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І. ECONOMICAL SCIENCES 
 

УДК 338.48 (045) 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

кандидат технічних наук, Коноваленко О.Д., Курінна А.О.,  

Кантемирова Е.Р. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, Україна, Кременчук 

 

 Сільський зелений туризм виступає дієвим інструментом 

створення нових робочих місць та розвитку інфраструктури 

регіонів. В статті досліджені основні типи сільського туризму. 

Досліджено особливості сільського зеленого туризму та його вплив 

на зайнятість населення. Розглянуті особливості  туристичних 

послуг на території ландшафтного парку „Кременчуцькі плавні”. 

Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності логістичного 

сервісу туристичних послуг на регіональному рівні. 

 Ключові слова: сільський зелений туризм, туристичний 

продукт, туристична послуга, цінова стратегія,  рослинний та 

тваринний світ, логістичний сервіс, регіональний рівень. 

 PhD in Technical Sciences, Konovalenko O.D., Kurinna A.O., 

Kantemirova E.R. The improvement of the efficiency of logistics services 

in touristic industry at regional level/ Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi 

National University, Ukraine, Kremenchuk  

 Green rural tourism is an effective instrument for workplaces 

creation and regional infrastructure development. The article explores the 

main types of rural tourism.  

 The peculiarities of tourist services on the territory of the 

„Kremenchuk Plavni” landscape park have been analyzed.  Some 
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measures concerning the improvement of the efficiency of logistics 

services in touristic industry at regional level hav been proposed. 

 Key words: rural green tourism, price strategy, rural tourism service, 

green tourism issue, the plant and animal world, logistics services, 

regional level  

 

 Вступ. Ключовим фактором забезпечення надійності 

функціонування національного господарства та переходу до сталого 
розвитку економіки України є активна розбудова не лише 

промислово-виробничого комплексу, а й туристично-рекреаційних 

комплексів України.  

 Розвиток туризму в економіці країни особливо актуальний, 

оскільки саме завдяки туризмові можна поліпшити соціально-

економічну ситуацію в цілому. Сфера туризму підтримує майже 50 

суміжних галузей та створює додаткові місця. Один турист дає роботу 

10 особам  [3]. Створення одного робочого місця в туризмі в 20 раз 

дешевше, аніж у промисловості. В широкому розумінні туристичну 

галузь можна визначити як міжгалузевий комплекс, який включає 

транспортні та туристичні підприємства; підприємства, пов’язані з 

туризмом; широку сферу послуг, якими користується турист [7]. 

 Сільський туризм – це проведення вільного часу в сільському 

середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський побут, 

мальовничий ландшафт. Сільський зелений туризм поєднує в собі 

заняття у вигляді пішохідних і кінних прогулянок, спортивних та 

оздоровчих подорожей, які відбуваються у сільській місцевості серед 

живої зеленої природи. Так, іспанський  дослідник  Монтанер Хо 

Монтехано відмічає, що „зелений туризм” – це „діяльність, що 

відбувається у контакті з природою, життям у таборах або 

поселеннях. Ця діяльність поєднана із сільськогосподарськими 
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роботами, знайомством із життям сільських поселень, пішими 

екскурсіями, вивченням флори і фауни [6, 8]. 

 Cільський зелений туризм, поєднуючи в собі деякі складові 

інших видів туризму, виступає як вид проведення вільного часу як 

стаціонарного відпочинку у сільській місцевості з невеликими 

радіальними маршрутами [5]. 

 Постановка проблеми. Сільський туризм швидко розвивається 

в Україні протягом останніх 10 років. Товарна і цінова політика в сфері 

сільського туризму спрямована на розробку привабливого 

туристичного продукту для вітчизняних та іноземних споживачів. Тому 

актуальним питанням постає питання розробки ефективної стратегії 

логістичного сервісу туристичних послуг на Полтавщині. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі проблеми 

розвитку галузі туризму і її вплив на економічну складову держави 

досліджувались в роботах багатьох   вітчизняних   та    зарубіжних 

вчених – Н. Ольє, Р. Ланкар, Й. Рота, Г. Рігер, Д. Ісмаєв, Д. Стеченко 

[4]; М. Череда, Л. Бухаріна [11]. 

 Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення 

економічних і екологічних аспектів розвитку рекреаційного туризму 

Полтавщини в умовах сталого розвитку регіонів України. 

 Виклад основного матеріалу дослідження.  Логістична та 

товарна політика в сфері сільського туризму спрямована на розробку 

привабливого туристичного продукту сільського туризму для 

вітчизняних та іноземних споживачів.  

 У основі будь-яких туристичних послуг лежить необхідність 

задоволення якої-небудь потреби це можливе при ефективному 

логістичному сервісі туристичних послуг.  

 На Полтавщині діють 74 садиби зеленого туризму. Серед цих 

садиб у Великобагачанському районі – 5 садиб, Диканський район – 
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18 садиб, Кременчуцький район – 3 садиби, Миргородський район – 

15 садиб, Новосанжарський район – 5 садиб, Пирятинський район – 2 

садиби, Полтавський район – 6 садиб, Шишацький район – 1 садиба, 

Гадяцький район – 2 садиби, Глобинський район – 1 садиба, 

Зінківський район – 2 садиби, Козельщанський район – 4 садиби, 

Котелевський район – 3 садиби, Лохвицький район – 2 садиби, 

Лубенський район – 5 садиб [9, 10]. 

 Яскравим представником сільського зеленого туризму в 

Кременчуцькому районі виступає заміський кластер – дім сільського 

зеленого туризму, правдивої їжі, органік-товарів, етно-просвітництва, 

еко-освіти і відпочинку – Кантрі Хауз (Country House).  

 Садиба має вигідне територіальне розміщення – між містом 

Кременчуком та ландшафтним заказником загальнодержавного 

значення „Білецьківські плавні”, який є складовою ландшафтного 

парку „Кременчуцькі плавні”. Це дає змогу відпочивальникам 

поєднувати тихий сільський відпочинок на природі з принадами 

розважальних закладів сучасного міста. Туристи можуть 

ознайомитись з пам’ятками природи, архітектури м. Кременчука та 

району. 

 Для туристів екскурсії та прогулянки круглий рік, бо неподалік 

садиби – заплави річки Дніпро, сосновий та змішаний ліс. До складу 

заказника входять острови Зелений, Динька, Фантазія, які в також 

можете відвідати. Пропонуються наступні маршрути: 

 Категорія екскурсії: оглядова. 

 Маршрут 1: Острови Зелений – Динька – Шаламай – Стрілечий-

ІІ – Шаламай-ІІ. Транспортне забезпечення: теплохід. Тривалість – 3-5 

год. Чисельність групи – 20-30 чол. 

 Маршрут 2: Острів Шаламай. Екскурсія пішохідна. Тривалість до 

8  год. Чисельність групи – до 20 чол. 
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 Маршрут 3: Кантарьове річище. Екскурсія пішохідна. Тривалість 

– до 12 год. Чисельність групи – до 20 чол. 

 Категорія екскурсії: туристична1. 

 Маршрут 1: Кільцевий: база – острів Ерік – Гатки – база. 

Транспортне забезпечення: 4-6 весельний ял. Тривалість – 2 доби. 

Чисельність – 3-4 екіпажі. 

 Маршрут 2: Кільцевий, протоками Старого річища. Транспортне 

забезпечення – туристичні або спортивні байдарки. Тривалість – до 

12 год. Чисельність – 3-4 екіпажі. 

 Маршрут 3: персональні туристичні тури. Транспортне 

забезпечення: катер, моторний човен, яхта. Тривалість – до 5 діб. 

Чисельність – до 5 екіпажів. 

 Категорія екскурсії: спортивна2. 

 Маршрут 1: Дніпродзержинське водосховище – р.Псьол. 

Транспортне забезпечення – туристичні або спортивні байдарки. 

Тривалість – до 6 год. Чисельність групи – 4-5 екіпажів. 

 Маршрут 2: острів Стрілечий-ІV „Пряма лінія”. Транспортне 

забезпечення – на вибір учасників. Тривалість – до 6 год. Чисельність 

групи – до 10 чол. 

 1,2(Проходження туристичних і особливо спортивних 

маршрутів повинно здійснюватись під контролем спеціально 

підготовлених інструкторів). 

 На цих маршрутах туристи знайомляться з осередком 

ландшафтного та біологічного різноманіття Середнього Придніпров’я 

– регіональним ландшафтним парком „Кременчуцькі плавні”. 

 Регіональний ландшафтний парк (РЛП) „Кременчуцькі плавні” 

був створений у 2001 р. на базі ландшафтного заказника. 

„Білецьківські плавні” та системи островів. 
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 У складі парку за площею переважають водні ділянки (40 %). 

Серед суходільних угідь значні площі займають ліси (33%), болота – 7 

%, інші угіддя – до 20 %. Специфічним є розподіл площ за зонами. 

Заповідна зона займає найбільшу площу (понад 60 % - 3346 га), 

оскільки до неї увійшов заказник „Білецьківські плавні”, а також 

острови Стрілечий-2, Стрілечий-4, Уступ, Гряда, та колишній 

гранітний кар’єр на острові Шаламай. Зона регульованої рекреації 

(277,6 га) включає мальовничі природні ділянки з високим 

рекреаційним потенціалом островів Шаламай, значну частину 

півострова Кантареве Річище, невеликі острівки між островами Гряда 

та Стрілечий-2. Господарська зона займає найменшу площу і охоплює 

декілька ділянок, роз’єднаних територіально: південну частину 

Кантаревого Річища, південну частину півострова „Дачі Ринківського”. 

 Особливої уваги для туристів заслуговують острови. Із заходу на 

схід (від Білецьківських плавнів вниз по течії) острови утворюють 

такий ряд: Динька – Зелений – Шаламай – Стрілечий-2 – Стрілечий-4 

– Гряда – Уступ. 

 Перші два острови входять до складу ландшафтного заказника 

„Білецьківські плавні”. Вони мають витягнуту форму, піщані береги, 

розташовані найближче до лівого берега, де стоїть місто.   

 Спільним для більшості островів є наявність заток з 

гідрофільною рослинністю та риси „окультурення” за рахунок 

планових посадок лісгоспу. 

 Острів Стрілечий-2 репрезентує типові угруповання піщаних лук 

та заплавних лісів – осокірників, білотополевих та біловербових. 

Піщані ділянки зачагарниковані вербою гостролистою. Серед 

розрідженого трав’яного покриву трапляюються очиток шестирядний 

та пурпуровий – малопоширені види рослин. 
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 Острів Стрілечий-4 має погорбований рельєф. На піщаних 

грядах є ділянки соснових насаджень  віком до 40 років, в тому числі 

культури сосни Банкса. На зниженнях – лісові ділянки тополі  білої, 

чорної, тремтячої, верби білої. На зволожених ділянках високе 

покриття утворюють спорові рослини – хвощ лучний, прирічковий, 

папороть болотна. На одній з таких ділянок виявлена одна з 

найчисельніших популяцій в Середньому Придніпров’ї та на 

Полтавщині реліктової папороті – вужачки звичайної. Цей вид 

вказувався ще з 20-х років на островах Середнього Придніпров’я. 

 Острів Уступ знаходиться в східній частині заказної зони. Острів 

має велику затоку, яка вклинюється у сушу до центральної частини. 

Вона оточена угрупованнями рогозу вузьколистого, омегу водяного, 

м’яти водяної, цикути отруйної. Вздовж затоки у вигляді плям утворює 

угруповання осока гостра та побережна. Влітку мілководдя вкриті 

майже суцільним килимом сальвінії плаваючої. У посушливі роки вони 

майже висихають, і тоді сальвінія на ґрунті. На вологих ділянках 

тополевих лісів домінує болотна папороть. У  підліску чимало аморфи 

кущової, місцями чагарниковий ярус утворюють крушина ламка, 

свидина криваво-червона. В лісі виявлено виноград лісовий, який 

плодоносить. 

 Острів Гряда має видовжину форму. Лучні ділянки чергуються з 

лісовими в прирічищній частині. Поряд з природними видами (тополя 

чорна, біла, тремтяча, верба біла, ламка) в дерев’яному ярусі 

трапляються рослини американського походження – клен 

американський, в чагарнику – аморфа. Цікавим ботанічним явищем є 

зарості винограду лісового, який в´ється по стовбухах тополь на 

висоту до 15 м. Діаметр стовбурів ліани досягає 12 см, виноград 

квітує, плодоносить. Піднесена піщана гряда із заростями верби 

гостролистої має набір типових посухостійких  видів рослин, таких як 
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куничник наземний, келерія струнка, очиток шестирядний, жито 

лісове. Острів майже не зазнає антропогенного впливу. 

 Острів Шаламай – один з найбільших островів ландшафтного 

парку. Територію острова перетинає насипна дорога. У західній 

частині вглиб острова проходить мальовнича затока. Значні площі 

займають піщані луки з угрупованнями тонконогу вузьколистого, 

келерії стрункої, очитку шестирядного. На вологих зниженнях 

поширені угруповання осоки гостровидної, рогозу вузьколистого, 

лепехи звичайної – малопоширеної рослини в районі парку. 

Ландшафтну унікальність острова, як і парку у цілому, визначають 

гранітні відслоєння в місці, де раніше існував кар’єр. Граніти є 

осередком рідкісних для Полтавщини петрофітних видів, зокрема, 

очитку Борисової, гвоздики південнобузької, а також епілітних 

лишайників, які утворюють різнокольорові плями, коричневі – 

листуватий лишайник пармелія темно-бура, світло-зелені – 

хсантопармелія, попелясто-зеленуваті – леканора настінна, темно-сірі 

плями – накипні лишайники з родів леканора, леціделла та ін. А на 

корі тополь кольорові візерунки утворюють епіфітні лишайники, яких 

тут найбільше різноманіття з усієї території парку (56 видів), що 

обумовлено оптимальними умовами зволоження повітря та 

різноманіттям субстратів: попелясто-сірі слані пармелії 

борозенчастої, фісції зірчастої, фісконії порохнистої, жовто-оранжеві – 

ксанторії настінної, темно-сірі – кущистого лишайника анаптіхії 

війкової, попелясто-зелені лопаті – евернії сливової, шкірясті – 

рамаліни. 

 На півострові Кантареве Річище чергуються ділянки справжніх 

лучних ценозів з піщаними. місцями підвищені гриви зайняті 

культурами сосни з розрідженим трав’яним покривом із злаків – 

костриці Беккера, червоної, овечої. На зниженнях сформовані 
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заболочені ділянки з домінуванням очерету звичайного, рогозу 

вузьколистого, лепешняку великого, та з участю типових 

вологолюбивих супутників – плакуна верболистого, калюжниці 

болотної, веху широколистого, аврану лікарського, чистецю 

болотного. 

 Плавневий комплекс РЛП утворений численними старицями, 

затоками, які характеризуються різними стадіями заростанням. Водна 

рослинність зосереджена здебільшого в заплавних водоймах, 

оскільки в протоках на її розвиток негативно впливає коливання рівня 

води.     

 Фауна хребетних тварин включає близько 237 видів наземних 

хребетних, які об’єднані у 28 рядів, 65 родин та 158 родів. Серед них 

відмічено 21 вид, занесений до Червоної книги України, 4 види, 

занесені до Європейського червоного списку, та 25 рідкісних для 

території області. 

 Найчисленніші тут птахи, яких можна зустріти до 187 видів. 

Серед них відмічено 17 видів, занесених до Червоної книги України, 2 

види, занесені до Європейського червоного списку, та 22 - рідкісних

 для Полтавщини. причому орлан-білохвіст одночасно включений 

до Червоної книги та Європейського червоного списку.    

 Лучно-степовий комплекс представлений 29 видами. У гніздовий 

сезон зустрічаються 11 видів, в тому числі такі, як просянка (РР) та 

деркач. Кількість рідкісних видів зростає під час прольоту за рахунок 

лунів – лугового (РР) та польового, лежня (останній вид, можливо тут 

гніздує). 

 Серед ссавців відмічено 3 види, занесені до Європейського 

червоного списку (вушан звичайний, видра, сліпак звичайний) та 3 

види, рідкісні для території Полтавщини (хом’ячок сірий, вовчки – 

лісовий та горішниковий). 
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 З 8 видів плазунів, що тут мешкають, 2 види – гадюка степова та 

мідянка – занесені до Червоної книги України. Земноводні 

представлені 9 широко поширеними видами. 

 Молодші школярі (діти від 7 до 12 років) мають змогу поєднувати 

відпочинок з розвитком у  „Зеленій школі”. Заняття в школі з цікавої 

ботаніки та знайомство з тваринним світом проходять один раз в 

тиждень. В невимушеній формі діти проводять дослідницькі 

експерименти на міні-городах, під час еко-вечоринок, та в процесі 

спостережень за птахами, комахами, знайомляться на практиці з 

основами флористики та ландшафтного дизайну.  

 Висновки. В галузі сільського зеленого туризму Полтавщини 

проблемним  сьогодні є неефективне та нераціональне використання 

відповідних ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної 

індустрії не відповідає наявному потенціалу. Формування логістичного 

туристичного сервісу споживачів туристичних послуг необхідно 

розглядати як структурний елемент, інтегрований зовнішнім 

середовищем у логістичну систему. 
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УДК 631.162 
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
кандидат економічних наук, доцент, Олійник С.О. 

Національний університет біоресурсів і природокористування, 

Україна, Київ 

 

В статті досліджено сутність, мету та визначено основні 

етапи формування облікової політики підприємства.  З метою 

підвищення ефективності функціонування облікової політики 

запропоновано рекомендації щодо її розробки та сфери 

застосування. Розглянуто роль облікової політики на сучасному 

етапі розвитку економіки. Запропоновано шляхи удосконалення 

механізму її формування. Доведено, що формування облікової 

політики – складний процес, що вимагає наявність організаційних, 
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технічних, кадрових і  не закінчується після затвердження Наказу 

про облікову політику, а продовжується до моменту припинення 

діяльності підприємства. Використання різних варіантів облікової 

політики дозволяє маніпулювати фінансовим результатом, а це 

призводить до незіставності показників фінансової звітності. 

Отже, завданням управлінців є формування такої облікової 

політики, яка б забезпечувала створення у системі 

бухгалтерського обліку неупередженої та правдивої інформації про 

фінансовий стан та результати діяльності підприємства. 

Ключові слова: облікова політика, організація бухгалтерського 

обліку, інформаційні джерела, фактори впливу формування облікової 

політики, облікова система. 

кандидат экономических наук, Олейник С.А. Учетная политика: 

сущность, проблемы и особенности применения на предприятиях/ 

Национальный университет биоресурсов и природопользования, 

Украина, Киев 

В статье исследована сущность, цели и определены основные 

этапы формирования учетной политики предприятия. С целью 

повышения эффективности функционирования учетной политики 

предложены рекомендации по ее разработке и сферы применения. 

Рассмотрены роль учетной политики на современном этапе 

развития экономики. Предложены пути совершенствования 

механизма его формирования. Доказано, что формирование 

учетной политики - сложный процесс, требующий наличия 

организационных, технических, кадровых и не заканчивается после 

утверждения Приказа об учетной политике, а продолжается до 

момента прекращения деятельности предприятия. Использование 

различных вариантов учетной политики позволяет 

манипулировать финансовым результатом, а это приводит к 
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несопоставимости показателей финансовой отчетности. 

Следовательно, задачей управленцев является формирование 

такой учетной политики, которая обеспечивала создание в 

системе бухгалтерского учета объективной и правдивой 

информации о финансовом состоянии и результатах 

деятельности предприятия. 

Ключевые слова: учетная политика, организация 

бухгалтерского учета, информационные источники, факторы 

влияния на формирование учетной политики, учетная система. 

PhD in Economic, Oliynyk S.O.  Accounting policy: essence, 

problems and features of application for enterprises /  National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

The article explores the essence, purpose and defined the main 

stages of formation of the accounting policy of the enterprise. In order to 

improve the efficiency of accounting policy, recommendations for its 

development and scope are proposed. The role of accounting policy at the 

present stage of economic development is considered. The ways of 

improving the mechanism of its formation are proposed. It is proved that 

formation of accounting policy is a complicated process requiring 

organizational, technical, personnel and does not end after the approval of 

the Order on accounting policy, and continues until the termination of the 

enterprise. The use of various accounting policy options allows you to 

manipulate the financial result, which results in non-consistent financial 

reporting. Consequently, the task of managers is to create such an 

accounting policy that would ensure the creation in the accounting system 

of impartial and truthful information about the financial position and 

performance of the enterprise. 
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Keywords: accounting policies, the organization of accounting, 

information sources, influence the formation of accounting policy, the 

accounting system. 

 

Вступ. Проблемі облікової політики підприємства останнім часом 

надається важливе значення. Питаннями дослідження визначення 

суті та порядку формування облікової політики, її основних принципів 

та методів займались такі відомі фахівці в галузі економіки, як 

Бутинець Ф.Ф., М., Голов С.Ф., Загородній А.Г., Левочок М.Т., Партин 

Г.О., Пушкар М.С., Чижевська Л.В., Кулик В.А. та інші. У працях цих 

вчених розкриваються проблеми формування облікової політики, 

основних аспектів її реалізації в практичній діяльності підприємства. 

Однак, щодо деяких питань,  існують різні думки науковців, які, на наш 

погляд, свідчать про те, що ці проблеми ще не досить вивчені і 

потребують подальших досліджень. Це, зокрема, місце облікової 

політики в системі бухгалтерського обліку, визначення її сутності та 

змісту,  дослідження факторів впливу на облікову політику, порядок її  

формування та контроль за її дотриманням. 

Метою статті є  узагальнення теоретичних розробок вітчизняних 

науковців щодо сутності облікової політики, дослідження питань 

формування облікової політики підприємства та розробка пропозицій 

щодо удосконалення механізму її формування. 

Виклад основного матеріалу. Реформуванням системи 

бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності надає господарюючим суб’єктам більше 

самостійності в організації бухгалтерського обліку та виборі способів і 

методів ведення бухгалтерського обліку. Така самостійність 

реалізується шляхом формування облікової політики підприємства. 

Якщо держава не встановлює спосіб ведення обліку з конкретного 
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питання, то при формуванні облікової політики підприємство 

самостійно розробляє відповідний спосіб, виходячи з діючих 

положень чинного законодавства.[1] 

На думку Петрук О.М.,  кількість рівнів нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку може варіювати в межах від трьох до п’яти, 

однак у всіх з розглянутих джерел одним з рівнів, є облікова політика, 

яка виражає права підприємства щодо організації бухгалтерського 

обліку. [1] 

В ряді країн існують відповідні Положення “ Облікова політика 

підприємства ”. В Україні таке положення відсутнє. 

Можливість існування положення про облікову політику 

характеризують політику держави у сфері бухгалтерського обліку. 

Можливість існування облікової політики на кількох рівнях логічно 

випливає з того, що вона є складовою системи бухгалтерського 

обліку, яку  також в свою чергу, можна розглядати як на мікрорівні так 

і на макрорівні. 

На рівні підприємства не виникає ніяких протиріч щодо розуміння 

облікової політики як складової організації бухгалтерського обліку. 

Проблема виникає лише тоді, коли облікову політику розглядають на 

загальнодержавному рівні. 

Отже,  облікова політика на державному рівні має обов’язковий 

характер, тут формуються загальні засади бухгалтерського обліку, 

створюється його законодавча база, окреслюються межі, в яких 

власники кожного конкретного підприємства формують свою власну 

політику – облікову політику підприємства. 

Ступінь свободи конкретного підприємства у формуванні 

облікової політики законодавчо обмежений державною 

регламентацією бухгалтерського обліку, котра представлена 

переліком методик та облікових процедур, серед яких є допустимі 
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альтернативні варіанти. Вона визначається можливістю вибору 

конкретних способів оцінки, калькуляції, складу бухгалтерських 

рахунків тощо. 

Облікова політика підприємств цілковито залежить від державної 

політики. 

         Необхідно зазначити, що МСФЗ 1 дозволяє зміну облікової 

політики тільки в разі прийняття нового стандарту або внесення змін 

до чинних, а також з метою підвищення інформативності фінансової 

звітності. Дана вимога обґрунтовується тим, що „ стабільна ” облікова 

політика дозволяє порівнювати фінансову звітність за різні періоди. 

При виникненні потреби в зміні облікової політики суб’єкту 

господарювання доведеться наново перерахувати показники 

фінансової звітності за три попередніх роки. Такий перерахунок 

називають ретроспективним, і він є загальним правилом щодо 

відображення змін в обліковій політиці.  

Бухгалтерський облік функціонально поряд з прогнозуванням, 

плануванням, фінансуванням, регулюванням, економічним аналізом, 

контролем та іншими підсистемами складає загальну систему 

управління економікою на рівні держави, галузі, підприємства.  

Облікова політика підприємства, за аналогією з бюджетною, 

фінансовою, дивідендною, дисконтною, амортизаційною, кредитною 

та іншою, є сукупністю вибраних підприємством способів ведення 

бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного 

вимірювання, поточної систематизації, підсумкового узагальнення 

фактів господарської діяльності. Тобто сфера її застосування 

обмежена бухгалтерським обліком і до системи управління 

економікою вона має опосередковане відношення.  

В довідковій та енциклопедичній літературі даються різні 

визначення політики, що свідчить про її багатогранність. 
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Формування облікової політики - це складний процес, який можна 

сформувати в наступних кроках. Ми погоджуємось з автором Бойчук 

Т, яка до них відносить:вибір інформаційної бази; визначення 

користувачів облікової інформації; обґрунтування факторів впливу, 

що виникають при формуванні облікової політики та узагальнення 

сфери застосування облікової політики. 

На вибір і обґрунтування облікової політики підприємства 

впливають:  

форма власності та організаційно-правова форма підприємства;  

галузева приналежність або вид діяльності;  обсяги діяльності;  

чисельність працівників;  система оподаткування;  ступінь свободи 

діяльності в ринкових умовах;  стратегія фінансово-господарського 

розвитку;  система інформаційного забезпечення підприємства; 

система матеріального стимулювання і ефективності роботи 

підприємства [1].  

Деякі економісти стверджують, що «суть облікової політики 

полягає в узгодженні майнових інтересів підприємства і зовнішніх 

користувачів щодо розкриття облікової інформації.» [2].  

Але слід відмітити, що не всі користувачі можуть вливати на зміст 

інформації. Якщо менеджери підприємства (керівники, головні 

бухгалтери та інші), які безпосередньо приймають участь у 

формуванні облікової та звітної інформації, мають можливість через 

встановлення певних правил облікової політики змінювати на свою 

користь зміст окремих показників, якщо фіскальні служби під страхом 

застосування фінансових санкцій вимагають інформації, складеної 

виключно за нормами податкового законодавства, то потенційні 

інвестори, партнери з бізнесу (постачальники, покупці), які не мають 

впливу на хід діяльності користуються тією інформацією, яку їм подає 

керівництво підприємства. Не виконує своєї основної функції 
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зовнішній аудит, оскільки він є обов'язковим лише при підтвердженні 

об'єктивності показників звітності публічних акціонерних товариств [3]. 

Більшість зовнішніх користувачів облікової інформації не 

приймають безпосередньої участі в управлінні, однак вони можуть 

вплинути на результати подальшої діяльності підприємства. 

Взаємозв’язок інтересів користувачів інформації звітності та 

складових облікової політики  наведено у табл. 1.  
 

Таблиця 1 
Вплив користувачів облікової інформації на формування 

облікової  політики 
Користувачі облікової 

інформації Види обліку Напрями використання облікової 
політики 

Державні органи та 
установи 

Облік 
податкових 
розрахунків 

Відсутні. Податкове законодавство 
не передбачає альтернативних 
варіантів обліку 

Державні органи та 
установи, органи місцевого 
самоврядування, інвестори, 

постачальники та 
споживачі, громадськість, 

власники, менеджери 

Фінансовий 

Наявні альтернативні варіанти 
облікових оцінок та методів 
(способів) обліку активів, власного 
капіталу, зобов’язань, доходів, 
витрат та фінансових результатів 

Власники, менеджери Управлінський 

Наявні альтернативні варіанти 
методів (способів) обліку витрат; 
перелік інших методів обліку 
активів, власного капіталу, 
зобов’язань, доходів, витрат та 
фінансових результатів 
розробляється підприємством 
самостійно виходячи із потреб 
управління 

Враховуючи, пряму залежність облікової політики підприємства 

від інтересів користувачів, необхідним є виділення суб’єктів інтересів 

підприємства. Т.М. Сторожук вважає, що при розробці ієрархії 

суб’єктів інтересів підприємства домінуючі позиції повинні належати 

власнику засобів виробництва та керівництву підприємства. 

Важливим моментом є забезпечення можливості об’єктивно та 

своєчасно бачити фінансові результати від діяльності в розрізі, 

необхідному власнику (керівнику): у цілому по підприємству та у 
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розрізі структурних підрозділів чи за кожним контрактом окремо. 

Розмір прибутків повинний відповідати інтересам власників. Але 

власники не завжди можуть змусити менеджерів усіх рівнів 

управління підприємством діяти в їх інтересах. У такому випадку саме 

бухгалтерський облік за допомогою своїх способів, методів, процедур, 

схем тощо забезпечує захист інтересів власника [4]. 

До основних недоліків, пов’язаних з формуванням облікової 

політики, можна віднести:  

- формальність при складанні наказу про облікову політику, 

необґрунтованість елементів і дублювання окремих пунктів 

нормативних документів;  

- ігнорування змін нормативної документації та не відображення їх в 

наказі про облікову обліку;  

- відсутність структуризації наказу про облікову політику, неповне 

висвітлення питань формування обліку окремих об’єктів;  

- не розробляється облікова політика щодо формування обліку, а 

саме: не наводиться в ній або додатках до неї робочий план рахунків, 

графік документообігу, перелік облікових регістрів тощо;  

- відсутність розробки облікової політики щодо управлінського обліку 

[5].  

При формуванні облікової політики повинно бути передбачено  

майнова відокремленість підприємства, безперервність діяльності, 

послідовність застосування обраної облікової політики та 

визначеність фактів господарського життя.  

Облікова політика повинна також відповідати вимогам повноти, 

несуперечності, раціональності, доцільності,  економічній 

ефективності.  

Формування облікової політики сприяє уникненню помилок у 

фінансовій звітності, особливо якщо підприємство складається з 
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значної кількості структурних підрозділів, тому формування методики 

облікової політики актуальне. Проте необхідно пам’ятати, що при 

складанні облікової політики можна керуватися не тільки професійним 

судженням, але й існуючим законодавством та нормативними 

документами.  

Проблеми виникають вже на самому початку роботи над 

обліковою політикою, а саме при визначення пріоритетних напрямків 

побудови бухгалтерського обліку. Керівник підприємства може мати 

на меті різні цілі, які впливатимуть на розробку документа. 

Вибираючи той чи інший метод обліку в обліковій політиці 

необхідно враховувати раціональність ведення бухгалтерського 

обліку, тому доцільно передбачити наслідки застосування різних 

варіантів. Отже, формувати облікову політику підприємства необхідно 

поетапно, враховуючи на кожному етапі такі питання: визначення 

завдань використання об’єктів бухгалтерського обліку щодо яких буде 

розроблена облікова політика; ретельне дослідження та оцінка 

факторів, які впливатимуть на здійснення вибору принципів, методів 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

ідентифікація даних принципів та методів з умовами діяльності 

підприємства та запитами користувачів звітної інформації; та звісно 

на останньому етапі безпосередньо оформлюється дана облікова 

політика відповідно до вимог.  

Саме на керівників підприємства покладають відповідальність за 

формування облікової політики, проте на цьому завдання керівника 

не обмежуються. Керівництво повинне постійно здійснювати контроль 

за дотриманням облікової політики, а також її вдосконалювати, що 

потребує додаткового навчання осіб, які відповідальні за 

застосування облікової політики, необхідно простежувати зміни в 
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законодавстві, інформувати працівників про зміни в обліковій політиці, 

та інші заходи.  

Висновки. Удосконалення облікової політики має рухатися 

шляхом актуалізації облікової політики та підвищення її якості.  

Облікова політика переважно повинна містити положення з організації 

ведення бухгалтерського обліку на окремому підприємстві, а тому 

перспективним є розробка державою нормативних актів відповідного 

рівня, що зведуть до мінімуму невизначеність з методичних питань 

ведення обліку на окремому підприємстві. 

Отже, формування облікової політики – складний процес, що 

вимагає наявність організаційних, технічних, кадрових і  не 

закінчується після затвердження Наказу про облікову політику, а 

продовжується до моменту припинення діяльності підприємства.  
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The study focused on determining the functional immunomorphology 

of rabbit’s spleen. The subject of the study was spleen of clinically healthy 

adult rabbits the california breed at 6-8 months of age, of both sexes. The 

material was fixed in formalin and poured in paraffin for histological and 

morphometric studies. The histological preparations are dyeing to 

hematoxylin and eosin according to Van-Gison`s technology and 

investigating in a light microscope for study the structure of cells and 

tissues. A number of quantitative indicators were identified: the relative 

area of stroma was equal 5,87±0,69 %, the white pulp – 17,68±4,40 %; 

the ratio of stroma to parenchyma was 33,20 %; the diameter of lymphoid 

nodule was 240,01±72,32 micrometers; the diameter of  light center – 

122,43±49,24 micrometers; the germinative-follicular` index was 57,70 %; 

the width of lymphoid sheaths near the vessels – 39,24± 26,03 

micrometers; the lymphoid coefficient – 3,12; the Kernohan` index for the 

central artery in lymphoid nodule was equal to 1,44±0,34 and 1,26±0,59 
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for arteries of lymphoid sheaths near the vessels. The results are used for 

investigating the influence of various factors, immunomodulators and 

rabbits breeding for produce safeness feed. 

Key words: spleen, morphology, immunology, relative area, white 

pulp, lymphoid nodule, diameter, Kernohan` index. 

 

Introduction. 

Currently, it is known that the function of adaptive immunity that 

defines the cellular and humoral homoeostasis provides the immune 

system. Its morphological basis is the lymphoid tissue which organized in 

functional creation; the largest of it is the spleen. It belongs to the 

peripheral organs of immunogenesis and performs a variety of functions 

which differ in species specificity. In humans, one of the main functions of 

the spleen is the formation generalized immune response to a variety of 

factors. It is direct involvement in maintaining immune homoeostasis and, 

consequently, the required level of adaptive capacity of the organism. 

However, the relationship of immunological processes with the structural 

organization of the spleen has been studied insufficiently [1]. 

The immunocompetent compartment of the parenchyma of the spleen 

is presented its white pulp, which is formed by two main B - and T-

dependent zones. There is the region of localization predominantly B - and 

T-cells. It is, accordingly, lymphoid nodules and lymphoid sheaths near the 

vessels [1, 2]. 

The study of reactive changes of the spleen, in particular, structural 

elements of the white pulp, dedicated the numerous scientific studies. 

They are studying the spleen of human, various farm and laboratory 

animals. Many of paper about spleen, usually, have descriptive 

characterizing. The morphometric methods are used for generalizing and 

statistical processing of the results of modern exploration. A certain 
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number of works are devoted to such an important issue as the 

consideration of splenic functional immunomorphology [3-5]. 

However, the studies by various authors are used different and, 

sometimes, overlapping the morphometric criteria for assessment of 

morphological and functional status of the spleen. This status is based on 

various measurements of tissue and cellular components of the body. 

 In addition, the relationship about dynamics of quantitative 

parameters of different structural components of the spleen tissue is often 

impossible to trace. This situation complicates the interpretation of results, 

especially in comparative terms, and does not allow convincing enough to 

judge about morphofunctional changes in the organ. Therefore, a 

standardization of the methods of morphometric studies of the spleen is 

developing a unified algorithm for obtaining quantitative data and a clear 

approach to the assessment of their dynamics in terms of ontogeny and in 

different pathological conditions of existence of the organism. This 

algorithm was developed by V. P. Volkov (2015) [1]. 

At the Department of anatomy and histology of the Zhytomyr National 

Agroecological University in the framework of the research topic 

"Development, morphology and histochemistry of animal`s organs in norm 

and pathology" (state registration № 0113V000900) pays great attention to 

the study of the morphology of the spleen. Accordingly, the question of the 

morphology of the spleen of rabbits has already been widely covered [2], 

however, in the context of the new algorithm needs will be clarifying. This 

determined the aim of our article. The rabbits as laboratory animals are 

used for a long time. It is acquiring the great importance in the study of the 

spleen as people and rabbits belong to the same group of mammals with 

the spleen of protection type. In this case, the immune function is 

dominated over deposition of blood in this groups of mammals [2]. 
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For the study the selection of the spleen was made of adult rabbits of 

the california breed (6-8 months), both sexes (ratio of females: males was 

1:1) in the phase of morphological and functional maturity of the body. 

For histological studies, the pieces of material fixed in 10-12 % chilled 

neutral formalin solution, followed by pouring in paraffin. The paraffin 

sections were produced on a sledge scrotom SS- 2 of a thickness have 

not been exceeding 10 microns. The morphology of cells and tissues were 

studied under the light microscope after dyeing to hematoxylin and eosin 

according to Van-Gison`s technology [4]. The morphometric studies (the 

determination of the relative squares, the diameters, the lumen of blood 

vessels) was performed by the program "Master of Morphology". The 

quantitative indicators were processed using the software "Statistic 6.0". 

All experimental parts of the studies were established in accordance 

to the requirements of international principles of  the "European 

Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental 

and other scientific purposes" (Strasbourg, 1986) and the relevant law of 

Ukraine "On the protection of animals from cruel treatment" (№ 3446-IV 

dated by 21.02.2006, c. Kyiv). 

The parameters were calculated as a result of researches. There are 

characterizing the morphological and functional status of the spleen. The 

changes of these parameters allow interpreting the immunological status 

of the organism. 

Firstly, the overview of the ratios of the tissue elements of the spleen 

was calculated. This is a relative area of stroma 5,87±0,69 % (Fig. 1) and 

the relative areas of white pulp – 17,68±4,40 %. The decrease in the 

relative area of the white pulp indicates the reduction of lymphoid tissue 

and immune protection.  

An integral indicator that characterizes the ratio immunoactive 

component of the parenchyma of the spleen (white pulp) is the ratio of 
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stroma to parenchyma which is 33,20 %. This indicator is determining to 

assess the degree of sclerosis of the tissues of the spleen. 

 
Fig. 1. The stroma (a) and the parenchyma (b) of the rabbit`s 

spleen. The hematoxylin and eosin. Micrograph. × 56. 

 

The next group of indicators characterizes the morphological and 

functional state of white pulp. The first of these is the diameter of the 

lymphoid nodule (Fig. 2), which provides a quantitative characteristic of 

each specific nodule separately, objectively and adequately reflecting its 

size. Scilicet the number of group in this lymphoid tissue tells about the 

degree of hyper - or hypotrophy of this tissue structure [1]. It should be 

noted that many researchers as a criterion for the size of the various 

structural elements of the spleen tissue used the size of their area without 

diameter. It is impractical because the basis of calculation of the area 

takes the value of the diameter of one or another of the corresponding 

geometric shapes. Therefore, such a morphometric measure the diameter 

reflects the morphological and functional the status of the various tissue 

structures of the spleen adequately and accurately. The procedure of the 

research process significantly simplifies. That did not relate to these 

measurements but are important for organizing the further unnecessary 

а 

b 
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calculations. The diameter of the lymphoid nodule of the spleen of rabbits 

was 240,01±72,32 micrometers. 

 
Fig. 2 . The lymphoid nodule with the central artery of the 

rabbit`s spleen. The hematoxylin and eosin. Micrograph. × 56. 

 

The integral connection reflects the follicular coefficient which 

showing the total volume of functioning lymphoid system of the spleen. It 

is defined as the product of the relative area of the white pulp and 

lymphoid nodule diameter, divided by 20 [1]. It is 212,17 micrometers for 

the rabbit`s spleen. 

The certain information about the functional state of lymphoid nodules 

gives also such indicator as the diameter of their light (germ) centers 

which serve as a place of the proliferation of B-cells and their 

differentiation into plasma cells. It is helpful to define a second ratio which 

called germinative-follicular` index. The diameter of the light center of the 

rabbit`s spleen is amounted to 122,43±49,24 micrometers. The 

germinative-follicular` index was 57,70 % (the ratio of the diameters 

germinative center to the overall diameter of a lymphoid nodule). All 

described quantitative indicators are characterizing the development of a 

B-cellular population of white pulp of the spleen. For T-cell lymphoid 
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component is important to describe the width of the lymphoid sheaths near 

the vessels. It is equal to 39,24±of 26,03 micrometers. 

The lymphoid coefficient shows the ratio of the diameter of lymphoid 

nodule to the width of lymphoid sheaths near the vessels (Fig. 3). It shows 

the ratio of the volume of the zones of localization of B - and T-cells. This 

coefficient amounts to 3,12 for the rabbit`s spleen. 

 
Fig. 3. The lymphoid sheaths near the vessels of the rabbit`s 

spleen. The hematoxylin and eosin. Micrograph. × 56. 

 

The determination of the microcirculation in the white pulp of the 

spleen is important for physiology organ`s activities. The Kernohan` index 

is determined for this. It displays the throughput of the microvessels. We 

are calculated the Kernohan` index for the central artery of lymphoid 

nodule and arteries of lymphoid sheaths near the vessels. The Kernohan` 

index of the vessels in the white pulp of the spleen of the rabbit was equal 

to 1,44±0,34 and 1,26±0,59, respectively. 

We are carrying the immunomodulation now. The first results of the 

application of the preparation the gamavit are indicating an increase in the 

relative area of white pulp on 1,75 %. This results in combination the 

stress load increases only on 0,3 %.  
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Conclusions.  

We are determined the main indicators of the functional 

immunomorphology of rabbit’s spleen according to the proposed 

algorithm. We are expecting the prospects for further research in the study 

of the processes of immunomodulation, the effects of environmental 

factors, the stress, the unbalanced diet and changes established 

indicators. 
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Рідко зустрінеш людину з ідеальною шкірою. У всіх є свої, 

нехай невеликі, але все-таки вади, які хочеться виправити.  Але 

безпосередньо під проблемною шкірою мається на увазі такий 

стан, коли обличча регулярно запалене. Комедони, прищі, вугрі, 

акне і постакне - ось її постійні супутники. Якщо пігментацію легко 

освітлити, а лущення - пом'якшити, то тут найчастіше потрібне 

повноцінне лікування. Допоможуть лікувальні косметичні засоби для 

проблемної шкіри, які потрібно вміти правильно вибирати. 

Промисловість випускає безліч різних форм лікувальних 

косметичних засобів: креми, тоніки, сироватки, маски, скраби. 

Широке застосування в косметичній практиці знаходять лосьйони 

та гелі тому що вони мають найбільш універсальні властивості 

(очищення, тонізування, дезінфекція, відбілювання шкірних покровів).  

Ключові слова: лосьйон, гель, лікувальні косметичні засоби, 

парфумерно-косметична продукція, акне, комедони. 

 О. Kilyeyeva, Doctor of Pharmacy, Professor I. Bushueva Care oily 

skin with the use of lotions and gels in the treatment of acne combined 
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Ukraine, Zaporozhye; Zaporozhye State Medical University, Ukraine, 

Zaporozhye 

 Rarely seen a man with perfect skin. All have their own, albeit 

small, but still flaws that you want to fix. But directly under the skin 

problem refers to a situation when the face regularly sore. Comedones, 

pimples, blackheads, acne and postacne - that's her constant companion. 

If lighten pigmentation easily, and peeling - soften, there is often need 

proper treatment. Will help medical cosmetic products for problem skin to 

be able to choose. 

 Industry produces many different forms of medical cosmetics, 

creams, tonics, serums, masks and scrubs. Widely used in cosmetic 

practice are lotions and gels because they have the most universal 

properties (cleansing, toning, disinfection, skin whitening). 

 Key words: lotion, gel, medicated cosmetics, perfumery and 

cosmetic products, acne comedones. 
 
 

Вступ. Згідно ДСТ України 2472–94 «Продукція парфумерно-

косметична. Терміни й визначення», лосьйон косметичний – це засіб 

для догляду за шкірою у вигляді водного або водно-спиртового 

розчину активнодіючих речовин.  Гель косметичний – це засіб із 

умістом добавок з функціональним призначенням: очищувати, живити 

та зволожувати шкіру. Косметичний гель - це продукт високої 

в'язкості, основою якого є вода (70-80%). Також до складу гелю 

можуть входити гліцерин (10-30%), желатин (2-3%), гуміарабік, 

крохмаль, агар-агар, пектин, трехалоза (природний полісахарид на 

основі кукурудзяного крохмалю, що володіє дуже високою 

влагоутримаючою здатністю). Масел і жирів в гелі не міститься, а 

тому він має більш ніжну і легку консистенцію, швидше всмоктується і 
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не залишає на шкірному покриві жирної плівки. За рахунок таких 

властивостей гель прекрасно підходить для жирної та проблемної 

шкіри [1]. 

Загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими або практичними завданнями. Незважаючи 

на появу сучасних методів  лікування,   

акне залишається одним з найбільш  поширених дерматозів. Рівень 

захворюваності на вугрову хворобу не тільки не має виразної 

тенденції до зниження, а й істотно підвищується.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 

започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається 
автор. У публікаціях останніх років висвітлена потреба в залучені до 

комплексної терапії пацієнтів з акне космецевтиків [6,7]. 

Визначення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрим присвячена стаття.  Доцільно розглянути 

детально та проаналізувати          запропоновані методи терапії при 

вугровій хворобі та акнеподібних дерматозах, а також визначити 

перспективні напрями дослідження, які сприятимуть розробленню 

удосконалених терапевтичних заходів, спрямованих на досягнення 

повного виліковування більшого відсотка пацієнтів. 
Актуальність проблеми. На сучасному етапі простежується 

тенденція до зростання рівня захворюваності на вугрову хворобу 

(акне) і акнеподібні дерматози, що вказує на важливе медичне та 

медико-соціальне значення проблеми. 
Формулювання мети статті та завдань. Розроблення тактики 

лікування пацієнтів з вугровою хворобою (акне) і акнеподібними 

дерматозами потребує подальшого вивчення та врахування 

комплексу чинників і механізмів їхнього розвитку, врахування 

особливостей клінічних форм цих захворювань. 
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Виклад основного матеріалу статті. Лосьйони класифікуються 

залежно від призначення й ділянки застосування. Враховуючи 

фізіологічні особливості шкірного покриву, лосьйони для догляду за 

шкірою її придатками класифікують на: 

 лосьйони для догляду за нормальною й сухою шкірою; 

 лосьйони для догляду за жирною шкірою; 

 лосьйони для догляду за проблемною шкірою; 

 лосьйони для догляду за шкірою рук; 

 лосьйони для догляду за волоссям й волосистою частиною 

шкіри голови; 

за призначенням: 

 гігієнічні, у тому числі й депігментуючі; 

 лікувально-профілактичні. 

У вітсотковому співвідношенні домінуючим компонентом сполуки 

лосьйонів є вода очищена, яка виконує роль формоутворювача і є 

розчинником для гідрофільних компонентів рецептури. Етиловий 

спирт у складі лосьйонів забезпечує очищуючий ефект за рахунок 

того, що розчиняє жирові забрудненя шкіри, виявляє легку в'яжучу і 

дезодоруючу дію. Оптимальна концентрація спирту становить 20 – 

40%. Підвищувати його зміст у лосьйоні не рекомендується, оскільки 

регулярний вплив лосьйону на шкіру може викликати сухість і 

подразнення, пов'язане із протеолітичною дією спирту на білкові 

структури шкіри. 

До складу лосьйонів можуть входити біологічно активні (табл. 1) й 

допоміжні речовини, нерозчинні або важкорозчинні у водно-спиртових 

розчинах, наприклад, запашні речовини, які використовуються для 

ароматизації лосьйонів. Підвищенню їх розчинності сприяє введення 

поверхнево-активних речовин (солюбілізаторів) у концентрації до 2%. 
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Це дозволяє знизити концентрацію спирту, що входить у рецептуру 

лосьйонів.  

Таблиця 1 

Склад лікувальних косметичних засобів (ЛКЗ) при лікуванні 

акне 

№ з\п Властивості 
 

Біологічно активні речовини 

1 Антисепнитчна дія азелаїнова, саліцилова кислоти, 
диметилсульфоксид 

2 Протизапальний ефект Камфора, календулова, оливкова,  
евкаліптова олії, оксид цинку, 
ретиноїди, екстракти календули,  
зеленого чаю,  
арніки, чайного дерева 

3 Відшелушувальний ефект сірка 

4 Протизапальний, 

відшелушувальний, 

протипігментаційний 

ефекти 

бодяга 

 

Широке поширення в якості солюбілізаторів одержали: препарат 

Ретинокс-80 (суміш поліетильованих ефірів кислот рицинової олії) у 

концентрації до 1,5%; препарати ПП-40 (суміш поліетильованих 

ефірів пентолу), ПЕГ-40 (гідрогенізована рицинова олія), уводиться до 

складу лосьйонів у концентрації 0,3 – 1,5 % при концентрації 

етилового спирту не вище 35 %. У складі безспиртових лосьйонів-

тоніків солюбілізатори забезпечують очищуючий ефект. 

Різні біологічно активні речовини рослинного походження 

представлені органічними кислотами, вітамінами, флавоноїдами, 

дубильними речовинами, ефірними оліями та ін., які містяться в 

рослинних витягах у комплексі, забезпечують високоефективну й 

багатофункціональну дію. Їхнє введення до складу лосьйонів сприяє 
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нормалізації функціонування клітин шкіри, стимулює регенерацію 

тканин, попереджає процеси передчасного старіння, а також може 

забезпечувати певний лікувально-профілактичний ефект лосьйонів – 

антимікробний, ранозагоюючий, в'яжучий та ін. 

Асортимент лосьйонів для жирної шкіри більш різноманітний, ніж 

для сухої. Рекомендовані для жирної шкіри лосьйони містять 

речовини, які регулюють дію сальних залоз, зменшують жирність 

шкіри, проявляють дезінфікуючу й антибактеріальну дію. Більшість 

рецептур лосьйонів для жирної шкіри мають у своєму складі витяжки з 

рослинної сировини, що забезпечує помірну в'яжучу дію. 

Контроль якості лосьйонів здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 

4093 «Лосьйони та тоніки косметичні». За органолептичними і физико-

хімічними показникам лосьйони повинні відповідати вимогам, 

наведеним у таблиці [2]. 

Таблиця 2 

Показники якості лосьйонів 

Характеристика й норми для 

Назва показника 
Одиниця 

виміру 
лосьйону 

косметично
го 

лосьона-
тоніка тоніка 

 Зовнішній вигляд 

 Однорідна однофазна або 
багатофазна рідина (емульсія) без 
сторонніх домішок. Допускається 
наявність незначного помутніння або 
осаду 

Колір 
 Відповідний кольору лосьйону 

даного зразку 

Запах 
 Відповідний запаху лосьйону даного 

зразку 

Об'ємна частка 
етилового спирту 

% 20,1 – 80,0 8,1 – 20,0 0,0 – 8,0 

Водневий показник 
(рН) 

од. рН 3,0 – 8,5 
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Колоїдна 
стабільність 

 Стабільний 

Термостабільність  Стабільний 

 

Серія Делекс-акне виробляється фірмою “Хелсі-гель” в Росії. 

Продукція сертифікована і має свідоцтво про державну реєстрацію. 

У лінії засобів Делекс-акне відсутні насиченість крему, яка 

викликає закупорку пор і як наслідок провокує активний ріст 

хвороботворних бактерій. Серію складають гелі і лосьйони [3]. 

Лосьйони застосовуються для очищення шкірного покрову, а гелі 

– для усунення запального процесу. Гель для зволоження 

призначений для того, щоб глибокого відновити тканини, видалити 

післяугреві рубці. 

Лінію засобів Делекс-акне складають: 

 лосьйон для очищення; 

 лосьйон для шкіри, схильної до жирності, проблемної шкіри; 

 гель проти вугрових висипань; 

 гель-Форте проти вугрів; 

 гель для зволоження. 

Оптимально підібрані компоненти препаратів показані до 

застосування, як дорослим, так і підліткам. ЛКЗ використовується для 

терапії вугрової висипки та усунення її наслідків. 

Таблиця 3 

Склад ЛКЗ Делекс-акне (лосьйон) 

№ 

з\п 

Солюбіліза 

тор 

Протизапаль 

ний ефект 

Тонізуюча 

дія 

Антисепнитчна 

дія 

1 ПЕГ-40 

гідрованої 

касторової 

олії 

екстракти 

кропиви, 

календули, 

ехінацеї 

ментол борна, 

саліцилова, 

цитринова 

кислоти 
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Лосьйон Делекс-акне призначений для очищення всіх типів шкіри і 

попередження появи вугрів, особливо позитивно впливає на шкіру, 

схильну до жирності, і з вугровим висипом. 

Засіб делікатно очищує шкірний покрів від вугрів. Після нього шкіра 

готова до нанесення інших препаратів лінії.  

Таблиця 4 

Склад ЛКЗ Делекс-акне (гель) 

№
 з

\п
 

С
ти

м
ул

ю
є 

ре
ге

не
ра

ці
ю

 

тк
ан

ин
 

П
ро

ти
за

па
 

ль
ни

й 

еф
ек

т 

В
ід

ш
ел

уш
у 

ва
ль

ни
й 

еф
ек

т 
То

ні
зу

ю
ча

 

ді
я 

А
нт

ис
еп

ни
т 

чн
а 

ді
я 

В
ід

но
вл

ю
 

ю
чи

й 
еф

ек
т 

1 вітамін Е, 

коензим 

Q, 

алантоїн 

екстракти 

кропиви, 

календули, 

ехінацеї 

сірка ментол борна, 

саліцилова, 

цитринова 

кислоти 

гіалуронов

а кислота 

 

 вітамін Е, коензим Q, алантоїн, благотворно впливають на 

шкірний покров; 

 екстракти кропиви, календули, ехінацеї, що володіють ефектом 

проти запалень; 

 компоненти сірки, що володіють протизапальною властивістю і 

відшелушивающим ефектом; 

 ментол, надає тонізуючу дію; 

 борна, саліцилова, цитринова кислоти, які є потужними 

антисептиками; 

 гіалуронова кислота, відновлює тканини. 

Лінія Делекс-акне не містять у своєму складі ні антибіотиків, ні 

гормонів, а тільки натуральні компоненти. Максимальний ефект 

досягається при комплексному застосуванні препаратів. 
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У випадках середньої і важкої форми вугрової висипки або 

розвитку демодекозу, розацеа ці засоби рекомендовано 

застосовувати в комплексі.  

Спеціально підібрані інгредієнти гелю сприяють відновленню 

нормальної роботи сальних залоз, усунення запального процесу, 

вирівнювання поверхні шкіри і надають їй свіжий вигляд без вугрів, 

про що і відгуки говорять. 

Таблиця 5 

Склад ЛКЗ Делекс-акне (гель форте) 

№

 

з\

п 

антибактеріа

льна і 

протигрибко 

ва дія 

Протизапа

льний 

ефект 

Відшелу 

шуваль 

ний ефект 

Тонізуюча 

дія 

Антисепнит 

чна дія 

1 триклозан екстракти 

кропиви, 

календули, 

ехінацеї 

сірка ментол борна, 

саліцилова, 

цитринова 

кислоти 

 

У складі гелю є підвищений вміст сірки і бактерицидний 

компонент триклозан, який відомий, а також потужним 

протизапальним ефектом [4].  

Висновки. Споживачі ЛКЗ Делекс-акне відзначають її якість, 

ефективність при лікуванні акне і навіть демодекозу, благотворний 

вплив на шкіру і швидке її відновлення після лікування. Розширені 

пори на обличчі звужуються і стають менш помітними. 

Після нанесення гелю відчувається легкий холодок на шкірі, гель 

миттєво вбирається, не залишаючи жирного нальоту, і додає 

матовість. Є деякі зауваження, що зелений гель видно на шкірі. 

Відзначається припинення появи нових запалень на шкірі вже після 
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двох-трьох застосувань в комплексі лосьйону і гелю, а при більш 

тривалому використанні шкіра обличчя стає рівною і помітно чистіше, 

вирівнюється колір обличчя. 

Для досягнення максимального ефекту при лікуванні і догляду 

за шкірою необхідно комплексно використовувати серію Делекс-акне. 

Перед нанесенням на шкірний покрів гелю, його слід очистити за 

допомогою лосьйону, який доповнить лікувальні властивості гелю. 

Блідо-зелений відтінок гелю після нанесення на запалені 

вузлики набуває колір здорової шкіри, тобто створює ефект 

застосування коректора. Якщо наносити гель на вугрові рубці, то 

можна в найкоротші терміни відновити шкіру після хвороби. 
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Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький 

 

Метою даної статті було здійснення практичного аналізу 

емпіричного дослідження психологічних наслідків участі 

комбатантів у бойових діях. У статті було запропоновано комплекс 

клініко-психопатологічних і психодіагностичних методик 

спрямований на дослідження 5 факторів які, на думку автора, є 

основними при побудові системи психологічної реабілітації 

комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних впливів. До 

цих факторів було віднесено: наявність ознак ПТСР; наявність 

ознак стресу; наявність ознак тривожності; наявність ознак 

депресії; та бойовий досвід комбатанта.  
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Також розглянуто практичні результати емпіричного 

дослідження психологічних наслідків участі комбатантів у бойових 

діях. 

Ключові слова: діагностика ПТСР, стрес, тривожність, 

депресія, комбатант, бойовий досвід. 

Ph.D in Psychology, Associate profesor, Popeliushko R.P. Empirical 

studies psychological effects of participate combatants in the fighting / 

Khmelnitsky National University, Ukraine, Khmelnitsky 

The purpose of this article was to carry out a practical analysis of the 

empirical study of the psychological consequences of the participation of 

combatants in hostilities. The article was proposed complex clinical-

psychopathological and psychodiagnostic methods aimed at studying five 

factors which, according to the author, are essential when building a 

system of psychological rehabilitation of combatants remote 

consequences stressful influences. These factors include: the presence of 

signs of PTSD; presence of signs of stress; presence of signs of anxiety; 

presence of signs of depression; and combat experience combatant. 

Also, the practical results of the empirical study of the psychological 

consequences of the participation of combatants in combat operations are 

considered. 

Key words: diagnosis of PTSD, stress, anxiety, depression, 

combatant, combat experience. 

 

Загальна постановка проблеми та її зв’язок із важливими 
науковими або практичними завданнями. Величина впливу 

бойових дій, що відбуваються на сході нашої держави, на особистість 

комбатанта, потребує ґрунтовнішого дослідження. Участь у бойових 

діях вважається стресовим фактором найвищого ступеня 

інтенсивності. А проблематика збереження фізичного та 
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психологічного здоров’я і працездатності комбатантів, що беруть 

участь у бойових діях, останнім часом, привертає до себе увагу, все 

більшої кількості дослідників.  

Після повернення в мирного життя серед комбатантів зростає 

відсоток тих, хто починає: зловживати спиртними напоями, приймати 

наркотичні засоби, займатися злочинною діяльністю, а також 

здійснювати самогубство. Через зазначене, виникає потреба в 

науково-практичній розробці та реалізації нових форм, методів й 

організації конкретних заходів щодо психологічної реабілітації 

комбатантів після повернення із зони АТО. 

Тому, розробка і удосконалення ефективних психодіагностичних 

програм, як першого етапу по дослідженню впливу бойових дій на 

особистість комбатанта (для кращого розуміння того, які засоби 

необхідно застосовувати в реабілітаційному процесі) є актуальними 

для сучасної української психологічної науки та практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою, яка 

пов’язана з наданням психологічної допомоги комбатантам, 

займалися як зарубіжні, радянські так і українські вчені, а саме: Агаєв 

Н.А., Боченков А.А., Караяні О.Г., Кокун О.М., Максименко С.Д., 

Малкіна-Пих І.Г., Новиков В.С., Сафін О.Д., Тимченко О.В., Феденко 

Н.Ф., Дж. Келлі, Б. Колодзін, Дж. Ротор. 

Визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячена стаття. На даний час існуючі теоретичні та 

практичні дослідження з даної теми, але все ж залишається 

недостатньо вирішеним питання, удосконалення та впровадження у 

діагностичну практику, ефективної комплексної психодіагностичної 

програми дослідження психологічних наслідків участі комбатантів у 

бойових діях. 
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Формулювання мети статті та завдання. Метою даної статті є 

здійснення практичного аналізу емпіричного дослідження 

психологічних наслідків участі комбатантів у бойових діях. 

Виклад основного матеріалу статті. Для емпіричного 

дослідження психологічних наслідків участі комбатантів у бойових 

діях, нами було запропоновано комплекс клініко-психопатологічних і 

психодіагностичних методик спрямований на дослідження 5 факторів, 

які на нашу думку, є основними при побудові системи психологічної 

реабілітації комбатантів з віддаленими наслідками стресогенних 

впливів. До цих факторів нами було віднесено: наявність ознак ПТСР; 

наявність ознак стресу; наявність ознак тривожності; наявність ознак 

депресії; та бойовий досвід комбатанта.  

Метою експериментального дослідження було виявлення 

психологічної травматизації у комбатантів які направляються у зону 

антитерористичної операції (АТО), для подальшого застосування до 

них реабілітаційних заходів. Для реалізації нашої мети було 

проведено діагностичне дослідження за такими психодіагностичними 

методиками як [4]:  

- Місісіпська шкала ПТСР (військовий варіант) має необхідні 

психометричні властивості, добре корелюється з діагнозом ПТСР. 

Шкала була розроблена для оцінки ступеня вираженості 

посттравматичних стресових реакцій у ветеранів бойових дій.  

- Шкала самооцінки наявності ПТСР (PTSD Check List - Military 

Version «PCL-M»), базується на критеріях DSM-4 та містить 17 пунктів 

– ознак ПТСР. Метою PCL-M є виявлення ознак ПТСР у 

військовослужбовців і ветеранів.  

- Шкала психологічного стресу RSM-25. Шкала PSM-25 Лемура-

Тесье-Філліон (Lemyr-Tessier-Fillion) призначена для вимірювання 

феноменологічної структури переживань стресу. Мета - вимір 
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стресових відчуттів в соматичних, поведінкових і емоційних 

показниках.  

- Тест «Аналіз стилю життя» (Бостонський тест на 

стресостійкість), даний тест надає можливість визначити рівень 

стресостійкості особистості комбатанта. 

- Шкала реактивної та особистісної тривожності (Ч.Д. 

Спілберга - Ю.Л. Ханіна) належить до числа методик, які досліджують 

психологічний феномен тривожності.  

- Шкала тривоги Бека (The Beck Anxiety Inventory - BAI), це 

клінічна тестова методика, призначена для скринінгу тривоги і оцінки 

степеню її виразності.  

- Опитувальник депресивності Бека (Beck Depression Inventory - 

BDI), використовується для оцінки депресивних симптомів. 

- Шкала самооцінки рівня депресії Цунга (Z-SDS), дозволяє 

оцінити рівень депресії комбатанта і визначити ступінь депресивного 

розладу. 

- Шкала оцінки інтенсивності бойового досвіду, була розроблена 

з метою уточнення тривалості і інтенсивності стресової дії бойової 

обстановки. 

Дослідження проводилось на базі військової частини, польова 

пошта - 4252, у лютому 2017 року, респондентами виступили 

комбатанти у кількості 77 чоловік, які направлялися у зону АТО.  

На основі проведеної «Місісіпської шкали для оцінки 

посттравматичних реакцій», ми мали змогу виявити та оцінити 

прояви ПТСР у комбатантів які направлялися у зону проведення 

бойових дій. При діагностиці було виявлено наступні результати: 

посттравматичний стресовий розлад виявлений у 1 (1%) особи, 

характерні для посттравматичного розладу ознаки прослідковувалися 

у 4 (5%) осіб, добре адаптованими були 72 (94%) особи. Дані 
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результати свідчать про те, що військові, перед відправкою у зону 

АТО, виявилися добре адаптованими до умов військової служби в 

зоні бойових дій. Адаптованість також підтверджують і командири 

підрозділів даних комбатантів. Вони також відзначають, що у 

військових проявляється високий рівень свідомості і прагнення 

займатися військовою справою. 

На основі проведеної шкали самооцінки наявності ПТСР, ми 

мали змогу виявити ознаки ПТСР, у комбатантів які направлялися у 

зону АТО, за діагностичними критеріями DSM-IV. Аналіз даних 

експериментального дослідження виявив такі результати: нормативні 

показники психічної активності виявлено у 69 (90%) осіб, окремі 

ознаки посттравматичного стресового розладу спостерігаються у 7 

(9%) осіб, наявність посттравматичного стресового розладу 

простежується лише у 1 (1%) особи. 

Дані результати свідчать про те, що у практично у всіх 

комбатантів, які направлялися у зону АТО, спостерігалися нормативні 

показники самооцінки наявності у них ознак посттравматичного 

стресового розладу, це свідчить про стабільну та пластичну нервово-

психічну організацію їх особистості. Наразі, це також може свідчити 

про те, що військові позитивно налаштовані на виконання своїх 

службових обов’язків, добре взаємодіють у колективі, займають 

активну життєву позицію, життєві цінності комбатантів спрямовані на 

особистісну самореалізацію та розвиток у професійній сфері. 

Отже, виходячи з результатів дослідження, можемо констатувати, 

що практично біля 90 % всіх військових, які брали участь у 

дослідженні, не мали жодних ознак посттравматичного стресового 

розладу, вони були добре адаптовані до діяльності в майбутніх 

екстремальних ситуаціях під час проходження служби у зоні АТО.  
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На основі проведеної методики «Шкала PSM-25» [6] ми 

визначили рівень стресових відчуттів в соматичних, поведінкових і 

емоційних показниках у комбатантів, які направлялися у зону 

проведення бойових дій. В результаті дослідження було констатовано 

наступні результати: низький рівень стресових відчуттів був 

виявлений у 75 (97%) осіб, середній рівень стресових відчуттів 

спостерігався у 2 (3%) осіб, а високого рівня стресових відчуттів у 

комбатантів не виявлено. 

Діагностичне дослідження феноменологічної структури 

переживань стресу, свідчить про те, що у військових, які 

направлялися у зону АТО, переважав низький рівень стресових 

відчуттів. Даний факт свідчить про те, що комбатанти не потребували 

зниження інтенсивності нервово-психічної напруженості та 

психологічного розвантаження, а також в них спостерігався стан 

психічного комфорту та психологічної адаптованості до робочих 

навантажень, перед несенням служби у зоні АТО. 

Результати проведеного тесту «Аналіз стилю життя», дали 

змогу визначити рівень стресостійкості особистості комбатанта. Дані 

результати виявили наступні результати: гарна стійкість до стресових 

ситуацій простежується у 5 (7%) осіб, середній рівень стресостійкості 

особистості спостерігається у 61 (79%) особи, рівень вище за 

середній виявлений у 10 (13%) осіб, погану стійкість до стресових 

ситуацій виявила 1 (1 %) особа. 

Результати дослідження рівня стресостійкості, свідчать про те, 

що у військових, перед відправкою у зону АТО, переважав 

нормальний рівень стресу, який відповідає в міру напруженому життю 

активної людини, також це свідчить про гарну адаптованість 

комбатантів до умов несення військової служби в умовах бойових дій.  
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Отже, результати дослідження стресових проявів у комбатантів 

засвідчили, що більша частина військових володіють гарним рівнем 

стресостійкості. Але не слід забувати про те, що у декількох 

військових був зафіксованій середній та високий рівень стресових 

відчуттів. Це свідчить про те, що якщо комбатанти довго будуть 

перебувати у такому стані неминуче виникнуть проблеми як на 

психологічному так і на фізіологічному рівні. Також в результаті 

перебування у стані підвищеної стресовості, у військових може 

підвищуватися дратівливість, тривожність, неуважність, та виникати 

необґрунтований гнів. Комбатанти, в процесі несення служби в зоні 

АТО, можуть скаржитись на забудькуватість, швидку втому і мати 

проблеми зі сном. На фізіологічному рівні даний стан може 

проявлятись у вигляді головного болю, зниження імунітету, 

підвищення пульсу, скачками тиску, підвищенням рівню цукру, 

гастритом, виразкою та іншими хворобами. Тому комбатанти, у яких 

виявлений середній та високий рівень стресових відчуттів потребують 

психологічного патронату військових психологів та командирів з 

особового складу. 

На основі проведеної методики «Шкала реактивної та 

особистісної тривожності Ч.Д. Спілберга - Ю.Л. Ханіна» [3] ми мали 

змогу визначити рівень ситуативної та особистісної тривожності 

комбатантів, які направлялися у зону АТО. Результати діагностики 

показали наступні результати: низька ситуативна тривожність 

виявлена у 8 (10%) осіб, помірна ситуативна тривожність 

спостерігається у 57 (74%) осіб, висока ситуативна тривожність 

простежується у 12 (15%) осіб; показники низької особистісної 

тривожності спостерігались у 32 (42%) осіб, помірної особистісної 

тривожності простежувалися у 42 (54%) осіб, а показники високої 

особистісної тривожності виявились у 3 (4%) осіб. 
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Отримані експериментальні результати засвідчують те, що у 

комбатантів, які направлялися у зону АТО, переважав помірний 

рівень ситуативної та особистісної тривожності, що свідчить про 

очікуваний, адекватній рівень тривожності, перед несенням служби у 

зоні АТО.  

Військових з високим рівнем ситуативної та особистісної 

тривожності, серед досліджуваних, спостерігалося доволі мало. Це, в 

свою чергу демонструє те, що перспектива виникнення невротичних 

конфліктів, з емоційними і невротичними зривами та з 

психосоматичними захворюваннями, під час виконання службових 

завдань у зоні АТО, доволі низька.  

Результати дослідження ступеня вираженості тривожних розладів 

за методикою «Шкала тривоги Бека», у комбатантів які 

направлялися у зону бойових дій, констатували наступні результати: 

незначний рівень тривоги проявився у 72 (93%) осіб, середня 

вираженість тривоги простежувалася у 5 (7%) осіб, а дуже високий 

рівень тривоги не спостерігався у жодного комбатанта 0 (0%). 

Отримані діагностичні результати свідчать про те, що у 

військових, які направлялися у зону проведення антитерористичної 

операції, переважав незначний рівень тривоги, що в свою чергу 

засвідчує про знання особливостей проходження служби у зоні АТО.  

Отже, діагностичне дослідження тривожних станів засвідчило, що 

переважна більшість комбатантів перебувала у нормальному (як для 

пересічної людини) стані тривожності. Але, дослідження також 

показало, що існувала невелика кількість комбатантів у яких стан 

тривожності простежувався на високому рівні. Якщо не здійснити 

певні психологічні впливи, на дану категорію військових, по зниженню 

рівня тривожності, то в подальшому цей стан може проявлятися 

відчуттями напруги, заклопотаності, неспокою, нервозністю, відчуттям 
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невизначеності, безсилля, незахищеності, невдачі, самотності, 

неможливості ухвалювати рішення, а з погляду фізіології – посилення 

серцебиття, почастішання дихання, збільшення хвилинного об’єму 

циркуляції крові, підвищення артеріального тиску, зростання 

загальної збудливості, зниження порогів чутливості.  

На основі проведеного опитувальника депресивності А. Бека ми 

мали змогу визначити наявність депресії і ступінь важкості 

депресивних розладів у військових які направлялися у зону АТО. 

Кількісний аналіз продемонстрував такі результати: відсутність 

депресивних симптомів простежувалася у 73 (95%) осіб, помірно 

виражена депресія спостерігалася у 3 (4%) осіб, критичний рівень 

депресії виявився у 1 (1%) особи, а явно виражена депресивна 

симптоматика не спостерігалася у жодного комбатанта. 

Якісний аналіз дозволив нам зробити наступний висновок, що 

практично всі досліджувані комбатанти були позитивно налаштовані 

на несення служби у зоні АТО, займали активну позицію у житті, 

добре взаємодіяли у колективі, життєві цінності досліджуваних 

військових були спрямовані на особистісну самореалізацію та 

розвиток у професіоналізму. 

Діагностичні результати проведеного дослідження за шкалою 

Цунга, дали нам можливість виявити самооцінку депресії і 

інтенсивність депресивних симптомів у комбатантів. Отримані 

результати засвідчують, що без депресивний стан простежувався у 75 

(97%) осіб, легка депресія, ситуативного чи невротичного ґенезу 

спостерігалася у 2 (3%) осіб, а присутність явно вираженої 

депресивної симптоматики не було виявлено у жодного військового. 

Отже, дослідження депресивних станів у комбатантів, виявило 

низькі прояви даних станів практично у всіх військових, що в свою 

чергу свідчить про професіонально побудовану систему добору на 
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службу в армію, а також про ефективну роботу психологічної служби 

даної частини по усуненню наслідків перебування комбатантів у 

бойовій обстановці. 

Але не слід залишати поз увагою те, що було виявлено декілька 

комбатантів з певними ознаками депресії. Для даного стану 

військових можуть бути притаманні такі симптоми, як: 

роздратованість, печаль, придушення негативних емоцій, втрата 

апетиту. Середню силу вираженості мають: песимізм, 

незадоволеність собою, відчуття невезіння, самозаперечення, 

почуття провини, відчуття покарання, самозвинувачення, нерішучість, 

почуття соціальної відчуженості, порушення сну, втома. Найменш 

виражені: суїцидальні думки, втрата ваги, дисморфофобія, труднощі у 

професійній діяльності, занепокоєння станом здоров’я, втрата 

сексуального потягу. Ця категорія військових потребують 

психологічної допомоги та підтримки, так як цей стан впливає не 

тільки на виконання службових обов’язків, а й на фізичне та психічне 

здоров’я. Якщо комбатанти будуть залишатись у такому стані довгий 

проміжок часу, то може відбутися звикання до цього стану, 

переходячи у стан хронічної депресії. В свою чергу, хронічна депресія 

може привести до спроб самогубства, а також до саморуйнівної 

поведінки комбатантів - зловживання алкоголем, наркотиками, 

тютюном, сильнодіючими медикаментозними засобами, а також 

навмисне перевантаження на службі, завзяте небажання лікуватися, 

небезпечна їзда на автотранспортних засобах [2]. 

На основі проведеної методики «Шкала оцінки інтенсивності 

бойового досвіду» [1] ми мали змогу визначити рівень інтенсивності 

стресової дії бойової обстановки на комбатантів. Дана шкала 

передбачає актуалізацію таких аспектів бойового досвіду комбатантів, 

як: кратність перебування у бойових дозорах, участь у десантних 
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операціях, виконання бойового завдання в умовах підвищеної 

небезпеки; кратність знаходження в оточенні ворога; кількість людей у 

підрозділі комбатанта яких було вбито, поранено або пропало без 

вісті під час військових дій; термін перебування в зоні обстрілу зі 

сторони противника; кратність участі комбатанта в обстрілі 

противника; кратність спостережень, за тим як хтось був вбитий або 

поранений в ході бойових дій; кратність потраплянь у небезпеку бути 

вбитим або раненим, потраплянь в пастки, та інші дуже небезпечні 

ситуації; дислокування в спостережному пункті на передовій; 

перебування під прямим вогнем ворога (вогнепальна зброя, 

артилерія, ракети або міномети); підрозділ був обстріляний 

снайперським вогнем чи потрапляв в засідку; отримання поранення 

або інших фізичних ушкоджень під час бойових дій; отримання 

інвалідності внаслідок бойових дій. 

Дана шкала, дозволила виявити наступні результати: відсутність 

бойового досвіду простежувалася у 13 (17%) осіб, низький рівень 

бойового досвіду спостерігався у 17 (22%) осіб, середній рівень 

бойового досвіду комбатантів виявився у 44 (57%) осіб, а високий 

рівень бойового досвіду спостерігався у 3 (4%) осіб. 

Отримані діагностичні результати свідчать про те, що у 

комбатантів, які направлялися у зону АТО, переважав середній рівень 

бойового досвіду, що свідчить про досвідченість та професіоналізм 

досліджуваних військових [5]. 

Комбатантів з відсутнім досвідом бойових дій, серед 

досліджуваних, виявилось доволі мало. Проте, це в свою чергу 

свідчить, що перспектива виникнення невмотивованих вчинків, 

розгубленості та дезорієнтації під час виконання бойових завдань, 

даними військовими, доволі велика. 
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Для більш наглядної презентації, результатів емпіричного 

дослідження психологічних наслідків участі комбатантів у бойових 

діях, у таблиці 1. наведені зведені результати даного дослідження. 

Таблиця 1.  

Результати емпіричного дослідження психологічних наслідків 
участі комбатантів у бойових діях 

Рівні 
№ Назва діагностичного 

інструментарію Дуже 
низький Низький Середній Вище 

середнього Високий 

1 Місісіпська шкала ПТСР - 94 % 5 % - 1 % 
2 Шкала самооцінки ПТСР - 90 % 9 % - 1 % 

3 Шкала психологічного 
стресу PSM-25 - 97 % 3 % - 0 % 

4 Тест «Аналіз Стилю життя» - 7 % 79 % 13 % 1 % 
Ситуативна 
тривожність - 10 % 75 % - 15 % 

5 
Шкала 
Спілбергера 
- Ханіна Особистісна 

тривожність - 42 % 54 % - 4 % 

6 Шкала тривоги Бека - 93 % 7 % - 0 % 

7 Опитувальник 
депресивності Бека 95 % 4 % 1 % - 0 % 

8 Шкала депресії Цунга (Z-
SDS) - 97 % 3 % 0 % 0 % 

9 Шкала оцінки інтенсивності 
бойового досвіду 17 % 22 % 57 % - 4 % 

 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 

напрямку. Отже, підсумовуючи вище зазначене, необхідно 

зауважити, що під час проведення комплексної програми емпіричного 

дослідження, у військовій частині ПП 4252, у лютому 2017 року, 

психологічних наслідків участі комбатантів у бойових діях, було 

констатовано відсутність (у більшої кількості досліджуваних) таких 

явищ як: посттравматичний стресовий розлад, стрес, тривожність, 

депресія. Отримані результати свідчать, про правильно побудовану 

систему професійно-психологічного добору на службу в українську 

армію, а також про ефективну роботу психологічної служби військової 

частини та командирів підрозділів по усуненню наслідків 

посттравматичних стресових розладів, формуванню навиків 
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саморегуляції та адаптації комбатантів до діяльності в майбутніх 

екстремальних ситуаціях під час проходження служби в зоні АТО.  

Перспективу подальших наукових досліджень ми вбачаємо у 

вивченні особливостей підбору та побудови ефективного 

діагностичного інструментарію, у вигляді комплексної програми, для 

дослідження психологічних наслідків участі комбатантів у бойових 

діях. При вмілому, ефективному і комплексному застосуванні 

програми, будуть сформовані передумови для більш ефективного 

здійснення адресних реабілітаційних заходів щодо подолання 

психологічної травматизації комбатантів. 
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Визначення і дотримання власної життєвої позиції людиною в 

актуальній ситуації життєздійснення, окреслює повноту й 

інтенсивність її взаємозв’язків із соціальним оточенням і природним 

середовищем, породжуючи особистість як системний набір 

психодуховних якостей соціалізованого індивіда. У цьому способі 

буття чи життєвій позиції зосереджується увесь зміст і сенс 

психоментального єства людини, що передбачає вихід особистості 

на нові смислові обрії життєактивності. Рефлексивно-

методологічний ракурс розгляду людини у її 

онтофеноменологічному позиціюванні оптимізує визначення 

предметного поля науково-психологічного пізнання, конкретизує 

його тактичні і стратегічні підходи та формує вихідну позицію в 
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інтерпретації одержаних результатів щодо буттєвих формовиявів 

особистості у світі. 

Ключові слова: буття, особистість, вчинок, екзистенція, 

методологічний аналіз, життєвий шлях людини, свідомість, 

самосвідомість.  

кандидат психологических наук, доцент, А.А. Фурман 

Становление личности как бытийной данности: предпосылки 

методологического анализа/ Одесский национальный 

политехнический университет, Украина, Одесса 

Определение и соблюдение своей позиции человеком в 

актуальной ситуации жизнеосуществления, определяет полноту и 

интенсивность его взаимосвязей с социальным окружением и 

средой, порождая личность как системный набор психодуховных 

качеств социализированного индивида. В этом способе бытия или 

жизненной позиции сосредотачивается все содержание и смысл 

психоментальной сущности человека, что предполагает выход 

личности на новые смысловые горизонты жизнеактивности. 

Рефлексивно-методологический ракурс рассмотрения человека в 

его онтофеноменальном позиционировании оптимизирует 

определение предметного поля научно-психологического познания, 

конкретизирует его тактические и стратегические подходы и 

формирует исходную позицию в интерпретации полученных 

результатов в бытийных формоизъявлениях личности в мире. 

Ключевые слова: бытие, личность, поступок, экзистенция, 

методологический анализ, жизненный путь человека, сознание, 

самосознание. 

PhD in psychology, associate professor A.А. Furman Formation of the 

personality as a being-givenness: the preconditions for methodological 

analysis / National Polytechnic University of Odesa, Ukraine, Odesa 
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The definition and observance of one's position in the actual situation 

of life, determines the completeness and intensity of its interrelations with 

the social environment and the natural environment, generating the 

personality as a systemic set of psycho-spiritual qualities of the socialized 

individual. In this way of being or life position, the whole content and 

meaning of the psychogenic essence of a person is concentrated, 

presupposes the individual’s exit into new semantic horizons of life 

activity. The reflexive-methodological view of a person in his 

ontophenomenal positioning optimizes the definition of the subject field of 

scientific and psychological cognition, concretizes his tactical and strategic 

approaches and forms the initial position in interpreting the results 

obtained in the existential forms of personality in the world. 

Keywords: being, personality, action, existence, methodological 

analysis, human way of life, consciousness, self-consciousness. 

 

Постановка проблеми. Методологічні розвідки становлення 

людини у світі за своїм сутнісним призначенням дозволяють 

аргументувати концептуальну плідність та інтерпретаційну 

перспективність осмислення змістовності особистісного буття з 

онтофеноменологічних позицій. З їх допомогою окреслюються 

атрибутивні характеристики й учинково самоорганізовані прагнення 

особистості, розмежовуються онтичні формовияви персоніфікованого 

буття і внутрішні детермінанти індивідуального (ментального, 

психокультурного) досвіду людини як особистості, з рефлексивних 

позицій оцінюється людина у прагненні до екзистенції, що й 

спричиняє постання її особистісного способу буття як того, що 

переживається, усвідомлюється, осмислюється, оприявнюється і 

стається. Тут методологія дає змогу здійснювати міждисциплінарні 

дослідження особливої, онтофеноменальної складності, котрі 
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охоплюють інтелектуальний ресурс як наукового методу, так і суто 

філософського погляду на життя, що у взаємодоповненні й 

уможливлює виявлення обріїв людської буттєвості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Буттєві прояви 

особистісного самоздійснення є наскрізною тематикою філософських 

роздумів М.М. Бахтіна, М.О. Бердяева, В.С. Соловйова, котрі вбачали 

у всіх потягах людини прагнення до побудови ідеалу (в собі та світі) як 

засадничої мети власного життя. Філософська категорія “буття” є 

однією з усезагальних, що співвідноситься з категоріями “єство”, 

“сутність”, “екзистенція”, “життя”, “універсум”, які є похідними чи 

окремими проявами буттєвості. Тому саме через цю категорію у 

філософії вибудовується цілісна картина світу, що відзначається 

єдністю людини з іншими формами існування матеріальних 

упредметнень та духовних субстанцій. Ж.-П. Сартр висновує, що 

існування – це феномен, який уміщує структурно організовану 

цілісність проявів-якостей зовнішнього і внутрішнього світів суб’єкта, а 

буття є умовою-простором здійснення цих проявів. Марксистська 

філософія розглядає буттєву активність людини з позицій її 

багаторівневої організації, Г. Гегель ототожнює буття і мислення, а М. 

Гайдеґер розуміє буття як замкнену у собі (“буття-у-світі”) присутність-

екзистенцію живого у наявній реальності [1]. Центральну позицію у 

психології В.А. Роменця [2; 3] посідає психософія вчинку як 

методологічний вказівник до пізнання джерел і сутності людського 

буття. Надалі, розроблена академіком вчинково-канонічна схема 

організації гуманітарного пізнання, допрацьована, з позицій 

рефлексивної миследіяльності, А.В. Фурманом [4; 5] і висвітлена 

циклічно-вчинковим підходом до постання особистості в 

повноковітальній присутності Божественного у внутрішньому засвіті 
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людини, що слугує віднаходженню життєвого шляху як унікальної 

програми її екзистенційного саморозкриття. 

Мета й головна концептуальна ідея статті полягає у визначенні 

особистості не просто як множини певних індивідуально-

психологічних характеристик, чи системної психосоціальної якості 

людини, чи одного з найпотужніших теоретичних конструктів 

психології або модуса суб’єктивності, а як повноковітального способу 

єства-присутності людини у світі, форми її онтофеноменальної 

даності-екзистенції. 

Завдання: з позицій методологічної рефлексії здійснити 

теоретичний аналіз особистості як суб’єкта буттєвої екзистенції; 

окреслити атрибутивні характеристики й учинково самоорганізовані 

прагнення особистості; розмежувати онтичні форми і внутрішні 

детермінанти вияву персоніфікованого буття людини. 

Виклад основного матеріалу. Особистість – це усталена 

сукупність характеристик і прагнень, що у взаємодоповненні 

зумовлює загальні й індивідуальні особливості поведінкових і 

вчинкових проявів (думок, мотивів, почуттів, інтелектуальних і 

вольових дій), які, своєю чергою, визначають вектор суб’єктивної 

реалізації людини в актуальній ситуації її життєздійснення. Прагнення 

– це інтенції-наміри, котрі, народжуючись із середини потребового 

поля нужденності, актуалізують пізнавальні, адаптаційні, креативні й 

рефлексивні процеси особи, її емоції і почуття, поведінкові акти і 

вчинкові дії, тому уможливлюють досягнення нею головних, 

стратегічних життєвих цілей. Характеристики у зазначеному 

змістовому контексті являють собою статичні системні утворення у 

психодуховній організації людини, які спричинюють вибір мети, цілей і 

завдань, узмістовлюють бажання, домагання, смислові настанови і 

цінності. Тож особистість завжди становить певний системний набір 
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психоментальних рис-якостей соціалізованого індивіда, що визначає 

спрямованість його суб’єктивного діяння, форми і способи взаємодії з 

довкіллям і долучення до конкретних, культурних та інших відносин. 

Ця система формується і виявляється у процесі усвідомленої 

продуктивної активності та спілкування особи, опосередковує й 

окреслює повноту й інтенсивність її взаємозв’язків із соціальним 

оточенням і природним середовищем як непересічної, самодостатньої 

індивідуальності. 

Людська особистість реалізує себе через основні форми відносин 

з дійсністю, що суголосно скеровують її до вершин 

самовдосконалення та виявляються в активності, діяльності-вчиненні, 

спілкуванні, дотриманні культурних традицій тощо. Особистість як 

ідеалізований набір соціокультурних властивостей людини 

характеризується досить стійкою психодуховною організацією, що 

виявляється головним чином у послідовності і передбачуваності її 

поведінки, діяльності, вчинків, способу життя, котрі онтогенетично 

організуються, за теорією В.А. Роменця [3], як Велика Логіка Вчинку 

або життєвий шлях людини (рис.). Ця Логіка становить еталон 

циклічно завершеного, повноцінного вчинку, що охоплює ситуаційний, 

мотиваційний, дійовий і післядійовий компоненти-складники, 

передбачає вихід особи на нові смислові обрії життєактивності, зміну 

ціннісних орієнтацій, інтенцій та потенцій самопізнання і 

самотворення. Саме у вчинку зосереджується увесь зміст і сенс 

психодуховного як буттєвого, реального феномену власне людського 

життя [6]. 

Наявність смислового прошарку свідомості і його особливе місце 

у здійсненні осмисленої діяльності зумовлене специфікою суб’єкта у 

взаємодії з дійсністю, його соціальним досвідом, який 

опосередковується загальноіснуючими формами суспільного буття та 
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чинниками особистісного світу. Тож особистість – це нескінченність 

людських спонукань, думок, переживань, усі уявлення про предметно-

смислове багатство світу, все пізнане, видиме, поіменоване та 

означене, себто те, що пройшло через формат сприйняття, 

усвідомлення, рефлексії-осмислення й онтофеноменально становить 

особистісний світ конкретної людини з чітко визначеним життєвим 

шляхом [7]. 

 
Рис. 1 Формовияви особистісного буття як життєвий шлях 

людини 

Воднораз, як самобутній зріз суб’єктивності, особистість здатна 

до адаптації та розвитку в мінливих соціальних умовах, що 

підтверджують зміни її інтересів і смислових установок, а також факти 

її виходу на нові горизонти самосвідомості і самовдосконалення. З 

іншого боку, особистість – це конкретний вираз суспільної – 

діалогічної, комунікативної, інтерактивної – природи людини, цілісне 
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втілення і реалізація в ній множини соціально значущих ознак і 

ментальних характеристик соціуму. Невід’ємними її рисами є 

самосвідомість, вартісні пріоритети, соціальні настанови, 

відповідальність за свої вчинки, певна автономність щодо суспільного 

довкілля, система персоніфікованих сенсів і смислів, прийняті на віру 

та персонально обстоювані психодуховні екзистенціали (свобода, 

віра, честь, гуманність, любов, творчість тощо). Звідси очевидно, що 

особистість – онтофеноменальний продукт принаймні чотирьох 

інгредієнтів – культури, суспільства, конкретних соціальних 

взаємостосунків і власного індивідуального досвіду як осмислених і 

опрацьованих задатків, здібностей, ресурсів, потенціалів людини [8]. 

Філософсько-психологічному вивченню свідомості й 

самосвідомості як екзистенційно буттєвих даностей властива 

парадоксальна, проблемна оптика, спричинена тим внутрішньо 

напруженим полем, яке окреслене межовими смислоформами й 

відтак значеннями, персоніфікованими вартостями і життєвими 

пріоритетами. Основним каналом пізнавальної активності є 

миследіяльність, спрямована на розуміння сутності людського буття, 

сама ж свідомість людини щонайперше становить предмет 

методології, а методологічна діяльність, актуалізуючись в актах-

ситуаціях проблематизації, саморефлексування, свободи 

розмірковування та плюралізму поглядів і позицій, безпосередньо 

пов’язана із розширенням можливостей наукового пізнання. 

Свідомість і самосвідомість, будучи позбавлені власної психологічної 

специфіки, все ж являють собою багатофункціональну буттєвість, 

котра забезпечує не лише ситуаційне відображення дійсності, а й 

породження її смисложиттєвих форм, ідеальних організованостей 

соціального конструювання та особистісного самотворення. Причому 

осереддям психодуховного світу зрілої проблемнодіалогічної 
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свідомості і є мислення, вершинними формами якого в історії людства 

стають філософське, наукове, художнє і методологічне думання. 

Закономірно, що свідомість і самосвідомість, унаявлюючи найвищі 

форми буттєвої присутності людини у світі і світу в людині, є умовою-

чинником існування та розвитку досконалих форм миследіяльності [4]. 

Отже, інтегральним атрибутивним складником особистісного 

буття людини є свідомість як первинна форма її розуміння об’єктивної 

реальності, відображення якої опосередковується співвіднесенням 

поглядів і переконань особи з реальними явищами і фактами 

дійсності. Самосвідомість, як і свідомість, що повернена не на світ, а 

на внутрішній засвіт самої особистості, завжди є пізнанням не чистого 

духу, а реального соціалізованого індивіда, існування якого виходить 

за межі свідомості і постає для нього окремою реальністю. З 

допомогою самосвідомості особа відрефлексовує власне Я, 

привласнює справи і вчинки, скоєні нею, несе за них відповідальність 

на правах автора і творця [9]. 

Процес усвідомлення суб’єктом свого Я, рефлексивна позиція 

щодо власного сприйняття довкілля й свого місця в ньому 

породжують істинне знання про об’єкти й явища довколишньої 

реальності та внутрішньої дійсності. “Становлення свідомості 

пов’язане з людським буттям, суб’єкт якого здатний виходити за межі 

свого поодинокого існування, усвідомлювати особисті стосунки зі 

світом, підпорядковувати життя обов’язкам, відповідати за власні 

вчинки, ставити перед собою глобальні цілі й завдання, не 

обмежуючись пристосуванням до навколишніх умов буття” [10, с. 272]. 

Крім того, розвиток людини як особистості завжди опосередкований 

результативністю її попередніх діяльностей, тобто набутим досвідом 

цілеспрямованої та узасібленої (інструментальної) миследіяльності, 

на кшталт того, як розвиток людства опосередковується продуктами 
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суспільної практики, за допомогою яких встановлюється історична 

спадкоємність поколінь. Ось чому, щоб рефлексивно осягнути шлях 

свого психодуховного становлення як особистості в її справжній 

буттєвій сутності, вона розглядає його у п’яти аспектах: чим я був? – 

що я хочу? – що я зробив? – що я про себе думаю? – ким я став?, а 

це вказує на циклічно-вчинкову природу особистісного 

самоздійснення.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Методологія психологічних пошукувань у постанні особистості 

означується сукупністю філософсько-світоглядних підходів, які 

забезпечують ефективний добір і використання доцільного 

інструментарію для оприявнення цілісної картини  конкретного 

дослідження, спрямованого на розуміння сутності засновків 

людського буття. Методологія визначає предмет, конкретизує тактичні 

і стратегічні підходи до психологічних розвідок, а також формує 

вихідну позицію в інтерпретації одержаних результатів щодо буттєвих 

формовиявів людини як суб’єкта творення себе і світу. Особистість 

виокремлюється з довкілля певним набором-системою атрибутивних 

характеристик, свідомісних конструктів й учинково самоорганізованих 

персоніфікованих прагнень самої людини, котра стається і 

поведінково, і діяльно, і вчинково, і подієво в усіх іпостасях власного 

буттєвого самоздійснення. 
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У статті розглянуто філософську методологію в контексті 

професійної підготовки майбутніх учителів. Виокремлено серед 

загальних методологічних принципів іншомовної професійної 

підготовки такі: об’єктивності, конкретності, історизму, 

науковості, діалектичності, детермінізму та наведено їх 

особливості у іншомовній підготовці майбутніх учителів 

нефілологічних спеціальностей. Визначено низку проблем у 

розв’язанні яких можуть допомогти нові напрями у філософії освіти, 

до яких відносимо конективізм та конструктивізм. Подано їх 

характеристики. Зроблено висновок, що ефективна іншомовна 

професійна підготовка майбутніх вчителів на сучасному етапі 

розвитку суспільства неможлива тільки на засадах означених 

філософських принципів. 

Ключові слова: філософія освіти, іншомовна підготовка, 

інформатизація освітнього процесу, компетентнісний підхід, 

конективізм, конструктивізм.  
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В статье рассмотрено философскую методологию в 

контексте профессиональной подготовки будущих учителей. 

Выделены среди общих методологических принципов иноязычной 

профессиональной подготовки следующие: объективности, 

конкретности, историзма, научности, диалектичности, 

детерминизма и приведены их особенности в иноязычной 

подготовке будущих учителей нефилологических специальностей. 

Определен ряд проблем в решении которых могут помочь новые 

направления в философии образования, к которым относим 

конективизм и конструктивизм. Подано их характеристики. 

Сделан вывод, что эффективная иноязычная профессиональная 

подготовка будущих учителей на современном этапе развития 

общества невозможна только на основе указанных философских 

принципов. 

Ключевые слова: философия образования, иноязычная 

подготовка, информатизация образовательного процесса, 

компетентностный подход, конективизм, конструктивизм. 
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The article is devoted to the philosophical methodology in the 

context of the future teachers’ professional training. 

The following principles among the general methodological 

principles of foreign language training have been singled out: objectivity, 

concreteness, historicism, scientificity, dialectical, determinism, and their 

peculiarities in foreign language training of future teachers of non-

philological specialties have been exemplified. 
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A number of problems have been distinguished, in the solution of 

which new directions in the philosophy of education can help, which 

include connectionism and constructivism, as well as their characteristics 

have been presented It has been concluded that effective foreign 

language training of future teachers at the present stage of development 

of society is impossible only on the basis of the above-mentioned 

philosophical principles. 

Key words: philosophy of education, foreign language training, 

informatization of educational process, competence approach, 

connectionism, constructivism. 

 

Постановка проблеми. Проблема підготовки педагогічних кадрів 

у контексті сучасної освітньої парадигми під новим кутом зору вимагає 

наукового переосмислення процесу іншомовної підготовки як однієї з 

головних складових професійної компетентності майбутніх фахівців. 

Така підготовка повинна передбачати не лише передачу студентові 

необхідного обсягу знань, але навчання останнього результативному 

їх використанню в професійній та соціальній діяльності, синтезу нових 

знань та вихованню творчої самодостатньої особистості [1].  

Це вимагає зосередження уваги науковців на модернізації 

підходів щодо формування іншомовної компетентності, володіння 

якою дає змогу майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати 

міжмовну й міжособистісну комунікацію з метою забезпечення 

можливості для створення ділових, професійних і культурних 

контактів, залучає студентів до світової культури, сприяє підвищенню 

загального культурно-професійного рівня розвитку майбутніх 

вчителів. 

Таке державне замовлення вимагає нових підходів до здійснення 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Фундамент для цього 
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закладається творчим переосмисленням філософії педагогічної 

освіти з метою їх відповідності розвитку сучасних соціально-

економічних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти 

іншомовної підготовки у вищій школі є предметом дослідження 

багатьох науковців. Так, ґрунтовний аналіз праць щодо осмислення 

особливостей філософії освіти робили В. Андрущенко, А. Бойко, 

В. Вернадський, В. Возчиков, Б. Гершунський, М. Комар, В. Кремень, 

М. Маклюєна, О. Мисечко, А. Олійник, М. Онопрієнко, А. Ракитов, 

Л. Рижко, І. Фомічева, Б. Фуркин; теоретико-методологічні основи 

іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців розглядали 

М. Бахтін, В. Виноградов, Е. фон Глазерсфельд, Б. Клименко, 

А. Леонтьєв, О. Паршикова, Ю. Плотинський, М. Степко, 

Л. Товажнянський, Н. Хомський; проблеми аналізу і розвитку 

іншомовної компетентності сучасного фахівця та її складових – 

Є. Пассов, Л. Кибирева, Е. Колларова; окремі аспекти іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців – О. Артем’єв, Й. Берман, О. Бігич, 

Н. Бориско, Є. Верещагін, Р. Гришкова, Г. Роговаї, О. Тарнопольский; 

засади компетентнісного та інформаційного підходів до професійної 

підготовки фахівців – В. Ісаєв, Я. Кодлюк, О. Овчарук, О. Пометун, 

В. Сєріков, О. Смолянинова, Г. Терещук, А. Хуторськой, Л. Черній, 

Н. Чурляева, В. Шаронін.  

Формулювання цілей статті. Аналіз наукової літератури 

свідчить про серйозні зусилля у розробці проблем іншомовної 

підготовки студентів як у практичному плані, так і у плані 

філософських та теоретико-методологічних засад. Однак, на наш 

погляд, питання модернізації філософії освіти, пов’язані з розвитком 

суспільно-економічних відносин у сучасному світі, розглядаються 

досить фрагментарно. Серед іншого недостатньо уваги приділено 
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філософським аспектам іншомовної підготовки майбутніх вчителів 

нефілологічних спеціальностей. Саме це зумовлює вибір теми нашого 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Філософія 

педагогічної освіти, як і філософія освіти загалом, – сфера, яка разом 

з еволюцією передбачає певні стабільні основи, що зберігають своє 

значення на будь-яких етапах розвитку людства. На думку 

В. Кременя, під впливом певних процесів окремі з цих ідей набувають 

особливого значення. З’являються нові ідеї, які обов’язково потрібно 

враховувати, особливо в педагогічній освіті, оскільки вони є важелем 

в освітній діяльності суспільства взагалі [4].  

Методологічний аналіз основ професійної підготовки майбутнього 

вчителя передбачає узагальнення філософських ідей, 

закономірностей, принципів і загальнонаукових теоретичних 

положень, які сприяють не лише уточненню сутності та визначенню 

специфіки професійної педагогічної діяльності, а й обґрунтуванню та 

реалізації системи формування професійної ідентичності майбутніх 

учителів у вищих навчальних закладах.  

Філософська методологія в контексті професійної підготовки 

майбутніх учителів базується на розумінні діалектичних процесів як 

складної форми становлення майбутнього педагога, якісних змін у 

його формуванні та розвитку в напрямі підготовки до педагогічної 

діяльності. При цьому враховуються як універсальні філософські 

категорії (світ, буття, матерія, рух, розвиток, простір, час, 

суперечність, становлення, людина, свідомість, соціум, простір-час, 

норми суспільного співжиття тощо), так й основні функції філософії: 

онтологічна (знання про світ), гносеологічна (вузлові пункти пізнання 

природи та суспільства), логічна (форми логічного мислення, у яких 

людина теоретично відображає дійсність), методологічна (знаряддя 
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поглиблення знань, що є найважливішими елементами діалектики як 

методу) 

Особлива увага приділяється співвідносним категоріям, які 

органічно поєднанні між собою, дають уявлення про закономірності та 

інтегративний зв’язок між ними, що виявляється в процесі пізнання. 

Такими співвідносними категоріями є: одиничне – загальне, система – 

елемент, сутність – явище, зміст – форма, причина – наслідок, 

необхідність – випадковість, можливість – дійсність. Вони складають 

тезаурус – належним чином оформлений масив знань для 

дослідження системи формування професійної ідентичності 

майбутніх учителів, що є такою організацією інформації, яка 

найтісніше пов’язана з їх місцем в суспільстві й у макро- і в 

мікросоціальному просторах [8].  

Методологічні підходи до вивчення проблеми іншомовної 

підготовки майбутніх вчителів нефілологічних спеціальностей у 

контексті філософії освіти, перш за все, виражаються у положеннях 

теорій систем, самоорганізації, гуманізму, пізнання.  

Онтологічний аналіз діалектичних законів і категорій дає змогу 

визначити серед загальних методологічних принципів іншомовної 

професійної підготовки такі: об’єктивності, конкретності, історизму, 

науковості, діалектичності, детермінізму. За врахування означених 

принципів створюються сприятливі умови для організації науково-

знаннєвого масиву, що закріплюється, перевіряється й оновлюється в 

реальній діяльності на основі наукових підходів до вивчення 

конкретних феноменів [5].   

Розглянемо визначені принципи докладніше. 

Принцип об’єктивності передбачає розгляд процесу іншомовної 

підготовки майбутніх учителів як дійсності з урахуванням певних 

закономірностей і узагальнених форм. При цьому науковцями 
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наголошується на тому, що наукове знання має таку важливу ознаку, 

як істинність, що передбачає надання теоретичної форми 

об’єктивному відображенню світу та базується на «розкритті тих 

методів, способів і прийомів, за допомогою яких досягається 

об’єктивно істинне знання про навколишній світ» [6].  

Дотримання цього принципу засноване на таких вихідних 

положеннях:  

– практична діяльність майбутнього вчителя передбачає 

використання досягнень психолого-педагогічної науки та 

освітянського досвіду, яким властивий об’єктивний характер; 

– студент є суб’єктом пізнання й діяльності, відтак процес 

підготовки – це завжди включення нових знань у структуру вже 

наявних (актуалізованих) [6];  

– створення оптимальної системи іншомовної підготовки 

майбутніх учителів надає науковому пізнанню й використанню 

педагогічних технологій необхідної цілісності та єдності, 

перетворюючи науку в систему об’єктивно істинних і логічно 

пов’язаних понять, суджень, законів і теорій [6];  

– систему іншомовної підготовки студентів необхідно розглядати 

у соціокультурному контексті, у межах певних світоглядних орієнтацій, 

спрямованих на пошук нових істин про навколишній світ, ураховуючи 

висновки найновіших комплексних наук [5];  

– організація процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів 

здійснюється у відповідності до логіки процесу професійної підготовки 

студентів у вищому навальному закладі. 

Використання принципу конкретності відображає взаємозв’язок 

усіх аспектів професійної підготовки майбутніх учителів, що 

уможливлює: 



Paradigm of knowledge № 3(23), 2017 
 

 80 

– виокремлення певного явища, зокрема іншомовної професійної 

підготовки, з його загальної ознаки – професійної підготовки студентів 

у педагогічних ВНЗ та відтворення цього процесу як діалектично 

структурованого цілого на основі взаємозв’язку загального й 

одиничного;  

– визначення та реалізацію спеціальних психолого-педагогічних 

умов, які оптимізують навчально-виховний процес; 

– виявлення взаємозв’язку загального та часткового (наприклад, 

(застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній 

підготовці майбутніх учителів та використання засобів інформаційних 

технологій).  

Цей принцип базується на використанні методів дедукції, індукції, 

інтеграції, синкретизації.   

Принцип історизму є методологічним відображенням 

саморозвитку особистості вчителя, який пов’язується з конкретно-

історичним аспектом вивчення педагогічних явищ. Він дозволяє 

перейти від емпіричного опису фактів до їх теоретичного 

узагальнення й виявлення еволюції наукових поглядів на зміст і 

сутнісні характеристики професійної підготовки майбутніх учителів, 

дозволяє здійснювати перехід від усебічного через загальне й 

особливе до одиничного й навпаки, що сприяє науковій класифікації й 

типологізації певних явищ і систем [3].  

Принцип науковості використовується для формування в 

майбутніх учителів понятійного мислення. Це виявляється в тому, що 

майбутні вчителі, використовуючи знання основних наукових понять, 

мають змогу оперування певними науковими положеннями, 

категоріями та поняттями, які використовуються в наукових 

психолого-педагогічних колах, щоб розширити зміст і розуміння 

досліджуваних об’єктів.  
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Реалізація принципу діалектичності базується на визначенні 

основних суперечностей у іншомовній професійній підготовці 

майбутніх учителів, для вирішення яких використовуються такі 

філософські категорії, як: аналіз (наприклад, традиційного навчання 

студентів), синтез (створення інноваційних методик для формування 

професійної ідентичності майбутніх учителів), процес (організація 

експериментального дослідження) тощо. 

Очевидно, що в мінливому світі система підготовки особистості 

до життя теж має тенденцію до змін. Проблема внесення змін 

зумовлює пильну увагу до філософії освіти як до основи сучасної 

освітньо-педагогічної доктрини, оскільки освіта й освіченість є 

елементами культури, її складовою частиною, зокрема і культури 

філософського мислення. Так, науковці наголошують, що "філософія, 

яка не стикається зі своєю епохою та не розмірковує над нею, стає 

непотрібною" [7], "здатність освіти чуйно вловлювати цивілізаційні 

зміни та своєчасно реагувати на них є показником її життєдіяльності, 

відповідності суспільним очікуванням і потребам" [2]. Тому соціальні 

трансформації, зумовлені бурхливим розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій, становленням інформаційного суспільства, 

світовою глобалізацією, потребують нових розробок філософії освіти, 

яка мусить знайти певну філософську платформу для розв’язання 

освітніх проблем, що виникають.  

Ґрунтовний аналіз праць щодо осмислення особливостей 

філософії освіти, які дали б змогу задовольнити вимоги сучасного 

суспільства, дозволив визначити низку проблем, що потребують 

оперативного вирішення освітянами, а саме:  

– компетентнісний підхід в освіті. Науковці відзначають, що у 

світовому освітньому просторі спостерігається стійка тенденція до 

розробки освітніх стандартів для вищої школи з наголосом на 



Paradigm of knowledge № 3(23), 2017 
 

 82 

професійні галузеві стандарти з їх паралельним оновленням. За таких 

умов набуття людиною іншомовною компетентністю може дати їй 

можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, швидко реагувати 

на запити часу, активно взаємодіяти з оточуючими, програмувати 

процес спілкування, переосмислювати та визначати пріоритети 

власного життя; 

– інформатизація освіти. Інформатизація освіти є невід’ємною 

складовою інформатизації суспільства; її основні цілі – забезпечення 

функціонування людини в умовах сучасного техноінформаційного 

простору, орієнтація розвитку освіти на впровадження в усі ланки 

навчально-виховного процесу інформаційно-комунікативних 

технологій. У цьому зв’язку надзвичайно важливими є питання 

виховання грамотних споживачів продукції комп’ютерних 

інформаційних джерел та відповідної підготовки педагогічних кадрів;  

– швидке оновлення технологій і знань у різних сферах 

життєдіяльності. В умовах науково-технічного прогресу, всебічної 

інтеграції й глобалізації в усіх сферах життя, постійних соціально-

економічних змін особистості не достатньо шкільної і навіть вищої 

освіти на тривалий період часу у забезпеченні розвитку життєво 

важливих якостей для ефективного самовизначення у світі, прийняття 

обґрунтованих рішень щодо вибору свого майбутнього, своєї життєвої 

траєкторії в інформаційному суспільстві. Це означає наявність гострої 

потреби сучасності у гнучких, адаптивних системах навчання, 

саморозвитку, самовдосконалення на будь-якому відрізку життя 

людини;  

– міждисциплінарність сучасної освіти. Зростання науково-

технічного потенціалу суспільства, розширення теоретичної бази, 

накопичення емпіричного матеріалу об’єктивно призводять до 

інтеграції наукового знання з різних дисциплін. Таким чином, система 
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освіти, орієнтована на дисциплінарне розмежування знання на 

автономні, замкнені системи зберігання інформації, не може 

задовольнити потреби сучасного суспільства, оскільки виявляється 

практично нездатною до розвитку, а тому стає все більш 

неадекватною реальностям процесу глобальних змін світу. З позиції 

такого розуміння сучасних освітніх процесів особливої значимості 

набуває проблема гуманітаризації освіти, що дозволяє забезпечити в 

освітньому плані синтез гуманітарних, технічних і природничо-

наукових дисциплін на основі багаторівневої інтеграції всього 

комплексу знань;  

– визначення мети сучасної освіти. Враховуючи твердження, що 

мета освіти ХХІ століття – вказати напрям або шлях, за яким учень 

повинен рухатися; зміст освіти – не предмет, а процес [2], доходимо 

висновку – метою сучасної системи освіти має стати інтелектуальний, 

моральний розвиток особистості учня; формування вмінь 

розроблення стратегій пошуку вирішення практичних завдань, 

бачення й творче вирішення проблем, які виникають; забезпечення 

соціальної адаптації особистості в умовах світової глобалізації; 

виховання самостійної, допитливої, незалежної, самодостатньої, 

мобільної на ринку праці особи, здатної відшуковувати інформацію, 

опрацьовувати її;  

– інтеграція освіти. В умовах глобалізації та наявності 

інтеграційних процесів у всіх галузях суспільного життя сучасного 

світу, інтеграція освіти України в міжнародний освітній простір має 

базуватися на принципах пріоритету національних інтересів, 

збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації, миротворчої 

і культуростворювальної спрямованості міжнародної співпраці, 

орієнтації на національні, європейські і загальнолюдські 

фундаментальні цінності, розвивального, системного і 
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взаємовигідного характеру співпраці і толерантності в оцінюванні та 

сприйнятті зарубіжних систем освіти; 

– нова роль викладача. В умовах постійно зростаючого 

інформаційного потоку й відкритого доступу до різноманітних 

віддалених джерел інформації роль викладача кардинально 

змінюється. Навчання стає менш орієнтованим на вчителя, який 

перестає бути єдиним джерелом інформації. Студент бере на себе 

відповідальність за свої знання, за процес їх здобуття, організовуючи 

час свого навчання, визначаючи, які матеріали використовувати для 

виконання завдання та у якій формі будуть подані результати. 

Педагог стає більшою мірою помічником або наставником, 

спрямовуючи навчальну роботу із формування навичок самоосвіти й 

отримання знань із предмета, його функція – не тільки викладати, а й 

розвивати інтерес, захоплювати, допомагати, ділитися досвідом.  

У розв’язанні цих проблем можуть допомогти нові напрями у 

філософії освіти, до яких відносимо конективізм та контсруктивізм. 

Конективізм був розроблений як відповідь на технічні зміни 

глобальної інформаційної мережі. До його основних принципів 

віднесено такі:  

– знання й навчання засновуються на різноманітності думок;  

– навчання – це процес поєднання спеціальних вузлів і джерел 

інформації, які існують у зв’язках, стосунках і розвитку;  

– ключова компетентність сучасності – здатність бачити зв’язки 

між різними галузями знань, ідеями, концепціями;  

– особисті знання кожного учасника мережі підтримують її 

існування та розвиток;  

– метою навчання є оновлення знань;  

– навчання – це процес прийняття колективного рішення;  
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– можливість розгляду інформації, яка надходить до учня через 

призму реальності, що змінюється (рішення, що було правильним 

учора, може бути помилковим завтра);  

– навчання, яке здійснює кожен із нас, є формуванням 

внутрішньої нейронної мережі [9].  

Конструктивізм характеризується ставленням учнів до навчальної 

діяльності як до активної діяльності з конструювання власної системи 

знань на відміну від їх отримання або набуття. Він акцентує увагу на 

процесі учіння, а не навчанні, заохочує учнівську автономію, сприяє 

розвитку допитливості та зацікавленості, формує в учнів силу волі і 

цілеспрямованість, особистісну мотивацію, думку, власну позицію.  

Основними характеристиками конструктивістської освітньої 

парадигми є такі:  

– учень є самостійним суб’єктом створення системи знань на 

основі поєднання вже відомого та перевіреного з новим досвідом;  

– індивідуальний досвід того, хто навчається, його уявлення, 

культура й світогляд мають безпосередній вплив на розуміння і 

тлумачення нових ідей та подій;  

– нові знання утворюються не нав’язуванням їх ззовні, а на основі 

конструювання у процесі взаємодії з довкіллям;  

– зосередження навчального процесу навколо учня, на його 

учінні;  

– заохочення учнівської автономії, урахування особистісної 

мотивації, думки і позиції;  

– сприяння розвитку природної допитливості учня;  

– провідна роль учня в навчанні на основі його сили волі і 

цілеспрямованості;  

– засвоєння не роздрібнених за окремими навчальними 

дисциплінами фактів, а цілісних галузей знань;  
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– соціально-корисний характер знань, який не обмежується 

учбовим вжитком, а має спрямовану в майбутнє естетичну, практичну 

й особисту цінність;  

– покладання на вчителя відповідальності за формування 

кожного учня як індивідуальності [9].  

Висновки з даного дослідження і перспективи. Таким чином, 

ефективна іншомовна професійна підготовка майбутніх вчителів на 

сучасному етапі розвитку суспільства неможлива тільки на засадах 

означених філософських принципів. Розвиток суспільно-еномічних 

відносин, глобалізація світового співтовариства вимагають перегляду 

підходів до навчання з урахуванням нових напрямів філософії освіти. 

Тому подальші дослідження будуть напрямлені на пошук найбільш 

оптимальних та ефективних форм організації навчально-виховного 

процесу мовної освіти за умов його інформатизації й технологізації з 

орієнтацією на практичні потреби мешканця інформаційного 

суспільства, оновлення ролі викладача. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
Гайдученко Ю.О. 

Харківський національний педагогічний університет імені  

Г.С. Сковороди, Україна, Харків   

 

У статті досліджується стан сучасної професійної підготовки 

майбутніх економістів, її особливості та шляхи вдосконалення. 

Аналізується Концепція розвитку економічної освіти в Україні. 

Зазначається, що метою економічної освіти є підготовка 

розвиненого економіста, здатного до самореалізації. 

Запропоновано напрями реформування системи вищої освіти. 

Дається визначення професійної підготовки майбутніх економістів. 

Визначено вимоги до освітньої програми згідно Стандарту вищої 

освіти, перелік компетентностей випускника (інтегральні, 

загальні, спеціальні). Проаналізовано освітній процес на 

економічному факультеті Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди. подані основні характеристики 

та методи вдосконалення освітнього процесу. 

Ключові слова: професійна підготовка, економічна освіта, 

самореалізація, компетентності,освітня програма, стандарт 

вищої освіти. 

І. Gaiduchenko Peculiarities of the future economists’ vocational 

training in higher educational institutions/ Kharkiv National Pedagogical 
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The article presents the research the state of modern vocational 

training of future economists, its peculiarities and ways of improvement. 

The concept of economic education development in Ukraine is analyzed. It 
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is noted that the goal of economic education is the vocational training of a 

developed economist who is capable to self-realization. The directions of 

the system of higher education reforming are proposed. The definition of 

vocational training of future economists is given. The requirements for the 

educational program in accordance with the Standard of Higher 

Education, the list of competences of a graduate (integral, general, special 

ones) are defined. The educational process at the economic faculty of the 

Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda is 

analyzed. Basic characteristics and methods of the educational process 

improving are presented. 

Keywords: vocational training, economic education, self-realization, 

competence, educational program, standard of higher education. 

 

Вступ. Сучасний розвиток економіки країни визначається браком 

кваліфікованої робочої сили та конкуренцією на ринку праці. Ці вади 

вносять корективи та перетворення в українську систему підготовки 

фахівців. Метою вищої освіти є формування спеціаліста, який здатний 

адаптуватися до реальних умов праці, бути ініціативною, активною 

особистістю, що саморозвивається, вміє застосовувати свої 

теоретичні знання на практиці. Тому професійна підготовка покликана 

стимулювати прагнення студентів до самовдосконалення та 

самореалізації. Усе це викликає необхідність змін основних елементів 

системи професійної підготовки майбутніх економістів. 

У попередніх дослідженнях розглядаються: здобутки та 

перспективи економічної освіти у вищій школі (В.Євтушевський); 

проблеми активізації навчання в економічній освіти (Г.Ковальчук); 

принципи відбору змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

економістів (Т. Поясок); проблеми підготовки сучасних економістів у 

системі вищої освіти України (Н. Ткаленко) [1,2,3,4]. 
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Мета статті. Метою статті є аналіз сучасної професійної 

підготовки майбутніх економістів, її особливості та шляхи 

вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу статті. У Концепції розвитку 

економічної освіти в Україні зазначається, що метою університетської 

економічної освіти є підготовки всебічно розвиненого економіста з 

широким науковим світоглядом і здатністю до самореалізації як 

економічно активного члена суспільства. Розвиток економічної освіти 

ґрунтується на принципах відкритості і доступності, поєднання 

фундаментальності та фаховості освітніх програм, системності і 

безперервності, інноваційності змісту, інтеграції економічної освіти і 

наукових досліджень [5]. 

У системі сучасної вищої освіти існують проблеми, які являються 

причиною негативного ставлення студентів до навчальної та 

пізнавальної діяльності, низький рівень мотивації до 

самовдосконалення та самореалізації. А саме, у студентів виникають 

труднощі адаптації до реальних умов праці; не всі випускники 

володіють достатнім рівнем практичного використання економічних 

інструментів; у майбутніх економістів деколи існує відсутність 

раціонального розподілу загальнонаукових, професійних і 

спеціальних дисциплін; деякі спеціалісти не орієнтуються в питаннях 

створення фірми, засадах податкової системи та економічного 

аналізу; не вміють узагальнювати здобуті знання та втілювати їх на 

практиці [1, 3, 4]. 

Тому виникає необхідність покращення рівня економічної освіти 

студентів. Деякі вчені пропонують реформувати систему вищої 

економічної освіти за такими напрямами: 

- необхідність застосування інноваційних педагогічних 

технологій; 
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- врахування поліфункціональних  між предметних зв’язків; 

- посилення ролі самостійної роботи в освітньому процесі; 

- налагодження механізмів взаємодії освітян та представників 

ринку праці та роботодавців; 

- наближення здобутих результатів наукових досліджень 

студентів та професорсько-викладацького складу до їх практичного 

використання в реальних умовах [2]. 

Професійна підготовка майбутніх економістів – це процес 

формування професійних знань, практичних умінь і навичок студентів, 

мотивації до навчання і самовдосконалення та вміння самостійно 

організовувати навчальний процес. 

Професійна підготовка майбутніх економістів здійснюється майже 

у 400 вищих навчальних закладах України, серед яких, згідно 

рейтингу вищих навчальних закладів Eduniversal Ranking, за 

економічними спеціальностями лідерами є: Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут» і 

Київський національний торговельно-економічний університет [6]. 

Згідно Постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року №266 «Про затвердження переліку галузей знань та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» підготовка студентів-економістів галузь знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» здійснюється за спеціальністю 051 «Економіка» [7]. 

В Україні вимоги до професійної компетентності фахівців 

економічного профілю визначено в стандарті вищої освіти. Згідно 

статті 10 Закону України «Про вищу освіту», стандарт вищої освіти – 

це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 

вищої навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем 



Paradigm of knowledge № 3(23), 2017 
 

 93 

освіти в межах кожної спеціальності. Стандарт вищої освіти 

розробляється… в межах кожної спеціальності відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення 

та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів (наукових установ). Стандарт вищої освіти 

визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

6) вимоги професійних стандартів та ін. [8]. 

Згідно Проекту Стандарту вищої освіти України, перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти, ступінь «бакалавр», галузь 

знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 

«Економіка» визначено, що обсяг освітньої програми у ЄКТС: 

- на базі повної загальної середньої освіти: 11-річної школи – 240 

ЄКТС; 

- на базі молодшого бакалавра – не менше 180 ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей 

за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти [9]. 

Визначено перелік компетентностей випускника: 

1. Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері економіки та у 
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процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

2. Загальні компетентності - здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області 

професійної діяльності; здатність до усної та письмової професійної 

комунікації англійською мовою; навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації; здатність до креативного та критичного мислення; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; навички міжособистісної 

взаємодії; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність 

свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

 3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності - здатність 

виявляти закономірності функціонування сучасної економіки на мікро- 

та макрорівні; здатність використовувати нормативні та правові акти, 

що регламентують професійну діяльність; розуміння основних 

особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки; 

здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на основі 

теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати; розуміння основних 

особливостей сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави; здатність застосовувати 

економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних 

задач; здатність застосовувати комп’ютерні технології обробки даних 

для вирішення економічних завдань, здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів; здатність аналізувати та розв’язувати 
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завдання у сфері регулювання економічних та соціально-трудових 

відносин; здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних 

та економетричних моделей соціально-економічні процеси; навички 

використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів; здатність використовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень; 

здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та 

пропозиції, зайнятості та безробіття; здатність проводити аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,  стану  

функціональних підсистем підприємств, організацій та установ; 

здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах у межах спеціальності [9]. 

Аналіз документів, що регламентують організацію освітнього 

процесу в Харківському національному педагогічному університеті 

імені Г.С.Сковороди, таких як освітньо-кваліфікаційна характеристика 

підготовки бакалаврів галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові 

науки», спеціальність: 051 «Економіка» та «Положення про 

організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С.Сковороди» [10], 

свідчить, що серед тенденцій вдосконалення освітнього процесу в 

університеті спостерігається зменшення нормативних дисциплін за 

рахунок їх укрупнення, збільшення кількості годин самостійної роботи, 

надання можливості студентам вивчати фахові дисципліни іноземною 

мовою. Нормативні дисципліни складають 75% навчального плану, а 

варіативна частина – 25%. Співвідношення аудиторної роботи до 

самостійної складає 40% та 60%. 180 годин відводиться на 

проходження виробничої практики. Посилення вибіркової частини 
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навчальних планів робить навчальний процес більш гнучким, 

враховується індивідуальний підхід та дозволяє брати до уваги 

особисті потреби студента з орієнтацією на майбутній ринок праці. 

Вивчення нормативних і вибіркових дисциплін в межах 

економічного факультету сприяє формуванню професійних 

компетентностей майбутніх економістів. А саме, вдосконалення 

навичок спілкування державною та іноземною мовою, правил 

міжособистісної та міжкультурної комунікації здійснюється при 

вивченні спецкурсів «Практичний курс англійської мови», «Ділова 

англійська мова», «Культура іноземного спілкування».  

Підприємницькі вміння формуються через введення нових 

навчальних дисциплін, таких як: «Тренінг з фаху», «Паблік 

рілейшинз», «Ринок освітніх послуг». Навички самоосвіти 

відпрацьовуються студентами під час виконання індивідуальних та 

колективних проектів, розв’язання господарських проблемних 

ситуацій.  

Для того, щоб активізувати зацікавленість студентів до занять та 

сприяти їхній самореалізації викладачі економічного факультету 

активно використовують інтерактивні технології у своїй практичній 

діяльності. На заняттях проводяться чисельні види робіт: «Робота в 

парах», «Робота в групах», рольові ігри, «Ротаційні (змінні) трійки», 

«Мозковий штурм», «Аналіз ситуацій (кейсів)», «Інтелектуальні карти» 

(mind-maps), дискусії, дебати, круглі столи, також набули популярності 

нетрадиційні форми занять, такі як Quest [11]. 

Для майбутнього економіста важливо використати отримані 

знання для самостійного дослідження актуальних питань розвитку 

національної економіки України та світової економіки. Це дає змогу їм 

найбільш повно реалізувати пізнавальну активність та сформувати 
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потребу постійного самовдосконалення, здійснення інноваційного 

підходу в процесі наукового пошуку. Науково-дослідницька робота 

допомагає розкрити здібності кожного студента як індивідуальності, 

підібрати відповідні методи для ефективного формування 

професійної компетентності майбутніх економістів [11]. 

З метою сприяння формуванню навичок самостійно 

організовувати власний навчальний процес, студенти мають 

можливість відкритого доступу до процесу навчання через викладені 

анотації курсів на сайті університету [12], завдань для самостійної 

роботи та запровадження інтерактивної консультації студентів. 

Висновки. Будь-який студент в умовах спеціальної організації 

навчальної, науково-дослідної роботи може розкрити свої можливості 

та здібності, свій потенціал. Завдання вищої школи та викладача – 

створити необхідні умови для самореалізації та допомогти в 

становленні особистості студента.  

Отже, слід наголосити, що для забезпечення професійного 

становлення майбутніх економістів у процесі фахової підготовки 

протягом навчання викладачами факультету впроваджуються 

дидактичні нововведення та створюються сприятливі умови, які 

реалізуються під час викладання навчальних дисциплін (метод 

мозкового штурму, моделювання економічних ситуацій, групові 

дискусії, тренінгові вправи, робота в міні-групах, тестування, 

підготовка економічних есе та проектів).  

Подальшого розвитку потребує залучення технічних засобів 

навчання, фото- та відеосупроводження навчального процесу. 

Підвищення рівня професійної компетентності майбутніх економістів 

сприяє формуванню потреби у навчанні протягом життя.  
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У статті здійснено аналіз наукової літератури щодо 

визначення понять «компетенція», «компетентність» «життєва 
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компетентність», їх складових та етапів розвитку. Визначено 

особливості розвитку життєвої компетентності у старшому 

шкільному віці. Проаналізовано особливості навчально-виховного 

процесу, побудованого на засадах вальдорфської педагогіки та 

можливості його впливу на формування життєвої компетентності 

старшокласників. Доведено, що вальдорфська школа створює 

сприятливі умови для гармонійного всебічного розвитку 

старшокласників, сприяє формуванню навичок соціальної взаємодії, 

становлення активної життєвої позиції, розвиває життєву 

компетентність старшокласників.  

Ключові слова: компетенція, компетентність, життєва 

компетентність, старшокласники, вальдорфська педагогіка  

PhD in Pedagogical Sciences, O.L. Perederii Development of  high 

school  studentls  life competency   by  means of  the Waldorf education / 

The Dnipropetrovsk Regional Institute of Postgraduate Pedagogical 

Education, Ukraine, Dnipro 

The article analyzes the definition of «competence», «competency», 

«life competency», their  components and stages of development. The 

peculiarities of high school students life competency development are 

given. It is analyzed Waldorf pedagogy as a mean of influence on the 

development of high school students life competency. It is proved that the 

Waldorf education  creates favorable conditions for the harmonious 

comprehensive development of the high school students, promotes 

formation of  social communicative  skills and active life position, develops 

high school students life competency. 

Keywords: competency, competence, life competency, high school 

students, Waldorf pedagogy 
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Вступ. Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на 

демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні 

зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів 

діяльності.  

Наближення освіти до європейських стандартів сприяло 

усвідомленню та поширенню альтернативної освітньої філософії, 

головним стратегічним напрямком якої стала гуманізація 

педагогічного процесу. Активізувався пошук педагогічних систем, 

спрямованих на становлення активної, творчої, компетентної, 

соціально адаптивної і високоморальної особистості. Для творчо 

працюючого вчителя з’явилася можливість обирати нетрадиційні 

педагогічні системи, що сприяють формуванню і розвитку 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості 

у житті, навчанні та праці. 

Однією з найбільш апробованих гуманістично спрямованих 

педагогічних систем, яка може бути корисною та актуальною на 

сучасному етапі реформування української освіти, є вальдорфська 

педагогіка. Головною метою вальдорфської педагогіки є формування 

життєвих компетентностей людини, світоглядне, соціальне та 

професійне самовизначення кожної окремої особистості у контексті 

усвідомлення власної індивідуальної свободи та відповідальності. 

Саме тому, запровадження вальдорфської педагогіки може стати 

важливим кроком у реформуванні сучасної української освіти на 

основі гуманістичних поглядів на природу та розвиток людини.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз психолого-

педагогічної літератури із зазначеної проблеми свідчить про те, що 

питання компетентнісного підходу є актуальними для багатьох 

українських та закордонних дослідників.  
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Так, загальнотеоретичні основи компетентнісного підходу у 

вітчизняному освітньому просторі розглянуті у дослідженнях Н. Бібіка, 

С. Гончаренко, І.Гушлевської, С. Клепко, О. Локшиної, О. Овчарук, О. 

Пометун, О. Савченко та ін.  

Підходи щодо класифікації та визначення конструктів 

компетентнісного підходу знайшли теоретичне обґрунтування у 

працях вітчизняних науковців (Л.Паращенко, О. Сібіль, І. Родигіна, С. 

Трубачева, Г. Фрейман та ін.) та багатьох учених Росії (Д. Іванов, І. 

Зимня, А. Дахін, В. Краєвський, В. Лєбєдєв, В. Сєріков, А. Хуторський, 

С. Шишов та ін.). 

Вивченням життєвої компетентності та її складових займалися 

такі вчені, як Л.Мітіна, Д. Пузіков, І. Єрмаков, І. Ящук та інші. Наукові 

дослідження та ідеї І. Єрмакова, Н. Пустовіт, Л. Сохань, свідчать про 

цілеспрямовані пошуки вченими шляхів формування життєвої 

компетентності особистості, передовсім у процесі її навчання і 

виховання. 

Проте, проблема розвитку життєвої компетентності 

старшокласників недостатньо висвітлена в сучасних публікаціях. 

Формулювання мети статті та завдань. Отже, мета 
дослідження - виявити та обґрунтувати закономірності розвитку 

життєвої компетентності старшокласників, визначити методи 

педагогічного впливу, спрямовані на розвиток зазначеної 

компетентності, проаналізувати  можливості вальдорфської 

педагогіки у вирішенні цих питань.  

Основними завданнями дослідження є: здійснення аналізу 

наукової літератури щодо визначення поняття «життєва 

компетентність», її складових та етапів розвитку, визначення 

особливостей  розвитку життєвої компетентності у старшому 
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шкільному віці, аналіз засобів вальдорфської педагогіки щодо впливу 

на розвиток життєвої компетентності старшокласників. 

Виклад основного матеріалу. З метою уточнення сутності 

поняття «життєва компетентність старшокласників» розглянемо 

основні підходи вчених до розуміння змісту базових для нашого 

дослідження понять: «компетентність», «життєва компетентність». 

У сучасній науковій літературі поняття «компетентність» досить 

часто ототожнюють з «компетенцією», проте вони суттєво 

відрізняються, тому доцільно розглядати їх як різнорівневі. 

Сьогодні в педагогіці не існує універсального визначення понять 

«компетентність» і «компетенція». Дослідники визначають 

проблематику цього питання по-різному. На нашу думку, це пов’язано 

з тим, що педагогічна наука почала займатися питаннями 

компетентності пізніше за інші науки, базуючись на результатах 

досліджень у галузі соціології, психології, філософії, математики, 

кібернетики тощо. З одного боку, розширення термінологічного 

апарату, упровадження нових категорій є невід’ємною частиною 

розвитку педагогічної науки, яка повинна не лише відповідати 

вимогам сучасного суспільства, а також рухатися з випередженням. З 

іншого боку, нові терміни часто викликають неточність і 

багатозначність інтерпретації. 

Огляд словників показав, що тлумачення поняття 

«компетентність» у різних виданнях не має значних відмінностей, 

воно означає володіння знаннями, які необхідні для розмірковування 

про дещо, обізнаність, авторитетність у певній галузі знань. Зокрема, 

у «Словнику російської мови» С. Ожегова поняття «компетентність» 

розкривається як похідне від прикметника «компетентний» – який 

знає, обізнаний, авторитетний у певній галузі [4, с. 265].  
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У контексті нашого дослідження визначальною вважаємо позицію 

А. Хуторського, який тлумачить поняття «компетентність» та  

«компетенція» таким чином: «Компетенція включає сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості (знання, уміння, навички, 

способи діяльності), які задаються щодо певних предметів та процесів 

і необхідні для якісної продуктивної діяльності щодо них. 

Компетентність – «це оволодіння людиною певною компетенцією, що 

включає особистісне ставлення до неї та предмета діяльності» [5, 

с. 141]. Відповідно до цього визначення, компетенція – це комплекс 

особистісних характеристик, необхідний для функціонування в 

суспільстві, компетентність – досвід у тій чи іншій галузі. 

Досліджуючи проблему формування і розвитку життєвої 

компетентності учнівської молоді, І.Ящук наголошує на тому, що 

життєва компетентність являє собою знання, вміння, життєвий досвід, 

необхідний для розв’язання життєвих завдань і продуктивного 

здійснення власного життя [8, с. 24].  

Дослідниця В. Ніщета трактує життєву компетентність як складне 

утворення, що охоплює уміння особистості орієнтуватися в 

соціальних ситуаціях, обирати адекватні та ефективні способи 

розв’язання життєвих проблем, знати свої особисті якості, достоїнства 

і недоліки, мати здатність до самовдосконалення та самозмін, до 

розуміння інших людей, з метою встановлення адекватних способів 

спілкування. [3, 45].  

О.Кононко переконана, що людина, яка має розвинену життєву 

компетентність, вміє збалансовувати біологічні ритми (свою 

активність, сон, апетит, стан, настрій, працездатність) із соціальними 

ритмами (почуттям відповідальності, усвідомленням необхідності 

чогось, звичним розкладом, обов’язками і правами); Крім того, людина 

не є заручником власного тіла, негативних або тривожних думок і 
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почуттів, руйнівних намірів, а замість того віддає перевагу 

конструктивній, творчій активності перед споживацькою, 

деструктивною, виконавською, руйнівною [2, с.8].  

Л. Сохань поєднує поняття «життєва компетентність» з певним 

комплексом особистісних якостей, що забезпечують продуктивне 

життєздійснення особистості. Формування зазначеної компетентності 

дослідниця вбачає в розвитку і збагаченні всіх основних 

життєзабезпечувальних особистісних структур. [1, с. 89]. 

Таким чином, життєва компетентність старшокласників є 

комплексним утворенням, яке виявляється в умінні успішно 

адаптуватися до соціальних умов, умінні пізнавати і розвивати себе і 

свої можливості, умінні адекватно комунікувати з оточуючими.  

Як уже зазначалось, життєва компетентність являю собою 

складне утворення , до структури якої  входить комплекс певних 

особистісних якостей. 

Погоджуючись з думкою низки науковців, вважаємо, що 

основними структурними елементами життєвої компетентності 

старшокласників є:  

-  знання; ( ті , які учні здобувають під час навчання та в житті);   

- уміння й навички (учні вміють адекватно застосовувати набуті 

знання на практиці);  

- життєтворчі здібності (аналітичні, поведінкові, прогностичні);  

- життєві досягнення (особисте щастя, соціальний статус, 

самореалізація)  

Крім того, життєва компетентність може включати ряд 

компетенцій: 

 - відносно себе як особистості та суб’єкта життєтворчості (“Я-

концепція”, ціннісні орієнтації, якості емоційно-вольової сфери);  
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- відносно взаємодії з іншими людьми (комунікативна, 

полікультурна, конфліктна);  

- відносно діяльності в усіх її видах і формах (функціональна та 

мотиваційна, проективна культура). [1]. [3]. 

Нетрадиційною педагогічною системою, яка дозволяє формувати 

зазначені складові життєвої компетентності є вальфдорська 

педагогіка. 

Вальдорфська (Штайнер -педагогіка) є цілісною педагогічною 

системою, що забезпечує вільний творчий розвиток особистості, 

соціальну адаптацію та повноцінну самореалізацію особистості у 

житті, сприяє збереженню фізичного, психічного та духовного 

здоров’я школярів. Головною метою вальдорфської педагогіки є 

світоглядне, соціальне та професійне самовизначення кожної окремої 

особистості у контексті усвідомлення власної індивідуальної свободи 

та відповідальності. Основна ідея педагогічної системи - орієнтація на 

вільний всебічний розвиток особистості у відповідності до тенденцій 

віку та потенціальних можливостей людини. [6]. 

Навчання у вальдорфській школі не зводиться до передачі знань, 

умінь та навичок, воно створює умови для виховання в широкому 

розумінні, коли мислення приводиться у правильне співвідношення з 

волею, почуттями, бажаннями. У школі створюється педагогічно 

сформований простір, сприятливий для цілісного розвитку 

особистості та збереження фізичного, психічного та духовного 

здоров’я дітей. При цьому у загальний зміст освіти інтегруються 

актуальні проблеми реального життя, питання екології, здоров’я і 

безпеки. Практичні знання та навички учні також отримують під час 

виїзних «епох» та різноманітних практик: сільськогосподарської, 

соціальної тощо. 
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Навчання та виховання у вальфдорських школах  будуються з 

урахуванням поступового природного розвитку дитини, її фізичного, 

душевно-духовного та інтелектуального станів на кожному з етапів. 

Згідно концепції вальфдорської педагогіки старший шкільний вік – 

це  вік усвідомлення власного «Я», пошуку ідеалів, формування 

цінностей, відкриття власної індивідуальності. Це є час інтенсивного 

інтелектуального розвитку, зростання інтересу до наукового вивчення 

світу, до соціальних питань тощо. Все це створює передумови для 

того, щоб молода людина могла пережити і зрозуміти світ як 

цілісність, де все знаходиться у взаємодії та взаємній залежності, і за 

рахунок цього прийти до усвідомлення відповідальності за свої 

вчинки, визначити свою подальшу долю та місце у житті [7]. 

Акцент у роботі з старшокласниками зміщується у бік 

самостійності: підготовка рефератів, індивідуальних та групових 

проектів, творчих робіт тощо. Важливого значення набуває вивчення 

практичних аспектів діяльності людини. При цьому увага не просто 

фіксується на використанні отриманих знань, учням надається 

можливість реалізувати свої ідеї у проектах.  Цей метод дає змогу 

самостійно обрати тему, спланувати та здійснити власний задум. 

Вчитель виступає як консультант, що стимулює та підтримує 

активність учня. 

Для старшокласників значимими є екзистенційні питання щодо 

свого місця у житті, реалізації власних можливостей у сучасному світі, 

вибору майбутньої професії. Це знаходить відображення у методах 

викладання навчального матеріалу у старшій школі. Воно 

здійснюється на основі феноменологічного підходу: через опис та 

характеристику феномену, що розглядається, аналіз та введення 

відповідного поняття. Такий метод навчальної діяльності стимулює 

пошукову активність та пізнавальний інтерес старшокласників.  
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На нашу думку, основними інноваціями вальфдорської педагогіки, 

які сприяють розвитку життєвої компетентності старшокласників є.  

- специфічна орієнтація навчального плану на духовні потреби 

учнів старшого шкільного віку; 

-   акцент на художній та художньо-ремісничий компоненти 

навчального процесу через живопис, музику, евритмію, рецитацію 

(мистецтво мовлення), різноманітну практичну діяльність , що 

розвивають вольову, емоційну та інтелектуальну сферу 

старшокласників; 

-  запровадження «гігієнічної» організації навчання, орієнтація на 

ритм дня, тижня, року, викладання навчальних дисциплін «епохами» 

(3-4 тижня), що дає змогу органічного, послідовного розвитку 

матеріалу протягом «епохи»; 

-  щотижневі конференції вчителів з метою постійного 

вдосконалення системи навчання та спостереження за 

старшокласниками; 

-  співробітництво вчителів та батьків. 

Згідно даних державної атестації у 9 та незалежного оцінювання 

в 11 класах, учні вальфдорських шкіл не тільки засвоїли навчальні 

програми на рівні Державного стандарту, але і отримали додаткові 

знання з історії мистецтв, живопису, ремесел тощо. Випускники 

вальдорфських шкіл успішно вступили до вищих навчальних закладів, 

вони мають високий рівень культури, прагнуть до подальшого 

самовдосконалення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведене 

дослідження переконливо доводить, що вальдорфська школа 

створює сприятливі умови для гармонійного всебічного розвитку 

старшокласників, сприяє формуванню навичок соціальної взаємодії, 

становлення активної життєвої позиції.  



Paradigm of knowledge № 3(23), 2017 
 

 110 

Таким чином, вальдорфська педагогіка може й надалі бути 

успішно інтегрованою в освітній простір України, збагачуючи його 

новими технологіями навчання та цілісного розвитку особистості учня 

з планетарним мисленням, внутрішньою свободою, відповідальності 

та високим рівнем життєвої компетентності. 

Враховуючи той факт, що вальдорфські школи як Європи, так і 

України, досягли значних успіхів у вирішенні актуальних питань 

навчання, виховання та адаптації учнів до життя в умовах 

демократичного, конкурентного суспільства,  вважаємо доцільним 

продовження дослідницької роботи щодо впровадження 

концептуальних ідей вальфдорської педагогіки в українську систему 

освіти.  
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СЕМАНТИЧНА ВІДМІННІСТЬ МІФОЛОГІЧНИХ ПАР  

«СТАРІСТЬ – ДИТИНСТВО» ТА «СТАРІСТЬ – МОЛОДІСТЬ»  

У ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ 
кандидат філософських наук, Ангелова А.О. 

Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Україна, 

Київ  

 

Предметом цієї публікації є семіотичне дослідження вікових 

категорій дитинства, молодості та старості у традиційній 

культурі. Метою наукової розвідки є окреслення взаємозв’язку 

категорій дитинства, молодості та старості в архаїчно-

міфологічній свідомості. Методологія дослідження базується на 

використанні феноменологічного підходу, порівняльно-історичного, 

семіотичного та структурного методів. Результати роботи. 

Внаслідок проведеного дослідження визначено амбівалентний 

характер тлумачення природи старіння; доведено, що символічна 

близькість старості та дитинства фіксується через біном 

народження / смерть; виявлено, що опозиція старість / молодість 

утворює міфологеми конфлікту поколінь, боротьби за владу, 

культурні цінності, життєві ресурси тощо. Висновки. Традиційна 

культура виробила амбівалентне ставлення до старості, яке 
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зберігається в сучасному світі у вигляді численних соціокультурних 

стереотипів. Подальше дослідження цієї проблематики сприятиме 

розвитку методології соціальної роботи у сфері взаємодії різних 

вікових груп.  

Ключові слова: старість, дитинство, молодість, вікова 

антропологія.  

Anhelova Anhelina The semantic difference of mythological pairs «old 

age – childhood» and «old age – youth» in traditional culture / National 

Pedagogical University, Ukraine, Kyiv 

The subject of this publication is semiotic studies of childhood, youth 

and old age in traditional culture. The purpose of scientific research is to 

define the relations between the categories of childhood, youth and old 

age in archaic mythological consciousness. Research methodology is 

based on the using the phenomenological approach of comparative 

historical, semiotic and structural methods. Results. The study determined 

the ambivalent nature of interpretation of the nature of aging; proved that 

the symbolic proximity of old age and childhood is fixed through birth / 

death; found that opposition of old age / youth creates myths about 

generations conflict, the struggle for power, cultural values, vital resources 

and so on. Conclusions. Traditional culture has produced ambivalent 

attitude to old age, which remains in the modern world as many social and 

cultural stereotypes. Further studying of this issue will contribute to the 

development of the methodology of social interaction in different age 

groups.  

Keywords: aging, childhood, youth, age anthropology. 

 
Постановка проблеми. Глобальний вимір та незворотній 

характер старіння суспільства робить актуальним переосмислення 

останнього етапу життя людини у філософському, культурному, 

соціальному, медичному, економічному та інших аспектах. 
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Особливого значення набуває проблема ейджизму та комунікаційних 

труднощів між представниками різних поколінь. З цієї точки зору 

корисним постає історико-філософське дослідження вікових модусів 

людського життя, які виникли у надрах традиційної культури. Аналіз 

глибинних поведінкових архетипів, що й донині обумовлюють 

стосунки молоді та літніх людей, сприятиме адекватному розумінню 

та поліпшенню взаємодії старіючих осіб з іншими віковими групами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вікова антропологія – 

новітня дисципліна, яка виникла у другій половині ХХ ст. внаслідок 

потреби у філософській рефлексії життєвого циклу людини, 

тривалість якого значно збільшилась. Наразі предметом наукового 

інтересу фахівців стають специфіка перебігу онтогенезу людини; 

локально-географічні, екологічні та історичні особливості розвитку 

індивідів; статевий диморфізм (ґендерні розбіжності вікової символіки) 

тощо. Окремо досліджуються проблеми ювенології, 

міждисциплінарної науки про дитинство та юність (Ф. Ар’єс [1], І. Кон 

[9] та ін.). Перспективним науковим напрямком є акмеологія, яка 

зосереджена на зрілості людини як вищій точці розвитку індивіда 

(Б. Ананьєв, В. Зазикін, О. Степанова та ін.). Збільшення кількості осіб 

похилого віку в структурі населення призвело до формування 

геронтософії (М. Александрова, В. Альперович, М. Єлютіна, 

Н. Рибакова тощо). Так само актуальними залишаються крос-

культурні й порівняльно-історичні дослідження сучасного розуміння 

віку та вікової стратифікації традиційних спільнот (В. Бочаров [5], 

А. ван Геннеп [7], Е. Россет [13] та ін.). Водночас фіксація окремих 

традицій сприйняття дитинства, юності та старості відбувається в 

межах соціоантропологічного підходу, що усуває завдання цілісної 

філософської рефлексії вікового розвитку людини. До того ж більшість 

дослідників не розмежовують у процесі семіотичного аналізу 
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дитинство та молодість, оцінюючи їх як єдину опозицію, що 

протистоїть традиційному образу старості. 

Метою наукової розвідки є окреслення взаємозв’язку категорій 

дитинства, молодості та старості у традиційній культурі. Відповідно до 

мети були поставлені наступні завдання: виявити паралелізм 

семантики старості та дитинства; довести, що численні антагоністичні 

риси старості та молодості роблять ці дві категорії бінарною 

опозицією, яка має крос-культурний характер. 

Виклад основного матеріалу. Вік – це універсальне явище, яке 

набуває специфічних характеристик у кожному культурно-історичному 

контексті. У традиційних спільнотах вік репрезентується як сукупність 

символів, де кількість прожитих років усувається на смислову 

периферію. І. Кон визначив цей феномен як віковий символізм, тобто 

систему «уявлень та образів, у яких культура сприймає, осмислює та 

легітимізує віковий шлях індивіда та вікову стратифікацію 

суспільства» [9, с. 422-432]. 

Світоглядна тенденція до умовного розподілу онтогенезу на три 

періоди (час зростання, розвитку та навчання – дитинство, юність; 

стабільно-повноцінний – зрілість; час відходу від соціального життя – 

старість) має архаїчні витоки. Старість як довготривалий період 

життя, що символізує повну реалізацію буттєвого циклу людини, у 

традиційній культурі пов’язана зі своєю віковою дуальною опозицією – 

дитинством. У багатьох культурних традиціях і старість, і дитинство, 

на відміну від зрілості, характеризувалися маргінальністю, основним 

маркером якої була соціальна та фізична неповноцінність. Дитина в 

традиційній культурі була відсторонена від суспільного буття, метою 

цього етапу було досягнення дорослості, тобто повноцінності. Стара 

людина поставала як неповноцінна доросла, що внаслідок утрати 

працездатності так само відсторонена від соціального буття. Мету 
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останнього етапу життя розуміли як підготовку до переходу в 

потойбічний світ.  

Ставлення до дитинства та старості як до межових періодів 

земного буття відбилося, насамперед, у міфології. Це зауважував ще 

К. Юнг, коли писав про неможливість відокремлення архетипів 

Старого та Старої від архетипу Передвічного Немовляти [18, с. 38-85]. 

Міфологізації піддаються різні характеристики цієї пари: 

Тілесні аналогії дитинства та старості. В різних культурних 

традиціях відображено паралелізм притаманних дітям та старим 

тілесних характеристик: неточність рухів, порушення рівноваги тіла, 

непевна хода, відсутність зубів, потреба в специфічній дієті, 

дискантові тембри голосу, асексуальність тощо. Спостерігається 

міфологічне ототожнення фізіології раннього дитинства та періоду 

пізньої старості: перед кончиною старі повертаються до стану 

немовляти, як, приміром, конунг Аун з «Молодшої Едди». Доживши до 

60 років, він почав жертвувати синів богу Одіну в обмін на 

продовження життя. Після того, як конунг вбив сьомого сина, він не 

зміг ходити. Ще 10 років після загибелі восьмого сина він лежав у 

ліжку. Після жертвування дев’ятим сином Аун смоктав ріжок, як 

немовля [15, с. 24].  

У міфі про конунга Ауна присутнє характерне для архаїчного 

мислення метафоричне ототожнення образів покійника та немовляти 

в колисці, побудоване на паралелізмі понять смерті та сну. Стара 

людина напередодні смерті «засинає», уподібнюючись 

новонародженому. Таке уявлення відображене у кавказьких обрядах 

заколисування, коли старезних батьків укладали у великі люльки та 

співали спеціальних колискових [11, с. 72].  

 Подібність трансцендентних характеристик. Оскільки 

дитинство та старість вважалися маргінальними періодами 
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соціального життя, обидві вікові категорії набували трансцендентних 

характеристик. Різноманітні фольклорно-міфологічні оповіді 

підкреслюють близькість малолітніх дітей та старців до потойбічного, 

їхню здатність до інтуїтивно-містичного спілкування із сакральним 

світом. Наприклад, у синтоїстській міфології і діти, і старі вважаються 

живим уособленням предка камі (удзігамі): діти постають як 

нещодавнє втілення пращура, а старі, внаслідок свого межового 

статусу, поступово переходять до категорії прародителів [3, с. 60, 93-

34]. Діти ще не втратили здібності бачити світ через призму 

трансцендентного, старі вже набули певної мудрості, що виходить за 

межі земного існування. Звідти походить ідея зображати божества чи 

людей високого духовного рівня в двох іпостасях: старого та малого. 

Такими є даоські святі, які на фінальній стадії духовного розвитку 

нібито опиняються у стані новонародженого. Образ старця-немовляти 

нерідко пов’язується із міфологемою тривалої вагітності: дитина 

дорослішає, старіє та накопичує мудрість прямо в материнському 

лоні. Персонаж монгольської міфології Цаган Ебугьон («білий 

старець») з’явився на світ вже старим: його вагітна матір відмовилася 

дати води просвітленим бурханам, і ті помстилися, замкнувши її матку 

на сто років [10, с. 586]. Аналогічний сенс має міф про народження 

великого китайського мудреця Лаоцзи, прізвисько якого тлумачиться 

як «Стара дитина». Він перебував у череві своєї матері 81 рік та 

народився у вигляді сивоголового старця [4, с. 69].  

Отже, дитинство та старість утворюють семантичну пару, яка 

позначає їх наближеність до кордонів трансцендентного світу, вхід та 

вихід із життєвого циклу. Натомість старість та молодість здебільшого 

постають як антиподи. За висловом В. Тернера, ці категорії 

утворюють структурну єдність; вони є тим фундаментальним біномом, 
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який, з одного боку, має дзеркальні характеристики, з іншого – 

повторює сам себе на різних рівнях [17, с. 160].  

Боротьба старого та молодого як природний закон оновлення. 

В міфології присутні численні оповіді про антагоністичні стосунки 

старого та нового, в результаті яких відбувається оновлення життя. 

Старе є символом смерті та небуття: це те, що віджило, заважає 

молодому рости та розвиватися. Молоде виборює у старого життєві 

ресурси, владу, езотеричні знання. Протистояння відбувається 

здебільшого в моменти переходу від одного часового циклу до іншого: 

оновлюється час, оновлюється життя. Таке архаїчне сприйняття часу 

як ланцюга циклів відображене в образах календарних богів, які 

поєднують риси старості та молодості. Наприклад, японське 

новорічне божество Тосігамі постає як молода людина, загримована 

під старого [3, с. 89-90]. На міфологемі зміни (старіння / оновлення) 

часового циклу побудовані й слов’янські весняні обряди: молодість, 

розвиток, життя, що асоціюються з весною, перемагають старість, 

стагнацію та смерть, яких символізує зима [2, с. 131]. 

Антагонізм старого та молодого як битва за владу й життєві 

ресурси. В міфах різних народів поширений сюжет про те, як 

культурний герой здобуває матеріальні блага (вогонь, знаряддя, 

культурні рослини та ін.), господарями яких постають старі зберігачі – 

пращури, володарі царства мертвих, небесні духи тощо [6, с. 18]. 

Старі володіють скарбами, згідно з їх волевиявленням або всупереч 

йому певні предмети чи явища з’являються в людському світі. 

Здебільшого літні зберігачі постають як негативні персонажі, що 

заважають культурному герою здобути цінності. Це відбувається за 

різними сценаріями:  

1. Відкрита боротьба з охоронцем цінностей. Це найбільш 

поширений сюжет. Наприклад, у міфах мікронезійців культурний герой 
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Мбуе перемагає хтонічну стару та відбирає в неї вогонь, вітер, дощ, 

знання ремесл [10, с. 348]. 

2. Випадкові обставини (наслідок пустощів чи непослуху 

молодших). У меланезійській міфології йдеться про те, що колись 

море було зовсім маленьким, і стара жінка тримала його в закритому 

глечику. Одного разу її діти підгледіли, де ховається море, та 

звільнили його [16, с. 580].  

3. Викрадання. Істота, яка виступає в ролі культурного героя, краде 

в іншого персонажа цінність, зокрема, вогонь, та передає його людям. 

В якості викрадача часто виступає тотемний предок – птах, щур, койот 

та ін. [10, с. 239].  

4. Хитрощі або змагання в мудрості. Герой оманою примушує 

віддати чарівний предмет або підмінює його. В міфах народу занде 

культурний герой Туле хитрощами здобуває воду у старої 

хоронительки [10, с. 531]. Інший варіант – відбуваються змагання, на 

яких розгадують загадки, що передбачають наявність сакральних 

знань: старий дід (демон) вимагає від здобувачів вогню (чи інших 

цінностей) такої розповіді-небилиці, яка б його задовольнила.  

5. Вдячність за надання певної послуги. Культурний герой 

мікронезійців Тмеглогод допомагає хтонічній старій витягнути з горла 

застряглий гачок. На знак подяки вона вчить героя рибальству та 

розповідає, як підняти з океанського дна нові острови [10, с. 531].  

Часто спостерігається й мотив зворотного привласнення 

цінностей: старі духи прагнуть повернути колись здобуті героєм та 

опановані людьми культурні блага. Наприклад, в карело-фінській 

міфології стара чаклунка, володарка темного північного світу, 

викрадає сонце, місяць та вогонь, які раніше належали їй [10, с. 440]. 

Схожу семантику має інша група сюжетів, у яких старі вчиняють 

невмотивовані вбивства або постають загрозою для молодих героїв. 
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На думку В. Проппа, тут простежуються відголоски обрядів ініціації, 

якими керували досвідчені старі особи та які являли собою реальну 

небезпеку для життя юнаків та дівчат [12, с. 89]. Ще одним варіантом 

сюжетної розробки конфлікту поколінь є непослух або бешкетування 

молодших. Оскільки старі є носіями сакральних знань, дієвим 

фактором є прокляття старої людини. В казках різних народів ідеться 

про те, як молода людина навмисно або випадково ображає літню 

жінку, за що отримує від неї прокльони. Наприклад, в іракській казці 

юнак приречений на небезпечне кохання й вимушений здобувати 

любов через жахливі пригоди [14, с. 129-136]. В грузинському варіанті 

розбещений царевич стріляє в глечик старої жінки, вона ображається 

та прирікає героя закохатися в сестру дев’яти девів [8, с. 83-94].  

Таким чином, протипоставлення старості та молодості 

обумовлюють відображену у традиційній культурі амбівалентність 

стосунків молодих та старих: учитель-керманич передає свій досвід 

та знання, які є запорукою стабільного існування спільноти, і, 

водночас, утримуючи владу, несе небезпеку для наступного 

покоління. 

Висновки. Символічна близькість старості та дитинства 

фіксується через міфологічну опозицію народження / смерть. Якщо 

дуалізм старості та дитинства базується на їхньої подібності 

(фізіологічна схожість сенільних старих та немовлят, наближеність до 

межових точок буття людини, наявність трансцендентних знань 

тощо), то опозиція старість / молодість утворює міфологеми конфлікту 

поколінь, боротьби за владу, культурні цінності, життєві ресурси тощо. 

Таким чином, уже в традиційній культурі закладений амбівалентний 

смисл старості, яка, з одного боку, трактується як ознака близької 

смерті, як прагнення до узурпації влади, як символ стагнації, що 

заважає позитивним змінам, розвитку, оновленню, з іншого – 
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асоціюється з мудрістю, традиціями, сакральним знанням. Глибинні 

поведінкові архетипи, які залишаються невідрефлексованими і в наш 

час, породжують численні соціокультурні стереотипи щодо старості: 

ейджизм, геронтофобію, остракізм тощо. Подальше дослідження цієї 

проблематики сприятиме зняттю напруги у стосунках між 

представниками різних поколінь, що позитивно впливатиме на 

загальну гуманізацію сучасного старіючого суспільства.  
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The article describes important aspects of the stage and educational 

process of specialization of circus acrobatics. A short analysis of scientific 

and methodological works in this field is given. The basic conceptual 

methods and innovative technologies of teaching students specializing in 

circus acrobatics are determined. A detailed plan of topics, practical 

exercises, independent work is given. The criteria for evaluating students 

are derived. Specify the specific amount of skills that a student must 

receive during the training. 
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Formulation of the problem 

The relevance of this problem is important because it accurately and 

logically reveals the features of the stage and educational process in the 

higher special educational institute. 
The purpose of the article 

The aim of the work is to clarify the features of teaching formal 

technical aspects and scenic techniques and methods. 
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This goal defines the following tasks: 

– to analyze scientific research on this issue; 

– to determine the peculiarities of constructing a lesson in the 

specialization of circus acrobatics; 

– to reveal the features of practical, independent studies, evaluation 

criteria. 
Analysis of research 

The analysis of scientific research on this problem is practically 

absent. There are some works on circus art and choreography, but 

unfortunately none of the Ukrainian and foreign art critics studied the 

problem of choreography in directing circus representation, in general, as 

well as neoclassical techniques in particular [2]. 

Scientific researches on the problems of circus art, its features, 

genres, history are represented by Capitoline Dementieva, Vladislav 

Kornienko, Marina Malykhina, Alexander Babinsky, Maxim Golovchenko 

[2], Eugenie Pakhalovich, Artem Galai, Alexandra Soboleva. 

Statement of the main material 

The word "acrobat" comes from the Greek word "acrobat" - the one 

who climbs up. Acrobat – a sample of dexterity and virtuosity in the 

performance of complex movements in unusual circumstances. The work 

of acrobats-eccentrics in a pair, except for individual training in acrobatics, 

is used in the room for almost all types of acrobatics, (from power pairs, 

from mixed pairs, voluntarily acrobatics, choreography and pantomime). In 

addition, they can change places during the number, that is, the upper one 

becomes the bottom one and the lower one becomes the upper one. And 

also acrobats-eccentrics use in work any falls (cascades), therefore they 

should be able to fall [2]. 

The main objectives of the subject training Specialization in the 

genre: circus acrobatics are: 
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• by means of special physical exercises to achieve in the training of 

future specialists in circus acrobatics an appropriate level of physical 

development (appropriate strength, speed, agility, flexibility and 

endurance); 

• learning the appropriate acrobatic exercises, fixing and improving 

certain moving skills to achieve high technical training of a circus acrobat; 

• simultaneously with the study of acrobatic techniques and the 

development of moving skills, to raise high moral and volitional qualities in 

a circus acrobat; 

• Ability to suppress a sense of fear, high psychological preparation, 

focus on competitions in the circus arena, establish normal partnerships 

(partner benevolence); 

• to form and develop by means of acting skills the actor's 

temperament, expressiveness, efficiency and creative imagination of the 

circus acrobat on the circus arena and on stage; 

• to form and develop by means of plastic, dance-motor 

Preparation of a circus acrobat skills of free possession of his body, instill 

in him a sense of rhythm, musical memory and musical ear; 

• develop a circus acrobat skills orientation in the space of the hall, 

Scenes and an arena; 

•  to move away from the narrowly directed training of a circus 

acrobat (purely Executor) and to form in it high research and forecasting 

skills for the purpose of mastering and solving creative tasks (preparation 

of spectacular circus numbers, programs); 

• to form special organizational skills for a circus acrobat 

And skills related to the conduct of artistic activity in market conditions; 

• prepare a circus acrobat for active social life in the Ukrainian state 

[3]. 

Basic skills. 
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The student should be able to: 

1. He has effective methods of maintaining the balance of the body. 

2. Correctly perform all the flips required in the pairing of acrobats. 

3. To master the technique of developing the physical qualities of an 

acrobat. 

 Properly conduct a warm-up with the inclusion of simple acrobatic 

exercises. 

4. Correctly apply the safety means, which are necessary both for 

learning and for performing acrobatic exercises in the pair work of 

acrobats. 

5. Correctly perform all the entrances, ladders, jumps and messages 

required in the pairing of acrobats. 

6. Correctly perform both simple and complex tempo acrobatic 

exercises, necessary in the pairing of acrobats. 

7. Correctly perform both simple and complex acrobatic elements of 

a dynamic nature, necessary in pair work of acrobats. 

8. It is right to analyze your own technique for performing acrobatic 

exercises, to be able to find and correct mistakes of a technical nature on 

time. 

9. Timely and correctly solve all the problems and problems 

associated with the acquisition of acrobatic pairs. Manage your emotions 

and show high moral and volitional qualities. 

10. Effectively master the basics of acting. To be expressive, create 

during the performances the atmosphere of a circus festival, the 

performance of numbers to influence from the stage or arena to the 

viewer, stimulating in him adequate experiences, to control the attention of 

the viewer during the performance of the circus number. 

11. Perfection to master the skills of performing dance elements and 

plastic movements and, in accordance with the rhythm, content and 
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character of the circus number, creatively reproduce them during the 

performanceж. 

12. To possess elementary knowledge and skills of directing work. 

13. To forecast the directions, styles and forms of the performance 

of a circus acrobat. 

14. Actively promote the means of circus acrobatic number 

principles of humanism and patriotism. 

Let's give examples of the theme of the working curriculum of 

specialists on the genre of circus acrobatics [4]. 

Theme 1. Balance of the body of an acrobat (methodically practical 

lesson). 

Conditions for effective equilibration. Factors that determine the 

preservation of the equilibrium of the body and the system of bodies. 

Disclosure of the laws of conservation of equilibrium of the body. Static 

construction of the body and the system of bodies. 

Theme 2. Racks with the feet on the hands and the head of the 

lower one. 

The top in the rack legs on the bent hands of the lower, and the bottom 

sits down and lies down while doing this. The top in the rack with his feet 

on the hands of the underlying lower, and the bottom rises at the same 

time. The top in the rack with his feet on the hands of the underlying lower, 

and the bottom rolls over 360 ° while doing this. A rack of the upper legs 

on the arms and head of the lower one. Racks with the feet on the bent 

and straight hands of the lower are performed both in the recumbent and 

standing positions and can be used as a starting position for complex 

tempo elements. 

Theme 3. The action of the lower with the upright legs of the upper 

on the hands of the lower one. 
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Bottom sits down, lies down and stands up with a rack of upper legs 

on the bent lower arms. The lower one performs a 360 ° roll. Actions occur 

according to the laws of dynamic stability of the body and the system of 

bodies. 

Theme 4. Racks on the hands. 

In the hands of the underlying lower thrust in a simple and facial 

grasp. Stand with the force on the hands of the lying lower. The impetus 

from the shoulders of the lower, the upper rack on the bent lower arms. 

Rack with one hand on the head of the lower with a support. Racks on the 

hands are performed on the bent and straight hands of the lower, and also 

on the head and forehead of the lower one. These exercises are 

performed taking into account the static stability of the body and the 

system of bodies. 

Theme 5. Entrance to the shoulders and arms of the lower. 

The entrance is performed in various ways: by jumping, throwing, 

turning the lower and upper. The entrance to the shoulders of the lower 

jump. The entrance to the shoulders is a throw with the turn of the upper 

one. On the arm-throw. Throw in the hands of the lower with a turn of the 

top. On the shoulders of a throw with a turn of the bottom. Logging is a 

necessary element for performing a combination. 

Theme 6. The general basis of the movement around the imaginary 

axis of the paired Acrobats-eccentrics (methodically practical lesson). 

Here is the plane of motion (the sagittal plane is the front axis; the 

frontal plane is the sagittal axis, the longitudinal axis). Tempo exercises: 

jump from the shoulders to the arms and the lower one; Turn top 180 ° in 

the rack with your feet on the bent lower arms. Courbet on the shoulders 

of the lower one [3, p. 23]. 

Theme 7. Acrobatic jumps (by performing coups and Soaultо). 
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The jumps are performed in different directions and different in the 

motor structure. From the rack on the bent hands of the lower turn the 

upper side; Feet apart; From the couch stand; From the shoulders of the 

lower somersault back top in the grouping; From the shoulders, the hands 

of the lower somersault forward the upper. 

Theme 8. Racks of the upper acrobat on the standing lower. 

The functional duties of partners of acrobats-eccentrics on the 

formation of the stability of the system of bodies when performing a stand 

on bent and straight arms, on the head and arm. Stand on the bent and 

straight arms of the lower force and push. From the rack on the head and 

the hand of the lower one - the transition to the rack on the bent hands of 

the lower one. 

Theme 9. Technique of acrobatic jumps on the track (methodically - 

      practical lesson). 

Classification of acrobatic jumps on the track. The trend of changes 

in the technique of jumping. The main ways of evolution of the technique 

of acrobatic jumps. A technique for analyzing the phase structure of an 

acrobatic jump. Analysis of the technique of performing basic acrobatic 

jumps: coup, flush, somersault, back flip, somersault sideways, 

somersaulting, pirouette. 

Technique of acrobatic jumps on the path. The stabbing and 

rotational movements of acrobats (starting out, repelling, turning and 

landing). Phase structure of acrobatic jumps. The law of conservation of 

angular momentum. 

Theme 10. Acrobatic jumps and anonymous jumps. 

Performing jumps from different initial positions with a circle around 

the front and longitudinal axis. Landing with support and without support. 

Implementation of special exercises in order to improve the effectiveness 

of stability in the performance of jumps. 
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Characteristics of the starting positions in accordance with the 

position of the upper body while supporting the lower one. Method of 

creating a flight path and altitude (One-time effort of both partners, a 

gradual effort of the upper and lower, the force of the lower one) ways of 

regulating the trajectory and altitude of flight, the speed of rotation (by the 

progressive movements of partners with increasing efforts in the final 

phase of the throw, a powerful short throw). 

Conclusions. 

Thus, modern techniques and scenic developments of formal 

technical techniques in the genre of circus acrobatics are intertwined in 

the Kiev Academy of Variety and Circus Arts, are the latest technologies 

and are of high quality in the teaching of special disciplines of Russian 

education and art in the field of circus art. 
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The article analyzes the conceptual foundations and characteristics, 

as well as aspects in the creation and teaching of a contemporary type of 

theater actor and stage director.  

Specific features of this genre are described; the composing stages of 

the learning process are analyzed. The important aspects of the stage 

method in the training of the contemporary director-actor are specified. 

Important aspects are singled out in the teaching and use of modern 

technologies and theatrical methods of theater, variety, cinema, to achieve 

the universality of the profession of both the director and the actor. 

Key words: theatrical art, variety art, direction, acting. 

 

Formulation of the problem 

The relevance of the article is important because today it is 

important to concentrate "New stage method" in the education and 
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formation of a new type of director of the actor in the context of studying 

the discipline "Acting skills". 
The purpose of the article 

The purpose of the article is to identify an important feature in the 

conceptual formation of a new type of director-actor in contemporary 

conditions and realities. This goal determines the following tasks: 

− to give an analysis of research on this topic; 

− to determine the features of the stage method in acting today; 

− clarify the conceptual aspects in the formation of a new type of 

director-actor in theatrical and variety art [1, p. 49−54]. 

Analysis of research 

The analysis of scientific research on this issue concerned a large 

part of the stage art, where the specific type of director-actor and his 

education were not specified by a new stage method in acting. The 

scientific works are presented by A. Veselovskaya, A. Klekovkin, V. 

Meyerhold, K. Stanislavsky, E. Stanislavskaya, L. Kurbas, M. Devade. 
Statement of the main material 

Discipline "Mastery of an actor" is the leading professional discipline 

for future actors and directors. Group and individual lessons, professional 

training and rehearsals, as well as independent work. Training actor in the 

system of K. Stanislavsky, S. Gipius, M. Chekhov, L. Kurbas. From the 

first day the work simulates the situation of a real theater, and in the last 

year opens the horizon for students to create their own professional 

theater or theatrical company. 

The aim of the course is to master the acting and theatrical culture. 

The objective of the course is practical and theoretical mastery of all 

aspects of the actor's skill, namely: organic, attention, temperament, 

verbal and physical action, contact with the partner and hall, acting ethics 

and aesthetics, analysis of dramatic material, in a word, plasticity, 
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pantomime, choreography, rhythmic, To understand the theory of world 

and domestic theater, cinematography and artistic culture in general [4, p. 

149]. 

The student must professionally play in performances, freely feel 

before the movie camera, be authentic, expressive, plastic, and organic. 

Independently analyze dramatic performances, prosaic and poetic works 

identify their tasks and super missions, a cross-cutting action. 

As a result of the course, students should be able to:  

− perform roles in all genres of theatrical and variety drama and 

directing; 

− create artistic images and characters in all forms of theatrical and 

variety forms, as well as cinematographic, television and other spectacular 

works; 

− to collect and master, historical, biographical material for its role; 

− learn to work on a role, play or script; 

− be able to work with makeup, light, on different stages; 

− to master the organics of the theatrical and variety genre of 

different styles and epochs and the playwright, as well as dramatic and 

variety genres (musical, variety concert, ancient Greek tragedy, tragedies 

of English and French classics, psycho drama, social drama, modern 

social drama, vaudeville, drama of Russian and Ukrainian classics) [6, p. 

56]. 

The basic categorical apparatus and the feature of the course 

"Acting skills", consist of definitions of concepts and terms of the theatrical 

art, with which students will begin acquaintance in the course. 

Actor, theater, director, stage, ramp, backstage, make-up, theatrical, 

end-to-end action, super task, scenic conflict, gesture, plastic, scenic 

interaction, verbal action, physical impact, reincarnation, transformation, 
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transformation, intrigue, plot, style, genre, Drama, comedy, tragedy, 

realism, contemporary social drama, performance. 

The actor's work on himself. 

Verbal interaction. 

Logic of scenic action and its perspective in the proposed 

circumstances. 

A strong and effective word is a reflection of thought. Understanding 

of the actor's clear address of the language message. Verbal action, as an 

effect on the intellect, on the imagination, on the feelings. 

Actor's task. Effective analysis. 

Every action is an answer to the question "What am I doing?". 

The adaptation of the actor to the medium, and means of influence 

(physical, verbal, facial). 

Adaptation, which answer the question "How do I do?". 

The stage task is action-goal-adaptation. 

The actor's task is to build non-violent actions in the passage, scene, 

act, performance, understanding of the idea of the role, effective analysis, 

and the relationship and relationship between the hero and the 

environment. 

Super task and end-to-end action. 

The main principle is the truth of life. 

The answer to how to learn to distinguish the stage truth from lies. 

The task is the main idea, for which a representation is created. 

Over-the-top roles and performances in general. End-to-end action of the 

actor and his stage manifestations. The play is a children's fairy tale, like 

mastering a scenic conflict. 

Stage and reverse action. 

Physical impact as a consequence of internal action. Energy and 

stage gesture. 
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Training of the stage gesture as an energetic, meaningful 

interchange. The actor's energy aura and views. 

Technique of improvisation. Various techniques of improvisation as 

the foundations of modern theater. 

Interaction with the viewer. 

Techniques of contact with the auditorium. Psychological attitude 

and intrigue. The appearance of the actor in front of the viewer [7, p. 

99−114]. 

Conclusions. 

Thus, for the conceptual formation of a contemporary type of 

director-actor for working in theatrical shows and performances, variety 

and stage genres, as well as film and television, it is important to have 

practical and theoretical mastery of all aspects of acting, namely: organic, 

attention, temperament, Verbal and physical action, contact with a partner 

and a hall, acting ethics and aesthetics, analysis of dramatic material, in a 

word, plasticity, rhythm, to understand the theory of world and domestic 

theater, mime, contemporary dance, contact improvisation, acrobatics, 

stage movement and stage combat, world and domestic cinema, painting, 

architecture and artistic culture in general. 
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NEOCLASSICAL CHOREOGRAPHY IN THE CONTEXT OF CIRCUS 
GENRES: FEATURES OF DANCE AND PLASTICS IN THE CIRCUS  

PhD of Arts, Associate professor, Denys Sharykov  

Kyiv Municipal Academy of Circus and Variety, Kyiv, Ukraine 

 

In the article the principle of constructing circus representations using 

the priyom of neoclassical choreography is analyzed. The analysis of 

researches on the given problem is given. The importance of research in 

this problem is being clarified, since it is little studied. 

Specify the formal technical features of this priyom. Examples of 

circus representations are given. A comparison of visual representation of 

different genres of circus art is conducted. 

Keywords: choreography, neoclassic, circus art, scenic 

representation, circus number, circus genres, gymnastics, acrobatics, 

stage plastic artistic culture. 

 

Formulation of the problem 
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The peculiarities of the problem of using neoclassical choreographic 

techniques in the representations of circus genres are poorly known and 

quite relevant. First, the change in sociocultural processes and the 

synthesis of arts in artistic culture. Secondly, the interest of circus genres 

to new technologies and forms of representation of other types of plastic 

arts. 

The purpose of the article is to determine the scenic methods of 

constructing a circus representation using neoclassical choreography. 

This goal puts such tasks: 

− to give an analysis of research in this field; 

− to determine the formal and technical and stylistic features of 

neoclassical choreography in artistic culture; 

− to specify how the direction of the circus representation is 

constructed and in what proportion neoclassical ballet techniques can be 

used there; 

− give examples of circus representations built on neoclassical 

choreographic principles. 

Analysis of research 

The analysis of scientific research on this problem is practically 

absent. There are some works on circus art and choreography, but 

unfortunately none of the Ukrainian and foreign art critics studied the 

problem of choreography in directing circus representation, in general, as 

well as neoclassical techniques in particular [2]. 

Scientific researches on the problems of circus art, its features, 

genres, history are represented by Capitoline Dementieva, Vladislav 

Kornienko, Marina Malykhina, Alexander Babinsky, Maxim Golovchenko 

[3], Eugenie Pakhalovich, Artem Galai, Alexandra Soboleva. 
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Scientific research on the problems of choreographic art and ballet, 

in particular about neoclassicism, is represented by Michel Marcel, Natalia 

Man’kovskaya, Alexander Chepalov, Denys Sharykov. 

A special place in scientific publications on circus art would like to 

highlight the work of Capitoline Dementieva – about the psychology of 

circus artists, circus genres as such, about the psychological perception of 

circus genres in the audience. 

Marina Malykhina summarized and very thoroughly analysed the 

history of circus art of the early twentieth century, as well as highlighted 

the features of theory and practice in circus art, the importance of acting in 

the work of circus performers [7, p. 10–15]. 

I would like to note the unique research work of the masters of the 

Kyiv Municipal Academy of Variety and Circus Arts. 

Yevgeniy Pakhalovich touched upon the problems of applying 

mathematical analysis in the teaching of juggling.  

Maxim Golovchenko touched on the aspects of the symphony of 

juggling and musical accompaniment, as well as genre-stylistic and 

aesthetic characteristics of the circus stage number. 

Master Artem Galai first touched on the problem of contact juggling 

and its specific features and scenic representation. Master Alexander 

Sobolevaа, for the first time, touched upon the theory, history and scenic 

practice of juggling with hula hoops.  

Statement of the main material 

Thus, what is architectonic neoclassical ballet work − ballet, 

choreographic miniature. The first, mandatory orientation to the aesthetic 

ideal, namely, the beauty of visual representation for all the complexity of 

the plot and the author's design. 

The second, the symphony of music and dance, complete 

submission to the musical accompaniment of the choreographic 
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vocabulary. Dance is the visualization of music, or rather the principle of 

dance symphony. 

Third, all the expressive and formal technical means, in this instance 

of dance, are passing, with very high technical performance. 

Fourth, the simplicity in the performer's suit, the use of lighting 

devices during the presentation, which creates an additional abstract-

associative effect [8, p. 34–39]. 

We will give an example of manifestations of neoclassical forms in 

circus genres, on the stage representation in circus (aerial) gymnastics – 

hoop (duet). Director-producer – Tamara Grinje, performers graduate 

students of the Kiev Municipal Academy of Variety and Circus Art – 

Yevgeniy and Alina Shabala. The stage number is called "Mars and 

Venus". Features of the stage number: the ancient theme of the 

relationship between Mars and Venus is taken. Choreographic vocabulary 

and stage plasticity accurately illustrates neoclassical ballet techniques – 

passing movements, virtuosity of performance in the translations of hands, 

arabesques, inflections of the body, as well as absolute dance symphony, 

movements like illustrate music. 

It is also important to note that all the formal technical and 

expressive means of the stage number are represented at a very high 

virtuosity level. Aerial tricks and support without special insurance are 

performed with great skill. 

The beginning and the end of the circus number have an exact and 

logical construction. The direction of the numbers is a harmonic synthesis 

of musical accompaniment, ballet technique and pantomime, scenic 

plastics, acrobatics, as well as artistic design – costume, light artistic 

decision. 

There is an emphasis on the accuracy of the technical elements of 

the circus numbers and their combination with artistic design and music. In 
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a certain piece of music and with certain acrobatic movements, the color 

of the light decoration on the manage quickly changes, which creates a 

certain emotional impact on the viewer. 

Also important, in the circus room there are clear relationships of 

performers in their joint work. The character of the personages and their 

communication with each other are very accurately conveyed. The 

character and type of Mars are clearly distinguished and shown – strong, 

strong-willed, warlike, noble. Venus opposite – a gentle, loving, restraining 

impulse of his partner. 

This joint duet complements each other. It is very important, also, 

that this circus number is worked without insurance almost under the 

dome of the circus, at a sufficiently high altitude. 
Conclusions. 

Thus, having considered the features of manifestations of 

neoclassicism in circus genres, one can single out the following aspects: 

obligatory symphony of music, with expressive and formal technical 

means of scenic representation; 

Appeal to the ancient theme, the ideal as an opposition to the low 

and vicious, as well as compulsory aestheticism. 
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GENESIS OF MODERN DANCE: HISTORY, FEATURES AND 

REPRESENTATIVES  
Lyudmila Yunanova  
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The article analyzes the genesis of modern dance, specifies the 

features of the style of modern dance, and specifies the specific 

characteristics of modern dance. Specific features of modern dance as a 

ballet style of the twentieth century are described. The characteristics of 

the representatives of modern dance. Their aesthetic vision of a new ballet 

is indicated. 

Key words: modern dance, choreographic style, modern ballet, 

forms and techniques of dance, contemporary dance. 

 

Formulation of the problem 

The problems of the article are connected first and foremost with the 

clarification of the principles and stylistic features of modern dance and 

modern ballet, since it is not always the practical and formal technical 

aspects of this style that scientists disclose fully and touch upon an 

integrated approach to study and research. 
The purpose of the article 

 Identify the features of modern dance and its representation in 

modern ballet. This goal defines the following tasks: 

– to analyze scientific research on this issue; 

– to determine the historical process of modern dance and ballet; 

– indicate specific features of the formal technical and stylistic 

characteristics of modern dance and ballet. 

Analysis of research 
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Scientific research in this field is represented in art criticism by the 

works of Mikhail Fokin, Agnes de Mille, George Balanchine, Alexander 

Chepalov, Michel Marcel, Denis Sharikov, Marina Pogrebnyak, Daria 

Bernadskaya, and Alexander Plahotniuc. 

The works was primarily concerned with the innovations of modern 

dance in contemporary choreographic culture. Also, these scientific works 

dealt exclusively with the representatives of modern dance and the 

author's school and the stylistic innovations that they applied in the art of 

ballet. 
Statement of the main material 

Common to the representatives of modern dance, no matter what 

technique they belonged to and at what time they proclaimed their 

aesthetic programs, there was a desire to create a new choreography that 

would correspond, in their opinion, to the spiritual needs of a man of the 

20th century. The main principles of this program were the rejection of 

canons, the embodiment of new themes and plots by original dance-

plastic means. In an effort to completely independent of traditions, 

representatives of modern dance eventually adopted separate techniques, 

in the confrontation with which a new style was born. So, attempts to 

resolutely and completely depart from traditional ballet forms in practice 

have not succeeded in everything. We will not widely cover the work of all 

representatives of modern dance, we will analyze only the creativity of 

those who singled out new forms and synthesized from them a certain 

choreographic style. 

The main source of inspiration for American masters of modern 

dance was the folklore and stylization of the dance of prescription – Egypt, 

Persia, India, Greece. Folk dances – Indians, Negro slaves, Hispanics and 

music were transferred directly from plantations to bars, minstrel shows, 

dance halls and musicals, where in the last quarter of the 19th century, 
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various forms of professional choreography have spread. The connection 

with the folklore of the ethnics inhabiting the United States (especially the 

Negroes and Indians), determined the basic stylistic features of the 

vocabulary, turned out to be mainly in the movements of the corps [3, p. 

128–137]. 

In addition to the slopes and bends, the mobility of the shoulders, 

strong and expressive movements of the hands, gymnastic exercises, 

games and non-palatal pantomime, the American modern dance used 

various torso pulses, ejecting and rotational movements of the hips. It is 

characterized by a more multidimensional structure, a complex curvilinear 

figure. There were disagreements in the approach to music: the 

determining factor was the figurative and rhythmic score of the dance 

created by the choreographer. 

Special for the American dance modernity was that it attracted 

people with an already existing worldview. All American choreographers 

considered themselves followers of A. Duncan, but none of them had 

direct contact with the dancer, because her main activity is mainly 

connected with Europe. Directly influenced the formation of modern dance 

in the US, American dancers – Ruth Saint-Denis and Ted Shawn. 

Most fully realized the features of the style and technique of modern 

dance in his choreographic work student "Denishoun" Martha Graham. 

American dancer, teacher and choreographer. Her influence on the 

development of modern dance was as important as Isadora Duncan. Her 

work was significantly influenced by the composer Lester Horst, who 

introduced Graham from the expressionist dance Marie Wigman, which 

allowed her to free herself from the stylization and exoticism inherited from 

Saint-Denis. 

In the dance, Graham sought to express the state of mind, her 

plasticity was largely borrowed from the German Expressionists. In the 30-



Paradigm of knowledge № 3(23), 2017 
 

 147 

40's. Graham became interested in the national culture of America: during 

this period, performances on Indian themes were performed ("The 

Primitive Mysteries", (1931), and "Repentant", 1940), the incarnating 

images and traditions of the discoverers of North America ("American 

Provincials", "Spring in the Apalatsky Mountains", (1944). They expressed 

the desire to recreate the features of the American character, to show the 

person of the period of the settlement of America. All these works were 

symbolic and epic. 

Graham sought to create a dramatically saturated dance language to 

convey the full range of human experiences. Graham exposed the 

physical efforts that were so carefully concealed in classical dance. For 

each part of the body, she found positions, few of them are inherent in 

those that contradict the established norms. Her characters danced sitting, 

lying, on their knees, they fell, jumped up, their movements were 

deliberately broken, sometimes impetuous, sometimes viscous. Together 

with the sculptor Isamu Noguchi, who designed most of her productions, 

Graham introduced many innovations in the design of the plays that later 

became accustomed to modern dance: moving scenery, symbolic props, a 

new suit (long dark clothes of free cut instead of traditional folk costumes 

and Leotard swimsuit, Which became a rehearsal uniform for dancers of 

the classical school and modern dance). 

She staged choreographic dramas and tragedies on ancient and 

biblical subjects, in which, in a symbolic and allegorical way, the problems 

urgent for the modern man were activated. Her productions were 

characterized by subtle psychologism in the disclosure of images, the 

complicated metaphorical dance performance. 

Graham considered dance to be one of the means of self-

awareness, capable of revealing subconscious, most intimate emotions. In 

the very architectonics of dance she represented the motives of human 
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behavior. However, the gesture of the dancer was neither a realistic 

reflection of the state of mind – movements metaphorical and 

hyperbolized. In her search for a choreographer and teacher, Graham 

constantly developed new spatial and dynamic gesture possibilities. She 

introduced the technique – contraction & release [2, p. 195]. 

Doris Humphrey, an American actress, choreographer, educator and 

theorist of dance, whose worldview was influenced by the art of the East 

and the multinational folklore of the United States. In 1928, Humphrey, 

together with Charles Weidman, established a school and troupe in New 

York, where she staged performances until 1945. When she ceased her 

executive activity. Humphrey's statements, as a rule, violated 

psychological and socio-ethical problems: "Run, Little Babes" on the 

material of Negro musical folklore, "Investigation" (1944). And "Lament for 

Ignacio Sanchez Mejia’s" (1945). 

Humphrey was the first in the US to begin teaching the dance 

composition, moving away from abstract dance vocabulary and illustrative 

pantomime. She, expanding the limits of the small choreographic forms 

that prevailed at that time in modern dance, made a significant 

contribution to his theory. Humphrey enriched the modern dance with a 

smooth gesture, the technique of light and fast foot movements, body 

movements, falls and rises from the floor. She created a theory according 

to which all body movements are different phases and variations of the 

two main points – suspend recovery. They have an amplitude of 

oscillations between the real estate equilibrium (vertical position) and a 

high degree of its violation, when the body is completely under the force of 

gravity (horizontal position). Despite this, Humphrey developed together 

with Weidman the technique of analyzing the compositional, rhythmic and 

layer-dynamic structure of the dance, which she laid out in her books. As a 

leading teacher, Humphrey sought to develop the artistic personality of the 
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dancer in such a way that everyone developed their own form of dance [2, 

p. 137–143]. 

In the 50 years of the twentieth century, Modern Dance became an 

academic discipline in many US educational institutions. The 

choreographers began using classical dance as the basis of the exercise, 

using in their productions elements of his vocabulary and technique. The 

most famous representative of this period is Mex-Cana Jose Limon [4, p. 

56]. 

Choreography of Lemon is a complex synthesis of American modern 

dance and Spanish-Mexican traditional art, it is characterized by sharp 

contrasts of lyrical and dramatic beginnings. Many productions are epic 

and monumental, the characters are depicted in moments of the greatest 

mental stress, when their actions are guided by the subconscious. The 

works of Limon "Pavan Moor" (1949), "Emperor Jones" Villa Lobos (1956), 

"Dances for Isadora" to the music of F. Chopin (1971) became widely 

known. The idea of a choreographic performance without musical 

accompaniment was most fully realized in "unsung "(1970) and" Carlots 

"(1972) .The modern dances in his productions often acquired a national 

color, due to the influence of Mexican and Indian art, especially his 

attention was drawn to the male dance in which he produced a vigorous, 

athletic style [5, p. 126]. 

Conclusions. 

Characteristic features of modern style, author's dance techniques 

and ballet innovations – compression and expansion, ups and downs, 

expressive movements, spiral and spinning rotations; The presence in the 

ballet of deep psychological experiences, the demonstration of technical 

efforts in dance vocabulary, the combination of dramatic and abstract 

(pilotless) genre in ballet, the use of mobile scenery, ornamentation, 

women's dresses of loose cut with closed sleeves and a long skirt, 
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metamorphosis with Tissues, abstract experiments with sound and 

movement. 
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VI. PHILOLOGICAL SCIENCES 
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У статті проаналізовано якісний склад лексико-семантичної 

групи «смерть, умирати» у «Словарі української мови» 

Б. Д. Грінченка з метою уточнення функціональної різниці одиниць 

цієї ЛСГ на хронологічному зрізі другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст. Пояснено складні випадки розвитку семантики шляхом 

звернення до методу типологічних паралелей методу 

пояснювальної трансформації семантики. Результати 

спостереження верифіковані використанням етимологічних студій 

для застосування в дослідженнях з історичної діалектної 

лексикології. 

Ключові слова: лексика, діалект, структура, семантика, 

етимологія, ареал. 

I.V. Zhyhora  The composition of the lexical-semantic group “death, to 

die” in the «Dictionary of the Ukrainian Language» by B.D. Grinchenko / 

Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, 

Ukraine, Kropyvnyckiy. 

The paper deals the quantitative composition of the lexical-semantic 

group «death» by B.D. Grinchenko’s «Dictionary of Ukrainian Language», 

a number of clarifications is proposed, regarding to the functional 

difference of the units of this lexical-semantic group in the period of the 
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second half of the 19th and the beginning of the 20th centuries. The 

complex cases of the development of semantics are explained by referring 

to the method of typological parallels and the method of explanatory 

transformation of semantics. The results of the observations are verified 

by using etymological studies for the research of historical dialectal 

lexicology. 

Key words: lexica, dialect, structure, semantics, etymology, areal. 

 

Вступ. «Словарь української мови» (далі – «Словник») 

Б. Д. Грінченка й досі зберігає своє значення як цінний документ з 

історії та діалектології української мови, «як скарбниця національної 

української мови ХІХ ст. у цілому» [1, с. ХІ]. Для сучасної славістики, 

яка вивчає не тільки історію літературної мови, але й динаміку її 

діалектів у їхніх історичних зв’язках, актуальною лишається ареальна 

атрибуція і семантика лексем, збережених у цій праці Б. Д. Грінченка. 

Географія сучасних діалектних явищ з об’єктивних історичних причин 

часто не збігається з її ареалом, наприклад, сторічної давнини, тому 

такі лексикографічні праці, як згаданий словник, дають можливість 

простежити звуження/розширення території функціонування явищ чи 

загалом їхнього зникнення. Семантика діалектних одиниць теж має 

свою динаміку: через соціально-демографічні причини говірки дедалі 

все більше зазнають впливу міського (розмовного і літературного) 

мовлення, що стає причиною втрати не тільки значної кількості 

архаїзмів, що вживалися в мовленні попереднього покоління, а й 

великої кількості архаїчних значень досі вживаних лексем.  

Cтаття має на меті показати відбиття уявлень про смерть у мовній 

свідомості українського народу другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

коли в мові спілкування на теми сакрального і в тексті традиційних 

обрядів (зокрема, поховального) ще активно вживалася народна 
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лексика і фразеологія, що нині вийшла з ужитку загалом чи була 

усунута на периферію українського літературного і діалектного 

слововживання. Важливим завданням є пояснення складних випадків 

розвитку семантики шляхом звернення до типологічних паралелей і 

постулатів етимологічних досліджень. 

Найбільш уразливою категорією слів виявляється лексика, 

пов’язана із традиційними народними заняттями, традиційним 

сільським господарюванням і духовною культурою, які не витримують 

випробування часом: технічний прогрес витіснив застарілу техніку 

виробництва, а вікові обрядові традиції поступово втрачають свій 

первісний смисл і надалі забуваються. Таким чином дезактуалізується 

цілий комплекс архаїчних реалій із матеріального та духовного 

надбання народу, і одночасно втрачається певна кількість слів для 

їхнього позначення. 

Щодо словника Б.Д. Грінченка можна говорити про перший 

ґрунтовний досвід своєрідної кодифікації українського вокабулярію, 

оскільки в ньому простежуються тенденції до певної регламентації 

української мови. Аналіз змісту дефініцій «Словника» показує, що 

автор орієнтувався передусім на народну мову, «а з діалектного боку 

– в першу чергу на південно-східне наріччя, а за наявності 

фонетичних, морфологічних варіантів слова, словотвірних або 

лексичних синонімів – на поширенішу одиницю» [1, с. ІХ]. 

Б.Д. Грінченко увів у свій словник «слова з багатьох говорів 

(найширше – південно-східних, меншою мірою – північних і південно-

західних)» [2, с. 77]. 

Посиленої уваги потребує унікальний ілюстративний матеріал 

словника. Зокрема, особливий інтерес для нас становить склад 

лексико-семантичної групи «смерть, умирати», яка репрезентує 

спеціальну лексику поховального обряду. Фонетичний бік лексики 
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зазначеної ЛСГ засвідчує живі для певного синхронного зрізу (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.) риси слов’янських назв процесу 

вмирання, смерті, властивих різним ареалам українського мовлення. 

Це ілюструється списком джерел, які автор використовував під час 

складання словника: кожне з них містить лексику певної групи 

українських говорів, пор.: «Сказки, пословицы и т. д., записанные в 

Екатеринославской и Харьковской губ. И.И. Манжурою» – степові 

говори; «Кобзар» Тараса Шевченка – південно-східні говори; 

«Основа»: южноруссский литературно-ученый вестник» – 

східноукраїнський варіант літературної мови; «Українські приказки, 

прислів’я і таке інше» у збірнику О.В. Марковича – зразки діалектного 

мовлення різних територій; «Оповідання з народних уст» Ганни 

Барвінок – північні (поліські) говори; «Этнографические материалы, 

собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях 

Б.Д. Гринченко» – східнополіські говори північного наріччя; «Труды 

этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, 

снаряженной И.Р. Географическим Обществом. Юго-западный отдел 

«Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П. Чубинским» – 

подільські говори південно-західного наріччя; «Галицько-руські 

народні легенди» Володимира Гнатюка – карпатська група говорів 

південно-західного наріччя; «Малорусько-німецький словар» 

Е. Желехівського й С. Недільского – карпатська група говорів 

південно-західного наріччя; Повія. Роман в трьох частинах І. Мирного 

– подільські говори (1883, 1884); «Матеріали до українсько-руської 

етнології» за редакцією Хв. Вовка – карпатська група говорів 

південно-західного наріччя; словники діалектної лексики говірок 

карпатського ареалу І. Верхратського, видання, де представлений 

вокабулярій карпатських говірок та ін. Для зручності у тексті 

подається скорочення, коли йдеться про лексику, запозичену з 
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українських перекладів конфесійної літератури. 

Аналіз матеріалу словникових статей засвідчує певні труднощі 

виявлення системних відношень у лексиці, які зумовлюються 

численністю та відкритістю словника, неоднаковою кількісною 

розподіленістю лексичних одиниць за різноманітними 

множинностями, у багатьох випадках нечіткістю меж між окремими 

лексичними множинностями, що найчастіше зумовлено полісемією, 

безпосередньою зверненістю лексики до реального життя, до 

реальних позамовних ситуацій. Пор. думку Е. В. Кузнєцової про те, що 

«лексико-семантичні групи слів не становлять чітко розмежованих 

класів лексичних одиниць. Це такі об’єднання слів, які накладаються 

одне на одне, взаємно проникають одне в одне, «перетинаються» 

одне з одним. І це не дає підстав для сумнівів у системності характеру 

лексики. Суттєвою ознакою системності лексики і є цей особливий 

спосіб існування і взаємодії основних парадигматичних угруповань 

слів» [3, с. 7]. Ця теза добре ілюструє складність окреслення (у 

нашому випадку) фактичного складу ЛСГ «смерть умирати» у 

«Словнику». 

Для розв’язання проблеми відбору одиниць до ЛСГ «смерть, 

умирати» у змісті «Словника» Б.Д. Грінченка необхідно об’єднати їх 

спільною семантичною ознакою. Зокрема, до цієї ЛСГ зараховуємо 

слова, що мають домінантну сему ‘природнє припинення життя 

істоти’ або ‘загибель істоти’. Інваріантна ознака всього корпусу 

слів зі значеннями ‘смерть’, ‘умирати’ представлена ідентифікатором 

‘переставати жити, існувати’, який має значення ‘гинути, 

закінчуватися, зникати, пропадати, проходити’ [4, с. 1348, 1505]. 

Оскільки певна група аналізованих лексем набуває відповідного 

значення лише у складі усталених словосполучень формульного 

характеру (поза їхніми межами воно відсутнє), у подібних випадках 
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дослідницька процедура зумовила залучення повних синтаксичних 

конструкцій, поданих Б.Д. Грінченком як ілюстрації вжитку слів. Саме 

так, бо такі слова виявляють свій семантичний клас лише в реченнях-

мікротекстах. 

Повна й точна кваліфікація ЛСГ передбачає пошук категорійно-

лексичних сем, що об’єднують лексеми в один семантичний клас. Ці 

значення зовні не помітні на відміну від граматичних (грамем), які так 

чи так відбиті в морфологічній будові слова. У зв’язку з цим 

особливого значення набуває інтуїція дослідника, яка дає змогу 

усвідомлення наявності певних сем у значеннях деяких слів. 

«Утворені асоціативним мисленням лексичні групи, – зазначає 

Ф. де Сосюр, – об’єднують не просто слова, які мають між собою 

щось спільне, – розум схоплює також і характер відношень, що їх 

пов’язують у кожному випадку, і створює тим самим стільки 

асоціативних рядів, скільки існує різних відношень» [5, с. 159–160]. 

2. Дієслова й іменники на позначення процесу вмирання, 
смерті. Чимало слів, пов’язаних із обрядом поховання, що внесено до 

реєстру словника, мають елементи гніздування. Це поширюється на 

всі деривати, утворені за допомогою продуктивних префіксів та 

суфіксів і мають формально зумовлену семантичну будову. У 

словнику, хоч і неповно, представлено ряд похідних регулярного 

творення: іменники (смéртонька, смертýшки), прикметники 

(смéртний, смéртній, смертéльний, смертянúй, присмéртний), 

прислівники (смéртно, усмéрть) і под. на позначення летальної дії. 

2.1. Похідні з коренем мер-/мор-/мир-/мір-, -смерт-. У «Словнику» 

знаходимо довгий ряд синонімів для номінації смерті, вмирання. 

Найуживаніші з них це назви, що безпосередньо вказують на 

припинення життєдіяльності, загибель людини, а саме – одиниці з 

коренем -мер-, що сягає псл. *mer-/*mor-. Це клас похідних, які мають 
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найменш деталізоване значення через те, що семантика твірної 

основи лише називає смерть, умирання, проте не вказує на її 

характер, який конкретизується аналітично, тобто шляхом уведення 

додаткових лексичних елементів. Етимологізуючи утворення від 

індоєвропейського кореня *mer-/*mor-, В’яч. Вс. Іванов пов’язує його 

давнє летальне значення зі ‘зникати’, що свідчить про його 

евфемістичний характер [6], хоча в запропонованому в дослідженні 

Т. В. Гамкрелідзе і В’яч. Вс. Іванова і.-є. мікротексті *so- mt[h]i-m mer-

/m- ‘вмерти своєю смертю’ (тобто ‘природною смертю’) [7, с. 830] ця 

лексема вжита як констатація смерті власне як фізичного стану, 

явища, тому його семантика не деталізована і, відповідно, абсолютно 

нейтральна. Цей погляд на етимологію і.-є. *mer- ‘вмирати’ як 

‘зникати’ В’яч. Вс. Іванов розвиває в іншій праці, де він для 

підтвердження свого припущення наводить хетське дієслово mer- 

‘зникати’, яке зберігає індоєвропейську семантичну архаїку, тобто 

твірне для ‘вмирати’ значення. Важливо, що хетські ритуальні тексти, 

присвячені поховальному обряду, оперують цим mer- ‘зникати’ 

евфемістично саме як ‘умирати’ [8, с. 261]. 

Натомість, у сучасних слов’янських мовах маємо прямо 

протилежну (не пом’якшену, а швидше – нейтральну з огляду на дещо 

згладжений негативний асоціативний ряд) ситуацію: похідні із цим 

коренем, будучи основним класом слів-носіїв відповідної ідеї, уже не 

сприймаються як евфемістичні. Для непрямої назви смерті 

використовуються одиниці інших словотвірно-етимологічних гнізд, а 

також цілі парафрази (пор. піти з життя, піти у далекі засвіти, 

упокоїтися навіки, перенестися у Божу вічність, у Божі засвіти, 

сплющити очі навіки та ін.) [9, с. 180]. Подібна ситуація, коли назви 

вмирання поділяються на табуйовані (*mer-/*mor-) і евфемістичні 

(решта синонімів), почала складатися уже в добу самостійного 
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існування найдавніших індоєвропейських мов (пор., напр., [7]). 

Зберігається вона й в лексико-семантичній системі української мови. 

Отже, наведемо деривати з коренем *mer-/*mor- (у його аблаутних 

варіантах): 

Мéрло ‘мертво’, мертвúти ‘умертвляти’ (слобожанські, частково 

степові говори: Смерть три годи мертвила саме середніх людей 

[10, с. 419]), вúмерти ‘вимирати’, вимірáти, вúмерти ‘вимирати, 

вимерти, перемерти’ (пд.-сх.: Кругом його мов вимерли люде [11, 

с. 170]), відмірáти ‘вмирати, вмерти, перемерти, перемирати’ (сер.-

поліськ.: Більш як двісті чоловіка сього року відмерло в нашій 

волості [11, с. 220]), змірáти ‘вмирати, вимирати, вимерти’ (полт. 

Люде змірають [10, с. 166]), мерýщий ‘який вмирає’ (слобожанські, 

частково степові говори: Бджоли (сняться)… проти мерущого [10, 

с. 419]), мéрти ‘вмирати, мерти’ (поліськ.: У Горбоносихи мерли діти 

[10, с. 419]), омертвíти ‘змертвіти’ (слобожанські, частково степові 

говори: Як вистрелили, дак він і омертвів [12, с. 53]), перемірáти 

‘вмирати’ (полт.: Хто перебірає, той голодом перемірає [12, с. 127]), 

підмéрти ‘перемерти’ (слобожанські, частково степові говори: Люду 

підмерло багато [12, с. 171]), повимірáти ‘вимерти, перемерти’ (пд.-

сх.: Вже повимірали тії люде, мої свідки [12, с. 214]), помертвíти 

‘змертвіти’, помéрти ‘вмерти, померти’ (поділ.: Як помру, а ти будеш 

жива, прийди, подивися, де моя могила [12, с. 294]), помéртися 

‘померти’ (поділ.: Да як же моя головонька помреться, до тоді тобі 

все гуляння минеться [12, с. 295]), помéр ‘смерть’ (поліськ. лише у 

виразі на помéр душі ‘до смерті’: Як нездужаєш…тоді ніхто тебе не 

бачить; а як помер душі, дак назбігаються [12, с. 294]), помірáння 

‘вмирання, смерть’ (півн.: Оце тобі, мій синочку, та усе твоє 

догоряння, а за те ж тобі, мій синочку, та таке ж твоє помірання 

[12, с. 297]), помірáти ‘вмирати’ (поділ.: Ой прощай, світе ясний, 
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прекрасний, тяжко на тобі жити; а тяжче, важче молоденькій не 

нажившись помірати [12, с. 297]), умерлúни ‘акт смерті й сполучені з 

ним обряди’ (півн.: А що похорон, хрестини, вмерлини, то я (дяк) 

одправлю [13, с. 337]), умертвúти ‘умертвити’ (півн.: Ходив (упир) у 

село вмертвив парубка одного і дівку [13, с. 337]), умéрти ‘вмирати’, 

умéртися, умрéться ‘вмерти’ (полт.: Умреться, так все минеться 

[13, с. 337]), умірáти, умерти ‘вмирати, вмерти’ (полт.: Коли вмірати, 

то вмірати, – то все треба день стеряти [13, с. 338]), умірýщий 

‘який вмирає’ (полт. Не на вмірущого! = Не передвіщає смерті кому-

небудь [13, с. 338]), умірáчка ‘мор серед людей, смерть’ 

(слобожанські, частково степові говори: [13, с. 338]), посмертúти 

‘умертвити (багатьох)’ (карп.: Людей посмертила для лакомства 

грошей [12, с. 364]), присмéртний ‘який вмирає’ (сх.-поліськ.: На 

панщину не пішов: «в мене жінка присмертна», – од прохався тим 

[12, с. 439]), смертéльний ‘смертний’ (зх.-поліськ.: Лежить на 

смертельній постелі [13, с. 156]), смéртний ‘смертельний’ (сер.-

наддніпр.: Шаблями, пистолями смертнії рани дарували [13, с. 156]), 

смéртний ‘який стосується смерті’ (сх.-поліськ.: Там смертня тінь, 

не поряд, руйнування [13, с. 156]), смéртно ‘смертельно’ (сх.-поліськ.: 

Біла смертно [13, с. 157]), смéртонька – зм. до ‘смерть’, смертýшки 

‘смерть’, (полт.) смерть ‘смерть’ [13, с. 157], (сх.-поліськ.: Смерть 

мене постигає саму [13, с. 157]), смертянúй ‘смертоносний’ (сх.-

поліськ.: Смертяний бій [13, с. 157]), усмéрть ‘до смерті’ (сер.-

наддніпр.: Того заїла всмерть, другого обідрала [13, с. 157]). 

2.2. Похідні з коренем кон-/кін-. У «Словнику» трапляються 

позначення смерті, які не називають її прямо, а лише вказують на 

закінчення життєвого шляху. Такі утворення мають табуїстичну 

природу, тобто вони породжені бажанням уникнути прямої назви 

смерті через сакральні причини, а пізніше – просто через забобони. 
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Це назви, утворені від кореня кон-/кін- (псл. *konati ‘вмирати’ < *konъ 

‘кінець’) [14 (2: с. 547)]. Для номінації процесу агонії в словникових 

статях подано номінативні одиниці, які репрезентують певну дію чи 

стан людини, що вмирає. Пор.: вúконати ‘вимерти, перемерти’ (півн.: 

Щоб нашу вороги виконали до ноги [11, с. 164]), кінчáтися ‘вмирати, 

вмерти’ [10, с. 245], конáти ‘вмирати, кінчатися, відходити’ (сх.-

поліськ.: Уже твоя, козаченьку, дівчина конає [10, с. 277]), поконáти 

‘вмерти, померти’ (полт.: Дай Боже і поконать по правді [12, с. 274]), 

скінчúтися ‘сконати’, сконáти ‘сконати, вмерти’ (наддністр.: Гриць 

сконав, нім когут запіє [13, с. 135]), кінéць ‘кінець життя’ 

(слобожанські говори: Оце вже кінець мого віку [10, с. 244]), конáння 

‘агонія, вмирання’, конáнійко – зм. до конáння (карп.: [10, с. 277]), 

кончина ‘смерть’ (сх.-поліськ.: Ідіть, діти, кланяйтесь батькові, бо 

недалеко його кончина [10, с. 279]), скін, скóну ‘кончина, смерть’ [13, 

с. 135]. 

2.3. Похідні з коренем дох-/дух-/дих-. У «Словнику» зафіксовано 

назви смерті з коренем дох-/дух-/дих-, значення якого збігається зі 

смисловим обсягом рефлексів псл. *jьzdъxnǫti, букв. ‘видихнути 

(повітря, умираючи)’, *jьzdyxati ‘видихати; робити останній видих’ [14 

(2: с. 116)]. Подібні позначення відбивають ідею вірування в існування 

душі. Отже, пор.: дух ‘умерти’ (пд.-сх.: Глянула, усміхнулась, – та й 

духу не стало [11, с. 459]), сóдухи вживається в знач. ‘смерть, кінець’ 

(сх.-поліськ.: Да ти ж мене й не брязнеш так об землю, щоб тут 

мені й содухи [13, с. 164]). Сюди ж фонетичні варіанти на зразок 

зітхáти (духа) ‘испустить дух’ («Святе письмо Нового завіту»: Се 

промовивши, зітхнув духа), зіхáти, зіхнýти ‘т. с.’ [10, с. 155]. 

Називання смерті можуть містити згрубілий опис фізичної смерті: 

вúздихати ‘здохнути’ [11, с. 144], здихáти ‘здихати’ (пд.-сх.: Ой як би 

то сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли 
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[11, с. 160]). Такі форми засвідчують стилістичне зниження від 

питомого високого ‘вмирати/вмерти, випускаючи/тивши останній 

подих’, що передбачає шану до померлого, до негативного, 

зневажливого ‘вмерти’, яке не містить вказівки на співчуття. 

2.4. Похідні з іншими коренями. Дія табу та евфемізації 

спричинила виникнення цілого синонімічного ряду позначень смерті, 

семантика яких, на відміну, напр., від утворень із коренями кон-/кін- і 

дух-/дих/тх-, містить образний компонент, що нині майже не 

простежується в попередньо розглянутих слів. Ідеться про лексику з 

дієслівними (*gas-, *leg-/*lęg-, *min-, *koj-/*či-, *tix-, *xod-, *i(ti), *vod-, 

*klęk-, *pręg-, *vьrt-, *krǫt-) та іменними (*derv-, *dǫb-) коренями, чиє 

значення – результат її переносного вжитку, пор.: загасáти (перен.) 

‘припинятися (про життя)’ (степові говори: Загаснув рід [10, с. 25], 

лягтú (тільк у док. виді) ‘померти’ (зх.-поліськ.: Робила цілий вік 

панам, та мабіть ляжу як кістка гола [10, с. 390]), минáтися 

‘вмирати, вмерти’ (буков.: Минаюся з болю [10, с. 426]), спокоїтися 

‘заспокоїтися’ і ‘померти’ (поліськ.: Я звинулась до попа хрестити, аж 

уже спокоїлась дитина [13, с. 183]), стúшитися ‘затихнути’ і ‘спочити’ 

(полт.: Навіки стишилась [13, с. 205]). 

Частина цих слів указує власне не на смерть, а на розтягнутий у 

часі процес умирання (фактично – «згасання»), пор.: згасáти, 

минáтися, а також відхóдити ‘вмирати, вмерти, відходити, відійти’ 

(півн.: Твоя душечка одійшла з твоїм поглядом [11, с. 233]), пор. і 

відому пару доконаного виду відійти (в інший світ) ‘вмерти’. Беручи 

до уваги те, що минáти – це ареально обмежена лексична інновація 

щодо *минáтиси ‘минатися, помирати, гинути’ [14 (3: с. 462)], можна 

припустити порівняно пізній характер значення ‘вмирати’, і до цього 

нібито спонукає відсутність «летального» значення у решти 

східнослов’янських слів. Однак рефлекси первісної (нестягненої) 
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форми *минáтиси засвідчують потенційно архаїчний значеннєвий 

зсув на зразок ‘закінчуватися, витрачатися, витікати  умирати’. 

Похідні від кореня ход- репрезентують тему шляху, подорожі в 

потойбічний світ (пор., напр., [15, с. 69]), відбиваючи язичницький 

світогляд, чим ця група дериватів відрізняється від аналогів із 

коренями гас-, мин-. Частина позначає результат протікання процесу: 

лягтú, стúшитися, спокоїтися (пор. і спільнокореневе покійник 

‘мрець’), що ніби згладжують семантику вмирання, і це – очікуване 

явище при вжитку евфемізмів. 

Цікавим із погляду типології семантичного розвитку видається 

співвідношення укр. згасати ‘гаснути’  ‘вмирати’ із авест. nasyeiti 

‘вмирає’  ‘зникає’, а також д.-інд. náśyati ‘вмирає’ і ‘зникає’, тох. А 

näk- ‘гинути’ і ‘зникати’ [7, с. 822]. Щоправда, однакова кореляція 

семем в обох випадках має різний вектор: якщо у слов’янській лексемі 

‘вмирати’ – це вторинне образне переосмислення первісного ‘гаснути’ 

як ‘зникати’, то в решті прикладів питомим є ‘вмирати’, а ‘зникати’ – 

його конверсія, що, можливо, постало як результат семантико-

стилістичного «пом’якшення» значення всієї групи спільнокореневих 

слів у ритуальних текстах. 

Для дієслів на зразок конати, згасати, що показують процес 

умирання, можна навести аналогію з тюркських мов, яка попри свою 

віддаленість все-таки вдало віддзеркалює однакове сприйняття 

смерті слов’янами і тюрками як повільного процесу зношування, 

згасання, «вичерпування життя», пор. саг. üren- ‘умирати’ (про людей) 

~ хрс. ÿрирге /ÿре/ ‘ставати старим, старіти’ [16, с 209–210]. 

Осторонь стоїть архаїзм лýнути ‘вмерти’ (зх.-поліськ.: Щоб я лунув, 

коли не правду кажу! [10, с. 381]), що є рефлексом псл. *lunǫti. З 

урахуванням етимологічно тотожних форм на зразок псл. *lěviti 

‘слабнути, зменшуватися’, лит. liāujuos, liáutis ‘припиняти’ і под. (див., 
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напр., [14 (3, с. 306)]) можна припустити, що йдеться про формування 

«летальної» семантики на базі дієслова з етимологічним значенням 

на зразок ‘марніти’, ‘сохнути’, ‘слабшати’, тому теоретично ймовірно 

ставити цю лексему до одного ряду зі згасáти, минáтися. Пор. ще 

генетично тотожну, проте семантично відмінну балтійську лексику на 

зразок лит. lavónas ‘труп’, прус. aulaūt ‘умирати’ [8, с. 265]. 

Дещо по-іншому сприймаються емоційно-забарвлені лексеми 

(експресивні, згрубілі назви), що постали на підставі метафоричного 

осмислення фізичних властивостей мертвого тіла у зв’язку з 

твердістю деревини (‘стати твердим, як дерево’ = ‘вмерти’), пор.: 

задеревíти ‘задерев’яніти (від смерті)’, ‘вмерти’ (сер.-наддніпр.: 

Прийшов п’яний, та як заснув, так і задеревів [10, с. 33]), задубíти 

‘заклякнути до смерті’, ‘вмерти’ (степові говори: Задубів чоловік на 

морозі [10, с. 36]), одубúтися ‘задубіти’ і ‘вмерти’ (сер.-наддніпр.: Чи 

швидко твоя мати одубіє? [12, с. 42]), одубíти ‘вмерти, здохнути’ 

(сер.-наддніпр.: Був батько, та одубів); поділ.: Опівночі нагайка 

шуміла, а к світові мила одубіла [12, с. 42]). 

Так само метафоричну специфіку мають образні дієслова, де 

значення ‘вмерти’ вторинне до ‘твердіти, тверднути’ і ‘гнутися, 

згинатися’ чи ‘розтягтися, випрямитися’: заклякáти ‘заклякнути, 

затверднути’ і ‘вмерти’ (сер.-наддніпр.: Доглядали смерти, доглядали 

– не догледіли, одвернулись на часок – до його, а він уже й закляк 

[10, с. 50]), вивертáтися [11, с. 148] ‘розтягнутися’ і ‘впасти мертвим’, 

‘знепритомніти’ (пор. суч. рос. арготичне завернуться ‘вмерти’), 

скрутúтися (тільки док. виду) ‘здохнути, вмерти’ (сер.-наддніпр.) [13, 

с. 145] ~ опрягтúся ‘здохнути, вмерти’ (полт.: В сей день його отець 

опрягся, як чикилдихи обіжрався [12, с. 61), пор. ще опряга ‘смерть’ 

(слобожанські, частково степові говори: Нехай на її опряга прийде [12, 

с. 61]) ~ ц.-сл. напр#шти ‘натягти’ [14 (4: с. 618)]. 
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Експресивне звуконаслідувальне дієслово кавсíкнути ‘вмерти’ – 

карпатська група говорів південно-західного наріччя [10, с. 205], 

варіантне до кáвкнути ‘здохнути’ [14 (2: с. 335)], становить близький 

аналог до здохнути з огляду на можливу близьку модель номінації 

*‘востаннє подати голос’ (для ономатопа кáвкнути): ‘зробити останній 

подих’ (для здохнути). 

Нарешті, дієслово перевóдитися ‘вимирати, вимерти’, 

‘припинитися’, згаснути’, ‘зникати, зникнути’ (зх.-поліськ.: Бодай його 

кодло з накоренком перевелось [12, с. 112]) можна вважити 

спільнокореневим антонімом до привести зі значенням ‘народити’ 

(вживається стосовно до тварин, пор. ще вúводок тваринний 

молодняк, народжений за один рік’). Схема еволюції значення в 

цьому випадку може бути представлена у вигляді ‘вести’, ‘приводити’ 

 ‘народжувати’  *‘довести рід до кінця’, ‘силоміць обривати рід’  

‘вбивати’, ‘вмерти’. Пор. ще спільнокореневе позначення вбивства 

перевóдити ‘зводити, звести, знищувати, знищити’ (степові говори: Як 

же його перевести з світу, щоб не було на світі [12, с. 112]). 

Кілька позначень смерті у «Словнику» належать до порівняно пізніх 

запозичень в український вокабулярій, їхнє значення ‘смерть’, 

‘загибель’ як ‘кінець’, швидше за все, сформувалися в рамках арго, з 

яких прийшли ці лексичні одиниці (див.: [14 (2: с. 371, 379)]), кáпець 

(перен.) ‘кінець, смерть’ (степові говори: Як де нагрюкають якого 

жида, там йому й капець [10, с. 217), капýт ‘кінець, смерть, загибель’ 

(сх.-поліс.: Там йому й капýт [10, с. 219]) [14 (2: с. 379)]. Пор. ще 

позначення вбивства дати капýт ‘убити’ (степові говори: Ми йому 

дамо капýт [10, с. 219]). 

Ще один цікавий випадок Тут тобí й гáк = тут тобі й кінець, тут 

тобі амінь! [11, с. 266] репрезентує метафоричне використання гак у 

значенні ‘смерть’. Нам не відомі випадки сучасного вжитку такого 



Paradigm of knowledge № 3(23), 2017 
 

 165 

виразу, однак діалекти Нижньої Наддніпрянщини зберігають 

семантично тотожний фразеологізм тут тобі й гаплик, гаплик тобі 

буде, де гаплик функціонально дублює гак. Так само цікавим є вислів 

(м. Кіровоград, міський жаргон; запис наш) глúна тобі буде = могила 

(смерть) тобі буде. Яскравий приклад синекдохи глина ‘могила’ 

(лише у складі цього виразу!)  ‘глина, ґрунт із могильної ями’. Цей 

випадок типологічно близький до зазначеного вище кáпець, 

запозиченого з рос. мови, де воно первісно мало значення ‘яма’ [14 

(2: с. 371, 379)]. 

Проблему становлять витоки значення укр. сх.-поліськ. ендемізму 

саксагáн ‘кінець, смерть’ (Дам йому сакса ган [13, с. 97]). Оскільки 

нині не видається можливим визначити його етимон і зв’язки з 

генетично тотожною лексикою, неможливо й окреслити імовірну 

твірну семему (‘?’  ‘смерть’). На відміну від цього слова мотивація 

укр. сухорéбриця – епітет смерті (півн.: Смерте, смерте-сухоребрице 

[12, с. 233]) прозора: вона спирається на зоровий образ – уявлення 

про смерть як про скелет із «сухими», тобто голими, ребрами. 

3. Висновки. Проведене спостереження дозволило зробити такі 

загальні висновки. 1. Вокабуляр «Словаря української мови» 

засвідчує широкий спектр позначень смерті, вмирання. 

2. Функціонуючи в народному мовленні, позначення смерті, процесу 

вмирання взаємодіють з іншими контекстуальними компонентами й 

одне з одним, актуалізуючи загальну семантику. 3. За морфологічним 

критерієм склад ЛСГ «смерть, умирати» є переважно іменним та 

дієслівним, при чому відповідні дієслова, маючи семантику фізичної 

дії, руху, набули спеціального «летального» значення вторинно через 

метафору. Деривати від кореня мер- (мир-, мір-), смерт- передають 

названу семантику системно, що є їхньою основною функцією, 

лексика з іншими коренями (кон-, кін-, дох-, дух-, дих-) – лише 
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потенційний носій цього значення, проте вона набула відповідної 

семантики також вторинно в різні періоди мовної історії. 4. Встановити 

чіткі межі ЛСГ «смерть, умирати», визначивши кількісне і якісне 

наповнення її елементів, неможливо через взаємодію класів і 

взаємоперехід слів з одного лексико-семантичного розряду в інший. 

Інтерпретація категорійних значень висловлення залежить від 

усвідомлення мовцем ключових елементів денотативної ситуації й 

визначення певних лексичних засобів, за допомогою яких вона 

актуалізується в конкретних висловленнях. З урахуванням того, що 

деякі з доступних рефлексів не мають відповідних семем, логічно 

припускати інноваційність цієї семантики у слов’янському слові через 

нетипове (переносне) вживання. 
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