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Анотація: Cучасний освітній процес в рамках доповненої та віртуальної 

реальності є природним та зрозумілим. Використання методів штучного 

інтелекту для синтезу систем віртуальної реальності орієнтовано на уніфікацію 

навчання. Відповідно, що такі системи є мотивуючими при оволодінні новими 

знаннями, дозволяють слідкувати викладачам за навчальним процесом та 

успішністю кожного студента і при потребі втручатися у цей процес для 



1st International Conference on New Horizons in Academic Research                                    Caracas, Venezuela 
 

 
- 6 - 

 

додаткового керування. Окрім того, в таких системах характер помилок студента 

або невірна інтерпретація ним теми автоматично визначає тип потрібної 

допомоги. Адаптація віртуальних процесів означає, що вміст інформаційної 

сторінки складається із таких тем чи розділів конкретної дисципліни, що 

найбільш повно відповідали би рівню підготовки студента. Таким чином, 

система адаптується до рівня знань студента, його намірів, переваг, базових 

знань (і це дуже важливо, бо на сьогодні рівень вхідних знань студентів дуже 

різниться), досвіду та швидкості сприйняття нового матеріалу. 

Ключові слова: Віртуальна реальність, Доповнена реальність, Візуальна 

модель, Освітнє середовище, Інформаційний простір. 

 

 

Вступ: Віртуальна реальність (virtualreality, VR) – це світ, створений за 

допомогою спеціальних технічних засобів, які дають можливість кожному 

потрапити в даний вигаданий світ. Особливість віртуальної реальності – 

максимальний вплив майже на усі органи чуття людини – зір, слух, нюх, дотик. 

Доповнена реальність (augmentedreality, AR) – це технологія, в якій уявлення 

користувача в реальному світі посилюється й доповнюється додатковою 

інформацією комп’ютерних моделей, що дозволяє користувачеві залишатися на 

зв'язку із реальним навколишнім середовищем. Це основна відмінність від 

віртуальної реальності VR, в якій користувач повністю занурюється в штучний 

світ і є відокремленим від реального світу. AR система виводить цифровий 

пристрій до реального робочого середовища користувача, в той час як VR 

система пробує привнести навколишній світ на цифровий пристрій користувача. 

Технології віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) породжують 

унікальні можливості в освіті. Застосовуючи дані технології в освітньому 

середовищі, доповнюючи їх належною наочною інформацією, можна 

побудувати візуальну модель навчального матеріалу.  
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Постановка задачі: В сучасному освітньому процесі, навчальні 

інформаційні системи, що використовують комп’ютерні технології, відіграють 

дуже важливу роль. В якості одного з прогресивних та перспективних освітніх 

методів, сучасні інформаційні технології пропонують якісно нове освітнє 

середовище – віртуальну реальність (VR), яка моделюється комп’ютером і 

розглядається в якості особливого інформаційного середовища, в якому всі 

об’єкти представлені в трьох вимірах. Відмінною рисою цього середовища є 

зміна зображень в режимі реального часу і переживання ефекту присутності. 

VR/AR імітують, як вплив, так і реакції на цей вплив. Але незважаючи на таке 

вірусне поширення даної технології, реальних досліджень застосування (VR/AR) 

здійснюється вкрай мало. Тому надзвичайно важливо і необхідно узагальнити 

накопичений досвід вивчення можливостей використання (VR/AR)-технологій в 

освітньому процесі, їх позитивні і негативні сторони на основі реально діючого 

програмного забезпечення, зокрема додатків в світі віртуальної реальності. 

Результати Роботи: Розглянемо існуючи додатки в світі доповненої та 

віртуальної реальності, які використовуються в освітньому процесі. 

Melchemistry – додаток, пов’язаний з хімічними дослідженнями з 

широкими можливостями для розгляду різнопланових процесів. Наприклад, при 

вивченні процесів запису інформації на тривимірні диски для студентів 

спеціальності «Комп’ютерні науки», цікавим був би віртуальний розгляд 

процесу фотополімеризації, при якому багатошаровий диск виходить 

складанням шарів одним за іншим, що формуються з «тонких відбитків» (або 

інформаційних шарів). Виготовлення одного інформаційного шару є 

виготовлення пластикової плівки з певними оптичними характеристиками. 

Товщина плівки варіюється від 25 до 30 мікрон. Плівка, на яку незабаром буде 

нанесена інформація, або штампується, або вирізається лазером до необхідного 

розміру. Такий процес спостерігати в віртуальному середовищі цікаво й дуже 

корисно.  
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Anatomyou – додаток, який є корисним як для школярів, так і для студентів 

і викладачів, займає провідне місце VR в галузі, багато інших розробників взяли 

його за основу. Наприклад, користувачі Oculus мають у своєму розпорядженні 

3DOrganonVRAnatomy (Chancen und Gefahren. Jugend und Medien, n. d.). 

CreatorAVR – додаток, який дозволяє створювати навчальні завдання, 

обмінюватись враженнями за допомогою мобільних пристроїв без необхідності 

програмування. CreatorAVR допомагає студентам та викладачам швидко 

створювати переконливий, інтерактивний навчальний вміст безпосередньо на 

своїх планшетах та смартфонах для відтворення в мобільному телефоні у 

сенсорному режимі. В CreatorAVR є компонент Coliseum, який дозволяє 

педагогам вести заняття, одночасно відстежуючи усю групу. Студенти мають 

можливості задавати питання та відповідати на них, як в домашніх умовах, так і 

працюючи в аудиторії (3D Organon VR Anatomy, n. d.). 

Додаток GoogleExpeditions – це подорож в будь-яку точку Землі і всесвіту, 

не виходячи з аудиторії, – незвичне поєднання реальної екскурсії з віртуальним 

світом в форматі навчання у віртуальній реальності. Це надає студентам 

можливість відправитися, наприклад, у «Космічну подорож», або вирушити у 

штаб-квартиру LehmanBrothers, де можна ознайомитися з досвідом 

антикризового планування. Використання додатку GoogleExpeditions дозволяє 

забезпечити занурення студентів в події, що відбуваються на екрані, створивши 

враження, що глядач є свідком винаходів, історичних процесів. Демонстрація та 

обговорення побаченого допомагає посилити інтерес аудиторії до пізнавальної 

діяльності, а панорамна демонстрація певних понять дає можливість студентам 

краще засвоїти їх.  

Відтворення процесів віртуальної та доповненої реальності тісно пов’язано 

з STEM-освітою. STEM-освіта в Україні – це впровадження e-навчання, 

різноманітних олімпіад, конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів, 

хакатонів за методикою CISCO, Всеукраїнських змагань «Роботрафік», 

Всеукраїнського фестивалю «ROBOfirst», турнірів, конкурсів, виставок, 
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фестивалів науки «SikorskyChallenge», тренінгів, зустрічей з менторами, 

екскурсій, обмін досвідом та участь у міжнародних навчальних школах, 

наукових пікніках і багато іншого. Переваги підходу полягають насамперед в 

наочності, в посиленні мотивації, в процесі фокусування на проблемах, в 

індивідуалізації та диференціації навчання (Задерей та ін., 2016).  

Опитування серед американських педагогів, яке було проведено GfK у 

2016 році на замовлення Samsungпоказало, що 85 % з них погоджуються з тим, 

що VR технологія матиме позитивний вплив на процес викладання, 83 % 

вважають, що VR технологія допоможе покращити освітній результат, 77 % 

впевнені, що VR технологія допоможе студентам краще зрозуміти викладений 

матеріал, 71 % стверджують, що VR технологія підвищить рівень залучення 

студентів, 84 % гадають, що VR технологія посилить мотивацію студентів.  

Для реалізації системи віртуальної та доповненої реальності необхідно 

мати спеціальне технічне обладнання, спеціалізовану віртуальну лабораторію. 

Визначимо мінімальний комплект обладнання, який потрібен для реалізації 

такого підходу (Stephanie Carretero et al, 2017): 

• Необхідна кількість смартфонів та VR шоломів;  

• Планшет педагога;  

• Wi-Fi роутер;  

• Система віддаленогооновлення;  

• Навчальнівідео для педагогів.  

Система XRcase дає змогу провести заняття на 10, 16 або 30 пристроях 

віртуальної реальності.  

При наявності спеціального обладнання вирішується питання створення 

віртуального контенту. Один із шляхів створення VR-контенту – віртуальні тури. 

Існують можливості створення 360-градусних фотографій, як в GoogleStreetView 

так і в Яндекс-панорамах. 360-градусні фотографії можна створювати за 

допомогою мобільного пристрою, встановивши спеціальні додатки: Panorama 

360 (Android, iOS), Google Карти (Android, iOS), Photosynth (iOS).  
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Ще один з напрямків створення віртуального VRконтенту – створення 360-

градусного відео. Для практичної реалізації такого контенту сьогодні 

використовують або складні конструкції з 4-8-12 фотоапаратів, або екшн-камери, 

або спеціальні пристрої, наприклад, RicohTheta. Відео, зняте кількома 

пристроями, об’єднують в спеціальних програмах, наприклад, в AutopanoVideo. 

Щоб подивитись таке відео потрібно здійснити поділ даного відео на два потоки 

для кожного ока. Для реалізації такого завдання використовується додаток 

KrpanoPanoramaViewer, який дозволяє створювати відео одночасно і для 360-

градусного перегляду в браузері, і за допомогою VR-окулярів. В сучасному 

просторі існують спеціальні додатки для створення власного VR-контенту. 

Зазначимо декілька з них (Howe & Strauss, 1997; Дополненная реальность в 

образовании, б. д.): 

PhotoSphere, дозволяє робити панорамні світлини за допомогою простих 

вказівок на екрані, навколишній простір фотографується декілька разів, а потім 

за допомогою відповідної програми все збирається в єдине зображення, що 

завантажується в GoogleMaps.  

360 Panorama, використовує камеру iPhone, обробляючи зображення і 

створюючи контент у форматі 360 градусів. Panorama 360, доступна на 

GooglePlayStore і містить все необхідне для формування 360-градусного 

зображення, а також фільтри, різноманітні ефекти, є можливість поділитися з 

друзями і сумісність з GoogleCardboard.  

Splash, простий і зрозумілий інтерфейс, можливість підключення 

соціальних мереж для того, щоб поділитися відео з друзями, переглядати відео 

через GoogleCardboar.  

Висновки: Використання технологій доповненої та віртуальної реальності 

надає студентам вишів нові можливості та перспективи, спрямовані на практико-

орієнтовне навчання, сприяє розвитку і самоосвіті кожного студента, надає 

можливості в отриманні ними найсучасніших знань, практичної підготовки до 

професійної діяльності. Застосування технологій реальності привносить науку 
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до життя, відтворює реальні життєві ситуації, допомагає створити вигадані 

простори для невирішених задач. Це створює нові можливості для оволодіння 

практичними навичками, надає досвід дослідницької роботи, робить навчання 

яскравим процесом, унеможливлює відволікання від навчання та підвищує 

мотивацію до навчального процесу, допомагає більш глибоко зрозуміти складні 

поняття, означення, теореми, властивості, які мають засвоїти студенти під час 

навчання. Сучасні цифрові технології на основі VR/AR реальності формують 

основні критерії підготовки фахівців, такі, як орієнтація на практичну складову 

освіти, продуктивність освітнього процесу, посилення концентрації та уваги, 

пошук інформації, провідна роль практики та самостійної роботи в навчальному 

процесі, підвищення мотивації, інтерактивність освіти, неперервна та 

комплексна оцінка навчальних досягнень, покращення розвитку просторових, 

творчих здібностей та пам’яті. 
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In the period of globalization, the main challenge facing all countries of the 

world is the evolution of the role of the governance. This evolution is mainly due to 

the democratic development and improvement of the society. It can be happened when 

democratic factors can influence on the changes of the mentality not only the people 

but the leaders of the society who can improve methods of the governance. The 

development and improvement of the governance introduces new requirements. 

We can acknowledge that these new requirements are necessary for all societies. 

The main issues are to be underlined such as the place of the governance in the 

democratic society where people can control the process of the democratic 

improvement and development of the governance (Piganiol, 2010, pp. 9-12). 

One of the problems of democratic development and improvement of the 

governance is bureaucratization. The effective restrictions must be used for the 

activities of authorities, if it is not synchronized with interests and needs of democratic 

society (Власенко, 2016). 

Successful functioning of the democratic society depends on the democratic 

development and improvement of the governance. The governance can be able to 

improve and create a new system of the society and then develop it. 
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We can admit that it is possible to build the democratic society if the governance 

is interested in the existence of it (Гошовська, 2013). 

The main feature of the democratic governance, which is a formal recognition 

of the people as a source of power, is the determination of the nature and content of the 

power functions. It is very important to give the right to people of the democratic 

society to participate in the formation of authorities and control their activities 

(Рубцов, 2008). 

Thus, the democratic development and improvement of the governance is a 

complicated process because it needs not only structural changes of the societies but 

mental ones too. 
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Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до 

трактування поняття «професійна ідентичність». Професійна ідентичність 

представляє собою усвідомлення людиною своєї тотожності з професійним 

образом. Подано основні складові професійної ідентичності: осмислення та 

розуміння своєї приналежності до професійної групи, уявлення про свою 

професію, самого себе, свою професійну роль, уявлення про свої сильні та слабкі 

сторони, шляхи самовдосконалення та досягнення успіху в майбутньому. 

Розкрито етапи формування професійної ідентичності особистості в період 

практичної підготовки у закладах вищої освіти. Виділено основні компоненти 
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професійної ідентичності: когнітивний, який включає в себе думки, логічні 

судження, внутрішню мотивацію пізнавального інтересу до оволодіння 

професійними знаннями, уміннями та навичками, професійні компетенції; 

емоційний, до якого входять почуття та переживання людини, які виникають в 

процесі професійної діяльності; поведінковий включає набутий особистістю 

інтегрований професійний досвід, за допомогою якого можна корегувати 

поведінку в процесі професійної діяльності, включає в себе: відповідальність, 

цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, принциповість. Зазначено, що 

становлення професійної ідентичності є поетапним та динамічним процесом, 

який розпочинається із періоду вступу до ЗВО та професійного навчання, 

поступово розвивається та ускладнюється у процесі практичної підготовки. 

Формування власної професійної ідентичності починає відбуватися на 

початковому етапі самостійної професійної діяльності. Подано критерії та умови 

успішного становлення професійної ідентичності студентів ЗВО та зазначено, 

що сформована професійна ідентичність студента-майбутнього психолога є 

запорукою його успішної професійної діяльності. 

Ключові слова: Професійна ідентичність, Професійна освіта, Професійна 

самосвідомість, Професійний образ, Професійне самовизначення, Студентська 

ідентичність, Шкільна ідентичність. 

 

 

Феномен ідентичності вивчається у різних галузях гуманітарних наук і все 

частіше стає предметом дослідження в психології професійної діяльності. 

Становлення професійної ідентичності завжди було актуальним питанням, яке 

поставало перед людиною, яка прагне до самоактуалізації. Виступаючи в ролі 

системоутворюючої властивості особистості, професійна ідентичність гарантує 

високий рівень самоприйняття себе професіоналом, швидке пристосування до 

нових умов діяльності. Сформована професійна ідентичність виступає в ролі 
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внутрішнього джерела професійного зростання і особистісного розвитку 

людини.  

Дослідженням проблеми професійної ідентичності займалась такі 

дослідники як Л. Б. Шнейдер (Шнейдер, 2001), Є. В. Єгорова (Єгорова, 2002), 

Є. П. Єрмолаєва (Єрмолаєва, 2008), Є. О. Клімов (Клімов, 1996), Є. Ф. Зеєр (Зеєр, 

2003), Н. С. Арнушкіна (Арнушкіна, 2004), Н. Л. Іванова (Іванова, 2010), 

Г. В. Гарбузова (Гарбузова, 2005), О. П. Макарова (Макарова, 2013) та інші.  

Л. Б. Шнейдер (Шнейдер, 2001, с. 113) описує профідентичність як 

багатоплановий та інтегративний психологічний феномен, що забезпечує людині 

цілісність, тотожність і визначеність, що розвивається під час професійного 

навчання разом із формуванням процесів самовизначення, самоорганізації й 

персоналізації. Авторка виділяє механізм усвідомлення і називає його 

центральним компонентом професійної ідентичності, яку визначає як 

«психологічну категорію, яка відноситься до усвідомлення своєї приналежності 

до визначеної професії у професійному колі».  

На думку Е. Ф. Зеєра (Зеер, 2003, с. 147) «Професійна ідентичність – це 

професійний «Я-образ», що включає в себе професійні стереотипи та 

унікальність власного «Я»». 

Є. О. Клімов (Клімов, 1996) розглядає професійну ідентичність у контексті 

професійної самосвідомості і виокремлює наступні складові: осмислення та 

розуміння своєї приналежності до професійної групи або спільноти; уявлення 

про свою професію, самого себе, свою професійну роль, про ступінь своєї 

відповідності професійним еталонам; знання людини про рівень визнання в 

професійній групі; уявлення про свої сильні та слабкі сторони, шляхи 

самовдосконалення та досягнення успіху в майбутньому.  

Схожу думку знаходимо у Л. Б. Шнейдер (Шнейдер, 2001), яка відзначає, 

що зв'язок професійної ідентичності з професійною самосвідомістю формується 

на основі співвідношення образу професії з «Я-концепцією» під впливом 
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самоконтролю, рефлексії особистих вчинків та прийнятті повної 

відповідальності за них.  

Є. П. Єрмолаєва (Єрмолаєва, 2008) вважає, що поняття професійної 

ідентичності відноситься до певної групи людей, для котрих головною основою 

ідентифікації являється робота у професійному плані. Авторка розглядає поняття 

«професійна ідентичність» в системи: людина – професія – суспільство і вважає, 

що в цій структурі зосереджені головні відношення професіонала. Варто 

зазначити, що професійна ідентичність є системною характеристикою 

суб’єктивного, соціального та діяльнісного відношення. Це не просто набування 

цінностей професії, а й гармонійне ототожнення себе з діяльністю, зовнішнім 

середовищем, а також з самим собою, своїм внутрішнім світом. 

Структура професійної ідентичності багатогранна та включає в себе різні 

компоненти, такі як: когнітивний компонент, його складають думки, різні логічні 

та раціональні судження, внутрішня мотивація пізнавального інтересу до 

оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, професійними 

компетенціями; емоційний, до якого входять почуття та переживання людини, 

які виникають в процесі професійної діяльності; поведінковий включає набутий 

особистістю інтегрований професійний досвід, за допомогою якого можна 

корегувати поведінку в процесі професійної діяльності, включає в себе: 

відповідальність, цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, принциповість 

(Єгорова, 2002). 

Розвиток яких впливає на те, як людина зможе реалізувати свій потенціал 

у світі професії. 

Формування професійної ідентичності – це складний та багатоаспектний 

соціально-психологічний процес, який відбувається у ході професіоналізації 

особистості. Т. Румянцева (Румянцева, 2009) зазначає, що професіоналізація – це 

безупинний процес розвитку людини у професійному плані, він бере свій 

початок із моменту вибору професії та полягає в опануванні людиною 
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професійними знаннями, уміннями та навичками. У процесі професіоналізації 

людина усвідомлює себе як представника тієї чи іншої професії. 

Н. С. Арнушкіна (Арнушкіна, 2004) досліджуючи становлення 

професійної ідентичності, робить припущення, що досягнення професіоналізації 

опосередковано поетапним та довготривалим розвитком особистості. 

Першочергово йде етап навчання, накопичення теоретичних знань і звісно ж 

досвіду; далі наступає другий етап – коли особистість спостерігає за своєю 

майбутньою професією, а також уявляє себе в ній; потім наступає етап, він 

пов'язаний з саморефлексією, до усвідомлення особистості доноситься реальний 

стан справ, відбувається прийняття або ж неприйняття нею або колегами її як 

професіонала. Здобуття професійної ідентичності відбувається в процесі 

навчання, через творчу пізнавальну активність. Психологічну підготовку до 

професії особистість здійснює через навчання професійним зразкам майбутньої 

діяльності та розвиток саморефлексії. 

Е. Зеєр (Зеер, 2003), враховуючи соціальну ситуацію та провідну 

діяльність, описує становлення професійної ідентичності виділяючи такі етапи: 

1. Стадія «аморфна оптація» (від 0 до 12 років) – професійно-орієнтовані 

інтереси та схильності. 

2. Стадія «оптація» (від 12 до 16 років) – відбувається формування 

професійних намірів, здійснюється усвідомлений вибір професії з урахуванням 

психологічних особливостей індивіда.  

3. Стадія «професійна підготовка» (від 16 до 23 років) – формується 

професійна спрямованість, а також система професійно орієнтованих знань, 

умінь та навичок. Людина набуває досвіду та готова до самостійної праці.  

4. Стадія «професійна адаптація» (від 18 до 25 років) – відбувається 

освоєння нової соціальної ролі, досвіду самостійного виконання професійної 

діяльності, людина набуває професійно важливих навичок.  
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5. Стадія «первинна професіоналізація» (від 26 до 33 років) – у індивіда 

вибудовується своя професійна позиція, помітно вираженим є індивідуальний 

стиль діяльності, людина здійснює кваліфікаційну працю. 

6. Стадія «вторинна професіоналізація» (від 34 до 42 років) – людина 

ідентифікує себе з професійною спільнотою, у неї виражений гнучкий стиль 

діяльності, людина має професійний менталітет.  

7. Стадія «професійна майстерність» (від 42 до 60 років) – людина 

займається професійною діяльністю більш творчо, сама проектує свою 

діяльність та кар’єру, досягає вершини професійного розвитку. 

Аналізуючи процес становлення професійної ідентичності молодої, 

людини, яка тільки вступили до ЗВО можна зазначити, що студент-

першокурсник до певного моменту є носієм шкільної ідентичності, тому що досі 

відчуває себе школярем, адже не встиг адаптуватися до нових умов. Це 

проявляється у тому, що індивід ще не до кінця усвідомлює себе 

першокурсником, у нього зберігаються шкільні звички, йому може бути не 

комфортно у новій ролі студента і він оцінює ситуацію з позиції школяра. 

Усвідомлення непродуктивності та архаїчності цієї ідентичності відбувається 

вже наприкінці першого курсу. Цьому сприяє низка факторів, а саме: 

спілкування з товаришами по групі, розмови зі старшокурсниками, засвоєння 

студентом вимог викладачів ЗВО.  

В кінці другого курсу в студента накопичується багато критичного досвіду 

студентського життя, що врешті решт дозволяє йому повністю подолати шкільну 

ідентичність і відчути себе студентом на всі сто відсотків.  

На третьому курсі утворюється студентська ідентичність, яка 

супроводжується фіксацією соціального статусу індивіда у групі та зростом 

показників самооцінки. На цьому етапі вже остаточно сформована особистість 

студента як суб’єкта академічної діяльності. За такими показниками як: форма 

діяльності, світогляд, ставлення до себе та до навчання, система цінностей та 
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інтересів, спосіб одягатись, спілкуватись та проводити вільний час – індивід стає 

справжнім студентом.  

Під впливом виробничої практики та серйозної орієнтації на так зване 

після вузівське життя у студентів починає складатися професійна ідентичність. 

Змінюється ставлення до навчальних предметів, відбувається осмислення та 

особисте оцінювання набутих знань з точки зору застосування їх у майбутній 

професії. Саме на цьому етапі індивід вирішує чи буде він пов'язувати отриману 

кваліфікацію з роботою в школі чи ні. І, насамперед формування власної 

професійної ідентичності починає відбуватися на початковому етапі самостійної 

професійної діяльності в школі (чи будь якій іншій установі), а завершується на 

третьому – четвертому році роботи (Поваренков, 2006). 

Критеріями успішного становлення професійної ідентичності є: позитивна 

самооцінка як показник самосприйняття, виконання соціальної ролі в якості 

суб’єкта професійної діяльності; рівень домагань як мотиваційна готовність до 

розвитку своєї особистості в якості професіонала, входження в професійну 

спільноту; отримання задоволення від того, що виконуєш професійні задачі; 

позитивне ставлення до діяльності; відчуття відповідальності за те, що береш на 

себе виконання правил та норм встановлених професійною діяльністю; 

академічна успішність пов’язана з професійним майбутнім; задоволення від 

проходження виробничої практики (Малютина, 2014). 

Однією важливою умовою розвитку професійної ідентичності є 

професійна освіта, яка представляє собою комплекс організаційно-педагогічних 

заходів, які спрямовані на здобуття індивідом знань, умінь і навичок в обраній 

області професійної діяльності. В процесі навчання у ЗВО в студента 

відбувається поштовх до професійного розвитку, формування певних 

характеристик, які виражають ставлення людини до відповідної професії. Тому, 

питання професійної ідентичності залишається досить актуальним, адже 

важливо випускати не просто дипломованих психологів, а кваліфікованих 

спеціалістів, які мають інтерес до своєї професійній діяльності. 
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Отже, становлення професійної ідентичності це тривалий за часом процес, 

який супроводжує людину протягом усієї її професійної діяльності та слугує 

показником її професіоналізму. Сформована професійна ідентичність є 

запорукою успішної професійної діяльності людини, вона дає впевненість 

особистості у власних силах, завдяки чому формується позитивна самооцінка та 

адекватне ставлення до себе. 
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Анотація. За останні роки, на фоні політичних та соціально-економічних 

перебудов, зростають вимоги до молодого покоління в процесі їх соціалізації та 

професійного становлення. Відповідно, розширення кола можливостей у 

поєднанні з недостатнім відходом від стереотипів, нав’язаних певними 
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культурними та історичними схемами, зростає конкурентність та нетерпимість у 

взаємодії між представниками різних статей. Така ситуація сприяла зростанню 

уваги вчених до розробки наукових положень щодо оптимізації гендерної 

культури й розвитку гендерної толерантності юнацтва. 

Проведений теоретичний аналіз та узагальнення наукових джерел 

дозволили висвітлити авторську позицію щодо психологічного змісту та 

сутності поняття гендерної толерантності особистостей юнацького віку. 

Обґрунтовано необхідність розвитку цієї якості саме в юнацькому віці. 

Представлена комплексна програма розвитку гендерної толерантності юнаків та 

юнок, а також описані та обґрунтовані методи психологічного впливу на 

розвиток гендерної толерантності, використані у впровадженій програмі. 

Презентовані діагностичні методики для дослідження гендерної толерантності 

та її структурних компонентів, зокрема, когнітивного, емоційного та 

поведінкового. Проаналізовані кількісні та якісні показники результатів 

формувального етапу дослідження, які надали переконливе уявлення про 

динаміку рівнів гендерної толерантності, її структурних компонентів у 

представників юнацького віку. Доведено, що комплексний корекційно-

розвивальний вплив сприятиме розвитку гендерної культури, рефлексивності, 

емоційної стійкості й поведінкової саморегуляції та зниженню стереотипності, а, 

як результат, зростанню гендерної толерантності молодого покоління. 

Ключові слова: Гендерна толерантність, Емоційний компонент гендерної 

толерантності, Когнітивний компонент гендерної толерантності, Поведінковий 

компонент гендерної толерантності. 

 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства спостерігається 

значне загострення глибинних суперечностей між двома системами цінностей, з 

якими пов’язані уявлення про «належне» для соціального устрою і про 

особистість, що вписується в цю ідеальну соціальну систему. Така система 
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цінностей традиційного устрою, орієнтована на асиметричну гендерну 

структуру, в якій домінуючу позицію займає конструкт агресивно-владної 

маскулінності, що протиставляється конструкту пасивно-залежної фемінності. 

Ці дві системи до нині знаходяться в конкуруючій взаємодії, що в одних 

випадках призводить до стану аномії, тобто повної бездіяльності норм, що 

регулюють гендерну взаємодію членів суспільства, а в інших – до трансляції й 

відтворення традиційної моделі асиметричних гендерних відносин. Таке 

протистояння в останнє десятиліття посилюється формуванням нової гендерної 

структури суспільства, що спричиняє розростання міжстатевих суперечностей та 

детермінує розробку методів оптимізації взаємостосунків між представниками 

різних статей шляхом розвитку гендерної толерантності як однієї зі складових 

стабільності суспільства. 

Вказана проблематика все більше викликає зацікавленість у науковців, 

проте, на цей момент не існує єдиного визначення сутності поняття гендерна 

толерантність. Бондирєва (2011) визначає її як ціннісне ставлення та міру 

переживання особистістю неприємних або неприйнятних психічних станів, 

якостей, вчинків опонента протилежної статі. Курдибаха (2013) розкриває 

сутність поняття через систему установок, орієнтацій та цінностей, що 

відображає ставлення до різноманіття та неоднорідності людської природи.  

Узагальнивши наукові позиції вчених щодо розгляду феномену гендерної 

толерантності, ми визначили сутність гендерної толерантності особистостей 

юнацького віку як цілісну індивідуально-групову та соціально-прийнятну 

характеристику особистості, що дозволяє встановлювати й підтримувати 

якісні взаємостосунки з представниками своєї та протилежної статі на рівні 

співробітництва, кооперації та компромісів. 

Одним з найбільш важливих періодів для розвитку гендерної 

толерантності є період юності. Науковці зазначають, що юність – це період 

активного формування світогляду, де привласнення тих чи інших цінностей є 

однією зі складових процесу активної соціалізації молодої людини (Мотуз, 



1st International Conference on New Horizons in Academic Research                                    Caracas, Venezuela 
 

 
- 27 - 

 

2015; Еріксон, 1996; Ставицька, 2014). Культивування ідей гендерної 

толерантності пов’язано з формуванням у юнацтва ключових компетентностей і 

соціальних ролей: громадянина, сім’янина, працівника. Тому, необхідним та 

важливим завданням на порозі вступу молоді у доросле життя стає формування 

установки на гендерну толерантність. Її формування в юнацькому віці має 

принципове значення для вільного розвитку особистості, для вибору 

індивідуальних шляхів самореалізації та при виробленні власної життєвої 

стратегії хлопців і дівчат. 

Ми вважаємо, що цілеспрямована робота з розвитку гендерної 

толерантності сприятиме вирішенню таких важливих завдань розвитку в юності, 

як формування нових і більш зрілих відносин з однолітками власної й 

протилежної статі, прийняття чоловічої чи жіночої соціально ролі, набуття 

системи цінностей і етичних принципів, розвитку саморегулятивного комплексу, 

усвідомлення та прийняття власного «Я», підготовки до трудової діяльності та 

сімейного життя. Відповідно до цього, нами були розроблені та впроваджені 

комплексна розвивально-корекційна програма з елементами активних методів 

соціально-психологічного тренінгу «Розвиток гендерної толерантності 

особистості юнацького віку» та теоретично-практичний спецкурс «Гендерна 

толерантність». 

В емпіричному дослідженні брали участь 60 студентів факультету 

психології НПУ імені М. П. Драгоманова 2-го та 3-го курсів (30 хлопців і 30 

дівчат) спеціальності 053. Психологія, денної форми навчання. Проведене 

дослідження включало чотири етапи. 

На першому етапі (діагностичному) було проведено попередню 

діагностику рівня гендерної толерантності та визначено особливості 

сформованості її структурних компонентів у представників юнацького віку за 

допомогою анкети «Гендерна толерантність» (авт. В. А. Горбатюк, адапт. 

О. К. Праченко) та методики «ВІКТІ: види та компоненти толерантності» (авт. 

Г. Л. Бардієр). 
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Другий етап дослідження (теоретично-практичний) реалізовувався за 

допомогою впровадження спецкурсу «Гендерна толерантність» у процес 

теоретичного та практичного навчання юнаків та юнок. Основними методами 

роботи були обрані тематичні міні-лекції з питань гендерної толерантності, 

практичні завдання, які сприяли усвідомленню меж гендерної толерантності, 

виробленню навичок диференціації емоційних проявів, дискусії та бесіди за 

темами «Толерантність», «Гендерна толерантність», «Гендерна рівність», 

«Патріархальне суспільство та його наслідки». Ще одним видом роботи, який ми 

застосовували при реалізації теоретико-практичного блоку розробленої нами 

програми, був перегляд відеоматеріалів з подальшою інтерпретацією їх змісту. 

Підбір відеоматеріалів проводився відповідно до завдань та був спрямований на 

розвиток рефлексії («Толерантність як категорія етики», «Простір толерантності. 

Коріння, кров, душа», режисер П. Мироненко), стимулювання саморозвитку 

учасників, вироблення уміння працювати в команді (документальний фільм 

«Startup.com», режисери Д. Нуджаймта, К. Хедгедус). Після перегляду 

проводилося обговорення відеоматеріалів, аналіз емоцій та почуттів, які 

переживали герої фільмів та досліджувані при перегляді фільмів і їх обговоренні. 

Впровадження спецкурсу «Гендерна толерантність» дало можливість не 

тільки ознайомити студентів з теоретичними засадами поняття гендерної 

толерантності, а й допомогло учасникам дослідження усвідомити власні 

можливості, підвищити особистісну та комунікативну компетентність, 

розвинути рефлексивність та налаштуватися на подальшу роботу.  

На третьому етапі (власне корекційному), було реалізовано соціально-

психологічний тренінг «Розвиток гендерної толерантності в юнацькому віці». 

Мета тренінгу – підвищення гендерної освіченості юнацтва шляхом оптимізації 

емоційних проявів, розвитку навичок поведінкової та емоційної саморегуляції, 

зниження впливу гендерних та соціальних стереотипів, вироблення уміння 

побудови поважливих, доброзичливих й ефективних партнерських стосунків та 

безоцінного ставлення до особистостей різних статей. 
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Розроблений тренінг складався з трьох модулів, у структурі яких було по 4 

заняття. Загалом, було проведено 12 занять тривалістю 2-3 академічні години, 

кожне з яких було розділено на три частини – вступний етап, власне корекційний 

етап та етап релаксації. 

Контрольний зріз з оцінкою ефективності розробленої програми 

відбувався на четвертому етапі дослідження. Проводився кількісний та якісний 

аналіз динаміки показників рівня гендерної толерантності та сформованості 

когнітивного, емоційного й поведінкового компонентів гендерної толерантності. 

Отримані результати представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка показників сформованості рівнів та компонентів гендерної 

толерантності досліджуваних юнацького віку, n = 60 

До формувального 

експерименту 

Після формувального 

експерименту 
t-крит.

Вілко-

ксона
В С Н В С Н 

N % N % N % N % N % N % 

Рівень гендерної толерантності 

2 3,30 50 83,30 8 13,40 4 6,70 54 90,00 2 3,30 4,654* 

Когнітивний компонент 

0 0 56 93,30 4 6,70 10 16,70 50 83,30 0 0 4,843* 

Емоційний компонент 

2 3,30 50 84,00 8 13,40 12 20 40 66,60 8 13,40 4,853* 

Поведінковий компонент 

8 13,40 44 74,00 8 13,40 10 16,70 48 80,00 2 3,30 4,855* 

Дані отримані після впровадження розвивально-корекційної програми 

показали, що в експериментальній групі у відсотковому співвідношенні 
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відбулося покращення результатів, зокрема, кількість досліджуваних з високим 

рівнем гендерної толерантності збільшилась з 3,30 % до 6,70 %. Кількість 

досліджуваних, для яких прояв якостей гендерно-толерантної особистості є 

особистісно зумовленими й адаптованими відповідно до ситуації та опонентів зі 

взаємодії (середній рівень), збільшилася з 83,30 % до 90,00 %. Низький рівень 

гендерної толерантності зменшився з 13,40 % до 3,30 %. Отримані дані показали 

статистичну значущість результатів впровадження запропонованого соціально-

психологічного тренінгу (t=4,656* при р≤0,05).  

Результати, отримані за шкалою когнітивного компоненту «До» та «Після» 

впровадження програми, показали зростання кількості досліджуваних з високим 

рівнем з 0 % до 16,70 %, зменшення кількості досліджуваних з середнім рівнем – 

з 93,30 % до 83,30 % та з низьким рівнем з 6,70 % до 0,00 % (t=4,843 при р≤0,05).  

Отримані результати вказують на те, що респонденти поглибили знання 

про гендерні конструкти, внутрішні якості особистості, розвинули навички 

безоцінної взаємодії з оточуючими, а сам процес побудови взаємостосунків 

знаменується зниженням стереотипності й налаштований на партнерство. 

Юнаки та юнки почали демонструвати спрямованість до саморозвитку, 

зацікавленість у набутті нового досвіду взаємодії, зокрема й при між статевій та 

гендерній. 

Аналізуючи отримані результати за показником емоційного компонента 

гендерної толерантності, ми констатували їх підвищення у досліджуваних з 

високим рівнем з 3,30 % до 20,00 % та зафіксували зменшення кількості 

досліджуваних з середнім рівнем з 84,00 % до 66,60 %, кількість юнаків з низьким 

рівнем залишилась без змін 13,40 % (t=4,853 при р≤0,05).  

Отримані дані вказують на підвищення емоційної стійкості хлопців та 

дівчат, меншу навіюваність та підпорядкованість негативним емоційним 

проявам. На нашу думку, отримані результати свідчать, що досліджувані 

експериментальної групи після участі в формувальній програмі, стали більше 

спрямовані на розширення соціальних контактів, налаштовані на участь у 
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соціальному житті факультету, групи, навчальних, професійних та 

неформальних спільнот. У них зникла чи значно знизилася схильність до 

негативно спрямованої вибірковості у стосунках з оточуючими, покращилася 

здатність диференціювати прояви емоцій та поведінку відповідно до стану 

особистості, до адекватного співвідношення вибору позитивних та негативних 

емоційних реакцій. 

Після реалізації програми також відбулися зміни у кількісних та якісних 

показниках поведінкового компоненту, зокрема, з високим рівнем кількість 

досліджуваних збільшилась з 13,40 % до 16,70 %; з середнім – з 74 % до 80 %. 

Кількість респондентів з низьким рівнем поведінкового компоненту знизилась з 

13,40 % до 3,30 %, що виявилось статистично значущим (t=4,855 при р≤0,05).  

Отже, можемо констатувати, що хлопці та дівчата почали проявляти 

налаштованість на побудову гармонійних, партнерських взаємостосунків, які 

базуються на принципах статевої та гендерної рівності, вільності вибору 

професійної, соціальної, громадської діяльності.  

Висновки та перспективи. 

Враховуючи отримані результати формувального експерименту, ми 

можемо стверджувати, що методи та прийоми, застосовані нами в розвивально-

корекційній програмі, сприяють розвитку гендерної толерантності у юнаків та 

юнок. У досліджуваних спостерігається розширення усвідомлення гендерних 

відмінностей і відмінностей між статями, зниження стереотипності у процесах 

індивідуальної та групової взаємодії, збагачення комунікативного потенціалу, 

більш усвідомлена рефлексія відмінностей між власним гендерним і статевим 

«Я», спрямованість на формування міжстатевих партнерських стосунків на 

паритетних позиціях, зростання гендерної культури та емоційної стійкості. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів заявленої проблеми та 

відкриває перспективи подальшої дослідницької роботи щодо вивчення методів 

формування гендерної толерантності на різних вікових етапах. 
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Негативні суспільні явища сьогодення, зокрема: політична і соціальна 

нестабільність, загальна пандемія, відсутність правових гарантій, невизначеність 

майбутнього, провокують і підвищують прояви конфліктної поведінки серед 

населення. Значної трансформації зазнала і конфліктна підліткова взаємодія, яка 

безпосередньо залежить від стилів сімейного виховання. На сьогоднішній день 

гостро стоїть проблема виховання підлітків, адже саме батьківське ставлення до 

дитини в подальшому визначає і стиль поведінки в системі міжособистісних 

відносин. 

Процес входження дитини в соціальне середовище відбувається під 

впливом батьків та тієї атмосфери, що склалася в сім'ї. Родині належить основна 
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роль у формуванні та розвитку особистості, моральних норм і життєвих 

принципів дитини. Сім'я заохочує одні особисті прагнення, одночасно 

перешкоджаючи іншим, задовольняє або ігнорує особистісні потреби, 

структурує можливості досягнення небезпеки, задоволення і самореалізації.  

Проблеми сімейного виховання загострюються в період підліткового віку. 

Відбувається зіткнення суперечливих тенденцій: з одного боку, прагнення 

батьків бачити свою дитину незалежною і самостійною, а з іншого високе 

прагнення контролювати життя своєї дитини. Існування таких суперечностей дає 

можливість припустити, що відсутність позитивних механізмів соціалізації в 

суспільстві призводить до деструктивних проявів у поведінці підлітків.  

О. І. Власова (Власова, 2005) зазначає, що підлітковий вік традиційно 

відноситься до кризового періоду онтогенезу, оскільки він є перехідним, 

пов'язаним з активним психофізіологічним розвитком, статевим дозріванням, в 

поведінці спостерігається імпульсивність, емоційна нестабільність, підвищена 

вразливість до впливів навколишнього середовища. Все це призводить до 

неадекватних реакцій, конфліктності та агресивності у взаєминах з оточуючими, 

суперечливості в діях та вчинках, які сприймаються дорослими як відхилення від 

суспільних норм та правил поведінки. 

У психічно нестійких підлітків відсутні адекватні способи подолання 

труднощів, тому іноді спостерігається явище самоіндукції негативного 

емоційного напруження: дезорганізовану поведінку посилює стресовий стан, 

який призводить до виникнення «хвилі дезорганізації». 

Вищеописана зовнішня сторона вікових змін супроводжується 

об'єктивним виникненням у підлітка почуття дорослості, що є центральним 

новоутворенням даного вікового періоду, яке виражається в бажанні підлітка, 

щоб дорослі та однолітки ставилися до нього як до дорослого. Почуття 

дорослості і тенденція до нього виникає через авторитарну систему виховання, а 

також за умови значної свободи і самостійності. У підлітковому віці дитина 
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претендує на рівноправне спілкування, в іншому випадку – йде на конфлікти, 

відстоюючи свою позицію (Дуткевич, 2012). 

Причиною більшості міжособистісних конфліктів за участю підлітка є 

протиріччя між ставленням дорослого до особи підліткового віку як до дитини і 

мірою власної дорослості в уявленнях підлітка. Дитина демонструє свою 

конфліктну протидію у формі неслухняності, грубості, впертості, агресивності. 

Прояви такої поведінки мають особливо демонстративний характер, оскільки 

можливості підлітка в діяльності й міжособистісній взаємодії розширюються. 

Коли дорослі неадекватно реагують на конфлікти з дитиною підліткового віку, 

то вона стає замкненою, відмовляється від спілкування з ними, живе так в 

званому «своєму світі», тобто виникає конфліктна ситуація, що передує 

конфліктній поведінці (Власова, 2005; Дуткевич, 2012). Конфліктна взаємодія 

розуміється нами як сукупності психологічних особливостей особистості 

підлітка, що спонукають його активніше та частіше залучатися в конфлікт з 

оточуючими. 

Варто відмітити, що через деструктивні сімейні відносини підлітку важко 

засвоювати і апробувати соціальні ролі, що відповідно провокує виникнення 

міжособистісних та внутрішньо особистісних конфліктів. Тому, при спілкуванні 

з дітьми підліткового віку батькам необхідно враховувати їх індивідуально-

психологічні особливості та демонструвати конструктивні стилі сімейного 

виховання (Дмитренко, 2001; Ерніязова, 2002).  

Сімейне виховання – це така взаємодія батьків із дітьми, яка ґрунтується 

на родинній емоційній близькості, сімейній гармонії, любові, турботі, повазі та 

захищеності дитини і сприяє створенню сприятливих умов для задоволення 

потреб у повноцінному розвитку і саморозвитку особистості дитини. Це 

всебічний розвиток особистості, що поєднує в собі духовне багатство, моральну 

чистоту і фізичну досконалість. У сім’ї формуються основи характеру дитини, її 

ставлення до оточуючого світу, до моральних, ідейних і культурних цінностей 

(Томашевська, 2013; Фатєєва, 2009). 
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В психологічній літературі стиль сімейного виховання визначається як 

багатовимірне утворення, яке включає ставлення батьків до дитини та 

переживання цього ставлення (емоційний компонент), особливості сприймання 

і розуміння характеру дитини, її вчинків (когнітивний компонент), поведінкові 

стереотипи, які практикуються стосовно дитини (поведінковий компонент).  

Науковці (Дмитренко, 2001; Ерніязова, 2002; Томашевська, 2013; Фатєєва, 

2009) виділяють типології стилів сімейного виховання, в основі яких відображені 

особливості сімейних та міжособистісних взаємин. Такі стосунки виражають 

ставлення батьків до дитини, як до індивідуальності, її способу мислення та виду 

діяльності; застосування методів покарання та заохочення; особливості 

формування моральних принципів, переконань; засвоєння певних норм та 

правил поведінки; ставлення до людей та суспільства. 

Так, С. О. Томашевська (Томашевська, 2013) зазначає, що 

найпоширенішим в психолого-педагогічних дослідженнях є поділ стилів 

сімейного виховання на демократичний (авторитетний), авторитарний, 

ліберальний (поблажливий) та індиферентний (байдужий).  

Демократичний (авторитетний) стиль характеризується наявністю 

комфорту в сім’ї: гармонійні стосунки між батьками і дитиною, взаємна повага і 

підтримка, ставлення до дитини як до окремої особистості, урахування її 

індивідуальних особливостей, потреб. Високий рівень контролю у сім’ї 

поєднуються з визнанням і заохоченням індивідуальності дитини. У сім’ї 

панують демократичні взаємостосунки: батьки не використовують фізичні 

покарання і психологічні приниження, утримуються від проявів агресії й 

неповаги, використовують методи переконання та заохочення.  

Авторитарному стилю властивий гіперконтроль батьків за життям дітей 

(діяльністю, поглядами, навіть почуттями), обмеження їхньої самостійності й 

ініціативності. Сімейні взаємини побудовані на основі беззаперечної і 

одноосібної батьківської влади, яка супроводжується, завищеними вимогами, 

жорсткими заборонами і суворими фізичними і психологічними покараннями. 
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Авторитарні методи виховання формують у дітей механізм чіткого зовнішнього 

контролю: відсутність загрози покарання провокує неконтрольовану, 

конфліктну поведінку з боку підлітків до батьків і оточуючих. Якщо батьки 

надають перевагу авторитарному стилю сімейного виховання, то спілкування у 

родині зазвичай зводиться до мінімуму. Таке батьківство виховує боязких, 

ригідних, вороже налаштованих, безініціативних, дратівливих і конфліктних 

особистостей. Конфліктна поведінка особливо яскраво проявляється у 

підлітковому віці, а саме, підлітки виявляють бунтарство й непокору і при 

першій можливості спрямовують на інших її сигнали.  

Можна сказати, що не єдиною перевагою ліберального (поблажливого) 

стилю сімейного виховання є теплі, близькі стосунки між членами родини, 

батьки повністю відкриті для спілкування з дітьми, проте відсутність елементів 

контролю й керівництва, заборон та обмежень призводять до втрати 

батьківського авторитету та права на лідерство. При його застосуванні батьки не 

надають дитині потрібної допомоги і підтримки в будь-якій діяльності, 

провокуючи виникнення в неї почуття незахищеності та тривоги. Цей стиль 

зазвичай виховує інфантильних, агресивних, імпульсивних, невибагливих до 

себе, конфліктних з оточуючими особистостями. У підлітковому віці 

поблажливий стиль сімейного виховання може сприяти відкритій конфронтації 

підлітків із оточуючими та бути причиною їх участі в асоціальних групах. 

Для індиферентного (байдужого) стилю сімейного виховання характерні 

«прохолодні» взаємини між дітьми та батьками. Останні не виявляють бажання 

у спілкуванні з нащадками, демонструють емоційну байдужість щодо дитини. 

Батьківське активне виховання відсутнє, не має системи контролю, обмежень, 

покарань і заохочень, байдужі до потреб і бажань дитини. Таке виховання сприяє 

виникненню у дітей відхилень у психічному розвитку та різноманітних 

психосоматичних захворювань, що спонукають до підліткової некерованості, 

невпевненості у собі, конфліктної взаємодії та асоціальної поведінки (Фатєєва, 

2009). 
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Іншою сферою прояву конфліктної поведінки в підлітковому віці є 

спілкування з однолітками. Підлітки вбачають у спілкуванні з ровесниками 

власне особисте життя, де кожен діє самостійно і відповідає за свої вчинки. 

Найважливіша потреба дитини в підлітковому віковому періоді розвитку – 

прагнення до спільної взаємодії з ровесниками й бажання бути визнаними, 

прийнятими групою. Можна зазначити, що для підлітків важливо не просто бути 

разом з однолітками, а бути активним учасником міжособистісної взаємодії, 

брати участь у всіх сферах соціального життя. Тому, основними факторами 

конфліктної поведінки виступають самооцінка, рівень домагань і статус в групі 

або колективі, на рівень розвитку яких в першу чергу впливає стиль сімейного 

виховання, та родинні відносини у сім’ї (Гірник, 2010; Коротецька, 2001).  

В якості ще однієї основи конфліктної поведінки підлітків виступає 

неадекватність сформованих уявлень про оточуючих, яке є тенденцією до 

самоствердження за рахунок інших, яке провокує у міжособистісних відносинах 

їх неадекватне сприйняття та надає такій взаємодії негативних оцінок. Причиною 

такого явища є відсутність належного взірця для наслідування з адекватною 

поведінкою серед близького оточення дитини, тобто із сім’ї. Саме сім'я 

вирішальним чином визначає умови життя індивіда, які впливають на поведінку 

дитини в цілому та конфліктної поведінки зокрема. Криза в сім'ї та деструктивні 

стилі виховання призводять до спотворення ідеалів, що провокує спочатку зміну 

поведінки в підлітків, а потім морального обличчя і життєвих установок. 

Таким чином, хочемо констатувати, що існує залежність між стилем 

сімейного виховання і конфліктною поведінкою у дітей підліткового віку. 

Зокрема, дослідження Г. І. Святенко (Святенко, 2001) свідчать, що жорстокі 

покарання батьків пов'язані з відносно високим рівнем конфліктності у дітей, а 

недостатній контроль з боку батьків корелює з високим рівнем асоціальності, і 

часто супроводжується конфліктною поведінкою. Використання по відношенню 

до дитини непослідовних покарань провокує виникнення у неї агресії й 

конфлікту. Батьки, які погрожують покаранням, але не здійснюють свої погрози 
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на практиці, вчать дитину ігнорувати їх самих. Також автор зауважує, що 

істотною умовою розвитку агресії є фрустрація, яка виникає при відсутності 

батьківської любові і при постійному застосуванні покарання з боку одного або 

обох батьків (Фатєєва, 2009). 

Отже, можна зробити висновок, що у міжособистісній взаємодії дітей 

підліткового віку відбувається загострення відносин між ними та іншими 

людьми, що ґрунтується на сенситивному ставленні до власної гідності, до 

рівноправних стосунків з оточуючими і дорослий повинен стати ініціатором 

конструктивних змін у цій конфліктній взаємодії. А розпочинати ці зміни 

необхідно через знаходження тієї міри самостійності підлітка, яка відповідала б 

його потребам і можливостям, соціальним вимогам до нього і дозволяла б 

батькам впливати на дитину підліткового віку обираючи конструктивні стилі 

сімейного виховання. Адже прояв конфліктної поведінки визначається, в першу 

чергу, умовами та стилями сімейного виховання. 
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The urgency of the study is due to the fact that the revival of the emergence of 

domestic translations of world traditional or modern classics indicates primarily the 

maturity of the Ukrainian language. There are books that weren’t in our book market 

until recently. Often this appearance is accompanied by excitement, but a thorough 

reading of these translations does not happen. 
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A new edition of Jane Eyre, translated by Marianna Kianovska, was recently 

released on the Ukrainian book market. Marianna Kianovska is a writer, translator, 

literary critic, founder and director of the Great Hedgehog Literary Prize. She was born 

on November 17, 1973 in Zhovkva, Lviv region. In 1997 she graduated from Lviv 

National University (Ukrainian philology). During her student years she belonged to 

the women’s literary group MMYUNNA TUGA (Maryana Savka, Marianna 

Kianovska, Yulia Mishchenko, Natalka Snyadanko). In January 1999 – a participant in 

the action Sich Ujazdowska (Warsaw). In April-October 2003 he was a fellow of the 

Gaude Polonia program of the Minister of Culture of Poland. Winner of the Bohdan-

Ihor Antonych Literary Prize, the Nestor the Chronicler Prize and the Smoloskyp 

Publishing House. She lives and works in Lviv. Author of poetry collections 

Incarnation (1997), Wreaths of Sonnets (1999), Myth-Making (2000), Love and War 

(co-authored with Mariana Savka, 2002), The Book of Adam (2004), Ordinary 

language (2005), Something everyday (2008), Poems not for print (2013) and books of 

prose stories Path along the river (2008). Works translated into English, Belarusian, 

Polish, Serbian, Russian; participant in several anthologies. Translates poetry from 

Polish and Russian. In our paper we are going to analyze Kiyanovska translation of the 

novel Jane Eyre by Charlotte Bronte (Barabooka, 2021).  

In general, we can note the complicated syntax in translation, careless selection 

of equivalents, literal translation where it would be worth using the technique of 

omission, tautology. 

Let’s try to analyze the most striking examples of insufficiently adequate 

translation by Kiyanovska: 

1. Подальші вільні вправи на свіжому повітрі (further out-door exercise) 

2. А що Бессі сказала, ніби я зробила? 

3. Поки я не стану відвертішою, лагіднішою, як на те пішло. 

4. Я прошмигнула і невдовзі заволоділа фоліантом. 

5. Будучи ще зовсім дитиною, я не змогла оминути увагою кількох 

сторінок вступу. 
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6. Смертельно біла країна (death-white realms). 

7. Недобра тварюка (bad animal) (Kiyanovska, 2018). 

Let’s consider the first example of translation. “Подальші вільні вправи на 

свіжому повітрі” – in the original we find the phrase “further out-door exercise”. So, 

the translator took the first-best meaning of the word, although in this case it is not 

“вправи”, but rather “exercise”, “walk”. The following example: “As a child, I could 

not ignore a few pages of the introduction” – in Сh. Bronte’s text it is said that those 

pages aroused her interest, although in general the book was intended for adults. Let’s 

take another example: “A bad creature is a tracing paper with a bad animal.” He is sure 

that his mother will not hear him. “Deadly white country” – in the original we have 

“death-white realms”, i. e. “dead-white worlds” (Bronte, 1897). 

Conclusion. Translation begins with a rivalry: a translator and an author, two 

translators, one translation school with another. We consider Marianna Kaiyanovska’s 

translation of a great novel Jane Eyre by Charlotte Bronte to be rather free and 

inaccurate. 
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Особистість перекладача довго залишалася поза увагою досліджень в 

межах традиційних теорій перекладу. Центральне місце у студіях завжди займав 

текст, який і був предметом перекладу і перекладацького аналізу. «Культурний 

поворот», який трапився у лінгвістиці після 70-их років минулого століття змінив 

парадигму перекладознавчих студій на більш багатогранну, багатосистемну, 

зумовивши розвиток культурологічних та соціокультурних підходів до 

перекладу (Bassnett, & Lefevere, 1990). У своїй книзі Л. Венуті «The Translator’s 

Invisibility: A History of Translation» (2004) твердить, що переклад, навпаки, 

повинен акцентувати на лінгвокультурних відмінностях оригіналу, інтегруючи 

елементи мови і культури оригіналу в мову перекладу.  

Звісно, ідея не є новою і перегукується з поглядами Ю. Найди, 

А. Нойберта, А. Швейцера та інших на еквівалентність при перекладі, однак, по-

новому трактуючи ці поняття згідно з соціокультурними аспектами перекладу. 

С. Баснет, Л. Венуті та інші погоджуються, що перекладач повинен бути 

«помітним» в перекладі, його потрібно сприймати як суб’єкта, який бере активну 

участь у створенні ідей та передачі національно-культурних цінностей 

(Багдасарян, 2018, с. 295-296). Зрештою, ми теж погоджуємося і вважаємо, що, з 

огляду на те, що художній перекладу вимагає творчого підходу, невід’ємними є 

перекладацька суб’єктивність та креативність. Щоб відтворити, а точніше 

реконструювати значення – розпізнати в оригіналі, сприйняти, переосмислити і 
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оформити вихідною мовою – перекладач повинен застосувати не лише 

лінгвістику, стилістику, герменевтику, естетику, а й психологію та 

когнітивістику. Тому, переклад неминуче буде суб’єктивним. Звісно, варто 

зауважити, що креативність без здорового глузду є помилковою. Влада 

передбачає відповідальність, і навпаки. Важливо усвідомлювати, що 

суб’єктивність дій того чи іншого перекладача – це не про вседозволеність.  

Перекладацьку суб’єктивність цікаво розглядати з точки зору 

екотранслятології. У одній зі своїх публікацій (Новосад, 2020) ми згадували, що, 

з огляду на свої принципи, екотранслятологія по-новому дозволяє трактування 

художнього перекладу – а саме з екологічної точки зору. Згідно з цією новою 

теорією перекладу, перекладач є центральною фігурою при перекладі, якій і 

доводиться грати домінантну роль, балансуючи між екологічним середовищем 

оригіналу і перекладу. Екотранслятологія наголошує, що процес перекладу 

здійснюється в рамках адаптивної селекції та селективної адаптації. За Дарвіном, 

всі істоти які виживають, пристосовані до навколишнього середовища, а ті, що 

загинули, не були пристосовані до навколишнього середовища – це так зване 

«виживання найсильніших». Процес боротьби за виживання називається 

природним відбором. Беручи за теоретичну основу теорію Дарвіна, 

екотранслятологія стверджує, що лише перекладачі, які пристосовуються до 

екологічного середовища перекладу можуть врешті вижити в екологічному 

середовищі перекладу. Також надається більша влада та свобода для 

перекладачів. Дослідники екотранслятології очікують від перекладачів 

суб’єктивного, креативного погляду заради збереження стабільності 

екологічного середовища перекладу, створюючи тим самим оптимальний 

переклад.  

У висновку процитуємо чудовий уривок зі статті Джун В. (2020): 

«Перекладач високого рівня повинен знати, як шукати переваги та уникати 

недоліків у складному екологічному середовищі, дати простір суб’єктивній 

свідомості, інтегруватися у багатовимірне екологічне середовище та, нарешті, 
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досягти динамічної рівноваги, гармонії та єдності з іншими факторами в 

екологічному середовищі перекладу». 

Отож, очевидним є те, що вже неможливо і не доцільно ігнорувати 

особистість і суб’єктивність перекладача. Подальших розвідок заслуговують такі 

питання, як гендер і соціокультурний бекграунд перекладача як одні із 

передумов суб’єктивності перекладача. Також перспективним є аналіз 

множинних текстів перекладів та, особливо, з точки зору екотранслятології, 

оцінка рівня трансформації перекладацького середовища та інші. 
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БЛИЗЬКИЙ СХІД ОЧИМА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО 

 

Поляруш Н. С., 

кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української літератури 

Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

 

Рішучий вихід української прози початку ХХ ст. за рідні етнографічні 

межі, звернення письменників до показу життя і побуту інших країн і народів чи 

будь-якого закутка України, де побут людей, звичаї і мова відмінні від 

загальноукраїнських (Буковина, Гуцульщина), як характерна її риса, є одним із 

способів розширення тематичних обріїв. У творчих пошуках багатьох 

українських письменників знайшла втілення ця проблема: Івана Франка з його 

перекладами арабських казок і індійського епосу, Ольги Кобилянської з повістю 

«В неділю рано зілля копала», з оповіданнями про життя та побут гуцулів, Леся 

Мартовича, Марка Черемшини, Михайла Коцюбинського з чудовими, 

пройнятими національним духом творами про життя молдаван, кримських татар, 

закарпатських українців. Кримському належать не тільки поетичні, а й прозові 

твори, якими він наближав Близький Схід до України, вносячи вагомий вклад у 

розширення тематичних меж української літератури початку ХХ століття. У 

розв’язанні близькосхідних літературних зв’язків саме його твори визначали 

магістральну лінію. 

Тривалим перебуванням Кримського-вченого в Бейруті та Сирії визначено 

окремий етап у творчості Кримського-письменника. Саме тут, під сирійським 

небом, народились не тільки деякі цикли «Пальмового гілля», а й «Бейрутські 

оповідання». У листі до В. Гнатюка від 20 жовтня 1901 р. А. Кримський писав: 

«Хотів би я видати своїм коштом теж на користь спілці прозаїчну збірку 
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«Бейрутські оповідання»…, які я написав у Бейруті (побутово-гумористичні), а 

їх буде на 4-5 аркушів (Гурницкий, 1980). 1897 роком датовані ці оповідання, але 

побачили вони світ аж у 1906 році. 

У листі до Б. Грінченка із Бейрута А. Кримський, розповідаючи про свої 

творчі справи і висловлюючи деякі зауваження щодо «Ясних зір» адресата (твір 

на тему Сходу, де автор, на думку Кримського, допустився етнографічних 

неточностей), наголошує якраз на достовірності і документальності своїх 

оповідань: «В тім оповіданні, де оповідається про Бейрут, нема ніякої брехні чи 

видумки, все – щира правда, тільки я, щоб читачам було читати цікавіш, я одяг 

етнографію і взагалі свої спостереження в белетристичну форму» 

(Гурницкий, 1980). Переконатися у правдивості слів Кримського допоможе 

співставлення фабули оповідань з тими фактами, які автор викладає у листах до 

рідних, знайомих. І що цікаво: співпадають навіть імена героїв, прототипів. 

Читання листів ії Сирії та Лівану справляє враження присутності на первинному 

відборі фактів із величезної маси вражень. Вчений точно фіксує факти, побутові 

деталі, прислів’я та приказки, вжиті в певній соціальній ситуації. 

А. Кримський в листах до друзів, у звертаннях до читачів постійно 

висловлював невпевненість у своєму белетристичному таланті й обіцяв більше 

не писати прози. Однак, підтримка І. Франка та органічна потреба в образній силі 

слова не тільки призвели до видання окремої збірки оповідань (1895 р.), а й до 

написання іншої – «Бейрутські оповідання», а потім і роману. Про цю велику 

потребу Кримський (1975) розкаже в останньому прижиттєвому виданні: «В 

далекій далечині, на арабській чужині, сидю я було в своїй ученій келії… веду 

наукову працю… пильно пишу якусь лінгвістичну розвідку… ще й мовою пишу 

аж надто науковою, арабською – а отже ж часом, замість ученої розвідки, самі 

собою набігають мені на папір «Бейрутські оповідання»… Та й не по-арабський 

випливають вони на світ Божий з-під мого пера, а по-наському таки, рідною 

мовою, українською мовою…». 
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«Бейрутські оповідання, будучи тематичним завершеним цілим, 

складаються із двох циклів: «Растлініє нравів» і «Соломониця, або Соломон у 

спідниці». Незвичайність назви циклу автор пояснює так: «Розтління нравів» – 

це так я придумав переложити один дуже архаїчний вираз, якого сучасний араб 

не зрозуміє. В моїй повісті мені декілька разів довелося мати діло з церковно-

письменською арабською мовою, – то я, щоб лучче підчеркнути архаїчність мови 

у декотрих персонажів повістки, вкладаю їм в уста наші церковно-слов’янські 

слова, тимчасом як інші люди в повістці говорять чисто по-вкраїнський, сейто 

по-народному-арабському (Гурницкий, 1980). 

Кримський, глибоко спостерігаючи життя сирійців в перехідний період, 

зумів відбити картину суспільної трансформації в художніх творах, створивши 

переконливі образи. Причому, якщо порівняти його листи, наукові праці й 

оповідання, то слід відзначити, то слід відзначити, що Кримський – художник у 

розв'язанні деяких складних соціально-економічних і політичних питань стоїть 

ближче до істини, як Кримський-дослідник. Майстерне поєднання науково-

нарисового і белетристичного начал, розпочате ним ще у «Повістках і ескізах» 

знайшло більш широке втілення у «Бейрутських оповіданнях». Ясна річ, 

письменник виходив з того, що художня література – найбільш доступна форма 

внесення конкретних знань в маси. 

У творах М. Коцюбинського з молдавського, татарського та гуцульського 

життя іншомовні елементи є зрозумілими, бо лексично й синтаксично обрамлені. 

Вважає за необхідне точно відтворювати мову, звичаї гуцулів В. Стефаник. Як і 

М. Черемшина, він подає місцеві вирази і вислови без жодних пояснень, 

намагаючись передати всі відтінки місцевої мови, причому, не втрачає такту, як, 

наприклад, Г. Хоткевич. Кримський, в особі якого вчений і художник гармонійно 

злились, прагне до тонкощів пояснити кожне слово, деталь, звичай, прислів'я чи 

приказку, майстерно вжиту ним для повної психологічної характеристики героїв, 

для глибокого розкриття їх життя і побуту. 
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У «Бейрутських оповіданнях» Кримський виявляє майстерну 

письменницьку орієнтацію у доборі влучних висловів з метою глибокої 

характеристики, влучно підмічає деталі побуту арабів. М. Веркалець відзначає, 

що герої оповідання «Соломониця, або Соломон у спідниці» яскравих контурів 

набирають при вмілому використанні фольклорних засобів. Пустопорожність 

фрази однієї із героїнь автор перконливо розкриває арабським прислів'ям «Язик 

у неї був на двадцять чотири метелики». Бундючність, пихатість, зверхність 

Лябібе вдало передано фольклорним засобом: «Їі обличчя не засміялося б навіть 

на тепленький свіжий хлібець». Якщо читач знатиме, як швидко засихає 

арабський хліб, то влучнішого вислову для Лябібе не придумаєш. 

Неспроможність пані Сюрсок у вирішенні педагогічних питань дотепно 

розкриває арабське прислів'я: «Хто хоче дітей розсудити, тому доведеться 

повіситись». На іронічні слова Катерини Іванівни про те, що матерям «діти не на 

руку» у половині на четверту годину, пані Сюрсок відповідає прислів'ям: «Не 

судіте, да не судимі будете». Іноді кримський поряд з арабський прислів'ям подає 

аналогічні українські: «Гомін був наче в жидівській школі, як кажуть українці, 

або «наче в лазні, де раптом води не стало», як каже арабське прислів'я» 

(Веркалець, 1973). 

Зрозуміло, Кримський писав «Бейрутські оповідання» під живим 

враженням, а тому часто вживає арабські назви предметів, що одразу надає 

розповіді відповідного колориту. Наприклад: «шаммас» (дилкон), «дибс» 

(виноградне повидло), «шовбек» (качалка), «байї» (тато) і т. д. добре знає 

письменник народні арабські звичаї і намагається широко ознайомити з ними 

читача. Так автор деталізує привітання арабів: «День твій щасливий, Миколина 

мати», – привітався гість, титулюючи пані Гедійе ім’ям її старшого сина, як того 

вимагає арабська звичайність. Формула «день твій щасливий» значить попросту 

«здорова була» (Веркалець, 1973). «Йихриб бейтан» означає «бодай твоя хата 

завалилася». Хати в Сирії будуються не інакше, як із тесаного каміння, згоріти 
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вони не можуть, а завалитися та зруйнуватися можуть, ось чому, пояснює автор, 

араби так лаються. 

Кримський-поет надзвичайно чутливий до краси природи, в чому нас 

переконало його «Пальмове гілля». У сирійських нарисах описам природи, що 

слід зазначити, відводиться дуже мало місця. Кримський глибоко пізнав життя 

сирійців і бажання розкрити хоч деякі його сторони з науковою точністю 

призвело саме до вибору такої форми, де характерним було скорочення описових 

елементів, лаконізм викладу. Калениченко Н. Л. (1983) відзначає: «Створювати 

відповідний настрій у творі допомагав і новий прийом передачі явищ природи. 

Вони не бралися самі по собі, а письменник показував їх вплив і враження на 

персонажів, тобто зображення природи пропускалось через спостереження і 

сприймання героїв через їх психологію». Таку роль частково виконують пейзажі 

у «Бейрутських оповіданнях». 

Кримський виніс із арабського Сходу, як Коцюбинський з Криму і 

Молдавії, Кобилянська і Стефаник, Черемшина, Мартович із західноукраїнських 

земель, не екзотичні образи, сцени, а теми, які давали можливість порушити 

злободенні суспільні проблеми. У статті «З останніх десятиліть ХІХ ст.» І. 

Франко писав: «… Коцюбинський далеко не етнограф-обсерватор. Він наскрізь 

новочасний чоловік, перейнятий високими гуманними чуттями і ясним поглядом 

на життя» (Франко, 1986). Це можна без перебільшення сказати і по автора 

«Бейрутських оповідань». Кримський виступає в них прекрасним знавцем життя, 

побуту, психології арабів. Як і Марко Черемшина, він чутливий до побутових 

деталей, найтонших нюансів мови, етнографічних подробиць. Детально він 

змальовує одяг, наприклад, дочок Жяммеля, як одягаються бейрутські дівчата. 

Щоб повністю описати життя араба, він деталізує розповідь про те, чим багата 

його хата. 

Арабські слова, імена, прислів'я і приказки він подає і арабською, і 

українською мовою, звертає увагу на те, як звучить той чи інший звук. 

Використання народної творчості, зокрема прислів'їв, приказок, з метою 
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висвітлення характерних рис дійсності і психології героїв підкреслює силу 

зв'язку письменника з життям, глибоке сприйняття різних його сторін. О. 

Килимник (1968) справедливо відзначає, що «Бейрутські оповідання» цікаві 

перш за все тим, що в них б'є живим струменем життя, що пробивалося крізь 

товщу релігійних умовностей». Глибока спостережливість Кримського, наукове 

вивчення історії й культури арабського народу дали можливість створити 

художньо-переконливі образи. Очевидним є і те, що завдання автора 

«Бейрутських оповідань» полягало не тільки у відтворенні етнографічного 

образу чужої країни, а й у збагаченні новими темами, новими образами, новими 

ідеями рідної культури. 
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У будь якій сфері діяльність не може бути повноцінною, як без загальної 

освіти, так і без естетичного виховання. Саме у цьому вихованні у людини 

віддзеркалюється її ставлення до суспільства і навколишнього світу. Відсутність 

почуття потягу до прекрасного обмежує творчі здібності людини. Метою 

естетичного виховання є створення людини, яка розкриває повноту своєї 

сутності, є гармонійною особистістю, яка усвідомлює себе як частину природи, 

як істоту універсальну і вільну. «Свобода – писав Г. Гегель, – є лише там, де немає 

для мене нічого іншого, що не було б мною самим» (Редя, 2000). 

Отже, у естетично розвинутої особистості розвинута людська чуттєвість і 

ставлення до світу так як до самої себе. Це і є результатом естетичного виховання 

та самовиховання. 

Психологи і педагоги різних епох підкреслювали величезне значення 

естетичного виховання у формуванні особистості, у виробленні художнього 

смаку, у розвитку її творчих здібностей, гри на інструменті, починаючи з самого 

дитинства. Важливою передумовою процесу навчання гри на будь якому 

інструменті є визначення музичних здібностей учня. Ще на початку ХХ ст. 

американським психологом К. Е. Сішором були опубліковані саме такі тести. Це 

були перші стандартні тести по виявленню музичних здібностей. Назва цієї 
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роботи «Теорія особливостей». На думку вченого, музичні здібності закладені 

природою не піддаються впливу обставин. Кожна людина певною мірою має 

музичний талант і ці задатки не змінюються із навчанням і накопичуванням 

слухового досвіду. Ця теорія є хибною, саме так пізніше вважало багато вчених 

і навіть учні відомого психолога. Вчений М. Марсел критикував вчення 

К. Сішора за те, що його тести вимірювали реакції вуха, в той час як 

музикальність – це сукупність інтелектуальних процесів. Зокрема, його учень 

Макс Шен, відомий скрипаль і педагог, розробив свої тести . Він був не згідний 

з тлумаченням свого вчителя, що природа музичного таланту визначається 

кількістю окремих здібностей, які між собою взаємозв`язані і виражені в умінні 

розрізняти звуки за висотою, гучністю і тривалістю. Макс Шен розробив свою 

теорію, у якій розмежовував музикальність та музичний талант. Людина може 

бути талановита, музикальна, мати абсолютний слух і при цьому можлива 

абсолютна відсутність виконавських здібностей (Городянська, 2000; 

Побережная, 2007). 

Що таке талант? Це видатні здібності людини, які проявляються у певній 

сфері діяльності, дозволяють при прийнятті нестандартних рішень добитися 

великих успіхів. Талант це не тільки сама здатність, а скільки схильність до неї. 

Що таке музичний талант? Музика –це сфера діяльності, де має бути велика воля. 

Адже багато здібних, творчих, успішних «зійшло з творчої дистанції». На думку 

вченого М. Шена, музичний талант – це сукупність індивідуальних, специфічних 

завдатків, які відіграють велику роль у формуванні музиканта. Що ж таке 

здібності? Здібності – це є вроджені особливості, задатки. На думку 

Б. М. Теплова, самі здібності є результатом розвитку. Здібності по своїй суті є 

поняттям динамічним, тому існують тільки в русі, в розвитку та розвиваються у 

процесі виховання і навчання. 

Навчити дитину мистецтву-музиці досить важко. Важкість полягає в тому, 

що слід її захопити емоційно, тому слід вчити її бачити, чути, розуміти, відчувати 

серцем прекрасне, тобто виховувати почуття. Музично-естетичне виховання 
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учнів має забезпечити формування у вихованців емоційно-естетичного ставлення 

до явищ дійсності та мистецтва. 

На сьогоднішньому етапі у музично-естетичному вихованні з`явилися 

деякі суперечності між високим виховним потенціалом музичного мистецтва і 

недостатньо ефективним його використанням у школах мистецтв, що породжує 

непорозуміння естетичного значення справжніх музичних цінностей, 

нерозвинутість емоційно-почуттєвої сфери, низький рівень естетичної 

свідомості. Важливу роль у формуванні духовності належить мистецтву-музиці. 

Мета цього виховання – сформувати у дітей моральність та духовність. 

Сучасне виховання і навчання актуалізують проблему естетичного 

виховання дітей. Наукові дослідження українських композиторів привертають до 

себе увагу багатьох світових та українських вчених. Про це свідчить робота 

О. Барвінського «Думки про виховання» (Выготский, 1987). Поняття естетичної 

культури є набагато ширшим, ніж поняття інших культур і не виникає сумніву, 

що музичне мистецтво – є одним з найвпливовіших засобів естетичного 

виховання. 

На сьогодні питання формування гармонійно розвинутої особистості 

стоять у центрі виховання. У «Концепції національного виховання» Міністерства 

освіти України, де одним з основних напрямів національного виховання 

вважається естетичне: «Формування громадянських рис передбачає художньо-

естетичну освіченість і виховання особистості. Народ завжди прагнув будувати в 

молоді народні естетичні погляди і смаки, які ґрунтуються на народній 

естетиці...» (Зязюн, & Семашко, 1995); Редя, 2000). 

Отже, цінність музики дуже важлива на сучасному етапі розвитку усіх 

видів мистецтва. Музика розглядається, як засіб виховання емоційно-почуттєвої 

сфери учнів, сенсорних і спеціальних музичних здібностей у полікультурному 

просторі, що є надзвичайно важливим. Вони закодовують і передають зрозумілу 

для різних народів смислову інформацію, дають можливість вступати в 

невербальний діалог з різними культурами минулого і сучасності, розуміти інших 
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і розширювати свій духовний світ і це все, завдяки універсальності музичної та 

художньо-образної мови. 
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Анотація. В даний час існує велика проблема, головним чином пов’язана 

з утилізацією відходів, звалищами та забрудненням навколишнього середовища. 

У статті представлені основні проблеми та їх вирішення, висновки яких 

спрямовані на покращення життя людини та навколишнього середовища. 

Ключові слова: Відходи, Забруднення, Навколишнє середовище, Сміття, 

Утилізація. 

 

 

Вироблення будь-якої шкідливої речовини, шкідливої для навколишнього 

середовища та людей в навколишньому середовищі, називається забрудненням. 

Термін «забруднення» означає викид шкідливих речовин у навколишнє 
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середовище, які є шкідливими для навколишнього середовища та людей 

(Васюкова & Грошева, 2009). 

В даний час забруднення дуже негативно впливає на екологію країни, 

головним чином через людську діяльність. Відходи з заводів та переробних 

підприємств завдають величезної шкоди. Проблема накопичення та утилізації 

відходів є серйозною екологічною проблемою, оскільки розкладені відходи 

накопичуються у величезних кількостях, що є шкідливим для навколишнього 

середовища. 

Створення найкращих очисних споруд не допоможе вирішити екологічну 

проблему країни. На наш погляд, проблему можна вирішити за рахунок 

зменшення кількості компаній, що сприяють забрудненню, а також шляхом 

створення якомога більшої кількості маловідходних технологій. Необхідно 

раціонально використовувати природні ресурси, посилити контроль за 

відходами. 

Проблема відходів сьогодні стала актуальною політичною проблемою. 

Уряд хотів би забезпечити «прийнятний рівень контролю за відходами», але з 

цією проблемою стикається місцева влада. Муніципалітети стверджують, що 

через недостатнє фінансування вони можуть лише реалізувати найдешевший 

варіант і звинуватити населення в тому, що воно не бажає брати участь у проектах 

зі зменшення відходів та переробки, а населення не задоволене засобами для 

утилізації відходів (Державні будівельні норми України, 2005). 

Всі відходи потрібно класифікувати на два типи відходів хімічної та 

радіологічної промисловості, які можна класифікувати за ступенем їх шкідливого 

впливу на організм людини та навколишнє середовище. Такі відходи не можна 

утилізувати, і вони повинні бути безпечно утилізовані. 

Основне завдання вчених – створити якомога більше зручних та безпечних 

способів утилізації відходів. І це потрібно зробити якомога швидше, адже 

кількість відходів щодня збільшується. Тому розробляються нові технології 

виробництва, які значно зменшують частку небезпечних відходів і тим самим 
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зменшують проблему утилізації небезпечних промислових відходів, що частково 

вирішує проблему на цій стадії суспільства (Гірусова та ін., 2010, c. 92-93). 

В процесі еволюції людина винаходить нові технології та електротехнічні 

товари, які знайшли місце в сучасному житті людини і стали невід’ємною 

частиною його життя, праці та відпочинку (Державні будівельні норми України, 

2013). 

Обсяги високотехнологічних відходів зростають надзвичайно швидко, крім 

того, що комп'ютерна техніка та інша електроніка стрімко старіють «морально», 

часу на втрату споживчих властивостей не залишається. В даний час правова, 

технологічна та промислова база для утилізації високотехнологічних відходів 

знаходиться на низькому рівні і не відповідає вимогам сучасної людини. 

Окрім проблем забруднення навколишнього середовища токсичними 

компонентами різного обладнання, зберігання відходів на звалищах без 

переробки є дуже дорогим, оскільки багато компонентів електротехнічних 

виробів мають велику цінність через виснаження природних ресурсів деяких 

рідкісних елементів. 

Високотехнологічні відходи – одна з найбільш швидкозростаючих груп 

відходів (Ecobusiness Group, 2017). Збільшення відходів високих технологій 

привертає увагу урядів, дослідників та окремих людей через вплив на 

навколишнє середовище та здоров'я людей. 

Сьогодні темпи появи нової електроніки та комп’ютерних технологій дуже 

високі. Придбаний електронний «пристрій» не такий застарілий, як сьогодні. І 

ми ніколи не відмовлялися від електроніки. А ми кинемо ще більше. Тому 

актуальність скорочення освіти та утилізації таких відходів на національному, 

соціальному та законодавчому рівнях є очевидною. 

Високотехнологічні домішки з високим вмістом кадмію – доступні в 

напівпровідниках, резисторах та інфрачервоних приймачах (Колесников, 2010, c. 

21-27). Запобіжники та вимикачі містять ртуть, корпус містить хром, блок 

живлення та з'єднувальні дроти містять бром. Акумулятори заповнені нікелем, 
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кадмієм, літієм і половина штатного столу. Волокнистий матеріал виготовлений 

з полівінілхлориду, який у літньому віці та деградації виробляє антитіла та 

високотоксичний діоксин. 

Проблема посилюється тим, що кількість високотехнологічних відходів 

зростає у всьому світі. Згідно з деякими дослідженнями, лише до 2025 року 

комп’ютери, мобільні телефони та телевізори викинуть 9,8 мільйона тон 

(Державні будівельні норми України, 2013). 

Незважаючи на те, що обсяги відходів електроніки постійно збільшуються, 

в українському законодавстві термін «високотехнологічні відходи» не існує. 

Оскільки високотехнологічні відходи не належать до жодної з цих груп, а їх 

обсяги та глобальний вплив на екосистеми швидко зростають, очевидна 

необхідність виділення їх в окрему категорію назріла. Утилізація таких відходів 

у більшості випадків нічим не відрізняється від утилізації звичайних твердих 

побутових відходів, тобто більшість із них просто сміттєзвалища, потенційно 

отруюючи довкілля на довгі роки. Чим швидше буде встановлена процедура 

поводження з такими відходами на державному рівні, тим швидше утилізація 

старого обладнання стане загальновизнаною необхідністю, тим чистішим буде 

наше майбутнє. 

Підсумовуючи вищесказане, ми пропонуємо компетентним органам 

розробити окремий законодавчий акт «про поводження з високотехнологічними 

відходами» або внести зміни до закону «Про виробництво та споживання 

відходів». 

Надавати можливість організаціям та приватним підприємцям за наявності 

відповідного дозволу на організацію пунктів збору, з можливістю їх подальшого 

транспортування до обласного центру або утилізації на місці відповідно до 

екологічного законодавства (Державні будівельні норми України, 2005). 

Вимагати від організацій та юридичних осіб, що мають на балансі 

високотехнологічне обладнання, щорічно звітувати про списану перероблену 

продукцію. Якщо організації-одержувачі бажають утилізувати обладнання, 
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дозвольте передачу цього обладнання та відповідальність за подальшу 

утилізацію за письмовою згодою. 

Окрім розробки законодавчої бази, існує потреба у просуванні екологічної 

відповідальності, особливо у сфері утилізації електричних відходів. Потрібна 

соціальна реклама, громадські проекти, державні ініціативи. 
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