки заробітна плата є 
головною складовою собівартості та, відповідно, ціни освітньої 
послуги, а також рішень МОН України стосовно вартості підготовки 
фахівців певного рівня вищої освіти за рахунок державного 
замовлення та квоти, що визначає його обсяг. Таким чином, ціна 
підготовки фахівців контрактної форми навчання державними ЗВО 
регламентована рішеннями державних органів влади  та є 
низькоеластичною стосовно реальних вимог ринку. Зниження рівня 
ціни на контрактну форму навчання до рівня ринкового, який нерідко 
нижче рівня беззбитковості (наприклад, у випадку некомплектних 
груп), потребує використання внутрішніх резервів ЗВО для часткової 
компенсації витрат на заробітну плату або інших поточних витрат. 

Враховуючи те, що державне фінансування, особливо по 
відношенню до регіональних ЗВО, щороку скорочується через 
зниження абсолютної чисельності здобувачів вищої освіти бюджетної 
форми навчання в цілому по країні (табл. 2) та пріоритетністю вибору 
більш здібними здобувачами ЗВО, розташованих у великих містах 
(Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса) перед ними стоїть складне 



Innovative Solutions In Modern Science № 6(25), 2018 
 

 16

завдання балансування між ринковою ціною та ціною, що формується 
під впливом рішень державних органів влади.     

Таблиця 2 
Структура здобувачів вищої освіти ЗВО 3-4 рівня акредитації за 

джерелами фінансування навчання*  
Джерело фінансування Навчальний рік 

2010/11 2013/14 2014/1
5 

2015/16 2016/1
7 

Державний бюджет, осіб 170616 147502 13419
4 

126839 12149
5 

% до загальної кількості 44,8 50,5 51,6 50,0 45,9 
Місцевий бюджет, осіб 3360 2615 2864 2776 3186 
% до загальної кількості 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 
Юридичні особи, осіб 941 763 765 651 492 
% до загальної кількості 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
Фізичні особи, осіб 206445 140767 12208

1 
122951 13927

5 
% до загальної кількості 54,1 48,3 47,0 48,6 52,7 
Прийнято на навчання 
разом 

381362 291647 25990
4 

253217 26444
8 

*[13, c. 17] 
 
Складові комплексу маркетингу просування та розподіл, пов’язані 

із налагодженням ефективного збуту освітніх послуг. Політика 
розподілу ЗВО характерна для більшості сервісних організацій, що 
застосовують при збуті своїх нематеріальних продуктів канал 
нульового рівня, тобто «виробник освітньої послуги-споживач». При 
побудові каналів розподілу освітньої організації для кращої взаємодії 
із кінцевим споживачем функції донесення інформації про ЗВО та 
залучення потенційних здобувачів вищої освіти безпосередньо в 
освітній процес можуть виконувати нечисленні посередники, зокрема 
центри зайнятості, біржі праці, рекрутингові організації тощо.  

Просування освітніх послуг може реалізовуватись як 
безпосередньо ЗВО, так і на умовах аутсорсингу сторонніми 
організаціями. Серед основних методів просування ЗВО застосовують 
як традиційні (наприклад, рекламу на радіо, телебаченні, друкованих 
засобах інформації, прямі комунікації (дні відкритих дверей, 
профорієнтаційні бесіди у місцях навчання потенційних здобувачів 
вищої освіти тощо)), так і сучасні (наприклад, маркетинг із вуст-у-
вуста через соціальні мережі та поширення інформації через сайт 
ЗВО). При формуванні програми стимулювання попиту на освітні 
послуги потрібно дотримуватися правила «стимулювання споживачів 
дуже важливе, але ці зусилля будуть марними, якщо не буде 
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звертатися увага на базисну проблему – якість… маркетинг … 
передбачає використання не окремих цілей, а взаємозв’язаного 
комплексу» [2, с.5]. Також потрібно враховувати специфіку освітньої 
діяльності ЗВО, зокрема його місце розташування, перелік 
спеціальностей тощо. Як слушно зазначає М. Окландер «комплекс 
заходів комунікативної політики вищого навчального заходу є 
індивідуальним, і кожна установа має сформувати специфічний 
комплекс, орієнтуючись на цільовий сегмент ринку» [3, с. 126]. 

Підсумкові дані стосовно реалізації складових комплексу 
маркетингу продукту «освітня послуга ЗВО» представлені в табл. 3. 

Таблиця 3  
Реалізація складових комплексу маркетингу продукту 

«освітня послуга ЗВО»*  
Складові 

комплексу 
маркетингу 

Рівень реалізації 
 

Продукт присутні всі три рівні продукту, третій рівень перебуває 
на етапі розвитку  

Ціна 

дуальний підхід: ціна навчання здобувача державної 
форми формується за методом «орієнтування на 
витрати», контрактників –   «орієнтування на 
конкурентів», базовою стратегією ціноутворення є 
«виживання на ринку»  

Просування 
(комунікації)  

переважно традиційні методи маркетингових комунікацій, 
переважно не налагоджена взаємодія через найбільш 
поширені серед молоді канали отримання інформації 
(наприклад, соціальні мережі та сайт ЗВО)   

Розподіл переважно канал нульового (надавач послуги-споживач), 
рідше 1 рівня (надавач послуги-посередник-споживач)  

Матеріальне 
оточення 

переважно застаріла матеріально-технічна база, низький 
рівень використання новітніх технологій    

Персонал  рівень кваліфікації відповідає ліцензії на право 
проведення освітньої діяльності, контролюється МОН  

Процес 
переважно традиційні методи надання освітніх послуг, 
незначна частка новітніх методів навчання із 
використанням он-лайн технологій  

* Власне напрацювання 
 
Зазначені розбіжні характеристики, особливості послуг роблять 

управління на ринку освітніх послуг більш складним завданням, ніж в 
інших галузях та сферах людської діяльності. Для успішної реалізації 
діяльності організацій на ринку освітніх послуг необхідно: 1) ретельно 
досліджувати поведінку клієнтів (абітурієнтів, їх родичів), їх 
побажання, потреби; 2) розробляти специфічні прийоми для 
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досягнення збалансованості попиту і пропозиції; 3) вивчати методи 
впливу на клієнтів.  

Таблиця 4  
Гарантована державою система забезпечення якості послуг 

вищої освіти*  
Система 
забезпечення 
якості 

Заходи, що реалізуються 

Внутрішня  1) визначення принципів та процедур забезпечення 
якості вищої освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду 
освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, 
науково-педагогічних і педагогічних працівників 
закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб; 
4) забезпечення підвищення кваліфікації 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу, у тому числі 
самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 
8) забезпечення дотримання академічної 
доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату; 
9) інші процедури і заходи. 

Зовнішня 1) забезпечення ефективності процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 
закладів вищої освіти та якості вищої освіти; 
2) забезпечення наявності системи проведення 
процедур зовнішнього забезпечення якості; 
3) забезпечення наявності оприлюднених критеріїв 
прийняття рішень відповідно до стандартів та 
рекомендацій забезпечення якості в Європейському 
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просторі вищої освіти; 
4) налагодження доступного і зрозумілого звітування; 
5) проведення періодичних перевірок діяльності 
систем забезпечення якості та механізмів роботи з 
отриманими рекомендаціями; 
6) інші процедури і заходи. 

*Власне напрацювання на підставі [7]  
 
 Враховуючи розглянуті вище характеристики послуг в цілому та 

освітніх послуг зокрема, а також законодавче регламентування їх суті 
та класифікації пропонуємо ідентифікувати такі основні  специфічні 
характеристики освітніх послуг, що відрізняють їх від інших послуг, 
представлених на ринку (табл. 5). 

Таблиця 5  
Заходи управлінського впливу на якість освітніх послуг (ОП)* 

 
Характеристики освітніх послуг Заходи 

1. Результат залежить як від 
бажання здобувача, так і від 
кваліфікації надавача ОП 

Ринок ОП потребує наявності та 
дотримання освітніх стандартів  

2. Від одного надавача ОП одну й 
ту ж саму послугу одночасно 
отримує багато людей, рівень 
сприйняття інформації якими 
залежатиме від їх тезаурусу, 
психоемоційних характеристик 
тощо   

Бажаним є створення «рівних» 
груп (принаймні за тезаурусом)  
 

3. Якість ОП ЗВО буде оцінена 
опосередковано через визнання 
суспільством цінності здобутих 
знань через можливість їх 
застосування у практичній 
діяльності організацій 

Для формування переліку 
спеціальностей і підбору 
навчальних дисциплін потрібне 
превентивне дослідження вимог 
ринку праці, а також моніторинг 
стану ринків праці та 
прогнозування їх розвитку 

4. Якість ОП дошкільних та 
загальних середніх закладів буде 
оцінена опосередковано через 
успішний вступ їх випускників до 
обраних освітніх закладів вищих 
рівнів 

Для підбору навчальних 
дисциплін потрібне превентивне 
дослідження вимог освітніх 
закладів вищих рівнів 

5. Якість окремо взятої ОП ЗВО 
не може бути однозначно оцінена 
відразу, а лише після закінчення 

Оскільки результати вивчення 
всіх дисциплін «зливаються» в 
єдиний результат (диплом), 



Innovative Solutions In Modern Science № 6(25), 2018 
 

 20

навчання, оскільки навчальний 
процес включає програму 
дисциплін, рівень знань з яких 
формує підсумковий (сумарний) 
результат підготовки випускника  

важко оцінити якість роботи 
окремих виконавців, що знижує 
рівень відповідальності останніх 
за результат та дієвість стимулів 
до покращення якості 
викладання. Відповідно 
необхідно проводити щорічну 
атестацію науково-педагогічних 
кадрів, що включатиме 
комплексне оцінювання їх 
професійної придатності   

6. Для ОП не властиві такі 
характеристики як недовговічність 
та відсутність власності, оскільки 
всі здобуті під час навчання 
знання можуть зберігатись в 
пам’яті отримувача протягом 
тривалого часу (можливо навіть 
все життя). Таким чином ОП 
матеріалізується в тезаурусі 
отримувача  

Опосередковано якість 
підготовки випускників ЗВО 
можна оцінити через їх здобутки 
у професійній сфері, загальних 
середніх закладів—показниками 
навчання у ЗВО, дошкільних— 
показниками навчання у 
загальних середніх закладах 

*Власне напрацювання 
 
 Висновки. Всі освітні послуги взаємопов’язані між собою, що 

вимагає формування постійного комунікативного зв’язку у ланцюгу 
«дошкільний заклад-загальний середній заклад-ЗВО-ринок праці». 
Його розрив принаймні в одній із ланок  призведе до викривлення, 
«асиметрії» інформації та збою у всьому освітньому процесі. При 
формуванні комплексу маркетингу ЗВО необхідно враховувати 
специфіку їх діяльності: 1) результатом є нематеріальний об’єкт – 
послуга, оцінювання якості якої пролонговане в часі та здійснюється 
третіми особами; 2) цільовою аудиторією рекламних зусиль ЗВО є не 
тільки споживачі послуги, але й спонсори і працедавці; 3) основні 
показники діяльності залежать від неконтрольованих ЗВО факторів 
(демографічних та політичних), що знижує еластичність їх рішень 
відносно ринкових умов; 4) недосконала матеріально-технічно база та 
в більшості випадків відсутність коштів на її оновлення 
перешкоджають впровадженню сучасних методів навчання (складова 
«процес»), та комунікування ЗВО з середовищем (складова 
«просування»).        
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A method of rationalizing the selection of a team for the 
communicative accompaniment of the PPP of projects implemented by the 
regional building cluster is proposed. The method is based on the 
application of a genetic algorithm, which allows simultaneous manipulation 
of many parameters and generate new solutions through the use of 
different operators. Unlike other optimization methods, genetic algorithms 
tend to analyze different areas of the decision space simultaneously and 
therefore more suited to finding new domains with the best values of the 
target function. Solving the task of forming a team for the implementation 
of innovative construction projects does not require a strict finding of the 
global optimum on the investigated parameter space - in the shortest time 
to find the best of acceptable, local solution. The sequencing of the 
implementation of the genetic algorithm is described. The special effect of 
the algorithm is determined by the ability to search for solutions through 
the "survival of the strongest alternative solutions" in uncertain fuzzy 
conditions. The procedure for finding the strongest alternative is 
described. 

Key words: construction company, public private partnership, genetic 
algorithm, innovation development, management tool, fuzzy conditions, 
uncertainty, strategic changes. 

кандидат технічних наук, Чуприна Ю. А. Інформаційно-
аналітичний супровід ДПП проектів, що реалізуються регіональним 
будівельним кластером/ Київський національний університет 
будівництва і архітектури, Україна, Київ 

Запропоновано метод раціоналізації підбору колективу для 
комунікативного супроводу ДПП проектів що реалізуються 
регіональним будівельним кластером. Метод ґрунтується на 
застосуванні генетичного алгоритму, що дозволяє одночасно 
маніпулювати багатьма параметрами і генерувати нові рішення за 
допомогою застосування різних операторів. На відміну від інших 
методів оптимізації генетичні алгоритми, як правило, аналізують 
різні області простору рішень одночасно і тому більш пристосовані 
до знаходження нових областей з найкращими значеннями цільової 
функції. Розв’язання задачі формування колективу для виконання 
інноваційних будівельних проектів не вимагає строгого 
знаходження глобального оптимуму на досліджуваному просторі 
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параметрів,- досить за короткий час знайти найкраще з 
прийнятних, локальне рішення. Описано послідовність виконання 
генетичного алгоритму. Особливий ефект алгоритму 
визначається здатністю здійснювати пошук рішень за рахунок 
"виживання найсильніших альтернативних рішень" в невизначених 
нечітких умовах. Описана процедура пошуку найсильнішої 
альтернативи. 

Ключові слова: будівельне підприємство,державне приватне 
партнерство, генетичний алгоритм, інноваційний розвиток, 
інструмент управління, нечіткі умови, невизначеність, стратегічні 
зміни. 

 
Вступ. Законом України «Про державно-приватне партнерство» 

№ 2404-V від 1 липня 2010 р. та іншими законодавчо-нормативними 
актамиініційовано розбудову державно-приватного партнерства 
(ДПП) як механізму співробітництва державного та приватного 
сектора з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення 
інвестицій в економіку країни. Проблеми визначення сутності 
механізму ДПП, методологічні аспекти його формування та 
організації в управлінні діяльністю підприємств знайшли певне 
висвітлення в працях вітчизняних вчених, зокрема О. В. Ареф’євої, І. 
О. Бланка, Н. М. Богацької, С. В.Білоусової, О. М. Вишневської, В. Н. 
Гавви, А. Ф. Гойко, В. В. Ковальова, О. В. Коренкова, П. М. Кулікова, 
В. М. Лича, Н. Г. Міценко, 
О. І. Олексюка, Г. М. Підлесецького, А. А. Пилипенко, І. М. Рєпіна,  
Н. В. Святохо, Б. О. Сіваєва, В. Г. Федоренка, С. А. Ушацького, Р. Б. 
Тяна, О. В. Царенко. Ними обґрунтовано необхідність розроблення та 
впровадження концепції розвитку державно-приватного партнерства 
як інструменту вирішення актуальних проблем трансформаційних 
процесів економіки, ефективності функціонування підприємств 
будівельної галузі, зміцнення їх конкурентоспроможності на 
внутрішньому ринку, ефективного використання потенціалу в умовах 
обмеженості ресурсів, сформовано засади управління розвитком 
підприємства, розроблено відповідні моделі та управлінський 
інструментарій. 

Управління інноваційним стратегічним розвитком ДПП є 
складною, багатокритеріальною задачею, від вирішення якої 
залежать організаційно-технічні та економічні показники, здатність до 
утримання конкурентних переваг в галузі, а також успішна інтеграція в 
світовий економічний простір. Для успішного функціонування ДПП в 
умовах стратегічного розвитку професійна діяльність науково-
технічного колективу є провідним фактором, що визначає основу 
розробки інноваційних проектів і їх подальшої реалізації. Формування 
адресної політики  регіонального розвитку будівництва на основі 
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науково-обґрунтованих прогнозів економічної доцільності є одним із 
напрямків удосконалення механізму управління інвестиційно-
будівельними проектами.  

Інноваційні стратегії ДППпередбачаютьздатність колективу до 
сприйняття і впровадження інноваційних проектів, а також до 
продукування інноваційної активності. Відповідно, в системі 
управління колективом ДПП необхідно створювати умови для 
розвитку та реалізації людського потенціалу на кожному робочому 
місці.При чому, реалізація інноваційного потенціалу, потрібує не 
тільки розробки низки заходів щодо його розвитку, а і виконання 
критеріїв підбору працівників для реалізації проектів. 

Метою роботи є розробка комунікативного супроводу ДПП 
проектів,що забезпечує раціоналізацію підбору складу колективу для 
проектів за допомогою генетичного алгоритму. 

Для вирішення поставленоїмети доцільно застосувати апарат 
генетичних алгоритмів, який є адекватним інструментарієм вирішення 
оптимізаційних задач управління при підборі колективу для виконання 
інноваційних проектів, який здатен забезпечитистратегічний розвиток 
будівельного підприємства в цілому [1, 2]. 

Генетичний алгоритм (ГА) являє собою метод оптимізації, що 
базується на концепціях природного відбору і генетики. ГА дозволяє 
вирішувати завдання прогнозування, класифікації, пошуку 
оптимальних варіантів і є незамінним в тих випадках, коли в 
звичайних умовах рішення задачі ґрунтується на інтуїції або досвіді, а 
не на детермінованому підході [2].В даний час використовується нова 
парадигма рішень оптимізаційних задач на основі ГА та їх різних 
модифікацій [1]. ГА здійснюють пошук збалансованихрішень за 
рахунок «виживання найсильніших альтернативних рішень» в 
невизначених і нечітких умовах [3]. 

Відмінність ГА від інших оптимізаційних і пошукових процедур 
полягає в тому, що вони: 

 працюють в основному не з параметрами завдання, а з 
закодованоюмножиною параметрів; 

 здійснюють пошук не шляхом поліпшення одного рішення, а 
шляхом використання відразу декількох альтернатив на заданій 
множині рішень; 

 використовують цільову функцію; 
 застосовують не детерміновані, а імовірнісні правила аналізу 

оптимізаційних задач. 
Для роботи ГА вибирають і кодуютьв певному алфавіті 

множинунатуральних параметрів оптимізаційної проблеми 
вскінченнупослідовність. Алгоритм працює до тих пір, поки буде 
виконано задане число генерацій (ітерацій) або на деякій генерації 
буде отримано рішення певної якості, або знайдено локальний 
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оптимум. На відміну від інших методів оптимізації ГАаналізують різні 
області простору рішень одночасно, і тому більш пристосовані до 
знаходження нових областей з найкращими значеннями цільової 
функції. 

Як правило, формування колективуДПП будівельного кластеру 
для виконання інноваційнихбудівельних проектів [3] є 
частиноюстратегіїрозвиткуорганізації 

Схема підбору працівників для виконання проекту за допомогою 
поетапної процедуривідображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема підбору працівників для виконання інноваційного 
проекту 

 
При цьому на кожному з етапів відсіюється частина претендентів. 
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навички (генерація інноваційних ідей, інноваційне мислення та ін.), 
особистісні якості і т.д. 

В даному процесі оптимізації управління підбором колективу 
будівельного підприємства для виконання проектів ДПП 
досліджуваний простір параметрів досить великий, і завдання не 
вимагає строгого знаходження глобального оптимуму - досить за 
короткий час знайти прийнятне, відповідне рішення, в зв'язку з чим 
найбільш доцільно використовувати ГА на етапі № 4 (рис. 1).  

Для визначення критеріїв відбору, формулюють вимоги до 
працівника, що необхідні для відповідного виду інноваційної 
діяльності(табл. 1). 

Таблиця 1. 
Визначення характеристик і значень атрибутів 

Атрибут Можливі значення  Значення 
коефіцієнта 

Відносна 
вага  

Робітник 

Освіта 
спеціальна,  
вища,  
вчена ступінь 

1 
2 
3 

2 

Кваліфікація 
низька 
середня 
висока 

1 
2 
3 

3 

Організаційна 
здібність 

низька 
середня 
висока 

1 
2 
3 

2 

Виконавча 
здібність 

низька 
середня 
висока 

1 
2 
3 

3 

Творча здібність 
низька 
середня 
висока 

1 
2 
3 

2 

Комунікабельність 
низька 
середня 
висока 

1 
2 
3 

3 

Психологічний 
рівень 
емоційності 

низька 
середня 
висока 

1 
2 
3 

1 

Досвід роботи 

немає 
будівельний проект 
інноваційний 
будівельний проект 

1 
2 
 
3 

3 

Профільфахівця 
вузький 
середній 
широкий 

1 
2 
3 

2 
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Посада 
робітник 
спеціаліст 
керівник 

1 
2 
3 

2 

Проект ДПП 

Ефективність 
бюджетна 
фінансова 
економічна 

1 
2 
3 

3 

Класифікація 
дослідницький 
організаційний 
науково-технічний 

1 
2 
3 

3 

Рівень 
місцевий 
регіональний 
державний 

1 
2 
3 

2 

Час виконання 
короткостроковий 
середньостроковий 
довгостроковий 

1 
2 
3 

2 

Ризики 
низькі 
середні 
високі 

1 
2 
3 

3 

Стратегічний 
результат 

підривний (абсолютно 
нові технології) 
підтримуючий 
(вдосконалення 
наявних технологій) 
універсальний 

1 
 
2 
 
3 

1 

 
Критерії мають всебічно характеризували як стратегію розвитку 

ДПП і працівника, з одного боку, так і проект ДПП, з іншого. 
Для роботи ГА слід визначити вхідні дані процесу підбору 

працівника, що задовольняє вимоги до виконавця проекту.  
В даній роботі прийнято такі вхідні дані: 
Працівник N, N = {1 ... F}, F - кількість працівників 
Будівельний проект I, I = {1 ... K}, K - кількість проектів ДПП 
Кожен об'єкт (елемент будь-якого вектора) можна представити у 

вигляді сукупності атрибутів, чисельно характеризують даний об'єкт.  
Атрибути визначені на обмеженій множині додатних значень.  
Вектор підбору:  - номер працівника, 

підібраного на I-й будівельний проект, I = {1, ..., K}, N = {1, .., F} . 
Таким чином, завдання підбору працівника будівельного 

підприємства на виконання певного інноваційного проекту зводиться 
до задачі вибору такого варіанта вектора  з числа можливих, в якому 
з урахуванням обмежень і критеріїв він буде максимально сприяти 
досягненню поставленої мети. 

Обмеження: 
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1.  - умови реалізації проекту; 
2. Ваговий коефіцієнт працівника повинен бути більше або 

дорівнює вагового коефіцієнту інноваційного проекту: WN> = W1 
3. Число інноваційних будівельних проектів має бути менше або 

дорівнює числу працівників. 
Критерії: 
1. На конкретний проект обирається один або кілька працівників. 
Вага працівника і проекту визначається за такими формулами: 

,     (1) 
де Ni, j - значення j-го атрибута у i-го об'єкта з вектора 

працівників, i = {1 ... F}, nj - відносна вага j-го атрибута у i-ого об'єкта. 
,      (2) 

де Ii,j - значення j-го атрибута у i-го об'єкта з вектора інноваційних 
проектів; i={1 ... K}, nj - відносна вага j-го атрибута у i-го об'єкта. 

Слід зазначити наступне: оскільки працівник може бути 
призначений тільки на виконання одного інноваційного проекту, отже, 
в розглянутих хромосомах кожен ген (номер працівника) повинен 
зустрічатися тільки один раз. Такий різновид хромосом називається 
«перелічуваних хромосоми з унікальними генами» і часто 
використовується в комбінаторних задачах. Стандартна операція 
схрещування для цього типу хромосом некоректна, тому тут 
використовується більш складна схема двукрапковесхрещування. 

Для організації роботи ГА і його подальшої реалізації необхідно 
визначити такі поняття. 

1. Цільова функція, чисельно характеризує результат підбору 
працівника: 

    (3) 
де )= – вектор підбирання; VIi - вага інноваційного проекту в i-м 

підборі; VNi - вага працівника; F( )max – максимальне значення 
цільової функції 

   (4) 

2. Популяція - сукупність з декількох векторів . 
3. Розмір популяції - загальна кількість елементів у векторах . 

Розмір популяції задають до початку роботи ГА, і протягом всього 
періоду роботи він залишається постійним. 

4. Демос - один вектор . Популяція розділяється на кілька різних 
демосу (під популяцій), які згодом розвиваються паралельно і 
незалежно. Число демосу дорівнює частці від ділення розміру 
популяції на число вакансій. Ця величина також є сталою і задається 
до початку роботи ГА. 

5. Особа - один елемент з вектора . 
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6. Ген - елемент N або I з вектора . 
7. Критерій припинення роботи ГА: отримання рішення необхідної 

якості; попадання рішення в глибокий локальний оптимум цільової 
функції; витікання допустимого часу пошуку. 

Наступний крок - це визначення характеристик і значень 
атрибутів (табл. 2), від яких залежать вагові коефіцієнти кандидата і 
вакансії. 

 
 

Рис. 2. Блок-схема роботи ГА для отримання оптимального 
рішення 

 
Послідовність роботи ГА для отримання оптимального рішення 

задачі раціоналізації підбору співробітників колективу для проектів 
ДПП зображена у вигляді блок-схеми, яка представлена на рис. 2. 
Програмна реалізація моделі ГА процесу раціоналізації підбору 
співробітників колективу будівельного підприємства для виконання 
інноваційних проектів здійснюється в середовищі MATLAB. 

Висновки. В результаті проведених досліджень здійснено 
адаптацію генетичного алгоритму до розв’язання задачі підбору 
колективу державно-приватного партнерства будівельного кластеру 
для успішного виконання інноваційних будівельних проектів. 
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The article is devoted to the current situation in Ukrainian society´s 

political culture, where there are several segments that give grounds for a 
statement about the fragmentary type of political culture. First, it focuses 
on foreign experience, in particular in countries of Europe and America. 
Absolutizing their experience is not enough to shape democratic values in 
Ukrainian society. 

Keywords: policy, political culture, citizens, tolerance. 
 
Accession. In the new conditions of an independent Ukrainian 

state´s development, the need to deepen democratic processes, new 
political culture`s problems arise: how to engage in dialogue with opposing 
political forces, what priorities for the nation are more important, what past 
achievements will be transformed into political traditions and become 
elements of a new political culture. 

Presentation of the material. In modern Ukraine, the domestic 
political culture can be defined, in a certain way, as fragmental. Today, 
there are several segments in Ukrainian society´s political culture, that 
give grounds for a statement about the fragmented type of political culture. 
Firstly, this is a focus on foreign experience, in particular, on Europe and 
America´s countries. Absolutizing their experience is not enough to shape 
democratic values in Ukrainian society. It is necessary to focus on 
universal, universally significant democratic values: respect for the 
individual, respect for the law, politics´ openness, views´ pluralism, 
political and religious tolerance, the priority of non-violent methods of 
solving political problems. Secondly, focus on Russia, more precisely on 
the Soviet legacy. In this sector, the prevailing role is given to the past 
political myths, here a “younger brother´s” stereotypes is working. Thirdly, 
the focus on own political practice [8, p. 67, p. 70-71]. 

According to A. Babkina, the political and legal culture of the majority 
Ukrainian citizens is characterized by an insufficient development level 
and is transitioning in contradiction. As a result, there is a lack of political 
elites´ interest in real representation of voters´ interests when making 
strategic political decisions, which negatively affects the government 
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quality and significantly slows down the political modernization process [1, 
p. 30]. 

A characteristic feature of Ukrainian political culture´s specificity at the 
democratic transformations´ beginning were the “patrial” features´ political 
culture, the features of which, we believe, in our conditions were: 1) 
people’s orientation towards political institutions in the absence of any 
responsibility for political choice (as it simply did not exist) 2) feelings´ 
dominance in the political phenomena´s assessment; 3) mythological 
thinking (political myths reflect people's wishes and help organize the 
masses´ activities), society´s life vivid ideologization and politicization; 4) 
the inability to collectively solve problems (directives "from above", 
"opinion", etc.) 5) the group justice priority over the individual´s freedom 
principles; 6) unshakable confidence in the correctness of "their" 
principles, combined with a large number of citizens' guidelines, do not 
imply a compromise; 7) low individual civil status[9, p. 71]. 

In the current transitional period of development, the political culture 
in Ukraine is experiencing certain transformations under the influence of 
crisis` phenomena. To understand Ukrainian political culture´s meaning 
and type, we use a scheme for analyzing societies´ psychological 
properties, which allows us to uncover the mental mechanisms of 
Ukrainian people´s cultural characteristics functioning, the ways they 
manifest themselves in political life. In accordance with this approach, 
Ukraine is characterized by an introverted culture´s feature, which, first of 
all, turns out to be in Ukrainian traditionalism both in everyday life and in 
politics - “to no worse.” As for politics, Ukrainian society is not ready for 
rapid and radical political changes, and therefore, reforms in Ukraine are 
much slower than in other post-communist countries [2, p. 213-214]. 

If we consider the Ukrainian political culture in the dimension of 
rational / irrational, then it is mainly irrational, since the normative behavior 
is poorly developed in Ukrainian society. Ukrainians are not accustomed 
to strictly adhere to moral and legal norms, and therefore they perceive 
solid order in other nations (in particular Anglo-Saxons and Germans) as 
hard-hearted or unfriendly. This feature today is observed at all political 
life levels. Social norms in favor of group interests are ignored by 
lawmakers, high-ranking state officials, party leaders and ordinary citizens. 
Although the social order idea is a priority in the mass consciousness, 
however, its implementation is viewed as an exclusive state bodies´ 
prerogative, and not as the citizens´ ability to internally organize and live 
with the world civilization´s social practice norms [2, p. 213-214]. 

The Ukrainian political culture´s irrationality also turns out to be that 
the politicians´ activity is not assessed on the scale of its practical 
performance, professional ability, but on moral and ethnopsychological 
criteria: fair - unjust, honest - dishonest, courageous - timid, patriot - 
traitor, own - alien. Such a perception of the politician´s image creates 
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favorable conditions for political fraud [2, p. 213-214 
Ukraine has a weak democratic structure in society. The elites´ and 

citizens´ low political culture is, above all, the cause of this state of affairs. 
In our opinion, because of absence the power ´s and opposition´s interest 
in the political culture evolution´s progressive dynamics, the participation´s 
democratic culture will remain only a nominal public dogma. And with all-
round political erosion, social negativity, the absenteeism´s phenomenon 
in the Ukrainian state and Ukrainian society is in fact one of the many 
elements of the political and civil systems´ crisis. 

The low Ukrainian political culture´s factors, in our opinion, are 
political and public corruption´s tolerance, the political worldview and the 
indifferent world view and understanding of one’s civic dignity are 
deformed by political myths. 

As the experience of democratizing countries, which have 
democratized, shows widespread at the transformation stage from an 
undemocratic political regime to a democratic one gets a "broken" mass 
consciousness´ type, in which there are opposite and mutually exclusive 
orientations: the combination of the desire for change and fear of them, 
the democratic transformations´ importance awareness and rejection from 
participation in them readiness for dialogue and compromises in one 
cases and impatience in others, the need for freedom connected with 
responsibility and a habit to submission to directives from above, mistrust 
to the state and assignment on it. The carriers of such a political 
consciousness adopt new democratic rules, but at the same time 
experience the influence of old views and ideas, remaining inwardly non-
free [10]. 

In Soviet times, the election institution itself was completely leveled 
thanks to the directive management of the united communist party. The 
elections were turned into a voting ritual rite, where the henchmen support 
determined by the regime in advance reached absolute indicators [5, p. 
499]. According to the domestic scientist M. Gordienko, we have no 
experience in electoral competitions, tolerant attitude to opponents, 
sacrifice for the sake of the Motherland. Post-Soviet Ukraine is overloaded 
with protest electorate. An impartial political realities´ analysis shows that 
the Ukrainian authorities of the current format have a conformist essence. 
Its signs are ignoring the society´s demands, the democratic values´ and 
freedoms´ oppression, and indifference to national interests. But the fault 
is not in the government itself, that was elected, but in the citizens´ 
majority. Today's Ukrainian nation is not ready to move into the civil 
society´s orbit [5, p. 499]. All national liberation and state projects in 
Ukraine are defeated due to the fact that our pseudo-elite does not 
constitute a test for democracy, it speculates with people's confidence and 
often changes them. In the domestic establishment, the Soviet-style 
consciousness dominates, biased by the Slavic unity´s utopia, which led to 
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the neo-imperial Moscow expansion into Ukraine [3, p. 499]. 
Confirmation of the above is found in the level of citizen participation 

in political processes´ analysis, which remains low. Mistakes that have 
taken place in the political and legal reform implementation, a deep 
political crisis that engulfed Ukrainian society at this stage of its 
development affected the activity of citizens and their ability to influence 
the power´s formation. These factors have become an important 
prerequisite for the population´s disappointment in the results of the 
reforms, the appearance of indifference to the society`s political life, the 
alienation of some citizens from the state. 

Affected by social nihilism and anomie, society has insufficient 
institutional means of influencing behavior and is therefore socially 
unstable. The distress archetypes peculiar to the Ukrainian social psyche 
cause additional difficulties on the way of the state and especially on the 
way of creating a civil society. A time mine can be, first of all, the 
archetype of externality, which M. Weber characterized by a lack of 
“responsibility ethics”. Consequently, under such conditions, the Ukrainian 
society, aggravated by “distressing heredity” and “little Russian mentality,” 
in relation to statehood, shows mainly the effect of “removal” kind. It is not 
easy to get used to the distance between the ideal and reality, it is difficult 
to adapt to the norms and values of the new social environment [7, p. 
211]. As a result of citizens´ such exclusion in the political sphere, doubts 
and warnings about the essence of the main political institutions, in our 
case of elections´ institution, begin to arise in society itself. 

Today, according to V. Guban, elections in Ukraine are no longer a 
means of reaching agreement in society. Western experts associate a 
decline in interest in elections with a decline in the role of representative 
bodies in the society´s political life [4]. In 2012, the Razumkov Center 
conducted a survey that is relevant to the subject of our research. 
Researchers were looking for answers to the question of agreement or 
disagreement that elections in Ukraine are the real mechanism of citizens' 
influence on power. Skeptics won - more than 46% against 32% of those 
who believe that they influence power through elections [11]. 

Obviously, analyzing the sociological study´s data, it can be assumed 
that today we do not have an unequivocal attitude towards elections as a 
mechanism for real influence on power. As a result, it can be stated that in 
Ukraine a decrease in electoral activity is primarily an expression of 
citizens' disappointment in the Ukrainian electoral system, an indicator of 
confidence loss in government structures at all levels, a decrease in the 
democratic values´ significance against the background of aggravating 
economic problems, evidence of the fact that Elections will not change life 
in the country for the better, that the election results are predetermined. 
We believe that the increase in the share of “absenteeism” in Ukrainian 
society can be interpreted as a serious crisis´ manifestation of the political 
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system´s legitimacy, its norms´ and values´ deep crisis. 
Thus, analyzing the research we agree with the following conclusions: 

political absenteeism leads to a number of factors — the dominance of a 
subculture´s norms in a particular person, provided that the general 
culture´s norms are completely decaying, as a result of which the 
personality perceives the world that exists beyond its subculture how 
bizarre and one that it cannot influence, but the condition of political 
“absenteeism”, as opposed to the mobilizing political participation´s 
process, is the process of “minus -mobilization", which is as a condition for 
the political processes´ simulation, forms an alternative political reality, 
based on a mass consciousness stereotypes´ system; political minus 
mobilization is shown to be societies´ characteristic that develop in the 
context of a social, cultural, financial, intellectual, foreign policy, and other 
resources´ shortage that determine the possibilities and prospects for their 
political development [6]. 

According to the Ukrainian political scientist F. Rudic, there are no 
political elites in Ukraine, but there is a closed political class. Such the 
political elite´s exclusivity has its negative, irrational consequences. Such 
consequences are the growth in the apolitical society, protest moods in 
the authorities´ activities, dissatisfaction with the elections´ institution in 
the country, and growing skepticism about their results. All things mainly 
describe that the “absenteeism” phenomenon is characteristic of political 
and electoral practices in Ukraine. 

In turn, V. Sushchenko is convinced that: 
1) In Ukraine it is a lack of citizens' faith in the political institutions´ 

effectiveness, the political culture´s absenteeism, the struggle for 
situational satisfaction of corporate, clan, political interests. 

2) The causes of political absenteeism in Ukraine are our state 
history, the lack of a political nation and an effective civil society, the 
people disappointment in their abilities and ability to influence the 
formation and government activity, the officials´ cynicism, people's 
indifference to everything that does not concern everyone personally. 

According to Goncharuk, for Ukraine the problem is the lack of real 
mechanisms for ensuring the right to vote for many voters. First of all it is 
about those who are abroad. Therefore, many may and would like to vote, 
but objectively there is no such possibility, given the complexity, 
bureaucratization of the voting procedure not in the place of stay. 

The reasons for absenteeism in Ukraine have not only deep historical 
roots, but also prerequisites from modernity. Such, in our opinion, causes 
provoking manifestations of absenteeism through: 1) ineffective state 
policy in the field of ensuring human and civil rights and freedoms, which, 
according to the Constitution of Ukraine, determine the content and focus 
of the state’s activities, and their approval and provision is considered the 
main state´s duty. A vivid example of such a state “profanity” is the 
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parliament habit to introduce norms into the electoral legislation; according 
to the results of repeated reports, international and domestic election 
observers are recognized as irrational, like those that do not ensure the 
value of every vote and protect the process from the administrative 
resources´ destructive influence; 2) Political antagonisms, non-consensus 
statements by political leaders about the nature of the Ukrainian voter, 
waste of this resource. In fact, a situation is created in which a particular 
politician is present in an active public policy, but it does not take real 
development steps; 3) Despondency in the functional power and 
effectiveness of state institutions, a local self-government institutions, 
turns into pessimistic citizens´ despair. Such disbelief is born from 
perpetual hardships in the power cabinets seeking the truth, culminating in 
officials´ impunity, an employee of law enforcement agencies for 
exceeding their official duties; 4) Disappointment in previous electoral 
experiments. A fairly widespread electoral "virus" among Ukrainian voters, 
which, in our opinion, is born with a reassessment of the quality and 
deputies´ professionalism and a suggestion about the voting nature. 

To sum up the absenteeism´ causal aspect, we believe that the 
described absenteeism electoral typology can be attributed to the 
motivating factors by the causality criterion of this political phenomenon: 
the political elites are not interested in holding competitive elections and 
citizens offer new quality and corresponding coordinated systemic reforms 
in key areas of life; political power´s “desacralization” by citizens (and in 
their electoral status too), which, thus, recognize the weakness and 
functional non-competitiveness of opposition political parties and 
movements; public warnings, understanding and perception by citizens of 
social injustice, economic and financial lack of freedom, threats to man 
and citizen´s freedoms, must be guaranteed by the state in accordance 
with the Constitution. 

In Ukrainian political realities, absenteeism, with its political- electoral 
and political-cultural reasons, has its own hypothetical pragmatism. It is 
expressed, firstly, in the fact that attention is being focused on the 
inconsistency of the political representation´s state with the social and 
political society´s structure, its political, cultural, world outlook orientations 
and values. 

Conclusion. As a result, analyzing the above prerequisites, causes 
and characteristics of Ukrainian citizens´ electoral non-participation, we 
believe that absenteeism as a result of political alienation and political 
apathy has many factors for its practical implementation in electoral, 
political positions, principles and citizens´ behavior. To limit such a risk, it 
is worth talking about the factors of overcoming absenteeism as an 
electoral culture´s phenomenon. 
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The article analyzes the theoretical issues of determining the 

essence and content of the professional subjectivity of the officers of the 
Armed Forces of Ukraine as an integral, professionally important quality 
that determines the life and professional prospects of officers as subjects 
of military-professional activity. It has been established that professional 
subjectivity determines the tendency and ability of a person to initiate and 
regulate professional activity in accordance with internal criteria of 
efficiency and expediency in situations that provide for a certain freedom 
of choice and responsibility for it. The determining quality of subjectivity is 
the authorship of their own lives, which is impossible without self-
determination, the expressiveness of a particular position of a person. 
The problem of the development of subjectivity is reflected in the lack of 
development or disproportions of its individual components. 

Key words: subjectity, professional subjectivity, formation, structure, 
officer. 

кандидат педагогічних наук, О. С. Капінус Сутність та зміст 
професійної суб’єктності офіцера збройних сил України/ 
Національна академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного, Україна, Львів 

У статті проаналізовано теоретичні питання визначення 
сутності та змісту професійної суб’єктності офіцерів Збройних 
Сил України як інтегральної професійно важливої якості, що 
визначає життєві та професійні перспективи офіцерів як суб’єктів 
військово-професійної діяльності.  Встановлено, що професійна 
суб'єктність визначає тенденцію і здатність людини до ініціації і 
регулювання професійної активності відповідно до внутрішніх 
критеріїв ефективності та доцільності в ситуаціях, які 
передбачають певну свободу вибору і відповідальність за нього. 
Визначальною якістю суб'єктності є авторство власного життя, 
яке неможливе без самовизначення, вираженості певної позиції 
людини. Проблема розвитку суб’єктності знаходить відображення у 
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недостатній розвиненості або диспропорціях окремих її 
компонентів. 

Ключові слова: суб’єктність, професійна суб’єктність, 
формування, структура, офіцер.  

 
 Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань 

реформування Збройних Сил України в сучасних умовах є зміна 
системи підготовки офіцерських кадрів як основи та запоруки 
ефективного виконання службових та бойових завдань військовими 
частинами та підрозділами, подальше удосконалення процесу 
військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів під час навчання 
у вищих військових навчальних закладах. 

Специфічність військово-професійної діяльності офіцера 
визначається низкою педагогічних, психологічних, соціальних, 
моральних та інших аспектів, які пов’язані з необхідністю ухвалення 
самостійного, виваженого та обґрунтованого рішення як в умовах 
повсякденної життєдіяльності військових частин, так і під час 
виконання бойових завдань. 

Вимоги до особистості офіцера, що постійно зростають, 
обумовлюють необхідність його суб’єктного внеску в якісну зміну 
об’єкта діяльності, гнучкість мислення, поведінки, виваженість в 
ухваленні рішень, здатність усвідомлено брати на себе 
відповідальність за результати своєї діяльності. 

Вивчення питання формування суб’єктності курсантів 
ускладнюється тим, що в сучасному науковому дискурсі практично 
відсутні напрацювання з проблеми її формування у вищому 
військовому навчальному закладі, що визначає необхідність і 
обґрунтованість дослідження особливостей формування професійної 
суб’єктності у майбутніх офіцерів, оскільки курсант, на відміну від 
студента цивільного навчального закладу, знаходиться в якісно інших 
умовах, які визначаються сформованим специфічним середовищем 
та пов’язані із військово-професійною взаємодією як з керівництвом, 
науково-педагогічними працівниками, так і між курсантами.  

 Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему суб’єкта 
та суб’єктності в науковому дискурсі не є новою, її досліджували 
філософи, психологи, соціологи та педагоги. На сучасному етапі 
дослідження проблеми суб’єкта та суб’єктності здійснюється в таких 
аспектах: історико-філософське розуміння суб’єкта (В. О. 
Лекторський, А. Ф. Лосєв, М. Мамардашвілі, К. А. Сергєєв, В. В. 
Соколов та ін.), загально філософські та соціально-філософські 
дослідження проблеми суб’єкта (В. Л. Акулов, В. С. Барулін, С. С. 
Батенін, О. В. Боголюбова, А. П. Бутенко, Г. Г. Водолазов, І. А. 
Гобозов, В. С. Грехньов,   К. Х. Момджян, Ю. М. Рєзнік, В. П. 
Сержантов, О. Г. Спіркін та ін.); психологічні аспекти проблеми 
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суб’єктності людини (К О. Абульханова-Славська, Б. Г. Ананьєв, Л. І. 
Анциферова, П. П. Блонський, А. В. Брушлинський, Л. С. Виготський, 
Н. С. Глуханюк, В. В. Давидов, О. В. Запорожець, Є. І. Ісаєв, Є. О. 
Клімов, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, О. Р. Лурія, С. А. Огнєв, В. І. 
Осьодло, А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн,  В. І. Слободчиков та 
ін.).  

Проблему професійного розвитку людини як суб’єкта діяльності 
досліджували І. В. Ващенко, М. С. Корольчук, В. О. Лефтеров, О. Р. 
Малхазов, Є. М. Потапчук, О. Д. Сафін, О. В. Тімченко та ін. 

В педагогіці суб’єктність досліджується за такими напрямками: 
суб’єктність як якісна ознака активних учасників навчального процесу             
(К. О. Абульханова-Славська, А. Г. Асмолов, О. М. Волкова, В. В. 
Давидов, І. І. Іванова, Н. С. Каган, А. К. Осницький, В. А. Петровський,                             
В. І. Слободчиков, І. А. Серьогіна, Г. А. Цукерман, А. Н. Еткінд,                          
І. С. Якиманська та ін.), педагог та учень як суб’єкти в педагогічному 
діалозі   (В. В. Горшкова, О. А. Дубасюк, О. І. Казакова, В. В. Ягупов), 
методи та засоби формування суб’єктності (Г. І. Аксьонова, А. Р. 
Бекирова, В. В. Горшкова, М. Г. Єрмолаєва, Н. А. Кришталь, Н. К. 
Сергеєв та ін.), людина як суб’єкт – Я (В. С. Агапов, В. О. Ведіняпіна, 
О. В. Іващенко). 

Значна кількість наукових досліджень присвячена питанню 
навчання і виховання майбутніх офіцерів, формування їх суб’єктності. 
В першу чергу це праці російських та українських педагогів і 
психологів (Ш. О. Амонашвілі, Ю. К. Бабанський, О. В. Барабанщиков, 
І. Д. Бех, Г. П. Васянович, С. У. Гончаренко, М. О. Данилов, К. М. 
Дурай-Новакова, М. І. Д'яченко, А. І. Дьомін, Л. В. Занков, І. А. Зязюн, 
Л. О. Кандибович, Л. М. Карамушка, Н. Л. Коломінський, Г. С. Костюк, 
В. Г. Кремень, І. Я. Лернер, В. С. Лутай, О. Г. Молл, В. О. Моляко, М. І. 
Нещадим, Н. Г. Ничкало, А. В. Петровський, О. Г. Романовський, О. Я. 
Савченко, С. О. Сисоєва, О. В. Сухомлинська,  В. В. Ягупов, М. Д. 
Ярмаченко), зарубіжних учених (К. Арджіріс, Г. Емерсон, Ч. Бернард, 
М. Вебер, П. Друкер, Д. Макгрегор, А. Маслоу, Е. Мейо, Ф. Тейлор, 
А. Файоль, М. Фоллет).  

 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Сформована система освіти майбутніх офіцерів Збройних Сил 
України у вищих військових навчальних закладах, педагогічні вимоги 
та ставлення до курсантів з боку професорсько-викладацького складу 
та командирів підрозділів не в повній мірі відповідають цілям 
підготовки офіцера як особливої професійної групи, враховуючи 
об’єктивні умови виконання обов’язків як в мирний час, так і під час 
залучення до бойових дій.   

Актуальність статті. Нагальна потреба пошуку ефективних 
шляхів  формування суб’єктних якостей курсантів, які необхідні для 
успішного виконання ними поставлених завдань, що протягом 
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значного періоду розглядалось як другорядне та не пріоритетне 
завдання. Це є визначальним з огляду на потребу оновлення змісту 
освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах з 
урахуванням вимог до військово-професійної діяльності офіцера та 
його особистості.  

Мета статті. Теоретичний аналіз сутності та змісту професійної 
суб’єктності офіцера Збройних Сил України, оскільки проблема 
актуалізації суб’єктності курсантів як майбутніх офіцерів під час 
навчання у вищих військових навчальних закладах ще не має 
достатнього теоретичного, методологічного та методичного 
обґрунтування в педагогічній науці.  

Виклад основного матеріалу. Тенденції розвитку військово-
професійної освіти дозволяють розглядати розвиток суб’єктного 
потенціалу майбутніх офіцерів Збройних Сил України під час їх 
навчання у вищих військових навчальних закладах в якості провідного 
фактору покращення системи військової освіти. Завдання, які стоять 
перед Збройними Силами України на сучасному етапі,  підвищують 
вимоги як до офіцера, так і до системи військової освіти, що актуалізує 
проблему формування професійної суб’єктної активності майбутніх 
офіцерів – особливої інтегральної професійно важливої якості, що 
визначає їхні життєві та професійні перспективи як суб’єктів військово-
професійної діяльності.   

Одним із визначальних завдань вищої військової освіти є створення 
умов опанування курсантами – майбутніми офіцерами особистісних та 
професійних сенсів, цінностей, цілей, змісту, способів та засобів свого 
розвитку спочатку як суб'єктів навчальної діяльності, а потім і суб’єктів 
військово-професійної діяльності як офіцерів Збройних Сил України.   

Однією з передумов позитивної оцінки професійної успішності 
офіцера Збройних Сил України є сформована суб’єктність офіцера, 
яка безпосередньо впливає на результати його військово-професійної 
діяльності, а її формування відбувається під час навчання у вищих 
військових навчальних закладах та продовжується під час служби у 
військових частинах.   

Теоретичне обґрунтування категорії суб’єкта вперше 
використовується у роботах Д. М. Узнадзе. Однією із головних 
характеристик суб’єкта автор виділяє цілісність, яку він пов’язував із 
установкою. Установка, згідно Д. М. Узнадзе, — це «стан суб’єкта, 
модус його існування» [11, с. 279].  Суб’єкт у концепції Д. М. Узнадзе 
може бути охарактеризований як цілісний, майже тотожний 
особистості.   

Розглядаючи діяльність як прояв суб’єкта, С. Л. Рубінштейн 
зазначав, що саме суб’єкт в процесі життєдіяльності з урахуванням 
конкретних обставин виробляє спосіб з’єднання своїх бажань, мотивів 
зі здібностями у відповідності зі своїм характером [7, 8].   
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Якість і розвиток суб’єктності, на думку С. Л. Рубінштейна, 
значною мірою визначаються мотиваційною сферою особистості та її 
самосвідомістю, проявляється не просто у рефлексії свого «Я», а в 
усвідомленні свого способу  
життя, своїх відношень з людьми і світом [7]. 

Істотного розвитку суб’єктний підхід в психології набув завдяки 
працям  К. О. Абульханової-Славської. Слідом за С. Л. Рубінштейном 
автор систематично обґрунтовує об’єктивність психічного, відстоюючи 
положення про те, що «індивід повинен розглядатися в якості суб’єкта 
психічної діяльності» [1, с. 186]. Категорія «суб’єкт» визначається 
автором як «…  здатність бути причиною перетворення дійсності» [2, 
с. 4-5]. Суб’єктом є особистість з її  здатністю і потребою йти назустріч 
проблемам, породженими принциповими протиріччями особистості і 
суспільства, і вирішувати їх, що і робить особистість суб’єктом. 

 Узагальнення напрацювань А. В. Брушлинского, Л. І. Воробйової 
і В. І.  Слободчикова дозволяють дійти висновку, що визначальною 
якістю суб'єктності є авторство власного життя, яке неможливе без 
самовизначення, вираженості певної позиції людини [3, 5, 9].    

Суб'єктність, на думку А. В. Бикової, є основною якістю 
професіонального становлення особистості випускника вузу. Вона 
визначає якісний рівень освітнього процесу. Суб'єкт професійної 
діяльності, на думку автора, це особистість, що володіє якістю 
професійної суб'єктності - інтегративним соціально-психологічним 
феноменом, що дозволяє розуміти сенс діяльності, ставити і 
реалізовувати в його межах своєї мети і ініціювати професійну 
комунікацію. Вчений пов'язує професійну суб'єктність з системою 
ціннісних орієнтацій, притаманних професійній діяльності [4]. 

В. І. Осьодло, досліджуючи проблему професійного становлення 
офіцера, зазначає, що проблема розвитку суб’єктності знаходить 
відображення у недостатній розвиненості або диспропорціях окремих 
її компонентів і може виражатися в такому:  

а) невміння чи нездатність виявити реально існуюче протиріччя 
між вимогами, що пред’являються, і рівнем їх відповідності своєму 
професіоналізму;  

б) неадекватність професійного Я-образу і самооцінки, що є 
передумовою до самозаспокоєння або психічного дискомфорту у разі 
її зміни; відсутність чітких, структурованих уявлень про можливості 
професійної самореалізації;  

в) "звуження" позиційно-рольового діапазону у виконанні 
професійних обов’язків, що провокує розвиток тенденції до обмеженої 
рефлексії елементів професійних ситуацій в межах суто 
виконавських, нормативно закріплених функцій офіцера;  

г) відсутність необхідних спонук до самостійного покладання 
цілей в діяльності і професійному саморозвитку, визначенні своєї 
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професійної перспективи, реалізації стратегії її досягнення за рахунок 
актуалізації професійно-особистісного ресурсу;  

д) відсутність власних норм і критеріїв оцінювання якості своєї 
праці, орієнтація на "зовнішню" оцінку, жорстка орієнтація на думку 
інших або гіпертрофована довіра до досвіду інших суб’єктів; е) 
орієнтація у виборі способів розв’язання професійних завдань на 
обмежене коло нормативних "шаблонів", тенденція до виконання 
професійних завдань у межах функціонального мінімуму; низькі 
здібності до варіативного узгодження цілей, способів і засобів 
діяльності в конкретних умовах її здійснення тощо.  

Недостатня розвиненість суб’єктних якостей ускладнює процес 
професійної ідентифікації, вироблення ефективних шаблонів 
професійної поведінки, орієнтирів в своєму особистісно-професійному 
розвитку, встановленні ефективних взаємин з іншими суб’єктами 
військової діяльності. У багатьох випадках це супроводжується 
зниженням рівня власної самооцінки, прагненням "обійти" незручні 
для себе ситуації взаємодії, що неминуче веде до звуження сфери 
професійної активності офіцера, вибору "хибних" орієнтирів в 
особистісно-професійному зростанні [6].    

На думку В. В. Ягупова, аналіз та узагальнення особливостей, 
притаманних військово-професійній діяльності офіцера, дозволяють 
виокремити провідні якості, риси та прояви суб’єкта професійної 
діяльності: 

– свідома активність, яка безпосередньо спрямована на 
професійну 
діяльність і на самоактуалізацію в ній; 

– свідома включеність особи, як суб’єкта професійної діяльності, 
у систему суспільно-виробничих відносин шляхом виконання 
конкретних посадових компетенцій у певному професійному 
середовищі; 

– ступінь сформованості провідних психічних властивостей та 
якостей як представника певного професійного середовища та 
конкретного фахівця; це, насамперед, сформованість професійно 
важливих якостей – професійної 
свідомості та самосвідомості, фахової Я-концепції, системи 
індивідуальних 
цінностей професійної діяльності та фахового буття, професійна 
суб’єктність;  

– свідома цілеспрямована саморегуляція, самоорганізація та 
самодетермінація своєї професійної поведінки й діяльності як 
професійного 
суб’єкта;  

– здатність і готовність нести усвідомлено повну відповідальність 
за 
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результати, а також і наслідки своїх дій, вчинків, поведінки і діяльності 
у межах виконання своїх посадових компетенцій як фахівця; 

– професійна суб’єктність, тобто професійна підготовленість, 
суб’єктна готовність і фахова здатність бути суб’єктом професійної 
діяльності у певному професійному середовищі. 

Зміст цих якостей, проявів і рис залежить від багатьох 
суб’єктивних і об’єктивних обставин, певних передумов, закономірних, 
а дуже часто й ситуативних умов індивідуального, соціального та 
професійного буття людини, які в психології особистості прийнято 
називати основними чинниками формування особистості як суб’єкта 
соціального буття чи соціального суб’єкта, а також і суб’єкта 
професійного буття  [12, с. 84].  

Узагальнення ідей, що містяться в сучасних наукових підходах до 
проблеми суб'єкта і суб'єктності, дозволяють І. В. Сиромятникову 
визначити професійну суб'єктність як засновану на позитивному 
ставленні і професійному досвіді людини інтегральну психічну якість, 
що визначає її тенденцію і здатність до ініціації і регулювання 
професійної активності відповідно до внутрішніх критеріїв 
ефективності та доцільності в ситуаціях, які передбачають певну 
свободу вибору і відповідальність за нього. Основними вимірами 
професійної суб'єктності є індивідуально-особистісний, соціально-
комунікативний і професійно-діяльнісний.  

Стосовно діяльності офіцера, актуальність вивчення проблеми 
професійної суб'єктності, на думку автора, обумовлена низкою 
обставин: 

по-перше, серйозними суперечностями між вимогами 
професійної діяльності офіцерів, яка характеризується складною 
взаємозалежністю правових, соціальних, психологічних та етичних 
аспектів, наявністю значного числа ситуацій діяльності, що 
характеризуються нормативною невизначеністю і недостатньою 
здатністю офіцерів до ініціативних і відповідальних дій в таких 
ситуаціях; 

по-друге, протиріччями між об'єктивною спрямованістю суспільної 
свідомості до офіцера як ключової фігури в забезпеченні бойової 
готовності Збройних Сил, дисципліни і правопорядку і 
неоднозначністю його суб'єктного статусу, в психологічному і 
матеріально-організаційному плані регулюючи його позицію з огляду 
на виконавчу енергозберігаючу професійну поведінку або 
провокуючого відхід з професії; 

по-третє, значними недоліками в функціонуванні системи 
професійного супроводу офіцерів, переважною орієнтацією 
професійної підготовки та адміністрування їх діяльності на 
відтворення нормативно-виконавських шаблонів і стилів професійного 
мислення і поведінки, відсутністю адекватних, науково обґрунтованих 
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підходів, що дозволяють ефективно реалізовувати завдання 
формування і розвитку офіцера як суб'єкта власного професійного 
розвитку та професійної діяльності. 

  Актуалізація і прояв суб'єктності у професійній ситуації 
забезпечується взаємопов'язаними між собою процесами 
самовизначення, психічного центрування і психічного інтегрування, 
що представляють у своїй сукупності єдиний механізм реалізації 
професійної суб'єктності [10]. 

Висновок. З урахуванням потреб суспільства, вимог до системи 
військової освіти, умов проходження служби офіцером, усвідомлення 
необхідності підвищення рівня його професіоналізму, необхідним є 
пошук ефективних підходів до підготовки майбутніх офіцерів 
Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах.    

Сформована під час навчання майбутнього офіцера у вищому 
військовому навчальному закладі професійна суб’єктність є вищою 
формою регуляції його військово-професійної діяльності та важливою 
передумовою особистісно-професійної самоактуалізації офіцера 
Збройних Сил України, що забезпечує узгодженість особистих потреб, 
здібностей, очікувань відповідно до умов та вимог військово-
професійної діяльності у військових частинах, гармонічно поєднується 
з позитивною Я-концепцією офіцера, професійною зрілістю, 
відповідальним ставленням до військово-професійної діяльності та її 
результатів, адекватною самооцінкою, саморефлексією та активністю 
в самореалізації у професії офіцера. 

Подальші перспективи дослідження полягають у розробці 
методики формування та розвитку професійної суб’єктності у 
майбутніх офіцерів на усіх етапах професійного становлення як 
професіонала та особистості. 
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In the article the subject of the research is the process of forming 

the readiness of future engineers in the automotive industry for 
professional self-realization. The purpose of the work is to determine the 
theoretical substantiation of the essence of the individual-developing 
method of forming the readiness of future engineers of the automobile 
industry for professional self-realization. The methodology of the work is 
the essential provisions of a personally oriented approach. The results of 
the work are an analysis of scientific literature, obtained and processed 
results of the students' survey, developed methods and techniques for the 
formation of the specified readiness. Recommended for the professional 
training of students of institutions of higher technical education. The 
method developed by the author complements and extends the content of 
the theory and method of vocational education. 

Keywords: self-realization of the person, professional activity of the 
engineer, professional interest, development of future engineers in the 
educational process, active methods and methods of work with future 
engineers of the automotive industry. 

Коломієць О. В. Індивідуально-розвивальний спосіб формування 
готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі до 
професійної самореалізації / Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди, Україна, Харків 

У статті предметом дослідження є процес формування 
готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі до професійної 
самореалізації. Метою роботи визначено теоретичне 
обґрунтування сутності індивідуально-розвивального способу 
формування готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі 
до професійної самореалізації. Методологією проведення роботи є 
суттєві положення особистісно зорієнтованого підходу. 
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Результатами роботи є аналіз наукової літератури,  отримані й 
оброблені результати опитування студентів, розроблені метоли й 
прийоми формування зазначеної готовності. Рекомендовано для 
професійної підготовки студентів закладів вищої технічної освіти. 
Розроблений автором спосіб доповнює й розширює зміст теорії й 
методиці професійної освіти.  

Ключові слова: самореалізація особистості, професійна 
діяльність інженера, професійний інтерес, розвиток майбутніх 
інженерів в освітньому процесі, активні методи й прийоми роботи з 
майбутніми інженерами автомобільної галузі.  

 
Загальна постановка проблеми та її зв'язок із важливими 

науковими або практичними завданнями. Науково-технічний 
прогрес, відкритість і диверсифікація ринку праці, суспільні потреби у 
високоякісній виробничій продукції, автоматизації більшості сфер 
інженерної діяльності, міжнародне партнерство і ділові відносини 
висувають нові вимоги  до фахівців відповідної галузі, зокрема в 
автотранспортній сфері. Нині сучасному інженерові недостатньо 
здобутих академічних знань та сформованих умінь професійної 
діяльності, йому необхідно постійно пізнавати й розкривати власний 
потенціал, бути готовими до професійної самореалізації впродовж 
трудового життя, долучатися до інноваційних процесів у нових 
виробничих умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається 
автор, визначення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми. 
Окремі аспекти професійної самореалізації особистості відображено в 
контексті вивчення: самовиховання (Л. Грень, С. Грищенко, 
А. Кучерявий, Л. Рувінський, М. Супрун), саморозвитку (В. Ковальчук, 
С. Некрасова, С. Соколовська, І.Сахневич, П. Харченко), 
самовизначення (Є. Борисова, Д. Закатнов, Є. Климова, А. Масанов, 
В. Моляко, Д. Сьюпер, С. Ховланд, С. Шандрук, Н. Шевченко), 
самовдосконалення (С. Архіпова, В.Гладкова, І. Шаповалова), 
самоактуалізації та самореалізації особистості (А. Альбуханова-
Славська, О. Артемова, Г. Балл, Л. Коростильова, О.Коропецька, 
К. Поселецька, Л. Рибалко, О. Савчук, Н. Старинська, Є. Федосенко), 
механізмів самореалізації в різних видах професійної діяльності 
(О. Асмолов, М. Гінзберг, Л. Коган, Д. Леонтьев, А. Петровський). 

Близькими до теми дослідження є наукові праці, в яких 
акцентовано на практичній підготовці майбутніх інженерів, її 
модернізації до нових виробничих умов, розвитку та 
самовдосконалювання особистісно-професійних якостей фахівців 
(М. Беленков, Н. Брюханова, Р. Горбатюк, В. Дуганець, О. Ігнатюк, 
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О. Кіриченко О. Коваленко, А. Крохмаль, Ю. Кучеренко, 
О. Мельниченко, М. Михайлюк, А. Нізовцев, І. Панченко, 
С. Рідкозубова, Г. Романовський, Н. Руденко, Ю.Триус, Т. Якимови).  

У законах України «Національна стратегія розвитку освіти в 
Україні на        2012-2021 роки» (2012), «Про вищу освіту» (2014), 
«Про освіту» (2017) акцентовано на важливості розвитку студентів, 
підвищення якості їхньої підготовки до першого робочого місця, проте 
недостатньо розробленими є  способи формування готовності 
майбутніх інженерів до професійної діяльності.   

Формулювання мети статті та завдань. Метою статті є 
теоретичне обґрунтування сутності індивідуально-розвивального 
способу формування готовності майбутніх інженерів автомобільної 
галузі до професійної самореалізації, а завданнями – розроблення 
методів і прийомів реалізації зазначеного способу, отримання й 
аналіз результатів опитування студентів. 

 Виклад основного  матеріалу статті із зазначенням методів 
та повним обґрунтуванням отриманих документів.  

На основі проведеного нами аналізу наукової літератури з 
питань формування готовності майбутніх фахівців до професійної 
самореалізації (Л.Рибалко, І.Сірак, Н.Сегеда, Л.Служинська, 
М.Ярославцева), визначаємо суть поняття «готовність майбутніх 
інженерів автомобільної галузі до професійної самореалізації» як 
особистісно-професійне новоутворення, котре складають 
мотиваційно-ціннісна спрямованість особистості на пізнання й 
розкриття внутрішнього потенціалу в професійній діяльності, 
професійні знання й уміння специфіки інженерної діяльності, зокрема 
в автомобільній галузі, навички рефлексивної діяльності, емоційної 
стійкості, самоконтролю. Готовність майбутніх інженерів 
автомобільної галузі  до професійної самореалізації є невід’ємною 
складовою особистісного й діяльнісного становлення 
висококваліфікованого майбутнього працівника в закладах вищої 
технічної освіти (ЗВТО).  

Однак, як свідчить досвід практичної роботи, організація 
освітнього процесу недостатньо забезпечує розвиток індивідуальності 
студентів, орієнтування на перспективне працевлаштування у 
виробничій сфері за напрямом професійної підготовки, оскільки 
переважають традиційні способи викладання, зорієнтовані на 
предметне засвоєння навчального матеріалу.           Однак, як 
зазначає вчена О. Ігнатюк, «щоб навчити студентів самостійно 
аналізувати, мислити і діяти, сформувати в них творчу самостійність 
та ініціативу як передумови готовності до професійної діяльності, 
необхідно перенести центр уваги з пасивних форм навчання на 
активні, індивідуальні»    [2, с. 7]. У зв’язку з цим, слід говорити про 
потреби в формуванні готовності майбутніх інженерів автомобільної 
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галузі до професійної самореалізації завдяки новітнім підходам до 
освітнього процесу, зокрема перенесення акцентів на активні методи і 
форми роботи зі студентами, котрі допомагають розкривати їхню 
індивідуальність й сприяти саморозвитку й самовдосконалюванню в 
студентські роки. 

До того ж, як зазначає Д. Гоменюк, до змісту кваліфікаційної 
характеристики, наприклад, слюсаря з ремонту автомобілів не 
включені важливі складові професійної підготовки як сформовані 
особистісні властивості, котрі дозволяють майбутнім фахівцям бути 
конкурентоздатними на ринку праці, «назріла потреба модернізації 
освітньо-виховної системи професійної підготовки кваліфікованого 
робітника, яка органічно реалізує усі механізми педагогіки вільного 
виховання, а розвиток і саморозвиток особистості майбутнього 
кваліфікованого робітника автосервісу як конкурентоздатного фахівця 
на ринку праці стає метою і результатом навчально-виховної 
практики» [1, с. 42]. 

Пояснимо суть індивідуально-розвивального способу 
формування готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі до 
професійної самореалізації, запропонованого нами в якості 
авторського підходу до теми дослідження.  

Розглядаючи індивідуальний розвиток майбутніх інженерів як 
сукупність зовнішніх і внутрішніх, кількісних і якісних змін, котрі 
характеризують рух особистості до акме вершин, зазначимо його роль 
для професійної самореалізації особистості [5]. У професійній 
діяльності виробляється індивідуальний стиль працівника як 
результат професійної самореалізації, досягнення ним нових вершин 
професіоналізму й майстерності. 

Рушійними силами професійної самореалізації особистості є  
мотиви досягнення успіху й запобігання невдачам. Як свідчить аналіз 
результатів тестування за методикою вивчення мотивації досягнення 
цілі та успіху за          Т. Елерсом, проведеного зі студентами другого 
та третього курсів механічного факультету Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету (разом 216 
осіб), більшість студентів (53,2%) мають низьку мотивацію до успіху, 
38,9% осіб – середній рівень мотивації,  5,6% респондентів – 
достатньо високий рівень мотивації, 2,3% студентів – дуже високий 
рівень мотивації до успіху.  

Отже, не всі студенти ставлять цілі професійної самореалізації, 
починаючи з професійної підготовки, не спрямовують власні потреби й 
бажання досягати успіху в процесі формування готовності до 
професійної самореалізації. 

Наведемо приклад аналізу отриманих відповідей на запитання 
«Що таке кар’єра, чи потрібно її прагнути?» з метою з’ясування стану 
сформованості уявлень студентів про кар’єрне зростання як складової 
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частини ціннісних орієнтацій. Виявлено, що майже 9,4 % вище 
названих опитаних не змогли окреслити вказане поняття. Водночас ті, 
хто відповіли на запитання, пов’язали кар’єру із матеріальним 
благополуччям – 61,3%; досягненням максимальних професійних 
результатів – 19,2%; можливістю займатись улюбленою справою – 
10,1 %. Позитивне ставлення до кар’єрного просування підтвердили 
майже 78,6% опитаних, 45,7% із них висловили певні застереження. 
Водночас студенти усвідомлюють, що кар’єрне зростання пов’язане із 
певними труднощами, частину із яких вважають непереборними. До 
таких труднощів було виділено: відсутність коштів – 41,4%; слабка 
державна підтримка – 15,3%; життєві обставини – 14,5%; сильна 
конкуренція – 11,6%; рівень знань і умінь – 10,6%; невпевненість, 
слабка самооцінка, – 6,6%, поліпшення яких на думку студентів 
матиме позитивну тенденцію під час реалізації поставленої мети.  

Основою розробленого нами індивідуально-розвивального 
способу формування готовності майбутніх інженерів автомобільного 
транспорту до професійної самореалізації є теорія професійного 
інтересу. Так, В. Пономарьова й О. Попова дослідили проблему 
формування професійних інтересів стосовно учнів вищих професійно-
технічних навчальних закладів поліграфічної галузі. Нам імпонує 
визначення названих вище авторів  суті поняття «професійний інтерес 
майбутнього фахівця» як «комплекс психічних властивостей 
інтелектуальної, емоційної, вольової активності, спрямованої на 
опанування професією, що супроводжується вибірковим ставленням 
до способів професійної підготовки й до знань, умінь, навичок, 
необхідних майбутньому фахівцеві» [4, с. 15]. 

У межах пілотного дослідження студентам було запропоновано 
відповісти на питання «Чи уявляєте Ви якості, необхідні для професії 
інженера? Які саме?». Респонденти відповіли «Так, майже уявляю». 
Найчастіше згадувалися такі якості, як любов до автомобілів, і всього 
що з ними пов’язане, повага до іншої особистості, терпимість, 
комунікабельність, оптимізм, відповідальність. На питання «Які риси 
допомагають людині реалізувати власний потенціал у професійній 
діяльності інженера?» отримано такі відповіді: «Прагнення до 
самооцінки та самопізнання», «Володіння професійними знаннями й 
уміннями», «Розвинена мотивація самореалізації», «Усвідомлення 
необхідності поступового розвитку». Позитивним виявилося те, що 
студенти розуміють необхідність таких властивостей особистості, як 
усвідомлене прагнення  до розвитку. Наступне питання було 
сформульовано таким чином: «Сформулюйте основні ознаки 
професійних досягнень в обраній професій?». Саме це запитання 
викликало труднощі в студентів. Так, менше половини респондентів 
змогли назвати деякі ознаки високих досягнень у професії інженера, 
такі як: «Високий рівень навченості обізнаності у даній сфері 
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діяльності», «Досконале професійне володіння новітніми інженерними 
технологіями, методами, прийомами, формами та засобами», «Творче 
збагачення особистими досягненнями, дослідженнями, відкриттями», 
«Відданість інженерній професії, ставлення до себе як до 
професіонала». На питання «Як Ви оцінюєте свою підготовку   до 
подальшої роботи над удосконалення професійних знань і умінь?» 
студенти дали поверхові відповіді у таких формулюваннях: «Така 
підготовка відсутня», «Ніяк, бо її немає», «На низькому рівні», «Як 
таку, що потребує формування». 

З метою формування професійного інтересу студентам було 
запропоновано намалювати шарж «Портрет водія невдахи», «Настрій 
водія в погану погоду», «Випередження машин на дорозі», «Мобілка в 
руках водія та її наслідки». Майбутні інженери виконували завдання, 
як-от: «Уявіть, будь ласка, сучасного працівника автомобільної галузі 
та опишіть його професійні й особистісні якості». Наведемо приклади 
відповідей студентів. Студент написав так: «Нині пересічні люди, 
спираючись на стереотипи, звикли уявляти, що працівники 
автомобільної галузі не володіють професійною етикою та культурою 
спілкування, нервуються в роботі з населенням, не виявляють 
індивідуальний підхід до кожної людини. Я так не вважаю і глибоко 
переконаний, що працівники автомобільної галузі мають більше 
приділяти увагу власному розвитку». Інша студентка написала так: 
«Щоранку я користуюся суспільним транспортом, що так поширений 
нині в Україні, маршруткою. Щоразу я спостерігаю, як водії порушують 
як професійні обов’язки, так і людські стосунки. Вони користуються 
побілкою за рулем, кричать на пенсіонерів, вимагаючи від них грошей, 
включають гучну музику, розмахують руками. Таке враження, що вони 
катаються на власному «авто». Громадяни здебільшого мовчать і не 
роблять зауважень, не думають про власну безпеку». 

Нами з’ясовано, що студенти відчувають труднощі з 
плануванням професійної самореалізації, наприклад, у процесі 
навчальних практик. Це пов’язано з відсутністю   в багатьох студентів 
образу успішного інженера, належного матеріального забезпечення 
його сім’ї, в тому числі наявності високої зарплатні, комфортного 
житла, визнання в суспільстві. Уміння самоорганізації також 
вимагають кращої сформованості, оскільки студенти не мають звичок 
чітко планувати й виконувати розпорядок дня, витрачають час на зайві 
розмови і справи, що заважають їх сконцентруватися на головних 
питаннях професійної підготовки. Умінням контролювати власні дії і 
поведінку заважають невміння правильно реагувати в конфліктних 
ситуаціях і наявність тривожності як негативної риси людини. Низький 
рівень сформованості комунікативних умінь заважає професійній 
самореалізації майбутніх інженерів, налагоджуванню стосунків у 
студентській групі та з керівниками навчальних практик. Загалом, 
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виявлений нами факт недостатньо сформованих комунікативних 
умінь студентів свідчить про нагальну потребу усувати такі 
перешкоди, що заважають професійному становленню успішного 
інженера сучасної інтернаціональної виробничої сфери.  

Про проблеми, що існують у підготовці фахівців транспортної 
галузі, зазначають дослідники Ю. Козловський та М. Пукало [3]. До 
таких проблем, що заважають формуванню готовності майбутніх 
інженерів до професійної самореалізації, належать складність 
організації практичного навчання, обмежений доступ до складних 
технічних засобів і технологій, відсутність необхідних практичних 
навичок у майбутніх фахівців з точки зору роботодавця. На нашу 
думку, головною проблемою в підготовці майбутніх інженерів є 
розбіжність між стандартами вищої технічної освіти й вимогами 
роботодавців, зокрема вітчизняних та іноземних фірм. У такому 
випадку спостерігаємо тенденцію «вчимо одне, а на практиці робимо 
інше». 

У процесі формування готовності майбутніх інженерів 
автомобільної галузі до професійної самореалізації проводили лекцію 
«Особливості професійної діяльності інженера автомобільно-
дорожньої галузі», бесіду «Кар’єрні очікування майбутніх працівників 
автомобільної галузі», організовували зустрічі з провідними  
працівниками автомобільної галузі, відвідували виставки 
автомобільної промисловості, залучали до участі  у Міжнародному 
форумі «Автодорекспо», присвяченому технологіям будівництва та 
ремонту доріг і мостів. Були проведені навчальні екскурсії на 
машинобудівний завод, на заправні станції та станції автомобільного 
сервісу. 

На заняттях суспільно-гуманітарного циклу навчальних 
дисциплін використовували ігрові методи: розігрування ролей, ділова 
гра, ігрове проектування та неігрові методи: аналіз конкретних і 
типових інженерних ситуацій, метод «інциденту», дія за інструкцією, 
тим самим мотивували бажання майбутніх інженерів пізнавати й 
розкривати власні потенційні можливості. Під час експерименту 
використовували різні види ситуацій: ситуація-проблема, ситуація-
ілюстрація, ситуація-вправа, ситуація-успіху. Це позитивно сприяло 
формуванню у майбутніх інженерів мотивації до професійної 
самореалізації, пошуку методів і способів дій, розробці плану дій, 
саморефлексії; студенти мали можливість проявити активність через 
аргументацію власної позиції відносно тієї чи іншої ситуації. 

Студентів також залучали до складання програм з проведення 
ділових зустрічей, ознайомлювали з технікою встановлення контакту 
із співрозмовником. Було зазначено, що успіх ділової бесіди 
забезпечують такі вміння, як: установлювати контакт із 
співрозмовником, створювати сприятливу атмосферу для бесіди, 
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привертати увагу партнера, викликати інтерес до бесіди, 
перехоплювати ініціативу, якщо це потрібно. Також проводили тренінг 
на тему: «Професійна самореалізація як основа успіху працівників 
автомобільної галузі» тим самим стимулювали саморозкриття 
студентами власного потенціалу, формували потреби «Я»-
професійного і проектували їхній подальший розвиток. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.                
У дослідженні визначаємо суть поняття «готовність майбутніх 
інженерів автомобільної галузі до професійної самореалізації» як 
особистісно-професійне новоутворення, котре складають 
мотиваційно-ціннісна спрямованість особистості на пізнання й 
розкриття внутрішнього потенціалу в професійній діяльності, 
професійні знання й уміння специфіки інженерної діяльності, зокрема 
в автомобільній галузі, навички рефлексивної діяльності, емоційної 
стійкості, самоконтролю. Мета і зміст індивідуально-розвивального 
способу формування готовності майбутніх інженерів автомобільної 
галузі до професійної самореалізації полягають у професійному 
орієнтуванні на потреби студентів та виявлення їхньої 
індивідуальності засобами освітнього процесу. 

У подальшому дослідженні слід розробити педагогічні умови 
формування готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі до 
професійної самореалізації, підібрати освітні технології  для їхньої 
успішної реалізації. 
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The article deals with the pedagogical sources of contemporary 

Ukrainian scholars, who analyzed the category of «social maturity». The 
main approaches to the classification of historiography and the source 
database have been  revealed, the results of the author's own research 
are presented. Due to the large number of elaborated sources, one of the 
selected groups, which includes scientific sources, namely: monographs, 
dissertations, devoted to the subject under study or tangent to it, has been 
described. The key aspects of the study of the presented problem are 
singled out. It was found out that the concept of "social maturity" is widely 
used in pedagogical science. Scientists come to the conclusion that 
maturity is an important component of the formation of a personality in a 
society, reflects the level of understanding of the personality his/her place 
in the society, the level of responsibility in relation to his duties and deeds. 
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In addition, this concept combines the features of biological and social 
development within an individual as well as social and biological and 
social development of various social groups and social communities. 
Further development has been given to the analyses and systematization  
research on this problem. 

Key words: sources of research, historiography, pedagogical 
researches, social maturity. 

Кошляк М. А. Категорія «соціальна зрілість» в рецепції 
українських педагогів (кінець XX – початок XXI століття) / 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка, Україна, м. Кропивницький 

У статті розкрито педагогічні джерела сучасних українських 
науковців, в яких здійснено аналіз категорії «соціальна зрілість». 
Розкрито основні підходи до класифікації історіографії та 
джерельної бази, подано результати власного пошуку автора. 
Зважаючи на велику кількість опрацьованих джерел, 
охарактеризовано одну з виділених груп, що включає наукові 
джерела, а саме: монографії, дисертації,  присвячені досліджуваній 
темі або дотичні до неї. Виокремлені ключові аспекти вивчення 
представленої проблеми. З’ясовано, що педагогічній науці поняття 
«соціальна зрілість» широко використовується. Виходять учені з 
того, що зрілість є важливим компонентом становлення 
особистості в суспільстві, віддзеркалює рівень розуміння 
особистістю свого місця в суспільстві, рівень відповідальності в 
ставленні до своїх обов’язків та вчинків. До того ж це поняття 
поєднує особливості біологічного і соціального в межах розвитку як 
окремої людини, так і соціобілогічного й соціального розвитку різних 
соціальних груп і соціальних спільнот. Подальшого розвитку набули 
аналіз і систематизація досліджень з даної проблеми. 

Ключові слова: джерела дослідження, історіографія, педагогічні 
дослідження, соціальна зрілість. 

 
Постановка проблеми. Якість історико-педагогічного 

дослідження головним чином залежить від коректного формування 
його джерельної бази, яка повинна максимально охопити найбільш 
істотні історичні факти. Це можливо лише при відповідному доборі 
джерел, адекватній цілеспрямованості їх аналізу, ретельному 
обґрунтуванні методологічних засад й методики роботи над 
джерелами. Джерельна база будь-якого історико-педагогічного 
дослідження є ключовою у реконструкції явищ і процесів, формуванні 
об’єктивного, цілісного бачення розвитку різних педагогічних 
феноменів в Україні, зокрема й такого, як «соціальна зрілість». 

Проблема становлення соціальної зрілості фахівців різних 
професій не є новою в педагогічній науці. Досліджувалися проблеми 
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соціальної зрілості вчителя (В. Радул, А. Реан), економіста 
(О. Михайленко), соціально-психологічної зрілості технічного 
працівника (Т. Степанова). Вивчалися питання соціально-моральної 
зрілості (А. Кошелєва), академічної зрілості (Т. Страва), 
громадянської зрілості (Ю. Маринкіна, М. Чумакова, Р. Хмелюк) тощо. 
Предметом окремих досліджень став процес становлення соціальної 
зрілості в учнів середніх загальноосвітніх шкіл (І. Булигін, М. Теміров), 
випускників професійно-технічних училищ (Т. Гусєва, Ю. Кузнєцов), 
робітників і спеціалістів (О. Галицький), студентів (Т. Степанова) та ін. 

Формулювання цілей статті. Враховуючи актуальність, наукове 
та практичне значення проблеми, недостатнє її вивчення, ставимо за 
мету дослідити джерельну базу зазначеної проблеми. 

Виклад основного матеріалу статті. При вивченні та 
виокремленні груп джерел із проблеми дослідження категорії 
«соціальна зрілість» в окреслених хронологічних межах та визначенні 
стратегії та технологій її опрацювання ми спиралися на принципи 
добору джерел та методики їх аналізу, що висвітлено в дослідженнях 
О. Адаменко [5, с. 33], Н. Гупана [3, с. 33] та ін. 

Зважаючи на велику кількість джерел досліджуваної проблеми,  
охарактеризуємо одну з виділених груп – це наукові джерела  – 
монографії та дисертації, захищені українськими науковцями-
педагогами в кінці XX – на початку XXI століття. Монографії та 
дисертації стали основним інформативним джерелом реконструкції 
історіографічного процесу з нагромадження наукових знань щодо 
дефініції «соціальна зрілість» в означений період. 

Зазначимо, що в кінці XX – на початку XXI ст. питання соціальної 
зрілості особистості набуло широкого висвітлення в наукових 
дослідженнях українських учених.  Це насамперед праці О. Ганжі, 
О. Коптєвої, О. Михайлова, С. Поліщук, В. Радула, Т. Хмуринської, 
Г. Яворської та ін., у яких глибоко і всебічно досліджено соціальні та 
психолого-педагогічні  аспекти цього феномена. Зупинимось більш 
детально на аналізі окремих праць окресленого періоду.  

Ґрунтовний аналіз сутності соціальної зрілості вчителя дається у 
дослідженнях В. Радула [8; 9; 10 та ін.].  

Так, у докторській дисертації «Становлення соціальної зрілості 
молодого вчителя (теорія і практика)» (1998) [9]  В. Радул, ґрунтовно 
проаналізувавши стан досліджуваної проблеми в науковій літературі, 
визначив й обґрунтував сутність, зміст та структуру категорії 
«соціальна зрілість особистості молодого вчителя» як інтегральну 
якість особистості. На підставі всебічного логіко-системного методу 
аналізу джерел із теми дослідження встановив, що категорія 
соціальна зрілість – одна з основних у психолого-педагогічній науці. 
На думку вченого, «соціальна зрілість – це певний ступінь розвитку 
особистості, який сприяє творчому освоєнню різних видів культури, а 
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також створює можливість найефективніше приносити користь 
оточуючим, своєю участю у різних видах діяльності» [9, с. 23]. 

Наукові дослідження проведені В. Радулом доводять, що 
соцiальна зрiлiсть як рiвень розвитку особистості визначається всiєю 
сукупністю її дiяльності. Залежно вiд сфери прояву соцiальна зрiлiсть 
є певною здатнiстю особистості до взаємодiї з соціальним 
середовищем, що дає їй змогу ефективно посідати вiдповiдне мiсце у 
структурi первинних утворень [8, с. 16].  

Також проблему формування соціальної зрілості студентів 
економічного профілю висвітлив О. Михайлов у кандидатській 
дисертації (2000) [6]. Досліджуючи проблему соціально-професійної 
зрілість, вчений робить висновок, що соціально-професійна зрілість 
не зумовлюється одними лише знаннями, уміннями та навичками 
щодо вільної орієнтації у професійній діяльності. Вона також 
передбачає професійну творчість, прагнення внести в професійну 
діяльність щось нове, оригінальне, власне [6, с. 27–28]. 

У докторській дисертації «Теоретичні та методичні засади 
формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих 
навчальних закладів МВС України» (2006) [13] Г. Яворська, аналізуючи 
феномен «соціально-професійна зрілість» зазначає, що професійна 
зрілість, як властивість особистості виступає основною психологічною 
передумовою її професійної майстерності. На її думку, вона  
характеризує становлення особистості як цілісної, відносно стійкої 
(усталеної) системи, пов’язаної з усвідомленням власного місця, ролі, 
функцій в професії, в суспільстві, в колективі [13, с. 32]. Як якість 
особистості професійна зрілість дозволяє структурувати, регулювати і 
управляти внутрішньою і зовнішньою власною життєдіяльністю, 
зберігати психологічну рівновагу; передбачає стійку мотиваційно-
ціннісну професійну спрямованість і соціальну готовність до 
виконання багатопрофільної соціально-педагогічної діяльності [12, 
c. 142]. 

Процес дослідження психологічних умов розвитку соціальної 
зрілості учнів вищого професійного училища стали предметом 
дослідницької уваги С. Поліщук, яка з’ясувала, що соціальна зрілість 
не є віковою категорією і залежить від умов, у яких росте й 
виховується особистість. На думку автора, «соціально зрілою є 
особистість, у якої сформовано систему соціальних якостей, а рівень 
її розвитку відповідає суспільним потребам» [7]. 

У дисертації О. Ганжі «Формування соціально-професійної 
зрілості майбутнього вчителя історії у навчально-виховному 
середовищі» (2011) [1] це поняття представлено як «якість розвитку 
особистості, вершину акме соціально-професійного розвитку, яка 
сприяє найбільш ефективному досягненню очікуваних позитивних 
результатів» [1, с. 18]. Залежно вiд сфери виявлення, підкреслює 
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дослідниця, соцiально-професійна зрiлiсть є певною здатнiстю 
особистості до взаємодiї iз середовищем, що дозволяє їй ефективно 
посідати вiдповiдне мiсце в структурi первинних утворень [1, с. 18].  

У дисертаційному дослідженні «Формування соціально-
професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів у вищих 
навчальних закладах» (2014) [11] Т. Хмуринська, розглядаючи сутнісні 
характеристики соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних 
педагогів приходить висновку, що соціально-професійна зрілість 
майбутнього соціального педагога є системним новоутворенням, що 
складається під впливом інтегративної активності соціального 
педагога як індивіда, особистості і суб’єкта діяльності; 
цілеспрямованого процесу професійної соціально-педагогічної 
підготовки і соціально-педагогічних вимог професійної діяльності [11, 
c. 179]. 

У кандидатській дисертації О. Коптєвої  «Формування соціально-
професійної зрілості учнів закладів професійно-технічної освіти» 
(2018) [4] на підставі теоретичного аналізу, узагальнень та 
систематизації запропоновано сучасний підхід до формування якісних 
характеристик особистості, основою якого є особистісний компонент, 
пов’язаний з ідеями соціально-професійної зрілості особистості. 
Соціальну зрілість дослідниця розглядає як таку, що віддзеркалює 
рівень розуміння особистістю свого місця в суспільстві, межу 
відповідальності у виконанні своїх обов’язків та здійсненні вчинків, 
погляди й переконання та їх застосування в житті, відповідно до 
засвоєних нею соціальних норм. На думку О. Коптєвої,  соціальна 
зрілість є «інтегральною характеристикою особистості, тому виражає 
певний якісний стан її розвитку, такий ступінь оволодіння людиною 
досвідом, що дозволяє їй виступати повноправним суб’єктом 
суспільно-практичної діяльності» [4, с. 4]. 

Висновки. Таким чином, здійснений огляд наукових праць 
українських учених дає підстави стверджувати, що єдиного 
комплексного, системного дослідження, яке б розкривало і 
характеризувало розвиток категорії «соціальна зрілість» у 
педагогічних дослідженнях, нами не виявлено. Вважаємо, що 
критичне й комплексне використання сукупності багатопланових 
джерел, представлених лише у цій групі, дасть змогу реалізувати 
цілий ряд завдань, які стоять перед сучасною педагогічною наукою. 
Проаналізований наявний комплекс праць засвідчує, що у наукових 
дослідженнях соціальну зрілість особистості досліджують у контексті 
теорії соціалізації, оскільки одним з пріоритетних завдань, що стоїть 
перед системою освіти нині, є забезпечення ефективності протікання 
процесу соціалізації, а соціальна зрілість розглядається як результат 
цього процесу. 
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Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо вивчення 
історіографії проблеми розвитку категорії «соціальна зрілість» у 
педагогічних дослідженнях. 
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In the article, particular aspects of the activity approach to 

professional self-actualization of personality have been analyzed. The 
author considers the main characteristics of the action component in the 
structure of professional self-actualization. Particular attention has been 
paid to the theoretical basis of the correlation of the concepts of activity 
and action, the features of the personality action as one of the leading 
factors of its professional self-actualization have been researched. The 
role of self-actualization in its turn as a manifestation of the aspiration to 
activity, the obligatory characteristic of which is the purposefulness, has 
been revealed. The indicator of a high level of action has been 
distinguished by the correspondence of conscious, purposeful, active and 
creative personality attitude to this category. 
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approach, activity, action. 

Кандидат педагогічних наук, Ляшенко Р. О. Аспекти 
діяльнісного підходу до професійної самоактуалізації особистості / 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені 
Володимира Винниченка. 

У статті проаналізовано деякі аспекти діяльнісного підходу до 
професійної самоактуалізації особистості. Автором розглянуто 
основні характеристики діяльнісного компоненту в структурі 
професійної самоактуалізації. Особлива увага приділяється 
теоретичним основам співвіднесеності понять активності і 
діяльності, досліджено особливості діяльності особистості як 
одного з провідних чинників її професійної самоактуалізації.  
Розкрито роль самоактуалізації як вияву прагнення до діяльності, 
обов’язковою характеристикою якої є цілеспрямованість. 
Виокремлено показником високого рівня діяльності відповідність 
свідомого, цілеспрямованого, активного й творчого ставлення 
особистості до цієї категорії. 

Ключові слова: особистість, професійна самоактуалізація, 
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діяльнісний підхід, активність, діяльність. 
 
Introduction. The study of various characteristics of professional 

self-actualization of the individual is necessary for the purposeful 
stimulation of professional self-education, development of the initiative, the 
formation of an individual style of action taking into account peculiarities, 
development of qualitative characteristics of the individual and their level. 
Self-development of a person has a close connection with its self-
actualization, but it is based on such a motivational basis of development, 
enrichment of its own essential forces for better self-actualization in the 
future, which takes into account the focus of human action on self-
development. 

Significant studies in the research of self-actualization and its 
aspects, devoted to the study of the role of activities in the development of 
personality begin with 80-ies of 19th century with the works of Leontiev O. 
M., Rubinstein S. L., Asmolova O. G., Vygotskyi L. S., Davydov V. V., 
Rubtsova V. V., Feldshteyn D. I. and others. 

The purpose of the article is to analyze particular aspects of the 
activity approach to professional self-actualization of personality, consider 
the main characteristics of the action component in the structure of 
professional self-actualization, research theoretical basis of the correlation 
of the concepts of activity and action, study the features of the personality 
action as one of the leading factors of the professional self-actualization. 

"Self-actualization, observes E. Vakhramov, is a deliberate, exercised 
by the subject of practical action aimed at solving certain problems of his 
life situation, the result of which is self-change ... and a change in the life 
situation" [1, p. 111]. In other works, it is noted that professional self-
actualization involves high social significance of the individual's action. 
"Self-actualization is connected with the human need for self-actualization, 
it means that people feel need and they are striving for the fulfillment of all 
that they are likely to accomplish ... For self-actualizing people, there is a 
great desire to be useful to humanity, they behave more kindly and 
friendly, they are less concerned about their own problems "[9, p. 772-
773]. 

The need for self-understanding, self-knowledge, self-actualization, 
self-realization and other phenomena is self-evolving with the expansion of 
human knowledge of the world and of oneself, with the growth of 
subjective abilities and the complications of problems a person faces. 

D. A. Leontiev proposes the basis for distinguishing these concepts in 
is the specifics of the needs that provoke one or another action [4]. Thus, 
when considering self-realization in the structure of needs, D. A. Leontiev 
offers an option to remove contradictions between two positions: on the 
one hand, self-realization is not similar to other needs; on the other – 
needs are not always necessarily connected with self-realization. The 
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scientist believes that the existing contradiction between them can be 
avoided if we recognize the connection of self-realization with the 
corresponding class of needs. In this case, he relies on his own "three-
level typology of needs." The first level - is the need to own the object, its 
physical use. The second level is the need for the abstraction of the 
"human world," in the development of forms of action, crystallized in 
subjects of material and spiritual culture. The third level is the need for 
objectification, the embodiment of one’s essential forces, one’s living 
action in objective contributions. D. A. Leontiev believes that the need for 
self-realization can be identified with the third level of the needs structure 
(the need for creativity, in personal communication, in social-
transformative action, in motherhood, etc.). This approach allows one to 
distinguish self-realization with such generic concepts as "self-
expression", "self-affirmation", "self-development" and "self-actualization". 

Self-actualization is the main motive of a person, the fundamental 
aspect of human nature, which prompts a person to move towards greater 
congruence and to a more realistic functioning and is the main source of 
life. In addition, self-actualization is the desire to become a true, authentic, 
and holistic one, observes K. Rogers [10]. 

Human activity is characterized by the highest parameters of all three 
qualitative parameters in comparison with the activity of animals or 
inanimate systems. Therefore, activity is often determined more broadly in 
relation to action. Activity in general can be defined as a set of moments 
caused by the subject of the action. 

Human action is realized in three spheres characteristic to it - work, 
communication and cognition. Hence, determining the main action it is 
advisable to take into account three factors of its content, which is 
achieved through the correlation of the three directions of action. 

On the basis of the criteria selection (satisfaction and utility - 
productivity), L. A. Korostyleva builds a structural and functional model of 
self-realization, which makes it possible to determine the conditions for 
effective self-realization. 

Choosing the ways and means of professional self-actualization, a 
person correlates one’s desires ("I want" - interests, desires, admiration, 
which lead to activity, the highest bar of possibilities of self-actualization, 
authentic personality) with abilities ("I can" - self-knowledge of their 
capabilities, attitude towards oneself, self-assessment) and necessity, 
predominance ("necessary" - self-organization, which contains self-
regulation, as well as the idea of social inquiries concerning the 
individual). The content of these blocks is determined by the value 
orientations, the life-meaning attitudes of a person, one’s motivational-
necessity sphere. In this case, the need for self-realization is carried out 
with the help of needs in creativity, social- transformative reality, in the 
implementation of a substantive contribution in one’s action. 
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Block of “realization” integrates the influence of all blocks of the 
structural-functional model and, depending on the course of the self-
realization process, implements an inverse relationship in the form of 
correctional influence on the results obtained. The result of the decision 
correlates with the criteria of self-realization, with the system of values, as 
well as with the costs (intellectual, emotional, energy, time) for its 
implementation. In addition to reflection, internalization and identification, 
when compared with the "ideal I" (the society, the world), the mechanism 
of exteriorization, which provides the implementation of new strategies, is 
activated [3, p. 58]. 

Action can contribute to the most complete development of the inner 
world of the individual. The indicator of a high level of action is the 
correspondence of conscious, purposeful, active and creative attitude of 
the person to the action. The quality of personality action in society is 
manifested through personal activity on the basis of transformation and 
self-action in all spheres of society's life. Realization of any kind of action 
is ensured by the regulation contour, which is characterized by, specific for 
this subject, individual regulatory features. In action, there are inclinations 
and interests, impulsive motives and desires of the person. There is also a 
reflection of temperament, hereditary genetic features. Various incentives 
for self-development are manifested and formed. 

Activity can be understood as the action of an object, due to reasons 
of an intrinsic nature, in contrast to passivity, the essential feature of which 
is external determination. In this connection, the idea of the difference 
between the concepts of "activity" and "action", expressed by S. L. 
Rubinstein, is interesting. Action always has a relationship with influence, 
environmental change, is always of subject nature [12]. 

The correlation between activity and activity was studied by 
V. A. Petrovskyi [6]. He believed that the general property of life is activity. 
However, in this case, activity is treated as the action state of living beings, 
as the source of its own motion, reproduced in motion. It is about energy, 
its renewal. The ability to self-movement in the context of self-reproduction 
is considered as a sign of activity of the subject. S. L. Rubinstein 
considered action as a specific form of activity, aimed at conscious 
transformation of the surrounding world [11]. From this point of view, the 
properties of the personality are revealed to reality. If the needs of the 
person are the ascending motives to own actions, by virtue of which one is 
an active being, then one’s actions are aimed at satisfying not own but 
rather needs of society[13]. S. L. Rubinstein arranged an analysis of 
activity and action in the general context of the opposition "external-
internal" and maintained the tradition of understanding that the external 
acts through the internal. The analysis of activity and correlation of activity 
with action remained insufficiently defined and categorized. For example, 
V. A. Petrovskyi spoke about action that controls its movement with 
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moments of own activity, embedded in action, and both moments - activity 
and action - merge with one another [7, 8]. 

The correlation between the categories of activity and action can be 
as well established on the basis of the dialectic of the individual and the 
general. If the action involves socio-normative forms, structures, methods 
and requirements used to achieve the result, then the activity is always 
concrete and individual and means the independence of the entity that 
carries out activities. Activity is appropriate to be considered both as a 
form of expression and as a way of performing action. 

The category of activity is one of the main in psychological and 
pedagogical science. In scientific studies of this category, concepts that 
reveal the essence of activity - process, action, behavior, deed, activities, 
living, etc. are important. Activity is usually compared to a close to it 
category of action, while some authors consider activity as a characteristic 
of human action, which is opposed to passive action. The concept of 
activity in this case correlates with self-action as the action that is not 
imposed externally, but is internally necessary to a person. Other authors 
reasonably believe that activity is a wider category that extends to the 
processes and phenomena of the organic world. There are also 
researchers who believe that it is advisable to talk about activity in relation 
to not only biological and social levels of matter, but also inorganic. Thus, 
M. V. Demin believes that activity is the basis of matter, expressing its 
ability to quantitatively and qualitatively change through the deployment of 
higher organization systems [2]. 

A new kind of activity belongs to a certain living, highest level of 
development and maintains all levels of activity of the living. This particular 
activity creates a new, unnatural - social - world and reproduces it, in 
which only one can live, and therefore all kinds of activity, manifestations 
of effectiveness are a consequence of its life routine. In addition, this new 
type of activity – action, which is differently realized in the life of a person 
and is studied differently by it, remaining a way of its existence as a 
special phenomenon of social evolution - the discovery of universal 
evolution. 

The recognition of the personality's action as a leading factor in its 
formation raises the question of purposeful activity, self-development of 
the individual, that is, the continuous work on oneself, over one’s own 
spiritual growth. Self-development provides the opportunity to consistently 
complicate the tasks and content of the formation, implementation of the 
age and individual approach, the formation of creative individuality and at 
the same time, the implementation of collective education and stimulating 
self-management by personality of one’s further development. 

Through the aim setting, the current state as a moment of action is 
associated with the future, so the choice of goals and means of achieving 
them performs a regulatory function in the personality's behavior. 
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Personality in a conscious way raises tasks achievement of which is the 
purpose of the action. In one’s desire, there reveal themselves needs and 
interests, which in the structure of action are motives: incentives, the real 
driving force of the personality's actions, powerful regulators of the 
behavior. 

The problem of activity was also investigated in the works of 
V. S. Merlin, V. D. Nebylitsyn, V. M. Rusalov and others. The main idea 
was that in the process of life in a person there form individual or 
typologically peculiar ways of internal and external biological activity, 
which allow it to optimally master the external environment. Thus, 
according to the concept of integral individuality of V. S. Merlin, the 
individuality of the organism is formed due to the peculiarities of 
elementary and motor activity, which the author calls the individual style of 
living action of the organism [5]. According to the theory of 
psychophysiological individuality by V. M. Rusalov, the mechanism of 
formation of the formal-dynamic properties of the individual psyche is 
presented as an ascending, genetically determined, individual level of 
energy-dynamical possibilities, which are constantly involved in the action, 
which determines the optimally related to the action generalized 
integration of all biological properties of the individual. Having emerged as 
a new systemic quality, the generalized integration of biological and 
formally-dynamic properties becomes the regulator of human use of one’s 
energy-dynamic capabilities [14]. 

Conclusions. The action of the individual should be organized in 
such a way that its fulfillment by the person reveals to oneself certain 
aspects of social relations, including oneself into these relations, would 
ensure the development of the person's life in the system of social 
relations and their reflection in one’s consciousness. If the action of an 
individual is organized so that, by implementing it, one gets the opportunity 
to more fully engage in the system of social relations, to make a "new 
step" in the path of one’s movement in this system, one can count on the 
formation of certain socially significant properties and in the interaction 
with other conditions as a consequence lead to the effective development 
of professional self-actualization. 
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SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF HEALTH-SAVING ACTIVITY 

REORIENTATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER PRIMARY 
SCHOOL 

G. Panchenko 
Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 
Ukraine, Kropyvnytskyi 
 

A new, innovative direction of health-saving - prevention of 
didactogenic health disorders of primary school pupils, which has arisen 
as a result of the intensification of school education process, has been 
considered. The mentioned problem conditions the object of research - 
professional training improvement of would-be teachers of physical 
education in the specified direction of health-saving. The purpose of the 
article is formulated as an attempt to substantiate main components and 
factors of professional readiness of a would-be teacher in the stated 
direction. The results of the study consist in defining a new notion of 
"health-saving in the direction of didactogenic health disorders prevention 
in students," as well as an analysis of the content admission of 
professional readiness of would-be physical education teacher for the 
given kind of activity. 

Key words: professional readiness of would-be teacher, health-
saving technologies, pedagogical activity, intensive training load, health-
improving training. 
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Панченко Г.І. Науково-прикладні аспекти переорієнтації 
здоров’язбережувальної діяльності учителя фізичної культури у 
початковій школі / Центральноукраїнський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка, Україна, Кропивницький 

Розглянуто новий, інноваційний напрям здоров’язбереження – 
попередження дидактогенних порушень здоров’я в учнів початкової 
школи, що виник внаслідок інтенсифікації процесу шкільного 
навчання. Зазначена проблема обумовлює предмет дослідження – 
удосконалення професійної підготовки учителя фізичної культури 
до досліджуваного напряму здоров’язбереження. Мета статті 
формулюється як спроба обґрунтувати основні складники та 
чинники професійної готовності учителя за вказаним напрямом. 
Результати дослідження полягають у визначенні нового поняття 
«здоров’язбереження за напрямом попередження дидактогенних 
порушень здоров’я», а також аналізу змістового наповнення 
професійної готовності учителя фізичної культури до даного виду 
діяльності. 

Ключові слова: професійна готовність учителя, технології 
здоров’язбереження, педагогічна діяльність, інтенсивні навчальні 
навантаження, оздоровчий тренінг. 

 
Постановка проблеми. Початок шкільного життя і новий вид 

діяльності, пов'язаний з нею – навчальною працею, неминуче 
відбувається на фоні статичних напружень. Вони необхідні для 
тривалого підтримання певним чином регламентованого положення 
тіла за партою – навчальною посадкою. Співвідношення між 
динамічним (більш природнім для дитини) і статичним (штучним, 
вимушеним) компонентами рухів у порівнянні з дошкільним періодом 
різко змінюється в бік статичного компонента – першого негативного 
чинника навчальної праці учнів. 

За дослідженням М. В. Антропової, М. М. Кольцової для 
першокласників статичне напруження тривалістю півгодини 
призводить до порушення рухливості нервових процесів, зниження 
розумової і м’язової працездатності, зниження рівня насичення 
артеріальної крові киснем, подовженому відновлювальному періоду з 
боку деяких вегетативних функцій [5]. 

Другим основним чинником, що визначає характер негативного 
впливу навчальної праці, є навантаження на зір. Як зазначає 
Бальсевич В. К. основний потік навчальної інформації проходить 
через зоровий аналізатор [2]. З початком шкільного навчання у кілька 
раз зростають обсяг та інтенсивність зорових навантажень у зв’язку з 
навчанням читанню, письму, рахунку та ін. Принциповим моментом, 
що надзвичайно підвищує напруженість роботи акомодаційного 
апарату ока, є зорова робота у переважно ближній зоні, в умовах 
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замкнутого простору класного приміщення при вкрай нестійкій, 
несформованій навчальній посадці за партою. Це зменшує відстань 
між оком та зошитом чи книгою до надкритичних значень в плані 
перенапруження акомодативного апарату зорового аналізатора з 25–
30 см за вимогами шкільної гігієни до 8–10 см. Такі умови учнівської 
праці переключають дитяче око з сигнально-пошукової функції у 
просторі (що генетично закладено біологічною природою людини) в 
інструмент напруженої зорової праці в режимі ближнього зору. В цих 
умовах виникає сенсорний розрив з природнім екологічним 
середовищем, на яку зорова система має глибоку налаштованість. 
Тому такі види навчально-пізнавальної діяльності як читання і письмо 
учні стали виконувати ціною надмірних енергетичних затрат на фоні 
стомливих статичних та психоемоційних напружень. Зовнішнім 
проявом такої напруженості дітей є, як зазначалось, недопустимо 
низький нахил тулуба над зошитом і книгою. 

Базарний В. Ф. встановив, що при такому положенні навчальної 
посадки систематичні перевантаження ближнього зору сприяють 
формуванню напруження, яке через систему нервових зв’язків 
трансформується у синдром психоемоційного та нейровегетативного 
напруження і, як наслідок, хронічну втому дітей в ході навчального 
процесу. Тривале перебування дітей у напруженому, з низько 
схиленою головою, стані формує так званий рефлекс низько схиленої 
голови (РНСГ), що пригнічує найважливіші вегетативні ритми 
організму [1]. У свою чергу це призводить до астенізації дітей, 
пригніченню розвитку центральної і вегетативної нервових систем, що 
зрештою накладає глибокий несприятливий відбиток на їх фізичний, 
функціональний і психічний розвиток. 

Підсумком відмічених складових, що характеризують постійно 
зростаючої інтенсифікації навчальної праці учня, є виникнення 
короткозорості, порушення постави, серцево-судинні та нервово-
психічні дисфункції. 

Аналіз останніх публікацій. Проблема здоров’язбереження 
учнів складна та багатогранна, її розв’язання потребує комплексних 
міждисциплінарних підходів і зусиль представників різних наук. 

Дидактичні аспекти здоров’язбереження розглянуті в 
дослідженнях О. М. Ващенка, О. Д. Дубогай, Г. К. Зайцева, Т. В. 
Кудрявцева, О. Я. Савченко, та ін. 

Медико-біологічні сторони здоров’язбереження учнів висвітлені у 
роботах М. М. Амосова, М. В. Антропової, В. Ф. Базарного, Е. Г. Буліч, 
С. М. Громбаха, Ю. Л. Лісіцина, І. В. Муравова, В. М. Петленко, Л. П. 
Сущенко та ін. 

Психологічні аспекти проблеми досліджувалися в працях І. Д. 
Беха, В. Л. Лєві, Г. С. Нікіфорова, С. Д. Максименка, О. В. Хухлайової. 
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Поняття «здоров’язбереження» у сучасній педагогічній науці 
почало активно використовуватися з другої половини 80-х років 
минулого століття, що пов’язано з наростанням динаміки різкого 
погіршення здоров’я учнів (М. Антропова, Г. Апанасенко, М. 
Гончаренко, Н. Лосєва, С. Максименко, А. Найн, С. Сімонова, С. 
Сєріков, А. Хріпкова). Але різність поглядів, складність проблеми 
продукувало наступні різні визначення терміна 
«здоров’язбереження». 

Так, Сєріков С. Г здоров’язбереження учнів розглядає як єдність 
педагогічних заходів, спрямованих на покращення здоров’я учнів і 
зростання їх освіченості [7]. У педагогічному контексті Єфімова В.М. 
також пропонує розглядати здоров’язбереження як систему 
педагогічних дій, які дозволяють не витрачати марно, не руйнувати 
фізичне, психічне і соціальне благополуччя дітей і підлітків, що 
реалізується через освітні технології з урахуваннями вікових і 
психофізичних особливостей учнів [3]. 

Прибічник комплексного підходу Красілов В. М. для розв’язання 
проблеми розглядає фактори впливу ширше. Здоров’язбереження у 
навчальному закладі трактується як спрямовано здійснюваний у 
виховному освітньому процесі комплекс науково обґрунтованих 
педагогічних психологічних, лікувальних, профілактичних, корекційних 
та інших впливів на суб’єкти освітньої діяльності, які нерозривно 
пов’язані з розв’язанням завдань навчання, виховання, розвитку, 
збереження їх здоров’я [4]. 

Мета даної статті полягає у виокремленні нового напряму 
сучасного здоров’язбереження учнів початкової школи – 
попередження дидактогенних порушень здоров’я та визначенні і 
обґрунтуванні основних складників професійної підготовки  учителя 
фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності зазначеного 
напряму. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наведених тлумачень 
терміна «здоров’язбереження» свідчить, що при всіх відмінностях 
авторів об’єднує розуміння того, що це є по суті різновид 
«педагогічної діяльності». Таким чином поняття 
«здоров’язбережувальна педагогічна діяльність» є тією 
консолідуючою основою, що спрямовує всі зусилля шкільного 
колективу на формування та зміцнення здоров’я всіх учасників 
навчального процесу (Д. Є. Воронін, В. М. Єфімова, К. В. Короленко, 
П. В. Красавцев, Т. Ю. Круцевич, Н. М. Мацкевич, О. І. Міхеєнко, В. П. 
Мазура, Ю. В. Науменко, А. С. Нісімчук, С. О. Омельченко, В. Г. 
Омельяненко, В. М. Оржеховська, О. С. Падалка, М. К. Смірнов, О. Т. 
Шпак).  

За характеристикою Смірнова М. К. основна функція 
здоров’язбережувальної педагогічної діяльності полягає у тому, щоб 
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забезпечити можливість кожному учню зберегти свій рівень здоров’я 
за час шкільного навчання, сформувати у нього систему знань, умінь, 
навичок та переконань щодо ведення здорового способу життя. По 
суті це є стратегічна мета здоров’язбережувальної педагогіки, що 
представлена такими якісними характеристиками педагогічного 
процесу, які через сукупність валеологічних, за своєю сутністю, 
принципів, прийомів, методів педагогічної діяльності реалізовують 
завдання збереження здоров’я [8]. 

Таким чином, під здоров’язбереженням в межах нашого 
дослідження ми розуміємо спеціально організовану педагогічну 
діяльність учителя фізичної культури, що має на меті попередження 
дидактогенних порушень та захворювань, яка спрямована на 
реалізацію таких заходів, методів і форм фізичного виховання, що 
удосконалюють процес навчання у початковій школі, забезпечуючи 
повноцінний оздоровчо-тренувальний супровід навчальної праці.  

Отже, метою здоров’язбережувальної педагогічної діяльності є 
захист здоров’я школярів від впливу негативних компонентів 
інтенсивних навчальних навантажень. Одним із головних факторів 
успішної реалізації поставленої мети є здоров’язбережувальна 
педагогічна діяльність учителя фізичної культури, який не тільки має 
навчати руховим діям і розвивати фізичні здібності учнів, але й 
запроваджувати у навчальний процес початкової школи сучасні 
технології попередження дидактогенних порушень і захворювань 
засобами, методами і формами оздоровчого тренінгу. 

Здоров’язбережувальна діяльність учителя фізичної культури за 
напрямом попередження дидактогенних порушень здоров’я – це 
система оздоровчо-тренувального супроводу навчальної праці учня 
початкової школи з метою повноцінної адаптації організму дитини до 
специфіки навчальної праці. 

У дисертаційному дослідженні О. В. Омельченко [6] розроблена 
модель підготовки учителя до запровадження здоров’язбереження 
учнів початкових класів. В основу моделі покладено формування 
мотиваційно-ціннісного і когнітивного компонентів професійно-
педагогічної діяльності учителя з організації здоров’язбережувального 
навчально-виховного процесу. Мотиваційно-ціннісний компонент 
передбачає свідоме бажання учителя здійснювати духовне 
наставництво дитини на шляху її здорового розвитку. Це реалізується 
через сформованість сукупності таких особистісно-значущих якостей 
як відповідальність, працездатність, педагогічний такт, симпатія та ін., 
що теж відіграє значну роль та обумовлює ефективність роботи 
учителя. Якість когнітивно-процесуального компонента даної моделі 
пропонується оцінювати за рівнем гностичних, прогностичних, 
комунікативних, організаторських знань та умінь, які необхідні для 
організації, збереження і зміцнення здоров’я дітей.  
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Висновки. 
1. Сучасний процес стрімкої інтенсифікації шкільного навчання 
породжує протиріччя, сутність якого полягає у виникненні 
дидактогенних порушень здоров’я, нозологія яких безпосередньо 
пов’язана з негативним впливом статичного, зорового та нервово-
емоційного компонентів навчального навантаження. Це новий виклик 
сучасній шкільній освіті, який вимагає спеціальної 
здоров’язбережувальної підготовленості учителя фізичної культури. 
2. Показниками професійної готовності учителя фізичної культури до 
роботи зазначеного напряму є наступне: 
- рівень поінформованості щодо вибору здоров’язбережувальних 
технологій з урахуванням закономірностей та вікових індивідуальних 
особливостей адаптації організму дітей до навчальних навантажень; 
- рівень відповідальності до проведення роботи з попередження 
дидактогенних порушень здоров’я; 
- здатність до реалізації відібраних технологій здоров’язбереження. 

Перспективи подальших розвідок полягають у розробці 
оновленого змісту і спрямованості підготовки майбутнього учителя 
фізичної культури до здоров’язбережувальної роботи з учнями 
початкової школи. 
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The article raises the urgent issue of developing a discourse of 

constructive correlation of worldviews. Despite the variety of philosophical 
approaches available, posing the question of the logical and value-
semantic foundations of worldviews and developing a discourse of their 
constructive correlation remains an actual task of the present day. The 
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ценностно-смысловые основания мировозрения / Одесский 
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В статье поставлен актуальной вопрос о разработке дискурса 
конструктивного соотнесения мировоззрений. Несмотря на 
имеющееся разнообразие философских подходов, постановка 
вопроса о логических и ценностно-смысловых основаниях 
мировоззрений и разработка дискурса их конструктивного 
соотнесения остаётся актуальной задачей современности. От 
решения этот философской проблемы зависит комфорт и 
продуктивность не только мировоззренческих дискуссий, но и 
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глобального столкновения культур. Непроницаемость различных 
мировоззрений друг для друга есть одна из проблем современной 
компаративистской философии. Попытки дать общее основание 
для подлинного аргументирования обеих сторон на сегодняшний 
день не могут быть названы удовлетворительными. В статье 
выполнен анализ религиозно-философских подходов к проблеме 
соотнесения и обсуждения логических и ценностно-смысловых 
оснований мировоззрения. Выявлено, что на сегодняшний день 
отсутствует система мысли, имеющая достаточный 
философский инструментарий для качественного и 
конструктивного соотнесения мировоззрений различного типа. 

Ключевые слова: мировоззрение, компаративистика, 
парадигма, религия, диалог, когерентность, логичность, 
рациональность. 

 
Постановка проблемы. В начале представленной научной 

статьи обозначим наше понимание центрального термина 
следующим определением: мировоззрение есть система взглядов, 
оценок и представлений о мире и человеке, определяющее общее 
отношение к окружающей действительности и самому себе, а также 
обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции, 
ценностные ориентации, принципы познания и деятельности. Это 
определение – одно из многих. Например, И. А.  Беляев в статье 
«Человек и его мироотношение» определяет: «Мировоззрение 
являет собой комплекс предельно обобщённых представлений 
человека о сущности Мира и его устройстве, а также о самом себе и 
своём месте в Мире» [1, c. 2-3]. Как правило, философы, которые 
дают определение этому понятию, оговаривают и то, что в точном 
смысле это сделать невозможно. Так, по дефиниции Некрасовых Н. 
А. и С. И., «мировоззрение – это гетерогенная структура с 
рядоположенным принципом организации в него входящих 
элементов. Философская позиция по отношению к мировоззрению 
невозможна... Задача упорядочения мировоззрений не может быть 
решена раз и навсегда» [6, с. 22-23], – настаивают авторы. 
Религиозно-философская проблематика соотношения мировоззрений 
представлена несколькими параллельными направлениями, 
стремящимися к качественному соотнесению различных картин мира 
в рамках и вне религиозного дискурса. 

Целью статьи является исследование логических и ценностно-
смысловых оснований мировоззрения.  

Мыслители, преимущественно западных ветвей христианства, 
занимавшиеся философскими основаниями различных 
мировоззрений, начиная с ХХ в.,  разработали такие направления как 
«теология религий» и «компаративная теология». Со стороны 
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католической теологии это Жан Даниелу, Анри де Любак, Карл Ранер, 
Ганс Вальденфельс и Игнатио Санна. Известны идеи «анонимного 
христианства» Карла Раннера и «контекстуальной теологии» Ганса 
Вальденфельса, в которой он, основываясь на общих 
антропологических предпосылках, констатирует возможность 
сближения сторон посредством углубления параметров 
межрелигиозного диалога. 

Среди протестантских авторов, разрабатывавших философско-
теологические основания анализа мировоззрения, следует отметить 
Э. Бруннера, П. Тиллиха, Ю. Мольтмана, Д. Зелле, В. Панненберга, 
Дж. Хика и Х. Кокса. Согласно одному из главных представителей 
«теологии религий» Джону Хику, религии представляют различные 
возможности «постижения высшей божественной действительности, 
выражения её в понятиях и жизни в соответствии с нею, притом, что 
эта действительность трансцендирует все различные её понимания» 
[цит. по 5]. Это крайнее положение среди релятивистских теорий 
соотношения мировоззренческих позиций, которое по существу 
делает дискуссию бессмысленной в той же степени, в какой 
эксклюзивистские («супериорные») фундаменталистские теории 
полемики делают её неконструктивной. 

В качестве нового фундамента, созданного специально для 
религиозной мировоззренческой дискуссии, католические богословы 
Фрэнсис Клуни и Джемс Фредерикс предложили проект 
«компаративной теологии». Эту американскую инновацию как 
направление исследований поддержали и немецкие теологи Ульрих 
Винклер и Клаус фон Штош. 

Компаративная теология предлагает, как некогда Ф. 
Шлейермахер, обратиться от анализа доктрин к анализу духовных 
состояний и к поиску и исследованию их словесных эквивалентов. 
Это позволило бы выйти из тупиковой дилеммы: с одной стороны, 
ксенофобского «эксклюзивизма», представляющего свою опытную и 
терминологическую базу единственной из возможных; с другой –  
плюралистического «инклюзивизма», простым математическим 
добавлением бесконечно расширяющего как сумму 
экзистенциальных переживаний, так и объём соответствующей 
терминологии. 

В противоположность задаче снятия общего напряжения, 
связанного с притязанием на превосходство обоих подходов, 
профессор систематической теологии Базельского университета 
Рейнхольд Бернхардт настаивает на том, что каждая 
мировоззренческая структура, так или иначе, должна сохранять свои 
притязания на значимое преимущество. Это вносит напряжение в 
диалог мировоззрений, которое Бернхардт называет «супериорным». 
Тем не менее, эти конфликтующие притязания на истину не должны 
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сниматься. Будучи поставлены в диалогическое отношение друг к 
другу, они могут порождать творческие трансформации собственных 
паттернов самоидентификации. 

Джин Шарп различает четыре основных типа диалога, наиболее 
перспективный из которых – «внутренний диалог». «Его локусом 
является мистическая, созерцательная традиция, а его сторонники, 
как правило, те, кто в этой традиции уже укоренён» [цит. по: 10]. 
Точкой отсчёта Шарпу представляется «негативная теология», т.е. 
апофатика опыта. Тем не менее, сумма отвергаемого мало способна 
свидетельствовать о положительном содержании мировоззрения. 
Поэтому в понимании семантики диалога и в осмыслении его задач 
обозначилась некоторая стагнация. 

Другой подход предлагает российский философ В. Н. 
Финогентов. Одним из оснований соизмеримости различных культур 
мысли и философствования он видит в наличии того или иного 
модуса мифологического сознания, как общего истока [8]. Однако 
истолкование мифов как философем (Платон, Филон 
Александрийский, Ориген и др.) само требовало значительного 
периода для общей рецепции, поэтому оно едва ли может быть 
предложено как средство урегулирования трудностей 
взаимопонимания для текущего поколения. Сегодня миф всегда 
спрятан за наукообразными и литературными стилями мысли. 
Поэтому даже для того, чтобы приступить к его перетолкованию, 
необходима большая работа по его предварительному выявлению. В 
подходе В. Н. Финогентова герменевтический принцип анализа 
наложен на живую дискуссию мировоззрений, в которых соотнесение 
друг с другом является важным элементом самого мировоззрения. 
Например, оппонирование христианству есть часть верности исламу, 
т. к. эта историческая полемика нашла своё отражение в Коране. То 
же можно сказать и об иудаизме после Второго Храма (трактат 
«Толдот Иешу»). Только исключив психологическую реакцию 
реальных носителей различных мировоззрений на посылку о 
мифологичности их мышления, нам было бы удобно декодировать 
общие начала их парадигм через общность мифологем. Тогда же, 
когда дискуссия происходит между двумя персонами, а не их 
текстами, то более проблемным представляется принятие посылки о 
мифологизированности собственного мировоззрения, нежели 
выявление тех или иных мифологем. 

Иногда предлагается прагматическая концепция (Ч. Пирс, У. 
Джемс, Дж. Дьюи) как релевантная шкала истинности убеждений и 
верований человека: если то или иное мировоззрение комфортно и 
ведёт к успеху, то оно полезно, т. е. истинно. Но при ближайшем 
рассмотрении глубина мировоззрения преследует не только 
прагматические цели. Например, познание бытия по ту сторону 
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сущего у М. Хайдеггера трудно назвать полезным делом, ведущим к 
определённому «жизненному успеху». То же можно сказать и о 
философии Кьеркегора или христианских мистиках. Мировоззрение 
лишь отчасти создаётся интересами, но в той же мере оно их 
создаёт. Таким образом, прагматический подход сам предстаёт как 
одно из верований и не может быть третейским полем сопоставления 
мировоззрений. 

Ближе всех к вопросу соприкосновения «я» и «другого» в своей 
философии были представители «философии встречи» или 
«философии диалога», которые начиная с фейербаховской 
диалогической связи человеческого «Я» с «Ты» развивают это 
направление уже в библейско-религиозной традиции. Это, прежде 
всего, Ф. Розенцвейг, М. Бубер, М. Бахтин, Э. Левинас. Наиболее 
полное выражение диалогичности как  экзистенциальной и 
мировоззренческой категории немецко-еврейский философ Мартин 
Бубер изложил в работе «Я и Ты». Все три взаимоотношения: между 
человеком, природой и Богом могут быть восстановлены только в 
результате встречи человека с другой личностью. Однако увлечение 
Бубера поэтикой и мудростью притч раннего хасидизма сделало его 
философию диалогичности мало пригодной для конкретного 
применения в качестве методологии мировоззренческой дискуссии. 
Это, скорее, философско-пророческая поэзия Встречи, нежели ясно 
определённые принципы её осуществления. Работа изобилует 
отступлениями лирического характера, написана в свободном 
литературном стиле. К тому же фундаментальное постулирование М. 
Бубером Бога как «великого Ты», Который делает возможными «Я-Ты 
отношения», полагает для собеседника, идентифицирующего себя с 
материализмом, такой мировоззренческий конструкт, который 
нуждается в дополнительном универсальном истолковании. 

Упомянутые направления мировоззренческой компаративистики 
можно охарактеризовать лишь как приближение к проблеме 
соотнесения и обсуждение философских оснований мировоззрения. 
На сегодняшний день мы не имеем системы мысли, имеющей 
достаточный философский инструментарий для качественного и 
конструктивного соотнесения мировоззрений различного типа. 

Мировоззрение человека нельзя рассматривать как взвешенную 
научную теорию. Нередки случаи, когда человеку в течение всей 
своей жизни не представлялось необходимости его полностью 
артикулировать. И. А. Ильин замечал: «Всегда найдётся немало 
людей, готовых искренно удивиться тому, что в них живёт известное 
мировоззрение» [3, с. 17]. Попытка придать мировоззрению 
логичность и когерентность отчасти есть насилие над природой 
мировоззрения как квинтэссенцией основ мышления, а не его правил 
или выводов. Мировоззрение может быть противоречивым с точки 
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зрения стороннего анализа и гармоничным, с точки зрения самого 
субъекта мировоззрения. Как иронично заметил Дж. Капуто: 
«Сильный ум вполне может крепко держаться двух противоречащих 
друг другу идей» [4, с 202]. Иррациональное и «доксическое» 
(основанное на субъективном здравом смысле) суждение, в отличие 
от «эпистемного» (рассудочного) занимает структурно 
преобладающее значение в любом мировоззрении. Значительная 
роль эмоционально-волевой компоненты, ощущение сакрального, 
разделённость структуры мировоззрения на теоретический и 
повседневный уровень вынуждает нас отнести логичность к 
периферийному кругу в архитектонике сознания. «Нелогичное 
необходимо, – писал Ницше. – К вещам, которые могут привести в 
отчаяние мыслителя, принадлежит познание, что нелогичное тоже 
необходимо для человека и что из него проистекает много хорошего» 
[7, с. 71].  

Вводя категорию «оповещения» в анализ системы 
доказательств, Э. Гуссерль обращает внимание на важное 
обстоятельство: связь между блоками суждений часто только 
представляется логической, будучи по природе психологической. Во 
втором томе своих «Логических исследований» он пишет: «Там где 
определённое положение дел действительно служит признаком для 
другого положения дел, которое, если его рассматривать само по 
себе должно быть следствием первого, первое выполняет эту 
функцию в мыслящем сознании не как логическое основание, но 
благодаря связи, которую устанавливает между убеждениями как 
психическими переживаниями или диспозициями проведённое ранее 
действительное доказательство» [2, с. 38-39]. Ценностно-смысловая 
часть мировоззрения существует и даже может фундироваться в 
обход рационалистических построений личного мировоззрения. Для 
материалиста, например, тезис «Бога нет» почти никогда не означает 
– «всё можно». Хотя из перспективы понимания Бога как гаранта 
системы духовных ценностей, Его отрицание должно с 
необходимостью привести к безбрежному волюнтаризму. То же 
можно сказать и о других системах оценки и измерения чужих 
мировоззрений. Аппликация понятий моральность, рациональность, 
логичность, полезность и т. д. предполагает свою аксиологию, в 
результате чего фиксируют не издержки того или иного 
мировоззрения, а только собственную тенденциозность. «Мы – 
изначально нелогичные... и это есть одна из величайших и самых 
неразрешимых дисгармоний бытия» [7, с. 73]. Это мнение Ф. Ницше, 
с точки зрения другой аксиологии, могло бы быть названо 
ошибочным, так как нелогичность здесь означает дисгармонию. Но в 
ряде религиозных систем и философских направлений (интуитивизм) 
нелогичность есть часть гармонии. 



Innovative Solutions In Modern Science № 6(25), 2018 
 

 84

Интроспективно, требование человеческого сознания к 
собственному мировоззрению, даже тогда, когда оно 
объективировано, определяется не его логической стройностью и 
когерентностью, а его способностью дать внутренне 
удовлетворительное решение таких положений: смысл жизни, боли, 
смерти, его способностью вдохновлять и возвышать человека. 
Удовлетворительность экзистенциальных параметров мировоззрения 
делает все его структурные противоречия и атавизмы 
незамеченными или несущественными. Согласно М. Шелеру, 
мировоззрение «фактически вбирает чистую сущность физических, 
психических и идеальных вещей, независимо от того, как 
совершается их осознание и даже происходит ли это осознание 
вообще» [9, с. 11]. Оценка истинности ценностно-смысловой 
составляющей мировоззрения с помощью корреспондентской 
концепции истины осуществлена быть не может. Хотя бы потому, что 
мировоззренческое ядро не составлялось апостериорно как сумма 
научных наблюдений, а является частью самого анализирующего 
субъекта мировоззрения. Научные дискуссии с обсуждением 
сущности жизнеопределяющих положений иногда могут ошибочно 
подаваться и восприниматься как регуляция вторичных принципов на 
основании первичных ценностей, в то время как речь идёт о самих 
этих первичных ценностях. 

Заключение. Таким образом, несмотря на имеющееся 
разнообразие философских подходов, постановка вопроса о 
логических и ценностно-смысловых основаниях мировоззрений и 
разработка дискурса их конструктивного соотнесения остаётся 
актуальной задачей современности, от решения которой зависит 
комфорт и продуктивность не только мировоззренческих дискуссий, 
но и глобального столкновения культур. Значительность барьеров на 
пути полноценного взаимопонимания представителей различных 
типов мировоззрения была обозначена уже в известной книге О. 
Шпенглера «Закат Европы», где автор с пессимизмом говорит о 
несоизмеримости основных культурных направлений. 
Непроницаемость различных мировоззрений друг для друга есть 
одна из проблем современной компаративистской философии. 
Попытки дать общее основание для подлинного аргументирования 
обеих сторон на сегодняшний день не могут быть названы 
удовлетворительными.  
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Research actualizes the problem of uncontrolled distribution of 

advertising messages in the architectural environment, namely in the 
underground metro space, as exemplified by the Kharkiv and Kyiv metro 
stations. Particular attention is focused on the so-called branding – a 
campaign involving the complete covering of architectural forms and 
structures with advertising images. The result of the negative influence of 
such methods on the perception of the architectural image of metro 
stations is shown. As a result of analysis of the current state of the metro 
in the cities of the post-Soviet space, it has been revealed that the 
identified problem is characteristic only for Ukraine. The need is noted to 
involve professionals and the public to discuss and further resolve this 
problem. 
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кандидат архитектуры Авербах М. Я. Рекламные 
интервенции в архитектурном пространстве метрополитена/ 
Харьковский национальный университет строительства и 
архитектуры, Украина, Харьков 

Исследование актуализирует проблему безудержного 
распространения рекламных сообщений в архитектурной среде, в 
частности в подземном пространстве метро на примере станций 
харьковского и киевского метрополитенов. Особое внимание 
сосредоточено на так называемом брендировании – акции, которая 
предусматривает полное завешивание архитектурных форм и 
конструкций рекламными изображениями. Показан результат 
негативного влияния таких приемов на восприятие 
архитектурного образа станций метро. В результате анализа 
существующего состояния метрополитенов городов 
постсоветского пространства выявлено, что обозначенная 
проблема является характерной только для Украины. Отмечается 
необходимость привлечения профессионалов и общественности 
для обсуждения и дальнейшего урегулирования данной проблемы. 



Innovative Solutions In Modern Science № 6(25), 2018 
 

 87
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качеств, наружная реклама, коммерческие знаки, пространство 
метрополитена. 

 
Введение. Вездесущая реклама распространилась практически 

во всех сферах человеческой активности, и как следствие – в 
визуальном пространстве современного города, порой 
«перехвативши инициативу» у архитектуры. С сожалением можно 
констатировать, что визуальный образ архитектурной среды в 
значительной степени становится рекламным. Проблема загрязнения 
визуального пространства рекламными формами весьма непростая, 
поскольку реклама с давних времен сопровождала городскую среду, 
развиваясь вместе с ней, и сегодня является неотъемлемой частью 
современной цивилизации [1]. Изобретательные рекламисты 
приспособили каждый уголок городской среды для распространения 
рекламных сообщений. Это – всевозможные щиты различных 
размеров и конфигураций, отдельно стоящие вдоль улиц и 
пешеходных аллей, на площадях и перекрестках, установленные на 
опорах мостов и крышах домов, налепленные на заборах и фасадах. 
Это – вывески, указатели, стелы, витрины, перетяжки, штендеры, 
вымпелы, постеры и многое другое. Перенасыщение городского 
пространства коммерческими знаками вызывает объяснимое 
недовольство горожан. Этой проблеме посвящаются теоретические 
труды ученых-исследователей. Среди них работы доктора Анны 
Кронин (Anne Cronin), докторов наук в области городского 
планирования Джека Насара и Ксиаодонга Хонга (Jack L. Nasar & 
Xiaodong Hong), профессора Школы архитектуры университета 
Ливерпуля Ричарда Коека и профессора Манчестерского 
университета Гари Варнаби (Richard Koeck & Gary Warnaby), доктора 
в области городского дизайна Адрианы Портеллы (Adriana Portella). 
Местные власти разрабатывают правила размещения наружной 
рекламы в городе, прибегают к попыткам ограничить ее 
распространение. Эти попытки не приводят к желаемому результату, 
а между тем реклама нашла себе новое место для паразитирования, 
она забралась под землю. 

Целью данного исследования является раскрыть и описать 
факты экспансии рекламных изображений в подземном пространстве 
метрополитена, вскрыть конфликт между архитектурным образом 
станций метро и их «рекламным образом». 

Изложение основного материала.  
Достаточно закрытый для критики и общественного обсуждения 

метрополитен стал продавать за рекламу свои пространства и 
формы, и очень в этом преуспел. Материальный стимул вполне 
понятен. Задействованы все места, где пребывает пассажир – 
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входные вестибюли, переходы, станции, подвижной состав снаружи и 
внутри. Залеплены стены, двери, окна, пол, ступени и перила 
лестниц, своды эскалаторных тоннелей. Операторы наружной 
рекламы предлагают рекламные места внутри вагона и вне его (рис. 
1). 

 
Рис. 1 Схема размещения рекламных конструкций  

в подземном пространстве метрополитена [2] 
 

В вагоне размещаются аппликации на простенках, скосах, дверях 
и схеме метрополитена в форматах А3, А4 или 42х13, а также 
рекламными блоками (13х10см, 13х13 см, 13х21 см). Вне вагона 
используются следующие виды рекламных материалов: щиты вдоль 
эскалаторов, постеры вдоль станционных платформ, щиты в 
вестибюлях и переходах, лайтбоксы, реклама на световых 
информационных указателях, на схеме метрополитена, рекламно-
информационные установки, стикеры на витражах, напольная липкая 
аппликация [3]. Однако наиболее агрессивной и циничной формой 
распространения рекламы в метро является так называемое 
брендирование – такой прием, когда рекламными изображениями, 
представляющими собой единый сюжет и отображающими 
визуальные константы определенного бренда, покрывают полностью 
формы и конструкции непосредственно внутри распределительного 
вестибюля станции. В статье «Брендирование станций харьковского 
метрополитена. Взгляд с позиции архитектора» [4] были 
представлены характеристики пяти станций («Площадь конституции», 
«Исторический музей», «Героев труда», «Пушкинская» и 
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«Университет»), подвергшихся брендированию, проведен  
сравнительный анализ архитектурного образа этих станций в 
первозданном виде и в результате завешивания рекламными 
изображениями, выявлена связь между типологическими 
особенностями станций, связанными с их конструкцией, и приемами 
рекламного оформления (рис. 2).  

 
Рис. 2 Реклама брендов «Алло» и «Цитрус» 

на станциях «Героев Труда» и «Исторический музей» в Харькове 
 

Харьковский метрополитен – это достаточно значимый 
подземный транспортный объект. В Советском союзе он стал шестым 
по времени открытия, а рейтинг 2000 года среди метрополитенов 
стран СНГ вывел харьковский метрополитен по показателям длины 
эксплуатируемых линий на четвертое место после Москвы, Санкт-
Петербурга и Киева [5]. На данный момент по протяженности и 
количеству станций (для предмета данного исследования этот 
показатель наиважнейший) это четвертое место сохраняется. В 2000 
году Харьков располагал 26-ю станциями метрополитена общей 
протяженностью линий – 33 км. Сейчас действует 30 станций и две в 
стадии строительства, протяженность пути – более 38 км. Из 
ближайших по рейтингу конкурентов: Минск имел 22 км пути, сейчас – 
37,3 при 29 станциях [6]. Ташкент: 30 км в 2000 г., – 36,2 км и 29 
станций по данным на ноябрь 2017 года [7]. Баку: было 29 км, стало 
36,6 км и 25 станций [8]. Тбилиси: в рейтинге 2000 г. и по 
сегодняшний день имеет протяженность эксплуатируемого пути 27 км 
при 22х станциях [9]. Возникает неприятное предчувствие 
относительно лидерства харьковского метрополитена в 
неофициальном антирейтинге среди стран бывшего Советского 
Союза по количеству рекламы. Проведем анализ.  

В России на сегодняшний день метрополитен существует в 7-ми 
городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, 
Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Контент портала рекламного 
агентства «Аташе» полностью посвящен рекламе в метро российских 
городов [10]. Изучение материалов, освещающих рекламу 
метрополитенов Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, 
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Самары и Казани фактов брендирования станций не выявило, не дал 
«положительных» результатов и целевой серфинг по просторам 
интернета. Метрополитен Санкт-Петербурга ограничивается 
размещением на станциях станционных рекламных носителей в виде 
лайтпостеров. Брендирование как прием сплошного заклеивания 
поверхности одним рекламным сюжетом применяется в переходах и 
в оформлении вагонов [11].  

Что касается Москвы, здесь остановимся несколько подробнее. 
На сайте студии дизайна «Дигимак» сообщается о проведенных в 
2015 году исследователями отрасли интервью и телефонных опросах 
для определения эффективности рекламы в московском метро [12]. 
Согласно статистике, наиболее востребованными рекламными 
конструкциями стали стикеры в вагонах поездов и рекламные щиты 
различных форматов. В качестве возможных эффективных видов 
рекламы на станциях упоминаются постеры на путевых стенах, в 
вестибюлях и стенах лестничных маршей, лайтбоксы, рекламные 
щиты (разных типов), флаги, щиты на эскалаторах, брендирование 
вагонов поездов, напольная графика, реклама на дверях выхода на 
станцию и реклама на турникетах. Как видно, брендирование станций 
не упоминается. Все же удалось отыскать брендирование как 
средство рекламного оформления. Портал «Реклама в метро» 
предлагает брендирование станций московского метрополитена, 
обещая WOW-эффект. Причем в качестве иллюстрации разместили 
фото станции «Льва Толстого» в Киеве [13]. Рекламное агентство 
«Europe Advertizing» представила визуализации вариантов 
брендирования станций, на которых рекламные сюжеты все же не 
закрывают полностью опоры, а изображены в виде постеров 
ограниченной площади. Стоимость, кстати, выставлена как 20000 
руб. за кв. м [14]. На сайте группы компаний «Мособлрекламы» 
выставлены предложения брендирования переходов между 
станциями, а также указан прайс полной стоимости акции от 
минимального 3 млн. 500 руб. на станциях Римской и Китай-город 
(150 м2) до 10 млн. руб. на станции Театральная (250 м2) [15]. На 
станциях метрополитенов Баку, Ташкента, Тбилиси, Еревана и 
Алматы рекламу можно увидеть только на путевых стенах. А вот в 
минском метрополитене удалось обнаружить брендирование 
переходов и четырех станций колонного типа – на опорах были 
нанесены постеры бренда Coca-cola, официального спонсора 
Олимпиады в Лондоне, проходила эта акция в 2012 году во время игр 
[16]. 

В Украине три города имеют метро. Киев, Харьков и Днипро. 
Днепровский метрополитен, самый молодой и, соответственно, 
самый неразветвленный, имеет всего две станции (колонного и 
пилонного типа), где бы теоретически могла быть расклеена реклама, 
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но ее там нет. В харьковском метро кроме пяти упомянутых выше 
станций обнаружено еще две («Южный вокзал» ранее и «Проспект 
Гагарина» в данный момент), которые несли или несут на своих 
колоннах и пилонах рекламу бренда. Из 30-ти станций брендировано 
семь. Остается Киев. 

Рекламные операторы наперебой расписывают перед 
потенциальным заказчиком привлекательность такого вида рекламы: 
«Брендирование станций и переходов метро – один из самых ярких и 
оригинальных видов визуальной рекламы в метрополитене. Для 
Вашей рекламной кампании будет использовано до 1000 квадратных 
метров поверхности стен, колонн и пола. Это достаточно дорогой и 
элитный вид размещения рекламы в метро! Ваше присутствие в 
метро будет замечено абсолютно всеми киевлянами и гостями 
столицы» (Рекламное агентство «777»); «Брендирование станций – 
самый впечатляющий и эффективный вид размещения рекламы в 
метрополитене. Благодаря удачной концепции и оригинальному 
оформлению, привычный вид станции можно изменить до 
неузнаваемости, создать неповторимую атмосферу и вызвать 
нужные эмоции у вашей целевой аудитории (рекламный холдинг 
«Megapolis»), а креативная концепция брендирования станции от 
Brave Branding «Водный мир» заняла 1 место на Киевском 
международном форуме рекламы.  

Многие станции киевского метрополитена глубокого заложения 
пилонного типа (пересадочные узлы «Площадь Льва Толстого» и 
«Дворец спорта» имеют глубину залегания более 70-ти м), они очень 
удобны для размещения рекламы, а традиции брендирования 
оказались давними и устойчивыми. На своей странице в ФБ 
компания-оператор «Атлантис Люкс», основной деятельностью, 
которой является размещение рекламы в киевском метрополитене, 
публикует фото реализации различных рекламных кампаний в метро. 
Уже в июле 2011 г. в альбоме «брендирование станций» размещены 
фото 6-ти станций. Всего удалось зафиксировать в заклеенном виде 
станции «Либідьська», «Почайна», «Льва Толстого», «Палац спорту», 
«Печерська», «Олімпійська», «Київський політехнічний інститут», 
«Лук'янівська» [17]. Дизайнер из Киева Богдан Гдаль 16 апреля 2018 
года на своей странице в facebook опубликовал фото станций «Палац 
Україна», «Палац спорту», «Театральна», «Олімпійська» та площа 
Льва Толстого, которые невозможно узнать из-за засилья рекламы 
[18]. Благодаря этому можно установить, что, по крайней мере, 
десять станций киевского метрополитена в то или иное время были 
брендированы. Таким образом, первенство в абсолютном количестве 
принадлежит Киеву (десять станций из 52-х в Киеве против семи из 
30-ти в Харькове, колонного типа киевских – три, харьковских – 
четыре). В общем, в обоих городах 20% станций заклеиваются, 
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причем наличие постеров и лайтбоксов на подходах к станции, на 
путевых стенах, на сводах эскалаторов не в счет – они присутствуют 
на всех станциях.  

Пост Богдана Гдаля о рекламе в метро с негативным 
комментарием ретранслировали некоторые порталы, что 
свидетельствует об определенной поддержке данной критической 
точки зрения как со стороны горожан, так и со стороны редакторов 
интернет-изданий. Дабы перегружать и так наполненный ссылками 
текст, перечислим лишь некоторые заголовки: «Киевлянина 
возмутило засилье рекламы в киевском метро», «В сети возмущены 
засильем рекламы в киевском метро»; «Рекламобесие». Киевляне – о 
городской подземке»; «Киевляне в сети обсуждают изуродованные 
агрессивной рекламой станции столичного метро»; «Пробили дно»: 
киевлян возмутили изуродованные станции метро»; «Подземный 
террор: как реклама уродует киевское метро».  

Однако надо признать – кое-какие тенденции к исправлению 
сложившейся ситуации все-таки имеются. Не смотря на то, что 
метрополитен финансово заинтересован в продаже своих площадей 
за рекламу, придется поумерить аппетит. В 2017 г. киевский 
городской совет одобрил новый порядок размещения 
информационных носителей. Раскрывая основные итоги действия 
Правил размещения наружной рекламы, и. о. директора КП 
«Киевреклама» Александр Смирнов отметил необходимость 
формирования порядок размещения рекламы в метрополитене: «На 
исторических станциях-памятниках точно не может быть рекламы, на 
остальных – в минимально необходимом количестве. И обязательно 
уйдем от ужасной практики брендирования станций. Под рекламными 
наклейками – шикарное каменное покрытие. Мы должны гордиться и 
оберегать интерьеры станций. Реклама может быть исключительно 
на специализированных, сделанных под эти цели локациях. Для 
каждой станции будут определены тип и место рекламных 
носителей» [19]. В Харькове, к сожалению, таких тенденций не 
выявлено. 

Выводы. Брендирование станций приводит к уничтожению 
архитектурного замысла авторов сооружения, к попранию их 
авторских прав, в итоге – к искажению архитектурного образа. 
Страдают основополагающие законы архитектурной композиции – 
тектоника, пропорции, масштаб, пластика. Вместо лаконичности, 
строгости, простоты и торжественности, чего добивались авторы, 
возникли эффекты карнавала, немасштабные человеку и 
архитектурному пространству изображения, несочетающиеся с 
окружением колористические отношения, полиграфические краски в 
интерьере, ощущение задекорированного забора, за которым 
производят ремонтные работы. 
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Приходится с прискорбием признать, что безобразная, 
бескультурная практика заклеивания мраморных поверхностей 
рекламной пленкой присуща исключительно двум метрополитенам 
планеты – киевскому и харьковскому. Материальный стимул здесь 
очевиден и понятен. Моральный же аспект данного явления взывает 
к нетерпимости к фактам экспансии рекламных изображений в 
архитектурное пространство. Специалистам в области архитектуры и 
дизайна совместно с общественно-активной частью населения 
необходимо активизировать свои действия с целью актуализации 
данной проблемы и недопустимости такой практики. 
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The article discusses the features of the stage method in accordance 
with the genre of "Circus gymnastics" in the context of art education of the 
circus movement. Considering the terminological characteristics of 
individual concepts in gymnastics, understand their specificity. Elements 
of work in aerial gymnastics on a trapeze are described. Certain features 
of individual exercises and elements on the trapezoid. 
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Специфические особенности в сценическом методе жанра 
«Цирковая гимнастика»: формально-технические характеристики, 
а также анализ работы воздушной гимнастики на трапеции / 
Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового 
искусств, Украина, Киев. 

В статье рассмотрены особенности сценического метода по 
жанру «Цирковая гимнастика», в контексте художественного 
образования циркового направления. Даны терминологические  
характеристики отдельных понятий по гимнастике, для 
понимания их специфики. Описаны элементы работы в воздушной 
гимнастике на трапеции. Уточнены особенности выполнения 
отдельных упражнений и элементов на трапеции. 

Ключевые слова: цирковое искусство, цирковой жанр, 
гимнастика, цирковая гимнастика, сценический метод. 

 
Formulation of the problem 
For the first time in a study on circus gymnastics in art criticism of the 

circus movement, the theory and practice of air gymnastics on a trapeze is 
analyzed. 

The purpose of the article of the study is to define the conceptual-
categorical and terminological features of circus gymnastics, as well as to 
analyze the stage method of training, students of the higher school for 
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studying the elements of aerial gymnastics on a trapezoid in the context of 
the educational process at the Kiev Municipal Academy of Variety and 
Circus Arts. 

Analysis of research 
Such studies in the field of circus criticism as well as gymnastic 

pedagogy were conducted by such professional pedagogues and 
researchers as Antonov Ghenadiy, Afanasyev Yury, Belokhvostov Boris 
[2], Kashevarov Vladimir, Kozhevnikov Sergei [4]. 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 
Gymnastics is a circus and sports genre, the essence of which is to 

demonstrate in technical and artistic form the achievements of the 
physical development of the human body. It uses gymnastic apparatus 
used in the circus. Circus (air) gymnastics includes exercises performed 
on projectiles or apparatus suspended from the circus dome: shvung 
trape, gymnastics on the cord de volane, on the cord-de-parel gymnastics; 
gymnastics on the canvases; gymnastics on belts; gymnastics on the 
horizontal bars; gymnastics on bamboo. 

Bamboo is a type of circus (aerial) gymnastics. Gymnastic 
equipment, which is a metal pole, 3–4 meters long, which is hung 
vertically, on which exercises are performed by two gymnasts. 

Cord de Volan – a kind of circus (aerial) gymnastics. Gymnastic 
equipment – a thick rope that hangs horizontally at both ends so that a 
sag is formed, in the middle of which the actor performs the exercises both 
on the spot and in swinging. 

Cord de Parel is a type of circus (aerial) gymnastics. An air-
gymnastic apparatus is a tightly stretched vertical rope, on which an artist 
performs tricks similar to exercises in the first or bamboo ("flag", blanche", 
"somersault"). The upper end is attached to the dome; lower pulls the 
assistant; top provided with loops. The number that is shown on the cord-
de-parille is performed by one performer or steam. 

Trapeze (shvung trape) – a kind of circus (air) gymnastics. 
Gymnastic projectile – a metal crossbar, which is suspended horizontally 
on two ropes (with a rope inside) attached to it at the edges. Exercises are 
performed in the air and in the support both on a stationary and on a 
swaying trapezium [6, p. 10–12]. 

The main objectives of the study of discipline Specialization by genre 
(Air gymnastics-trapezoid) are: 

• study of the main types of mobile actions. The ability to perform 
them in various conditions on the complexity of gymnastic equipment; 

• development of the necessary moving qualities: flexibility, strength, 
agility, vestibular apparatus; 
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• the formation of sustainable motor skills in gymnastic exercises for 
the subsequent work on complex stunts, to process the skills and abilities 
to independently perform gymnastic exercises, foster a steady interest in 
the genre, help develop creative thinking, artistry, and a conscious attitude 
to the creative process; 

• the formation of basic mobile actions on gymnastic equipment, 
which positively affect the diverse development of students, helps to 
identify individual opportunities in the genre; 

• further improvement of the technical means of performing artistic 
combinations and graduation numbers; 

• education in a circus gymnast of high moral and volitional qualities, 
sustainable psychological training, the formation of special organizational 
skills in solving creative problems [4, p. 29]. 

Basic skills. 
The student should be able to: 
• Possess effective methods of maintaining body balance. 
• Properly warm up with the inclusion of simple exercises. 
• Apply safety equipment correctly, both when learning and while 

performing gymnastic elements and exercises. 
• Properly perform both simple and complex gymnastic elements and 

exercises. 
• Correctly analyze your own technique of performing gymnastic 

elements and exercises, be able to find and correct technical errors in 
time. 

• On the basis of the mastered gymnastics program material, be able 
to correctly compose and perform simple and strengthened gymnastic 
combinations. 

Group exercises in gymnastics, in turn, provide comprehensive 
physical development based on and in organic connection with the 
requirements and norms of training circus artists of various genres, and 
provide an opportunity to improve the skills of circus performers in general 
[5, p. 120−123]. 

Theme 1. Trapezium (in place). 
With waving in the hang, pushing with two legs in the hang, bent 

over, go to the hang, bent. Hang on bent legs, bend over. Up forward 
climb Pulling up, stand on the trapeze, straightening your arms, standing 
tall and back to the starting position. Hang on bent legs with a grip on a 
trapeze and sticking with both feet into the height. 
Fly back dismount. 

Theme 2. Waving in the hang. 
Swinging in hanging on bent legs. Rise from a hanging in an 

emphasis the stroke and force. From a standing position on the trapezoid 
roll forward to the rear. With weight lifting in a stop with a coup, dismount. 

Theme 3. Swinging in hanging on bent legs. 
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With swinging in the vise, lifting the coup point-blank. 
Circle forward to VIS, swoop forward, with two legs sticking out, VIS on 
bent legs. 

With a jack forward, climb into the saddle and, pulling up to move to 
the standing position on the trapezium. 

Flip forward into the trapezium. Hang on bent legs, pushing with two 
legs or hanging on bent legs with a transition to hanging with straight legs. 
With a weight angle, unbending back, dismount. 

Theme 4. With the weight of the coup point-blank (group of girls). 
High behind, lowering one of the hands, turning around, hanging on one 
hand. The rise of the coup point-blank. Standing on a trapeze, pulling up 
with a grip on the ropes, he hung, bent, hung, legs arched. Standing on 
the trapezoid, roll forward. 

Theme 5. Pulling on the ropes, stand on the trapeze. somersault 
forward to the top and to the top. 

With waving in the vise, pushing with two legs, in the height behind 
the one hand and height. 

Having put two feet, hanging on bent legs and swinging. Makhom 
forward climb into the saddle and, catching up to get on the trapezoid. 
Pulling up on the ropes, bent over, hanging, bent over and forcefully to 
stand on the trapeze. 
Flip forward to the top and to the hang on bent legs, pushing with two feet 
into the height. Fly back dismount [3, p. 78]. 

Theme 6. Lifting and coups on trapeze without. 
The rise of a coup with force and a swing from the wall, bent over 

the rise in the middle of the bend. Turns in a vise with an emphasis force, 
swaying in Sit and standing. 

Theme 7. With waving rise to support and balance lying. 
With swinging, lifting with a turn-up and balance, lying down. Turn 

forward and swoop forward, pushing with two legs, high bent. Hang on the 
right hand and the toe of the left foot face up, turn round face down 
("flag"). He hangs on his bent arms, swings forward into the saddle and, 
pulling himself up onto the trapeze. Lowering the left and right hands, turn 
around and back to the starting position. Flip forward into the seat and in 
the vis on the bent arms, pushing with two feet into the height. 
Angle in the hang and unbend. 

Theme 8. From sit openness in socks. 
The rise of the coup in the emphasis by force and swoop down from 

hanging out, bent over, the rise in the middle by unbending and strength, 
from the edge of the socks. 

Theme 9. Pumps forward to the seat and from the seat with a break 
in the socks in a stroke forward to hanging, waving in hanging. 

With swinging on bent legs swoop forward hanging on by the grip on 
the rope under the trapezoid and somersaults back to the flag socks. 
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Theme 10. Breakage in socks with a sit on a trapeze and off balance 
on lower back. 

From the side, there is a break in the socks, from oneself on the 
lower back, a break in the socks, swaying in the neck (one of the most 
complicated in terms of the technique of execution is the kind of swaying). 
Breakage in socks with a sit on a trapeze and off balance on the lower 
back. Swaying in the wall. 

Conclusions 
Thus, the terminological characteristics of circus gymnastics are 

specified, as well as the analysis of the formal technical characteristics 
and characteristics of the trapezium elements. The principles of work with 
students in aerial gymnastics on a trapeze are specified. Accuracy and 
quality of performance of tricks and trapeze exercises lead to a high level 
and competitiveness of graduates Kiev Municipal Academy of Variety and 
Circus Arts. 
 
Literature: 
1. Акробатика: программа для училищ циркового и эстрадного 
искусства по специальности № 2109 «Цирковое искусство» 
(отделение циркових жанров). – М.: ВМУЗИК, 1980. – 36 с. 
2. Белохвостов Б. Н. Вольтижная акробатика / Б. Н. Белохвостов. – 
М.: ЛКИ 2012. − 304 с. 
3. Запашный В.М. Вольтижная акробатика / В. М. Запашный. М. – 
Искусство, 1961. – 131 с. 
4. Кожевников С. В. Акробатика: учеб. пособие для училищ 
циркового искусства / С. В. Кожевников. – М.: Искусство, 1984. Изд. 
3-е. доп. − 222 с. : рис. 
5. Orel Dmytriy. The specificity of "Circus Gymnastics on the Canvases" in 
teaching and the creative process of the Kyiv City Academy Variety and 
Circus Arts. Paradigme of knowledge. – Section "Art". – Muscat, Oman: 
Center for Іnternational cooperation TK "Meganom". − 2017. − № 5 (25). – 
P. 120−123. 
6. Орел Дмитро. Кашеваров Володимир. Сценічно-технічна 
підготовка в циркових жанрах: техніка  безпеки, манеж, реквізит: 
навчальний посібник / Д. В. Орел. – К.: КМАЕЦМ, 2018. – 75 с.: іл.  
References: 
1. Acrobatic: a program for circus and variety art schools on specialty No. 
2109 "Circus Art" (department of circus genres). – M.: VMUZIK, 1980. – 
36 p. 
2. Belokhvostov Boris. Voltige acrobatics / Boris Belokhvostov. – M.: LKI 
2012. − 304 p. 
3. Zapashnyj V. Voltige acrobatics / V. Zapashnyj. − M.: Iskusstvo, 1961. – 
131 p. 



Innovative Solutions In Modern Science № 6(25), 2018 
 

 100

4. Кожевников Сергей. Acrobatics: a textbook. manual for schools of 
circus art / С. Кожевников. – M. : Iskusstvo, 1984. Izd. 3-e. dop. − 222 p.: 
ris. 
5. Orel Dmytriy. The specificity of "Circus Gymnastics on the Canvases" in 
teaching and the creative process of the Kyiv City Academy Variety and 
Circus Arts. Paradigme of knowledge. – Section "Art". – Muscat, Oman: 
Center for Іnternational cooperation TK "Meganom". − 2017. − № 5 (25). – 
P. 120−123. 
6. Orel Dmytriy. Kashevarov Volodymir. Stage-technical training in circus 
genres: safety engineering, playpen, props / Dmytriy Orel. – К.: КMAVC, 
2018. – 75 p.: іl. 
 
 
DOI 10.26886/2414-634X.6(25)2018.12 
UDC: 792 / 796.4 

SPECIFIC FEATURES OF CIRCUS ACROBATICS: POWER 
ACROBATICS, ANALYSIS OF THE SCENIC METHOD IN THE KIEV 

MUNICIPAL ACADEMY OF VARIETY AND CIRCUS ART 
Yuri Kashuba, Assistant professor  
Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Art, Kyiv, Ukraine 
  

The article considers the stage method according to the genre "Circus 
Acrobatics", the technique “Power Duet Acrobatics” in the context of art 
education of the circus movement. Analyzed research in the field of circus, 
the historical information of the Kiev school of circus acrobatics. Clarified 
the definition of  "Power Acrobatics". Given the characteristics of the forms 
and techniques for solitary and pair acrobatics, to understand their 
specifics. Exercises in power acrobatics for students of the "Circus 
acrobatics" genre are described. 

Key words: circus art, circus genre, acrobatics, power acrobatics, 
circus acrobatics, scenic method, Kyiv municipal academy of Circus art. 

доцент, Юрий Кашуба, Специфические особенности в цирковой 
акробатике: силовая акробатика, сценический метод в Киевской 
муниципальной академии эстрадного и циркового искусств / 
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. 
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исторические сведения Киевской школы цирковой акробатики. 
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форм и техник по силовой и парной акробатике, для понимания их 
специфики. Описаны упражнения по силовой акробатики для 
студентов жанра «Цирковая акробатика».  
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Formulation of the problem 
For the first time in the circus criticism and in the circus scientific 

research the problem arose, the theory and practice of power acrobatics, 
as in Ukraine and Kiev, did not conduct such research, except for the 
textbook by Dmitry Orel, which is more a scientific and methodical step-
by-step method in the preparation 

The purpose of the article 
The main goal of the research is to analyze the specifics and the 

stage method for practical award by students of the higher school - 
bachelor and master programs, as well as the stage and representative 
parts. 

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 [2], Kashevarov Vladimir, Kozhevnikov 
Sergei [4], Sokolov Eugene. 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 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 [6, p. 82–84]. 

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 
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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 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. 

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 
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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 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. 

 
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 [4, p. 45–46]. 
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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 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 [2, p. 146]. 

 
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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In the article the definitions of the acrobatic genre, in particular the 
peculiarities of acrobatical-voltage, are considered. An analysis of the 
scenic method in practice for studying acrobatic exercises of increased 
complexity is given. Examples are given of special jumps, as well as 
voluntarily acrobatics in the genre "Circus acrobatics", in the context of 
artistic education of the circus. Also, the historical information of the Kiev 
school of circus acrobatics is briefly indicated. Ontological characteristics 
of certain terms for acrobatics are given, to understand their specific 
features. 
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Дмитрий Орёл, Акробатический вольтиж в системы высшего 
образования: анализ сценического метода в практическом изучении 
повышенной сложности для специализации «Цирковая акробатика» 
/ Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового 
искусств, Украина, Киев 

В статье рассмотрены дефиниции акробатического жанра, в 
частности особенности вольтижной акробатики. Дан анализ 
сценического метода на практике для изучения акробатических 
упражнений повышенной сложности. Приведены примеры 
специальных прыжков, а также вольтижной акробатики по жанру 
«Цирковая акробатика», в контексте художественного 
образования циркового направления. Также, кратко указаны 
исторические сведения Киевской школы цирковой акробатики. 
Даны онтологические характеристики отдельных терминов по 
акробатике, для понимания их специфики.  

Ключевые слова: цирковое искусство, цирковой жанр, 
акробатика, акробатический вольтиж, цирковая акробатика, 
сценический метод, Київська муніципальна академія естрадного та 
циркового мистецтва. 

 
Formulation of the problem 
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To understand the peculiarities of poorly studied formal technical 
methods, as well as the stage method in the Kiev School of Circus 
acrobatics, in the jumps of high-level jumps, as well as acrobatic voltages. 

The purpose of the article 
Determine the features of the technology of performing acrobatic 

jumps of increased complexity, as well as find out the priory acrobatic 
voltages. 

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 [2], Kashevarov Vladimir, Kozhevnikov 
Sergei [4], Sokolov Eugene. 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 
For starters, let's look at some concepts that require more attention 

for further understanding of specific terminology in acrobatics. 
Acrobatics is a circus and sports genre. By varieties acrobatics is 

classified − parterre, solo, steam, group; acrobats-riders; grotesque; 
acrobatics jump, static, tempo, cascade, humeral; acrobatics with a 
trampoline; acrobatics with flip-flops; acrobatics with a springboard; 
acrobatics voltige (acrobatic voltige) acrobatics power; acrobatics (air) on 
the frame − in the basis of which special exercises, different in nature and 
degree of complexity, demonstrate the physical perfection of man. 

Acrobatic voltige − a kind of acrobatics, based on methods of 
throwing and tipping the upper lower or lower, is carried out only by 
muscular-tempo efforts without the use of throwing devices (formerly 
called "hand-voltige" from hand-arm) 

For starters, a small historical reference, which is directly related to 
the problems of this article.  

Yuri Zbaraschenko − acrobat, head of the number «Acrobats-
jumpers». Teacher in acrobatics (jumping, voltige) of the Kiev State 
School of Diversity and Circus Art in 1980−2000s. Master of the course of 
acrobats-voltigers led by Gregory Stepanov. Outstanding tricks in a room 
with six acrobats voltigers, the 1993 release – "Half flick-flak" (the 
transition from one grid to another), "Double pirouette (the one that flies 
from above) − Courbet (the one that flies from below)", "Triple saulto from 
the grid into the grid", performer Dmitry Orel (Senior Lecturer Kyiv State 
Variety and Circus Art School p. 131−133.. 

Practical classes on the discipline "Specialization in the genre − 
Circus acrobatics" by the scenic method Dmitry Orel. Illustrative lesson 
on acrobatic elements of increased complexity as the final stage of 
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studying the course of the academic discipline "Specialization in genres − 
Circus acrobatics" [5, p. – 65−72.]. 

Jumping acrobatics 
1. Rondad-flic-flac − Grouped saulto, combination with three 

elements. 

 
Execution:      

Rondad. With a run-up, having made a waltzet set with the left foot, 
the student tilts the body and arms down while simultaneously carrying out 
straight arms in front of him. Placing his hands on the ground, the student, 
with a jerk of his left foot and a stroke of his right, goes to the handstand; 
moreover, the left hand becomes on the line of the right leg, and the right 
hand is slightly brought to the left and placed on the line of the left leg.  

Hands are placed across the width of the shoulders. With access 
to the handstand, the left leg joins the right leg and the body turns 180 °. 

Flic-flac. Initial position. Standing, legs slightly apart, legs 
parallel, straight, straight, unstressed hands lowered, but to the seams, 
palm trees are directed back. The student does a shallow squat, while 
tilting the straight body back and extending the arms. At the moment of 
loss of balance, the student makes a strong wave from the bottom up 
through his head with his arms raised. When the arms in their movement 
reach the head, the head leans back. Waving arms, legs, straightening, 
pushing off from the floor and joining together, the body bends in the lower 
back, and the student approaches straight arms on the floor (arms across 
shoulders width). 

With the arrival of hands on the floor, the body continues the 
rotational motion by inertia, obtained from waving hands and kicking, as if 
forming an arc. 

Pushing straight arms away from the floor, the student gets to his 
feet, raising his arms. 

Grouped saulto. After the flick-flak, the legs are placed on the floor 
a little further than with the flick-flak at a pace. In this exercise, it is 
required that the flic-flak give inertia for the execution of the following back 
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saultо, that is, abruptly carrying out the curbet, pushing off with straight 
legs, the student must, if possible, gain the greatest height and at the 
highest point of take-off be grouped for the rear saultо. 

Common errors encountered during execution individual acrobatic 
elements [2, p. 145]. 

Rondad. 
1. Performing a waltzed not on the same line (crossing the legs). 
2. Premature shoulder rotation. 
3. Leap on hands. 
4. Simultaneous hands setting. 
5. Hose in the back when passing through the handstand. 
6. Landing is not on the run line. 
7. After performing a rebound with a deflection. 

Flick-flak. 
1. Premature tilt of the head and body back. 
2. Mach bent arms are not behind his head back, and up. 
3. Weak and late kick with legs. 
4. During a push with the legs, the knees go forward. 
5. Shoulders go forward when setting hands. 
6. Weak push hands. 

2. Rondad Saulto-Blanche. 

 
Back saulto-blanche performed with mileage, from rondad; With this 

coup, it is also useful to fill out acrobatic combinations consisting of click 
flick in pace. 

Execution:  
A student, having made a run up run, pushes his straight legs off the 

floor, slightly pointing the body backwards. Taking off, the student raises 
his hands up, deflects his head back and begins to do somersaults: bends 
his elbows and presses them to his chest, opens his chest and bends 
strongly in the lower back. 

Pulling back saultо, the student takes his hands off his chest and 
comes to the floor with his hands up. 

Acrobat-voltage 
1. First half of the courbette from the feet of a partner.  
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Initial position. Upper is standing with feet in hands, pressed to the 

chest of the lower hands. The body of the upper straight line without any 
bend in the lower back, he keeps his head straight, his legs straight, his 
straight arms raised above his palms forward and turned off at the 
shoulders. 

Execution. The bottom one makes the tempo and throws the top up; 
the top one pushes with his feet and, tearing off the lower arms that throw 
him up, with a wave of his hands from top to bottom sharply bends the 
body forward, lifts it, makes the first half of the curbet and goes to the 
handstand. The upper one does not look for lower arms, but directs 
straight arms across the width of the shoulders and sharply straightens the 
legs, sending them up to the rack. The bottom, throwing up the top in front 
of him, leaves his hands raised and takes the hands of the top. The lower 
one softens the upper course, bending his arms, pressing them to the 
chest and at the same time doing a shallow squat. There is a fixation of 
the rack in the hands. This position is the starting point for the next 
exercise [4, p. 51–52]. 

Notes.  
1. When performing this exercise, special attention should be paid to 

the correct position of the lower hands as in the original position (the feet 
of the upper on the lower hands should be in a strictly horizontal position, 
the heels should never be omitted) and at the exit of the top to the 
handstand (the hands of the bottom should not fall). 

2. Both partners must do the pace at the same time. 
3. The first half of the curbet is much more complicated than the 

second, so you should start training from the second half. 
2. Half Flick-Flak (flipping back in the partner's hands). 
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Initial position. The  top stands with legs in the hands of bent lower 
arms. The body is straight, the head is. 

Execution. At the same time with the lower tempo and the downward 
movement of the hands, the upper layer makes a shallow squat, slightly 
tilting the straight body back, without changing the position of the head 
and hands. Simultaneously with the movement of the lower arms (with his 
throw), the upper one pushes away from the arms, straightens the legs, 
turns abruptly, reverses, and approaches the position of the handstand. 
Bottom, making a tempo, throws the upper arms with his hands, leaves his 
arms raised and catches the upper hand after his revolution with his 
hands. The lower one softens his approach to the handstand, crouching, 
at the same time bending his arms and pressing them against the pile. 
The top one, having come to the stand in the bottom one, straightened up 
and joining the legs, adopts the correct position of the handstand [3, p. 
171]. 

Conclusions 
Thus, all of the above indicates that the clarity of acrobat-voltage is 

important, from the correct execution of complex jumps, the systematic 
and accurate implementation of all the nuances and formal technical 
characteristics. A clear analysis and a correct theoretical basis create the 
possibility for an accurate implementation on the stage method in practice. 
It is also important for vocational training on the scenic method in higher 
education systems – bachelor and master in specialty "Circus acrobatics". 
Acrobat-voltage today is one of the most interesting types of circus 
acrobatics, which requires detailed study and teaching of young circus 
performers in our country. 
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