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COMPUTER SCIENCE 

 

МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Калиній І. В., 

кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри інформаційних технологій та вищої математики 

Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

м. Бережани, Україна 

 

У видавничій практиці часто доводиться зберігати й маніпулювати 

масивами та формами даних. До таких масивів належить, наприклад, 

перспективні плани видань книжкових видавництв, переліки власних видань 

видавничої організації, матеріали для підготовки перспективних планів, 

матеріали маркетингових досліджень, листи читачів у редакціях газетних 

видавництв, різноманітна необхідна видавцеві інформація. Загалом дані можуть 

на будь-яку тему, проте вони повинні бути однорідними, уніфікованими та 

згрупованими у так званих базах даних. База даних представляє собою спосіб 

систематизованого збереження інформації (Піх, & Сеньківський, 2013). 

Для визначення оптимального набору програмних інструментальних 

засобів у процесі проектування книжкових видань серед широкого спектру 

пропонованих комп’ютерних видавничих систем очевидною постає необхідність 

використання експертних систем. В галузі експертних систем представлення 

знань означає не що інше, як систематизовану методику опису на машинному 

рівні того, що знає людина-експерт, який спеціалізується в конкретній 

предметній ділянці, а також локалізації цих знань у пам’яті ЕОМ у вигляді бази 

знань. Представлення знань не зводиться до кодування на зразок шифрування, а 
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передбачає певну організованість і має дозволяти отримувати їх в необхідній 

ситуації з допомогою відносно нескладного й більш-менш зрозумілого 

механізму. 

Для представлення ієрархічних класифікацій найчастіше використовують 

дерева, що виступають як структура, придатна для представлення інформації 

загального виду, – вузли представляють деякі концепти (поняття), а зв’язки – 

відношення між концептами. 

Етапи побудови моделі представлення знань визначаються двома 

функціональними складовими бази знання: 

– факти представляють собою короткострокову інформацію в тому 

відношенні, що вони можуть змінюватися; 

– правила що дозволяють отримувати знання (Сеньківський та ін., 2019). 

Для наочності представимо фрагмент такого дерева (рис. 1). Тут  – 

вершина, представлена деякою КВС;  – проміжні вершини, які 

представляють структурні елементи видання, що підлягають опрацюванню з 

боку КВС;  і  – термінальні вершини – вказують на здатність програми 

верстки створювати відповідно стилі для абзацу і для окремого символу.  

У сформованому в такий спосіб дереві функціональності комп’ютерної 

видавничої системи нас буде цікавити наявність орієнтованих шляхів від кореня 

дерева до його листка, множину яких подамо наступним виразом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фрагмент дерева функціональності КВС 

v5 
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 ,  (1) 

 

де F – множина всіх орієнтованих шляхів у дереві функціональності, М – 

кількість таких шляхів,  – певна функція КВС, представлена 

m-им шляхом, а К – кількість вершин у m-му шляху. Таким чином, множину 

функціональних можливостей довільної КВС можна записати у такій формі:  

 

 . (2) 

 

У процесі проектування видання із послідовності вимог (запитів), 

необхідних для практичного формування публікації, відповідно до структури 

дерева функціональності побудуємо дерево вимог, модель якого, за аналогією до 

(2), можна подати у такому вигляді: 

 

 ,   (3) 

 

де N – кількість орієнтованих шляхів у дереві вимог; L – кількість вершин 

в n-му орієнтованому шляху. 

Тоді, модель правила оптимального вибору пакету верстки серед наявних 

запишемо у вигляді: 

 

   (4) 

 

Результатом виконання цього правила буде та КВС, функціональні 

можливості якої дозволять максимально відтворити оригінал-макет 



1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 8 - 

 

спроектованого видання у процесі верстання (Сеньківський, & Козак 2008). 

Зазначимо, що (2), (3) і (4) є універсальними моделями у тому відношенні, 

що знайдуть своє застосування не лише для вибору комп’ютерних видавничих 

систем, а й для визначення оптимального набору інструментарію в інших 

системах, де елементи чи функції, що вони пропонують, можна представити у 

вигляді ієрархічних класифікацій. 

 

Література: 

[1] Сеньківський, В. М., & Козак, Р. В. (2008). Автоматизоване проектування 

книжкових видань. Українська академія друкарства. 

[2] Піх, В. & Сеньківський, В. М. (2013). Інформаційні технології моделювання 

видавничих процесів. Українська академія друкарства. 

[3] Сеньківський, В. М., Кудряшова, А. В., & Козак, Р. В. (2019). Інформаційна 

технологія формування якості редакційно-видавничого процесу. Українська 

академія друкарства. 
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LAW 

 

АКРЕДИТАЦІЯ СУДОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 
 

Шарапова О. В., 

кандидат технічних наук, доцент 

провідний науковий співробітник 

Національний науковий центр 

«Інститут судових експертиз 

ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

м. Харків, Україна 

 

Зленко О. П., 

старший науковий співробітник 

Національний науковий центр 

«Інститут судових експертиз 

ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

м. Харків, Україна 

 

Кобилін І. А., 

судовий експерт 

Національний науковий центр 

«Інститут судових експертиз 

ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» 

м. Харків, Україна 
 

 

 

Анотація. У статті розглядаються основні аспекти акредитації судово-

експертних лабораторій, що дозволяють підвищити якість судових експертиз, 
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удосконалення системи підготовки експертів та підвищення їх кваліфікації, а 

також здійснення ефективного контролю. Особливу увагу приділено перевагам, 

які надає акредитація лабораторії. Світовою та європейською експертною 

спільнотою процес акредитації судово-експертних лабораторій розглядається як 

один із найважливіших факторів забезпечення якості експертного провадження, 

забезпечення взаємного визнання експертиз, а також формування бази 

міжнародної інтеграції судово-експертних організацій у рамках регіональних та 

світових процесів. Акредитація лабораторії є важливою складовою лабораторії 

вона дозволяє визначити ступінь її відповідності встановленим стандартам та 

прийнятим нормам роботи. Останнім часом особливо це стає важливим для 

судово-експертних лабораторій, які повинні вирішувати конкретні завдання 

судового процесу. Завдяки акредитації лабораторії мають змогу самостійно 

оцінювати якість своєї роботи та удосконалити рівень своєї компетентності, а 

регулярний контроль дозволяє виявляти невідповідність вимогам стандартів у 

роботі та своєчасно вирішувати їх. У процесі акредитації судово-експертних 

лабораторій використовуються спеціально розроблені критерії та процедури для 

визначення технічної компетентності. Проводиться всебічна експертна оцінка 

всіх факторів, які впливають на отримання результатів експертних досліджень, 

на основі міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 та ISO/IEC 17020, які 

використовуються для оцінки судово-експертних лабораторій у всьому світі. 

Ключові слова: Акредитація, Міжнародні стандарти, Оцінка 

відповідності, Судово-експертна діяльність. 

 

 

Актуальними проблемами на теперішній час є напрями розвитку судово-

експертної діяльності та вдосконалення організації проведення експертиз, їх 

науково-методичне та інформаційне забезпечення, а також покращення 

матеріально-технічного оснащення експертних установ, насамперед державних, 

яке на превеликий жаль має недостатнє фінансування. 



1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 11 - 

 

Тому в ситуації, що склалася, саме організаційні заходи слід висунути на 

попередній план, оскільки вони можуть бути реальною основою підвищення 

результативності судових експертиз, створення умов для розробки та 

впровадження науково-обґрунтованих експертних методик, удосконалення 

системи підготовки експертів та підвищення їх кваліфікації, а також здійснення 

ефективного контролю. Отже для вирішення цього питання слід звернути увагу 

на такий аспект, як акредитація експертних лабораторій. 

Акредитація – це незалежна оцінка органів щодо оцінки відповідності 

щодо відповідності загальновизнаним стандартам для проведення конкретних 

заходів з метою забезпечення їх неупередженості та компетентності. Завдяки 

застосуванню національних та міжнародних стандартів, постачальники та 

споживачі можуть бути впевнені у результатах калібрування та випробувань, 

наданих протоколах інспекції та результатах сертифікації. 

Органи з акредитації створюються в багатьох країнах для того, щоб 

забезпечити контроль авторитетними органами з акредитації над органами з 

оцінки відповідності. Органи з акредитації, які пройшли взаємні порівняльні 

оцінки та були визнані компетентними, підписують регіональні та міжнародні 

угоди, щоб засвідчити свою компетентність. Надалі ці органи з акредитації 

оцінюють і акредитують органи з оцінки відповідності щодо відповідності 

профільним стандартам. 

Регіональні угоди регулюються визнаними регіональними організаціями з 

акредитації, які працюють відповідно до правил ILAC та IAF. Визнані 

регіональні організації з акредитації також представлені у виконавчих комітетах 

ILAC та IAF. ILAC плідно співпрацюють з визнаними регіональними 

організаціями з акредитації, зокрема з EA в Європі, APAC в Азіатсько-

Тихоокеанському регіоні, IAAC у Північній та Південній Америці, AFRAC в 

Африці та ARAC в арабських країнах. Крім того, SADCA у Південній Африці 

також прагне стати визнаною регіональною організацією з акредитації. 
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У теперішній час у міжнародній практиці для підвищення достовірності 

результатів судових експертиз та зменшення судових помилок проводиться 

акредитація судово-експертних лабораторій широкого профілю на відповідність 

вимогам ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій» та EN ISO/IES 17020 «Оцінка відповідності. 

Вимоги до роботи різних типів органів інспектування» з урахуванням ILAC-

G19:08/2014. 

Під акредитацією в галузі судової експертизи, на нашу думку, слід 

розуміти процедуру, за наслідками якої спеціально уповноважений орган 

офіційно визнає компетентність судово-експертних установ виконувати 

конкретну, обмежену сферою акредитації, судово-експертну діяльність. 

Вирішенню теоретичних та практичних проблем, пов'язаних з 

акредитацією різних напрямів судово-експертної діяльності, присвячені праці: 

С. Кузьміна, О. Сурової, О. Козюби, В. Новікова, Р. Прокоповича, Т. 

Татарникової, В. Хоші та інших. 

У 1982 році Американським товариством директорів криміналістичних 

лабораторій / Радою з акредитації лабораторій програми з акредитації судово-

експертних лабораторій (Tilstone, 2006). Як основний стандарт, вимогам якого 

повинні відповідати лабораторії, було обрано ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги 

до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». У цьому 

стандарті основний акцент на конкретні вимоги до управління ресурсами 

(забезпечення ресурсами виконання методик в рамках галузі акредитації): 

персоналу, приміщенням та умовам навколишнього середовища, обладнанню, 

процесам дослідження та вимірювань, відбору зразків, забезпеченню валідності 

результатів випробувань, звітність про результати (ISO/IEC 17025, 2017). За час 

реалізації програм (з кінця 1982 до початку 2003 року) тільки в Сполучених 

Штатах Америки було акредитовано 237 із приблизно 350 експертних 

організацій. Крім того, акредитацію пройшли експертні лабораторії з Австралії, 

Канади, Гонконгу, Нової Зеландії та Сінгапуру. Найважливішою особливістю 
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цих програм було те, що акредитацію проходили лабораторії, які проводять 

дослідження в галузі криміналістичних, товарознавчих, економічних, 

комп'ютерно-технічних експертиз та дослідження ДНК людини. Паралельно з 

американськими криміналістами успішно пройшли акредитацію лабораторії, які 

займаються судово-експертною діяльністю в більшості європейських країн. 

Першими цей шлях пройшли лабораторії Англії та Голландії, які спочатку були 

акредитовані в ASCLD/LAB, а з розвитком інтеграційних процесів і в рамках 

Європейського союзу. Успішно виконана Європейською мережею судово-

експертних установ (ENFSI), тематика спільної роботи в галузі акредитації, 

намічена на першій зустрічі у березні 1993 року. Конституція ENFSI (прийнята 

на установчій зустрічі у Москві 1999 року), передбачала прагнення всіх 

лабораторій – членів організації до акредитації (Kopp, & Sprangers, 2002). Таким 

чином, світовою експертною спільнотою процес акредитації судово-експертних 

лабораторій розглядається як один із найважливіших факторів забезпечення 

якості експертного провадження, забезпечення взаємного визнання експертиз, а 

також формування бази міжнародної інтеграції судово-експертних організацій у 

рамках регіональних та світових процесів. Разом з тим до початку 2000-х років з 

усією очевидністю постала проблема проведення акредитації судово-експертних 

лабораторій за стандартами (передусім йдеться про міжнародний стандарт 

ISO/IEC 17025), спочатку розроблений стосовно діяльності різноманітних 

вимірювальних лабораторій але не враховуючи специфіки експертизи. Виникали 

розбіжності щодо включення до області акредитації таких видів експертиз, як 

дактилоскопічна, почеркознавча, трасологічна тощо. Роз'яснення з подібних 

питань були потрібні як органам з акредитації, так і самим судово-експертним 

лабораторіям. Для вирішення зазначеної проблеми у 2002 році Міжнародною 

організацією з акредитації (ILAC) було підготовлено та прийнято Інструкцію для 

судово-експертних лабораторій. Основною метою для розробників було 

забезпечити можливість включення до області акредитації лабораторій різні 

види судово-експертних досліджень, і надати загальні рекомендації при 
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акредитації судово-експертних лабораторій. Навіть ці скромні референції на 

початку шляху формування системи акредитації судово-експертних організацій 

мали велике значення та дозволили суттєво полегшити процес акредитації. 

Відомо, що акредитація лабораторії надає низку переваг. Ці переваги пов'язані з 

маркетинговими позиціями лабораторії, внутрішньою організацією роботи, 

взаємодіями із замовниками та споживачами послуг лабораторії. 

Акредитація допомагає лабораторіям самим оцінювати правильність і 

рівень якості своєї роботи та удосконалити рівень своєї компетентності, а 

регулярні обстеження (переоцінка) органом з акредитації, які перебувають у 

перевірці всіх аспектів дій лабораторії в отриманні нею точних та надійних 

даних, дозволяють виявляти невідповідність вимогам стандартів у роботі. Після 

закінчення кожного обстеження визначаються та обговорюються заходи корекції 

та за необхідності, орган з акредитації проводить моніторинг виконання 

коригувальних заходів. 

При акредитації судово-експертної лабораторної використовуються 

спеціально розроблені критерії та процедури для визначення технічної 

компетентності. Проводиться всебічна експертна оцінка всіх факторів, які 

впливають на отримання результатів експертних досліджень, на основі 

міжнародних стандартів ISO/IEC 17025 та ISO/IEC 17020, які використовуються 

для оцінки судово-експертних лабораторій у всьому світі. 

Таким чином, акредитація судово-експертних лабораторій (установ) 

відповідно до вимог міжнародних стандартів у галузі судових експертиз є 

необхідною основою для утворення гармонізованої інфраструктури, відкритої 

для співпраці з міжнародними та національними організаціями, здійснення 

єдиного науково-методичного підходу до експертної практики, а також гарантій 

об'єктивності, всебічності та повноти судово-експертних досліджень. 
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Очікування реформаційних змін після років стагнації, динаміка 

політичного життя, надзвичайно високий рівень зацікавленості українського 

суспільства у політичних питаннях, а також широкий спектр покладених на 

українських парламентаріїв повноважень зумовлюють постійну увагу до 

діяльності Верховної Ради України з боку української та міжнародної 

громадськості.  

Питання відкритості Верховної Ради України та комунікативної 

спроможності парламентських комітетів наразі набули особливої суспільної 

значущості у спектрі активного реформування державного управління в Україні. 

З 2016 року Україна як демократична європейська держава приєдналася до 

глобального руху з посилення відкритості представницьких органів законодавчої 

влади у світі відповідно до принципів Декларації відкритості парламенту (б. д.), 

яка була розроблена громадськими організаціями моніторингу парламентської 

діяльності (ОМП/PMOs) з усього світу (на сьогодні більше 160 організацій із 82 

країн є її підписантами). 
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В даному контексті питання розвитку комунікаційної спроможності 

парламентських комітетів стало надзвичайно важливим, як для ефективної 

взаємодії всередині парламенту, так і діалогу з виборцями. Адже комунікація із 

суспільством робить парламент більш доступним і зрозумілим, громадяни бачать 

реальні позитивні досягнення та недоліки роботи Верховної Ради та народних 

депутатів. 

При цьому під комунікаційною спроможністю парламентського 

комітету розуміємо – комплекс ресурсів (людських, технічних, фінансових) та 

функцій депутатського складу і секретаріату комітету, які забезпечують 

здатність парламентського комітету здійснювати комунікаційну діяльність. 

Згідно з Законом України «Про комітети Верховної Ради України» (1995, 

4 квітня) Комітет Верховної Ради України – орган Верховної Ради України, який 

утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими 

напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, 

віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних 

функцій. 

Відмітимо, що основними принципами реалізації, на сьогодні, ефективної 

комунікації парламентським комітетом є: 

1) відкритість і правдивість інформації – від народних депутатів як членів 

комітету очікують прозорості та відкритості; фактів, а не оцінних суджень і тому 

вся вихідна інформація має бути нейтральною, корисною та достатньою; 

2) зрозумілість і простота – необхідно сформулювати законодавчу 

ініціативу так, щоб її міг зрозуміти кожний громадянин; 

3) зворотний зв’язок – наприклад, на веб-сайті Комітету з питань 

правоохоронної діяльності Верховної Ради України створено інтернет-

приймальню, де можна де можна оформити звернення, створити електронну 

петицію, долучитися до обговорення законопроєктів, записатися на засідання, 

отримати доступ до публічної інформації та міжнародних документів тощо; 
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4) послідовність – наприклад, на веб-сторінці, Facebook-сторінці та ютуб-

каналі Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності щодня з’являються 

профільні новини, інформація про членів комітету, повідомляється про ухвалені 

закони з наданням їхнього роз’яснення, публікуються звіти про роботу комітету; 

5) своєчасність – комунікація повинна бути актуальною – тут і зараз, будь-

яка затримка – це ризик для якісної взаємодії та роботи загалом (народні 

депутати – члени Комітету з питань правоохоронної діяльності часто 

виставляють у соціальних мережах пости із власною позицією, роз’ясненням 

щодо тієї чи іншої події, прийнятого проекту чи запланованих заходів одразу ж 

із представленням фото- чи відео- матеріалів); 

6) популярність і актуальність – хороше комунікаційне повідомлення 

максимізує позитивні результати, долає або зменшує бар’єри на шляху до дії, а 

також формує відповідну поведінку. 

Основними завданнями парламентських комунікацій наразі вбачається: 

− систематичне інформування громадськості про ініціативи влади, перебіг 

процесу законотворчості та змін до нього; 

− забезпечення впізнаваності комітетів Верховної Ради України та 

підвищення знань цільових аудиторій щодо предметів їх відання; 

− залучення громадськості та інших стейкголдерів до обговорення 

важливих питань у ході законотворчого процесу; 

− забезпечення рівного доступу до інформації різних категорій населення 

та зацікавлених сторін, використовуючи відповідні формати комунікації. 

Для виконання окреслених завдань парламентські комітети 

використовують певні комунікаційні канали та інструменти. 

В якості основних каналів комунікації у парламентських комітетах 

використовують: соціальні мережі, телебачення, друковані матеріали, зовнішні 

носії, різні заходи, медіа. 

При використанні конкретного комунікаційного каналу застосовуються 

певні комунікаційні інструменти. Наприклад, члени Комітету з питань 
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правоохоронної діяльності у соціальних мережах щодня представляють 

публікації та запит на них, здійснюють опитування, онлайн-трансляції у 

Facebook; відео на YouTube-каналі; публікації у Telegram. Перебуваючи на 

телебаченні члени комітету беруть участь у дискусіях, ток-шоу, експертних 

дебатах. За допомогою друкованих ЗМІ (інфографіки, листівки), зовнішніх носіїв 

(сіті-лайті, банери), медійних ЗМІ (статті, блоги) народні депутати «доносять» до 

громадськості новели тих чи інших законопроектів та ознайомлюються з 

реакцією громадян та органів державного управління на законодавчі зміни. 

Основні комунікаційні меседжі від комітетів спрямовані на відображення 

таких очікування аудиторій щодо функціонування українського парламенту, що 

Верховна Рада України – це: ініціатор упорядкування суспільних відносин; 

поважна державна інституція, що діє виключно в рамках закону; професійна, 

послідовна, ефективна інституція, рушій змін у країні; Верховна Рада України є 

віддзеркаленням процесів, що відбуваються у суспільстві; відкрита, близька до 

людей, доступна інституція, що обстоює інтереси українського народу; надійний 

учасник міжнародного діалогу, що відстоює інтереси України; динамічне та 

сучасне середовище, де твориться історія Української держави. 

У 2017 році у рамках виконання Плану дій Ініціативи «Відкритий 

парламент» (2016, 05 лютого) та реалізації Декларації відкритості парламенту за 

сприяння проекту ЄС-ВРУ-ПРООН «Рада за Європу» було розроблено 

Комунікаційну стратегію Верховної Ради України на 2017–2021 роки, яка була 

затверджена Розпорядженням Голови Верховної Ради № 486. (2017, 21 

листопада). 

Дана Стратегія доповнює План дій з реалізації відкритості парламенту і 

ставить за мету посилення інституційної спроможності Верховної Ради України, 

здійснення сучасного, повного та неупередженого інформування про діяльність 

Верховної Ради України у впровадженні демократичних перетворень та 

зміцнення позитивного іміджу парламенту. 
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З метою реалізації Декларації відкритості парламенту та Комунікаційної 

стратегії Верховної Ради України на 2017–2021 роки Розпорядженням Голови 

Верховної Ради України № 699 «Про веб-ресурси Верховної Ради України» 

(2018, 19 травня) окреслено основні вимоги до створення, функціонування і 

наповнення інформаційним змістом веб-сайту парламентського комітету (б. д.). 

Так веб-сайт Комітету з питань правоохоронної діяльності містить таку 

інформацію (рис. 1):  

– про склад і структуру Комітету, секретаріат Комітету; 

– про діяльність Комітету (засідання Комітету, слухання, «круглі столи» 

та інші події в Комітеті); 

– проект розкладу засідань Комітету, сформований головою Комітету; 

– затверджений на засіданні Комітету розклад засідань Комітету на 

двотижневий термін; 

– зміни до розкладу засідань Комітету (розміщуються не пізніш як за 

чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради 

України і не пізніш як за 24 години – у пленарний період); 

– протокол, стенограма та аудіозапис засідання Комітету (які 

розміщуються упродовж п’яти робочих днів після проведення засідання, а в разі 

розгляду проектів кодексів і законопроектів, що містять понад 100 статей, 

пунктів – не пізніш як за два дні до розгляду відповідного законопроекту на 

пленарному засіданні Верховної Ради України); 

– акти, прийняті Комітетом (які розміщуються упродовж трьох робочих 

днів); 

– протокол та стенограма слухання в Комітеті (які розміщуються, як 

правило, упродовж 10 днів, але не пізніше 20 днів з дня проведення слухання); 

– інформацію про законотворчу діяльність: законопроекти, що 

перебувають на розгляді у Комітеті та винесені на обговорення, стан розгляду 

законопроектів; 

– висновки, рішення, роз'яснення, плани та звіти Комітету; 
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– інформацію щодо забезпечення взаємодії, зворотний зв'язок із 

Комітетом; 

– фото- та аудіоматеріали, що висвітлюють діяльність Комітету. 

 

 
Рис. 1. Скриншот веб-сторінки Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності 

 

Окремим компонентом у розрізі комунікаційної спроможності 

парламентського комітету є, зокрема, просвітні заходи, кампанії та тренінги, 

спрямовані на ознайомлення з інструментами взаємодії з парламентським 

комітетом, а також заходи з контролю його роботи та формування політичної 

пам’яті, відповідальності виборців за обрану до парламенту політичну силу та 

законотворців. 

Відмітимо, що виконання комунікаційних функцій парламентськими 

комітетами вимагає належного рівня професійної кваліфікації працівників 

секретаріатів та підготовки народних депутатів як членів комітету (Закон 

України № 2790-XII, від 17 листопада 1992). 
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Дієвим інструментом при цьому є регулярні тренінги, семінари, вебінари 

для народних депутатів України та секретаріатів комітетів. Їхня організація та 

методичне забезпечення має здійснюватися не формально-декларативно, а 

максимально прагматично. Поява нових технологій та соціальних мереж 

спонукає депутатському складу комітетів все частіше віддавати перевагу 

візуальній інформації та диджитал-спілкуванню. Для результативної взаємодії зі 

своїми цільовими аудиторіями, секретаріати парламентських комітетів 

підхопили цей тренд та прагнуть слідувати новим підходам. 

Загалом, комунікаційна спроможність парламентського комітету 

виявляється у різних видах діяльності як народних депутатів – членів комітету, 

так і секретаріату комітету Вона пронизує такі види діяльності у парламенті: 

планування парламентських комунікацій; анонсування та поінформування про 

заплановані заходи, події та інновації у комітеті; аналітичний супровід та 

тлумачення позиції (рішення) комітету; вибір та залучення всіх дотичних до 

рішення комітету заінтересованих осіб; забезпечення аудіо-, відео та текстового 

звітування діяльності комітету; формування та поширення інформаційних 

повідомлень і новин щодо роботи комітету; обговорення, відповіді гна 

засіданнях комітету на запити, реагування на зворотний зв’язок; моніторинг 

ефективності комунікацій та звітування щодо результатів функціонування 

комітету. 
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АНАЛІЗ ЗМІН ТА ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 

НАЦІОНАЛЬНУ ПРОГРАМУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 
 

Шпига П. С., 

кандидат технічних наук, 

м. Київ, Україна 
 

 

Анотація. Розбудова сучасної цифрової держави має вивести Україну у 

світові лідери із залучення інвестицій, протидії корупції, збільшення зручності 

взаємодії громадянина з державою. Основним законом, який регулює реалізацію 

державної політики та пріоритетні напрями цифрової розбудови держави є Закон 

України «Про Національну програму інформатизації». Недоліки цього Закону 

неодноразово відмічали посадовці Міністерства цифрової трансформації 

України, науковці, замовники та виконавці програм інформатизації. За час його 

чинності 7 раз приймалися закони про внесення в нього змін. Ці зміни не усунули 

основні недоліки Закону. І нині відмічається безлад у державних ІТ-закупівлях, 

низька якість технічних завдань, завищені ціни на виконання робіт і закупівлю 

послуг, не відповідність понятійного апарату Закону реаліям часу. 

Для правильного розуміння статей Закону важливою є точність 

термінології. Основним поняттям, без якого важко зрозуміти статті Закону, є 

поняття «національна програма інформатизації». Його дефініція в законі не 

відповідає вимогам визначеності, ясності і недвозначності. Пропонується під 

Національною програмою інформатизації розуміти документ, в якому визначено 

комплекс взаємопов’язаних завдань, механізмів, заходів, показників щодо їх 

виконання, термінів виконання, виконавців, обсягів фінансових ресурсів, які в 

сукупності спрямовані на розбудову сучасної числової (цифрової) держави. 

Ключові слова: Закон, Національна програма інформатизації, 

Інформатизація, Україна, Термін, Дефініція. 
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Розбудова сучасної цифрової держави має вивести Україну у світові лідери 

із залучення інвестицій, протидії корупції, зменшенню ролі бюрократії, 

збільшення зручності взаємодії громадянина з державою. Як показує досвід 

інших країн, інформатизація сприяє стійкому розвитку держави, поліпшенню 

керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв, зростанню 

продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин та 

подальшій демократизації суспільства. Проте водночас зростають загрози 

інформаційних операцій, цифрова нерівність громадян та ігрова залежність 

підлітків.  

Основним законом, який регулює формування, виконання та коригування 

комплексу взаємопов'язаних завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на 

реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів цифрової розбудови 

держави є Закон України «Про Національну програму інформатизації» (Закон, 

2020). Недоліки цього Закону неодноразово відмічали посадовці Міністерства 

цифрової трансформації України, замовники та виконавці програм 

інформатизації. Тому аналіз внесених в нього його змін та окремих термінів й 

розробка пропозицій щодо його удосконалення є вельми актуальним науковим 

завданням сьогодення.  

Серед вчених, які займалися дослідженням цих питань слід відзначити 

О. О. Баєва, В. О. Бакала, В. Б. Брусіловського, О. І. Бурбу, І. В. Дульську, 

Р. А. Калюжного, Д. М. Котелевця. Вчені В. О. Бакал, В. Б. Брусіловський та 

О. І. Бурба дослідили методичні аспекти проведення експертизи регіональних 

програм інформатизації, узагальнили практичний досвід організації та 

проведення такої експертизи, встановили, що нормативно-правова база 

проведення експертизи завдань і проектів національної програми інформатизації 

не враховує особливості регіональних програм інформатизації як об’єктів 

експертизи, а більше адаптована для експертного оцінювання конкретних 

завдань (проектів), де необхідно дати оцінку конкретним технічним рішенням 

(Бакал, 2019). У дослідженні Р. А. Калюжного, О. О. Баєва наголошується на 
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актуальності й важливості завдань впорядкування понятійного апарату та 

термінології нормативно-правової бази забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства в Україні (Калюжний, 2009). Автори також відмічають, що 

нормативні акти, які регулюють формування та збереження єдиного 

інформаційного простору держави та його захист, суперечливі та неповні. Для 

усунення цих недоліків пропонується створити словник юридичних термінів та 

понять, який би охоплював зазначену сферу діяльності, концептуальні підходи 

до визначення змісту об’єктивного складу та структуру єдиного інформаційного 

простору. У статті Д. М. Котелевця, проаналізовано стан законодавчого 

забезпечення експертизи завдань Національної програми інформатизації (НПІ) 

та запропоновано напрями його вдосконалення, розроблено й обґрунтовано 

зміни до Порядку проведення експертизи щодо строків та порогових значень 

фінансових обсягів її проведення та ефективного використання бюджетних 

коштів (Котелевець, 2016). В роботі І. В. Дульської відмічаються аудиторські 

висновки уповноважених державних органів щодо численних порушень 

бюджетного законодавства, розглянуто вади організаційно-інституційного 

механізму забезпечення бюджетного фінансування е-урядування, встановлено, 

що Генеральний замовник виконання підпрограм Національної програми 

інформатизації не забезпечує належного рівня координації, контролю, 

системності і послідовності своєї діяльності, внаслідок чого важливих цілей 

щодо цифровізації не досягнуто (Дульська, 2019). Вчена також відмічає, що 

заходи усіх гілок влади у цій галузі часто залишаються фрагментарними, 

недостатньо системними і результативними. 

На жаль, значна частина результатів цих наукових розвідок застаріла з 

причин формування нових суб’єктів інформаційних відносин, високих темпів 

цифровізації, внесення змін до Закону та прийняття багатьох нових нормативно-

правових актів (НПА), які регламентують цю сферу суспільних відносин. 

Метою даної статті є дослідження внесених в Закон України «Про 

національну програму інформатизації» змін, виявлення особливостей 
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тлумачення поняття «національна програма інформатизації» та розробка 

пропозицій щодо його уточнення.  

Цифрова трансформація держави є одним із ключових завдань, 

поставлених Президентом України Володимиром Зеленським. На виконання 

цього завдання Кабінет Міністрів 12 червня 2020 року ухвалив оновлену 

програму діяльності, в якій цифровізація країни визначена, як один із пріоритетів 

Уряду. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 

276-р затверджено план пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, в другому підрозділі 

якого встановлено 27 завдань для Міністерства цифрової трансформації. 

Не зважаючи на наявність нової цифрової парадигми, основними НПА, які 

регламентують порядок формування та виконання відповідних програм і 

проєктів залишаються закони України «Про Національну програму 

інформатизації» та «Про концепцію Національної програми інформатизації». 

Закон України «Про Національну програму інформатизації» визначає загальні 

засади формування, виконання та коригування НПІ був прийнятий в 1998 році 

(Закон, 2020). За цей час (23 роки) 7 раз приймалися закони про внесення в нього 

змін. Найбільшими були перші зміни від 13.09.2001, які змінили чи доповнили 8 

статей Закону. Ці зміни регламентували: які програми та проєкти виконуються 

як складові частини Національної програми інформатизації, хто може бути 

державними замовниками окремих її завдань, конкретизували повноваження 

керівника НПІ, процеси формування програми та проведення її експертизи, 

порядок формування та виконання окремих завдань програми, особливості 

закупівлі програмних, технічних та інших засобів для виконання програми, 

сутність та учасників контролю за виконанням НПІ. Другі зміни від 01.06.2010 

були формальними і викликані зміною назви закону, який визначав порядок 

здійснення державних закупівель. В результаті третіх змін від 16.10.2012 

замінено орган, який визначав Генерального державного замовника НПІ, та 

виключено статтю 12 щодо залучення колегіального дорадчого органу при 

Генеральному державному замовнику (Науково-технічної ради) до розгляду 
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питань формування та виконання НПІ, програм і завдань (робіт) з 

інформатизації. Четверті зміни від 25.12.2015 виключили вимоги щодо відбору 

виконавців державними замовниками відповідно до порядку, визначеному 

Законом України «Про здійснення державних закупівель», оскільки правила 

закупівель почали визначатися в іншому законі. П’яті зміни від 20.09.2019 

викликані прийняттям Закону України «Про стандартизацію» виключили слова 

«стандартами», «технічним умовам» та «державним стандартам». Починаючи з 

01.01.2022 застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики 

в будь-яких розробках не є обов’язковим, крім випадків, якщо обов’язковість їх 

застосування встановлена нормативно-правовими актами. В результаті шостих 

зміни від 13.04.2020 в тексті Закону виключено визначення терміну 

«геоінформаційні системи». Це наслідок прийняття Закону України «Про 

національну інфраструктуру геопросторових даних». Внесення сьомих змін 

відбудеться 01.01.2022, при цьому слова «телекомунікаційних систем» будуть 

замінені словами «електронних комунікаційних систем»; слово 

«телекомунікаційних» замінять словами «електронних комунікаційних». 

Всі ці зміни не були суттєвими, вони не змінили корінним чином дієвість 

положень Закону. І нині відмічається «повний безлад у державних ІТ-

закупівлях», низька якість технічних завдань НПІ, закупівля непотрібних 

реєстрів й надлишкових ліцензій, відсутність реальної архітектури, завищені 

ціни на виконання робіт і закупівлю послуг (Міністерство, 2020). На думку 

Мінцифри, яка відповідно до Порядку проведення консультацій̆ з громадськістю 

з питань формування та реалізації державної̈ політики в квітні цього року 

оприлюднила проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Національну програму інформатизації», понятійний апарат та 

організаційно-правові механізми Закону нині не відповідають реаліям часу, не 

сприяють процесам ефективної реалізації Національної програми інформатизації 

та дієвості організаційно-правових механізмів її формування (Повідомлення, 

2021).  
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Поряд з іншими чинниками, що так чи інакше впливають на якість Закону 

та внесених в нього змін, частина перерахованих проблем зумовлена 

недотриманням вимог законодавчої техніки у процесі законотворення. Так, для 

правильного розуміння статей Закону важливою є точність термінології. 

Визначення термінів повинно відповідати їх змісту, що міститься в офіційній 

діловій мові, спеціальних науках та чинному законодавстві, а також має бути 

однаковим у всьому тексті НПА (Правила, 2014). Основним поняттям, без якого 

важко зрозуміти статті Закону, є поняття «національна програма 

інформатизації», оскільки Закон визначає загальні засади формування, 

виконання та коригування саме Національної програми інформатизації. Вимога 

його визначеності, ясності і недвозначності є очевидною, оскільки інакше не 

можна забезпечити правильне застосування правових норм Закону. Цей термін 

не є загальновживаним, тому він має бути поясненим. У першій статті Закону 

«Основні терміни та поняття» наводяться визначення 14 термінів, але серед них 

тлумачення термінів «національна програма інформатизації» та «програма 

інформатизації» відсутні.  

У другій статті Закону, яка майже дослівно повторює його назву, 

«Національна програма інформатизації» тлумачення НПІ теж відсутнє. 

Натомість пояснюється що «визначає», «включає», «становить», виходячи з чого 

«формується», на що «спрямована» НПІ. У передостанньому абзаці цієї статті 

говориться, що «Національна програма інформатизації становить комплекс 

взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на 

реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної 

інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та 

раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших 

ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також 

координації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері 

інформатизації». На нашу думку, використане в означувальній частині дефініції 
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словосполучення «комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) 

інформатизації» не задовольняє вимогам визначеності, ясності і недвозначності, 

оскільки в законі відсутнє тлумачення поняття «завдання інформатизації», а 

термін «інформатизація» визначається як «сукупність взаємопов'язаних 

організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-

технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для 

задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, 

розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної 

обчислювальної та комунікаційної техніки» (Закон, 2020). Визначення НПІ 

також відсутнє в проєкті Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про Національну програму інформатизації» (Повідомлення, 2021). 

На нашу думку, НПІ може вважатися різновидом державної цільової 

програми. Згідно з термінологічним словником «Публічне управління» категорія 

державна цільова програма – «документ, у якому визначено комплекс 

взаємопов’язаних завдань, механізмів, заходів, показників щодо їх виконання, 

термінів виконання, виконавців, обсягів фінансових ресурсів, які в сукупності 

спрямовані на досягнення певної важливої мети розвитку держави, окремої 

галузі або адміністративно-територіальної одиниці» (Мельник, 2018). 

Відповідно до цієї дефініції ми пропонуємо під Національною програмою 

інформатизації розуміти документ, в якому визначено комплекс 

взаємопов’язаних завдань, механізмів, заходів, показників щодо їх виконання, 

термінів виконання, виконавців, обсягів фінансових ресурсів, які в сукупності 

спрямовані на розбудову сучасної числової (цифрової) держави. На нашу думку, 

більш правильним є використання в цьому означенні терміну «числової» замість 

загальновживаного «цифрової», оскільки саме в числовій формі інформація 

обробляється комп’ютером (електронно-обчислювальною машиною). З цієї ж 

причин більш правильними є словосполучення «числова модернізація держави», 

«числова економіка», «числова трансформація управління» тощо. 
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Удосконалення цієї законодавчої дефініції дозволить покращити 

планування, обговорення, виконання та експертизу проєктів Національної 

програми інформатизації. 
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ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМУ РОБОТИ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГА 
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Анотація. У статі здійснено теоретичний аналіз історичних передумов 

виникнення, розвитку та становлення професійної орієнтації в світовому 

масштабі, а також розглянуті майбутні перспективи цього напрямку. 

Питання професійної орієнтації постійно турбувало людство у різні часи. 

З моменту зародження питань про те, чи спроможна людина витримати різні 

іспити та випробовування задля отримання посади, до сучасних способів 

діагностування схильностей, інтересів та нахилів особистості, під час 

професійного відбору. За декілька тисячоліть дана процедура зазнала істотних 

змін та перетворень, накопичуючи могутню базу різноманітних засобів, для 



1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 34 - 

 

визначення потенційних можливостей особистості. Великий вклад у розвиток 

профорієнтації на рівні сучасності здійснили такі українські дослідники як О. М. 

Алексюк, Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, Н. О. Гончарова, І. А. Зязюн, В. В. 

Колінько, В. Г. Кремень, С. Д. Максименко, В. Ф. Моргун, В. В. Рибалка, Є. М. 

Павлютенков та інші. 

Сучасні тенденції та світова ситуація досить суттєво впливають на 

важливість даного напряму роботи у закладах середньої освіти, особливо в епоху 

швидкоплинних змін та глобалізаційних процесів, де питання вибору майбутньої 

справи життя постає важливим елементом формування особистості. Людина 

постійно залучається в соціальну взаємодію з іншими, включаючись у відповідну 

діяльність, яку вона для себе обирає. Варто зазначити, що розгляд історичних 

тенденцій дозволяє проаналізувати загальний стан профорієнтаційної роботи у 

суспільстві та змоделювати перспективи її подальшого розвитку. 

Ключові слова: Історія виникнення, Професійний відбір, Професійний 

вибір, Професійне зростання Професія, Профорієнтація 

 

 

Питання професійної орієнтації та професійного відбору турбувало безліч 

філософів, вчених та науковців у різні часи існування людства. Визначення 

людини в певній професійній сфері суцільно впливало на її подальше життя, 

визначаючи матеріальне положення, статус у суспільстві, авторитет, погляди та 

цінності. 

На сьогодні, ключовим завданням профорієнтації є допомога 

індивідуумам, яка полягає у визначенні ключових здібностей та властивостей 

людини, врахування їх у конкретній сфері діяльності; допомозі у включенні в 

окремий напрямок та постійне професійне зростання у визначеному напрямку; 

вдосконалення ринку праці через правильний відбір кадрів, розстановки 

персоналу. 
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Якщо поглибитись у минуле, то варто зазначити, що у Стародавньому світі 

різні держави мали власні механізми та способи випробовування для відповідних 

посад. Тодішні профорієнтаційні заходи мали досить особливі форми 

проведення. Зокрема, приблизно в 3 тисячолітті до нашої ери Вавилоняни 

проводили безліч іспитів, які стосувалися арифметики, геометрії, ботаніки, 

розуміння та знання різних металів, вміння грати на музичних інструментах 

тощо. В Стародавньому Єгипті досить жорстоко проводився відбір серед 

чоловіків, для отримання сану жреця. Молодики повинні були пройти безліч 

іспитів, таких як: оцінювання комунікативних навичок та уміння спілкуватися, 

фізичні дані, які визначали подальшу можливість займатися цим видом 

діяльності, вміння вислуховувати, досить суттєвим було оцінка минулого 

претендента, його родовід, важливою була також співбесіда, яку проводили разом 

з майбутнім жерцем (Сазонов та ін., 1988). 

Свого часу, відомий античний мислитель Піфагор теж переніс на собі 

вищеназвані випробовувані. А пізніше й заснував подібний відбір у Греції. 

Великого значення Піфагор надавав інтелектуальним можливостям своїх учнів, 

бо розумів, що не з кожного дерева можливо „витесати Меркурія”. Крім цього, 

зовнішні прояви поведінки, такі як хода, міміка та сміх людини, він 

виокремлював як важливі компоненти особистості, яким необхідно приділяти 

увагу.  

Стародавній Китай мав свою специфіку професійного відбору для 

майбутніх чиновників. Імператор персонально раз на три роки приймав іспити у 

чиновників. Важливим для них були такі вміння як стрільба з лука, знання з 

арифметики, вміння грати на інструментах, чудове знання місцевих традицій, 

ритуали, обряди тощо. Перевага також віддавалася відданим людям, а також тим, 

хто був здібним та ерудованим (Коропецька, 2016). 

Досить суттєво питаннями професійної орієнтації займалися вже 

починаючи з XVI століття, коли потреба у визначенні схильностей до окремих 
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видів діяльності зазнавала значних зрушень. Тому, для початку, ми розглянули 

здобутки зарубіжних вчених, які найбільше вплинули на розвиток цього напряму. 

Не дивлячись на досить тривалу історію та різноманітність професійного 

відбору в окремих країнах світу надбання емпіричних досліджень розпочалося 

використовуватися лише в 1575 році, в роботах Хуана Уарте. У своїй праці 

«Вивчення здібностей до наук» лікар вперше поставив завдання з визначення та 

вивчення особливостей здібностей окремих осіб з метою професійного відбору 

(Гудкова, 2004). 

На основі здобутих знань та досліджень, вчений стверджував, що зовнішні 

ознаки можуть мати взаємозалежність з індивідуальними особливостями 

людини, які можуть визначати її схильності до певної діяльності. 

Вагомого значення профорієнтаційний напрям набув наприкінці ХІХ, 

початку ХХ століття. Це пов’язано з тим, що наукова революція та технологічний 

прогрес призвели до появи безлічі професій, де важливими були такі якості як 

уважність, швидкість реакції, витривалість тощо. 

Першою роботою з профорієнтації стала книга «Керівництво у виборі 

професії», яка побачила світ у 1849 році. Френсіс Гальтон першим почав 

використовувати методики для здійснення професійного відбору. Він займався 

проблематикою вивчення здібностей людини, надавши велике значення 

подальшій розробці цього напряму. 

На його праці, психологи США почали проводити власні дослідження з 

питань вимірювання індивідуальних властивостей людини. Варто згадати про 

таких дослідників як Джеймс Кеттел та Альфред Біне, які внесли досить вагомий 

вклад, започаткувавши та застосовуючи тестові методики. Особливо варто 

відзначити роботи А. Біне, який спирався на вивчення саме пізнавальних 

психічний процесів, зокрема пам’яті, мислення та уяви, а не акцентувати увагу 

на зовнішності, фантазії та кмітливості, як це було до нього. З часом, метод тестів 

стає популярним не лише на території Сполучених штатів, а й в усьому світі 

(Коропецька, 2016). 
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Окремо варто відзначити досліди Фредеріка Тейлора та експерименти 

Елтона Мейо. Перший вагому увагу приділяв не лише психічним процесам, але 

й виокремлював фізіологічну складову особистості, як складову професійного 

відбору. Мейо в той же час, проводив дослідження щодо питань організації праці 

та різноманітним факторам, які впливають на особистість. Прикладом є відомий 

Хоторнський експеримент, на якому було практично доведено цінність його 

припущень (Єгорова та ін., 2014). 

У 1956 році американський вчений Джон Голланд запровадив ієрархію, де 

поділяв усіх людей на 6 типів, до яких могла належати людина: артистичний, 

соціальний, дослідницький, реалістичний, підприємницький, конвенційний. Він 

зазначав, що відповідно й існує 6 видів оточення, в яких людина може себе 

реалізувати, на основі вищезазначених типів (Воробьев та ін, 1997; Гудкова, 

2004). 

На його думку, люди шукають таке оточення, яке б дозволило їм тренувати 

свої навички та здібності, виражати свої установки і переконання, вирішувати 

хвилюючі їх проблеми і брати на себе відповідні запитам ролі. А поведінка 

особистості визначається взаємодією між її особистісними особливостями і 

характеристиками її оточення (Гудкова, 2004; Воробьев та ін., 1997). 

Варто розгляну й становлення професійної орієнтації на теренах нашої 

країни. 

В дореволюційній в Росії сама профорієнтація як окремий напрямок зовсім 

не існувала. Проте, деякі професори консультували при університетах та 

гімназіях вступників, щоб допомогти останнім більш точно обрати факультет та 

спеціальність. 

Н. А. Рибніков у праці «Психологія і вибір професії», оцінюючи загальний 

стан профорієнтаційної роботи в Росії в ХХ столітті відзначив, що професійний 

вибір в суспільстві тих часів відбувався частіш за все хаотично та за випадкових 

обставин. Проблеми матеріального характеру спричиняли проблеми, через що 

люди працювали в тих сферах, де могли б отримувати певні кошти. Таким чином, 
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відбувався занепад у в окремих сферах, де на місцях могли б бути присутні здібні 

спеціалісти (Бодров, 2001; Коропецька, 2016). 

Значним етапом у розвитку професійної орієнтації стала подія, яка чітко 

дала зрозуміти, що для певних професій необхідно мати певні психічні та 

психофізіологічні якості.  

Так, у 1917 році в Петрограді була створена комісія для здійснення 

психологічного відбору військових спеціалістів, зокрема льотчиків. Професійний 

відбір у війська здійснювався, використовуючи технічні засобами, які 

допомагали визначати окремі індивідуально-психологічні особливості. А батареї 

тестів дозволяли більш ретельно вивчити якості людини. 

В 1924 році була створена Центральна психофізіологічна лабораторія, при 

якій відбувався відбір осіб на навчання у військову справу, також вивчалися 

індивідуальні труднощі, які виникали у ході навчань в студентів та курсантів. 

В цілому, в 20-30-ті роки ХХ столітті ключові напрями стосувалися 

вивчення вимог, які впливали на окремі види діяльності та їх співвідношення 

разом з індивідуальними особливостями особистості, між видом діяльності та 

типом особистості, трудовим процесом та працездатністю особи (Бодров, 2001). 

На жаль, прийняття постанови постанови ЦК ВКП (б) 1936 року «Про 

педагогічних збоченнях в системі наркомпросов» безліч лабораторій, інститутів, 

які займалися профорієнтацією, були закриті або ліквідовані.  

Проте, вже в 60-х роках минулого століття у зв’язку з новітніми 

перебудовами та значним технологічним прогресом, постала потреба в 

відновленні профорієнтаційних досліджень.  

Ще одним внеском у розвиток даного напряму стали урядові постанови 

«Про заходи з подальшого покращення роботи середньої загальноосвітньої 

школи» (1966 р.) та «Про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» (1969 

р.). У них було прописано особливості діяльності у руслі профорієнтації, також 

визначалися питання координації з різними установами та закладами.  



1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 39 - 

 

У 60-70-х роках професійна орієнтація на території Радянскього Союзу 

знов почала функціонувати. Співробітники Ленінградського інституту на чолі з 

Е. А. Клімовим розпочали досить серйозно вивчати питання професійного 

вибору. Ним же була створена власна класифікація професій, яка включала такі 

типи особистості: «людина – природа», «людина – техніка», «людина – людина», 

«людина – знакова система», «людина – художній образ». 

Варто додати, що з середини 60-х до середини 80-х рр. минулого століття 

профорієнтаційним напрям здійснювався виходячи з інтересів держави, 

вбачаючи ключовими сфери сільського господарства та оборону. Однак, не 

дивлячись на такі «обмеження», держава повністю забезпечувала всіма 

профорієнтаційними умовами і засобами населення, постійно залучаючи нових 

фахівців (Коропецька, 2016). 

Потреба у впровадженні нових профорієнтаційних психотехнологій та 

змінах в системі профорієнтаційної роботи постали в Україні після розпаду 

Радянського Союзу. Радикальні перетворення в усіх сферах життя призвели до 

масових проблем та труднощів. Перегляд суспільних цінностей, перетворення 

економічного сектору, реорганізація усіх секторів соціуму призвели до 

впровадження нової парадигми професійного самовизначення та орієнтації, які 

базуються на принципах системності й цілеспрямованості, демократизму, 

гуманізму й відкритості (Горпиинюк та ін., 2014). 

Головною особливістю професійного навчання, що здійснюється в 

сучасних умовах неперервної освіти є орієнтація на розвиток, коли особистість, 

виступаючи суб’єктом власної діяльності, сама мобілізує свої власні сили та 

внутрішні резерви не лише на саморозвиток протягом навчання у школі і ЗВО, 

але й у процесі усієї трудової діяльності, протягом усього життя. 

Розвиток професійної орієнтації зумовлений інноваційними 

перетвореннями та появою нових напрямків діяльності призвели до 

виокремлення таких напрямків роботи як: професійна просвіта, професійна 

діагностика та консультація, профвідбір, профпідбір та допомога у професійній 
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адаптації. Кожен з них відіграє досить важливу роль у системі профорієнтаційної 

роботи, допомагаючи особистості обрати для себе ту професію, в якій повністю 

розкриє себе та власний ресурсний потенціал.  

Отже, історія професійної орієнтації постійно зазнавала суттєвих змін та 

перетворень в процесі свого становлення. Формування та розвиток даного виду 

роботи суттєво змінив існування соціуму. Правильна та своєчасна допомога у 

виборі професії лише сприятливіше впливатиме на розвиток державних 

інститутів та забезпечить високу ефективність при працевлаштуванні майбутніх 

спеціалістів. 
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«РОЗУМНЕ НАВЧАННЯ» - ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 

 

Воскобійник Т. О., 

спеціаліст другої категорії, 

викладач історії та правознавства 

Красноградського педагогічного фахового коледжу 

Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, 

м. Красноград, Україна 

 

Реалії сучасного розвитку освіти, що супроводжуються інтенсивним 

впровадженням новітніх технологій, створюють умови для становлення смарт-

освіти. 

Слід погодитися, що поняття « розумний» і «смарт» набуває все більшої 

популярності, оскільки головною функцією будь-якого смарт – утворення є 

швидке реагування на середовище за допомогою різних компонентів, які входять 

до його структури. 

Як зазначає В. Тихомиров, смарт-освіта дає можливості для активізації 

великої кількості джерел, задіяння різноманітних мультимедіа і таким чином 

миттєво відреагувати на потребо здобувачів освіти в інформації для вирішення 

нових завдань (Тихомиров, & Днепровская, 2015). 

Головна мета нашого дослідження – це з’ясування організаційних та 

психолого-педагогічних основ для розвитку освітнього смарт-середовища у 

педагогічних установах. 

Ми виходимо з того, що смарт-освіта, як певна технологія організації 

(побудови, здійснення) освітньої діяльності за допомогою електронних засобів, 
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зокрема Інтернет, на основі спільних напрацьованих стандартів та 

взаємовідносин між суб’єктами освітнього процесу.  

Здобутки вітчизняних науковців, таких як А. Гуржій, Н. Морзе, О. Спірін, 

дозволяють констатувати наступне, в сучасній національній освіті утворились 

передумови для нового інформаційного суспільства: 

- теоретичні напрацювання стосовно сутності, особливостей, створення 

та розвитку смарт-освіти; 

- наявність значної кількості ЗВО, які характеризуються розвитком ІКТ 

у певних аспектах своєї діяльності; 

- підготовка первинної кількості науково-педагогічних та педагогічних 

працівників; 

- високий рівень забезпечення доступу мережі Інтернет та наявність 

мультимедіа; 

Зазначені передумови чітко вказують на той факт, що виникли можливості 

для безперервного навчання незалежно місця знаходження здобувача освіти. 

Поряд з тим мова йде про готовність особистості навчатися впродовж життя, яке 

формується під впливом розвитку смарт-освіти. Як висновок про це ми 

знаходимо в дослідженнях А. Гурній, В. Тихомирова, В. Бикова на інших. 

Стає зрозумілим, що процес формування і розвитку смарт-освіти не є 

односкладним, ізольованим, короткочасовим. В інформаційному світі 

відбувається трансформація система навчання, яка визначається домінування 

тих чи інших освітніх технологій. 

За умов традиційної системи навчання джерелом знань студента є викладач 

або книга, але сьогодні виникла потреба в званнях, які є сформовані не тільки 

аудиторно, а в знаннях, здобутих і сформованих самостійно, що ґрунтуються на 

широкій інформаційній базі. Водночас, все гострішим постає питання 

неприривного, вільного доступу знань. Головну роль в цьому процесі відіграє 

світова мережа Інтернет та мультимедіа. У свою чергу, електронне навчання 

являється початком смарт-навчання як нова філософія освіти, яку називають 
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«розумним навчанням». Особливість смарт-навчання полягає в тому, що воно 

об’єднує як навчальні заклади, викладачів, студентів так і відкриває нові обрії 

для спільної діяльності за узгодженими стандартами і технологіями, з 

використанням контента, що є у вільному доступі. До позитивних ознак « 

розумного навчання» слід віднести і можливість урізноманітнення форм 

організації навчання (самостійне вивчення дисциплін за електронним 

матеріалами, електронне тестування, он-лайн-лекції, участь у 

телекомунікаційних проєктах тощо), доступ кожного до джерел інформації з 

будь-якого місця і в будь-який час. Для більш масштабного результату 

«розумного навчання», як показує досвід, слід більше цілеспрямовано і 

продуктивно формувати освітньо-інформаційний електронний контент 

(Тихомиров, & Тихомирова, б. д.). 

Активне раціональне використання такого контенту за умови спеціально 

організованого освітнього середовища дозволяє побудувати процес навчання, 

який буде мати характерні риси такі як: інтеграція, мобільність, гнучкість, 

можливість побудови індивідуальних траєкторій для здобувачів освіти.  

Узагальнення теоретичних напрацювань і досвіду дозволяє сформувати 

низку методичних рекомендацій стосовно упровадження смарт-освіти: 

- навчальні риси мають бути інтегрованими; 

- містити мультимедійні фрагменти; 

- зовнішні електронні ресурси; 

- зміст навчальних курсів має передбачати залучення студентів до 

творчої, навчальної, науково-пошукової діяльності; 

- активно створювати електронні курси, електронні підручники і 

пособники, мультимедійні засоби, засоби контролю, систему автоматичного 

розподілу студентів за рейтингом знань тощо; 

- постійно оновлювати фахові матеріали навчального контенту; 

- формувати комплекси технічного забезпечення смарт-навчання. 
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Отже, упровадження електронного навчання та його трансформація у 

смарт-освіту з широким використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій є одним із актуальних завдань сучасного закладу освіти, оскільки є 

оптимальним засобом організації академічної мобільності та співробітництва. 

Базуючись на широкому доступі до освітній ресурсів мережі Інтернет, «розумне 

навчання» передбачає можливості для кожного, хто бажає навчатися і здобувати 

освіту впродовж життя. 
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МОЛОДІЖНА РОБОТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 

Левченко Н. В., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи, 

докторант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

м. Умань, Україна 

 

Молодіжна робота є важливою для Ради Європи. Завдяки творчості 

молодих людей, компетентності, соціальній прихильності, їх внеску в 

суспільство та впевненості в завтрашньому дні стануть стійкими цінності Ради 

Європи щодо прав людини, демократії та верховенства права. Молодіжна робота 

в поєднанні з ефективною державною політикою є неоціненною для 

забезпечення того, щоб молоді люди отримали можливість здобути знання, 

навички, необхідні для залучення громадян до соціальних дій (Youth work, n. d.). 

Рада Європи визначила поняття «молодіжна робота» як сукупність заходів, 

що проводять з молоддю та для молоді в соціальній, освітній, культурній або 

політичній сферах. Основною метою молодіжної роботи є надання молодим 

людям можливостей формувати своє майбутнє. Згідно з Резолюцією Ради 

Європи про молодіжну роботу, базується на неформальній та інформальній 

освіті, її проводять поза межами формальної освіти та організовують молодь та 

спеціалісти з молодіжної роботи (Молодіжна політика в об’єднаних 

територіальних громадах, 2018). 

Молодіжна робота – це термін, що охоплює широкий спектр заходів 

соціального, культурного, освітнього, екологічного та політичного характеру з 

молоддю та для них, у групах чи окремо. Молодіжну роботу проводять платні та 

волонтерські молодіжні працівники. Вона базується на неформальних процесах 
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навчання, орієнтованих на молодь та на їх добровільну участь в них (Youth work, 

n. d.). 

У працях науковців Є. Бородін, Ю. Борисова, Н. Літвінова, І. Хохрякова 

(2008) та ін. висвітлено законодавчі засади та інституційну будову молодіжної 

політики європейських країн, концептуальні положення основних програмних 

документів, що регламентують її впровадження на сучасному етапі, а також 

розглянуто моделі та досвід державної підтримки молодих громадян країн-

членів Європейського Союзу. 

Надбання у сфері державної молодіжної політки, молодіжної роботи, 

використання підходів до залучення громадського сектору до молодіжної роботи 

висвітлено у доповідях політиків, управлінців різних рівнів, молодіжних 

працівників, науково-педагогічних працівників, науковців О. Яреми, Є. 

Бородіна, І. Бєляєвої, І. Пєші, А. Острікової, В. Яцук, В. Ткачук, Ю. Афанасьєвої, 

О. Бондаренко, Ю. Борисової, К. Боровик, М. Вишневської, Л. Гиренко, І. 

Дегтярьової та ін. під час ІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції з 

цієї проблематики, що відбулася у м. Дніпрі (14 грудня 2017 р.). 

У Німеччині молодіжну роботу проводять асоціації, молодіжні групи та 

ініціативи, установи молодіжної роботи й громадські організації, що 

підтримують молодь. Пріоритетами молодіжної роботи в цій країні є 

позашкільна освіта, включаючи загальну, політичну, соціальну, охоронну, 

культурну, природознавчу та технічну освіти, робота з молоддю у спортивних 

іграх, робота з молоддю, в школі та сім’ї, міжнародна робота з молоддю, 

відпочинок дітей та молоді, консультування молоді. Молодіжна робота в 

молодіжних організаціях як ціннісноорієнтованих громадах є ще одним видом 

молодіжної роботи (Country sheet on youth work in Germany, n. d.). 

Сьогодні в Німеччині, як правило, дотримуються певних характеристик та 

принципів молодіжної роботи, зокрема множинність молодіжних організацій, 

волонтерська робота, за підтримки фахівців молодіжної роботи. Діяльність є 

добровільною й орієнтованою на потреби та інтереси молоді. 
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Робота з дітьми та молоддю є частиною системи обслуговування дітей і 

молоді в Німеччині. Служби в справах дітей та молоді, як правило, охоплюють 

усі послуги допомоги, освіти та опіки для дітей, молоді та їх сімей за межами 

школи. Молодіжна робота пропонує широкий спектр послуг та розважальних 

заходів для молоді і дітей незалежно від їх віку, походження, освіти, статі і, 

зокрема, будь-яких проблем, які в них можуть виникнути або які їм приписують 

(Country sheet on youth work in Germany, n. d.). 

Австрія – країна, у якій молодіжна робота має до дуже широкий та 

різноманітний спектр пропозицій і заходів у сфері соціальних дій, насамперед це 

включає заходи щодо освіти та навчання молоді, які надають поза офіційною 

системою шкільної освіти, або послуги, які надають державні служби захисту 

дітей та молоді. Так був уведений термін «позакласна / позашкільна молодіжна 

робота». Робота з дітьми та молоддю – це добровільна пропозиція у вільний час 

дітей і молоді, у якій вони не зобов’язані брати участь. В Австрії позашкільна 

молодіжна робота має сильний акцент на діяльності у вільний час і, отже, 

орієнтована на неформальне навчання молоді, визначає кваліфіковані й 

заплановані дозвілля і соціально-педагогічні пропозиції та заходи. Основною 

метою молодіжної роботи є популяризація потенціалу й сильних сторін молоді. 

З одного боку, робота з молоддю реалізує зміст і цілі основ молодіжної політики. 

З іншого боку, це сейсмограф і перекладач для потреб, проблем, побажань та 

вимог молодих людей, що впливає на майбутні стратегії молодіжної політики, 

сприяє особистісному розвитку молодих людей. З цією метою молодіжна робота 

повинна бути пов’язана з інтересами підлітків і разом з ними бути розробленою. 

Так, молодь отримує повноваження щодо самовизначення й заохочується 

розділити відповідальність у суспільстві та отримати соціальну прихильність 

(Youth work, n. d.). 

В Естонії молодіжна сфера складається з двох частин – молодіжної роботи 

та молодіжної політики, які тісно пов’язані між собою, а формування державної 

політики включає обидві частини. Основною молодіжної політики та 
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нормативами щодо роботи з молоддю на найвищому рівні такі: Закон про роботу 

з молоддю – забезпечує правову основу для організації та фінансування 

молодіжної роботи; план розвитку молодіжної сфери на 2014 – 2020 роки 

розглядає причини проблем, що стосуються молоді.  

Якість роботи з молоддю оцінюється по-різному залежно від механізму, 

проєкту чи програми. Наприклад, є компетенції молодіжних працівників 

(включаючи професійний стандарт), модель оцінки якості для місцевих 

муніципалітетів та фінансування хобі-освіти та хобі-діяльності в місцевих 

муніципалітетах.  

Поширюють інформацію про роботу з молоддю переважно молодіжні 

установи, організації, молодіжні працівники та місцеві муніципалітети. Вони 

надають молодим людям інформацію про навколишнє життя, підтримують їх 

незалежність, розширюють їх знання про різні можливості та вибори, щоб краще 

організувати своє життя, та збільшують значущу участь у суспільстві. 

Інформація про молодь в Естонії орієнтована на молодь віком 7 – 26 років і 

базується на потребах та інтересах молоді. Ключовими ініціативами щодо 

підвищення обізнаності молоді є, наприклад, Національний тиждень роботи з 

молоддю та Міжнародний день молоді. Щодо впливу молодіжної роботи, є також 

деякі ініціативи: розробка та інформування про вплив молодіжної роботи в 

Європі та ретельна система моніторингу й аналізу якості та впливу молодіжної 

роботи.  

У 2019 році Міністерство освіти та наукових досліджень замовило 

дослідження щодо адміністративних органів у складі міністерства, 

пропонованих послуг та пошуку рішень для реорганізації служб та функцій. 

Оскільки існує декілька установ, які впроваджують ту ж чи подібну політику, 

було запропоновано об’єднати ці інституції в одне велике спільне агентство. 

Реформа вступила в дію 1 серпня 2020 р. Створено організацію Рада освіти та 

молоді (Youth work, n. d.). 
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Отже, молодіжної роботи в країнах Європейського Союзу мають різний 

рівень. Кожна країна особлива, має свої звичаї, традиції, історію розвитку 

молодіжної роботи, нормативно-правову базу, стратегії розвитку. 

Найактивнішою в цьому напрямі є Естонія, яка працює вже більше 100 років над 

удосконаленням, розвитком та популяризацією молодіжної роботи та 

молодіжної політики, професії молодіжного працівника. 
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Із швидким розвитком інформатизації українського суспільства у ХХІ ст. 

основною конкурентною перевагою на ринку праці стало наявність у майбутніх 

фахівців «м’яких» навичок soft skills. Це, зокрема, вміння ефективно 

комунікувати, презентувати, вести переговори, працювати в команді, надавати 

зворотний зв’язок тощо. Адже, розвиток соціальних навичок soft skills підсилює 

професійні навички hard skill (Коваль, 2015). 

Більше того, у ряді міжнародних документів: «Навички 21 століття та 

компетенції нового тисячоліття» (OECD, 2009); «Європейські навички, 

компетенції, кваліфікація та професії» (ESCO, 2017); «Майбутнє освіти та 

навичок 2030: компас навчання 2030» (OECD, 2019) та ін. теж висунуто вимоги 

до здійснення фахової підготовки на засадах інформованості щодо швидких змін 

технологій, змін уявлень та цінностей, прояву соціальної позиції, новаторства, 

креативності, критичності мислення, командної взаємодії, обізнаності стосовно 

можливих шляхів підвищення лідерського потенціалу в освітньому просторі 

(Поліщук, 2011). 

Особливо це важливо для майбутніх соціальних працівників, оскільки 

надання соціальної допомоги характеризується складністю об’єкта, 

різноманітністю функцій і напрямів соціальної роботи (Семигіна, 2020). 
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Професійна діяльність соціального працівника є практико орієнтованою та 

характеризується спрямованістю на активізацію внутрішніх ресурсів особистості 

клієнта з метою розв’язання його проблем. Специфікою соціальної роботи є й те, 

що соціальний працівник перебуває між двома складовими у тріаді «соціальна 

політика держави (суспільні відносини) – соціальний працівник – клієнт» та має 

забезпечувати сприятливі соціальні умови для розв’язання проблем клієнтів 

(Семигіна, 2020, с. 15). З огляду на це, стрімкий розвиток фахової підготовки 

соціальних працівників за останні 10 років, зростання значення соціальної 

роботи щодо подолання суспільних проблем та соціально небезпечних явищ, 

зумовлює потребу не просто удосконалення теоретичної підготовки соціальних 

працівників, а насамперед, практичної насиченості освітнього процесу у 

закладах вищої освіти, спрямованої на задоволення особистісних потреб 

студентів щодо розвитку соціальних навичок soft skills.  

Сьогодні наявність універсальних компетенцій, їх постійний та 

методичний розвиток – основа професіограми фахівця. Тож в Україні наразі 

заклади вищої освіти почали розробляти такі освітні програми та навчальні 

дисципліни із соціальної роботи, створювати особливий освітній простір, де 

студенти можуть отримати як вимоги, так і практичні підходи до формування 

м’яких навичок – soft skills (Савельчук, 2017). 

Згідно з доробками багатьох українських та зарубіжних дослідників, 

особистісні якості є доповненням професійних, а професійні якості 

обумовлюють ті особистісні якості, які повинен мати або розвивати в собі 

фахівець для професійного зростання (Бибик, 2021; Коваль, 2015; Коляда, & 

Кравченко, 2020; Корнюш, 2020; Robles, 2012).  

У дослідженні ми виходимо з позиції, що soft skills – це навички, вміння та 

характеристики, які дозволяють бути конкурентоздатними та успішними у 

професійній діяльності.  

Модель соціально компетентного майбутнього соціального працівника, 

розроблена українською дослідницею І. Сидорук (2020, c. 153), передбачає 
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розвиток у студентів насамперед таких соціальних навичок soft skills, як: 

лідерські якості; вміння працювати у команді, проводити переговори, ставити та 

досягати поставлених цілей, управляти часом; а також цілеспрямованість, 

презентаційні навички, навички ефективної комунікації, стресостійкість, 

креативність, творчий підхід до вирішення завдань та аналітичні здібності тощо. 

Відмітимо, що сталого і єдиного переліку, як і класифікації навичок soft 

skills, наразі не існує. Оскільки, зрозуміло, що для різних видів діяльності 

пріоритетними є різні види і структурні складові соціальних навичок soft skills. 

Зокрема, дослідниця Д. Бибик у структурі соціальних навичок soft skills 

майбутніх соціальних працівників виокремлює такі навички: аналітичне 

мислення та інноваційність; активне навчання та стратегії навчання; розв’язання 

складних проблем; критичне мислення та аналіз; креативність, оригінальність та 

ініціативність; лідерство та соціальний вплив; використання технологій, 

моніторинг та контроль; створення технологій та програмування; витривалість, 

стресостійкість та гнучкість; логічна аргументація, розв’язання проблем та 

формування ідей (Бибик, 2021, с. 332). 

Дослідниця К. Корнюш (2020) поділяє соціальні навички soft skills 

студентів на дві великі групи: 

− персональні (особистісні) м’які навички (самоорганізація та 

самомотивація; здатність підходити до вирішення проблем із холодною головою 

й знаходити рішення, найвигідніше в кожній конкретній ситуації; 

відповідальність; рішучість; здатність працювати в стресових ситуаціях і вміння 

грамотно розподіляти час, змушуючи його працювати на себе; відкритість, 

адаптивність і гнучкість);  

− інтерперсональні (міжособистісні) м’які навички (навички спілкування; 

емоційний інтелект; здатність емпатувати; вміння висловлюватися і бути 

зрозумілим; уміння чути, а не просто слухати; лідерські якості; спроможність 

працювати в команді; вміння бути переконливим і впливовим під час виступів, 
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дискусій і переговорів, вдумливо шукаючи рішення, що задовольнить усі 

сторони; здатність досягати порозуміння з людьми, які оточують, тощо). 

Н. Федоренко у структурі необхідних навичок soft skills для студентів 

освітньо-професійної програми «Соціальні та медіакомунікації» виділяє такі 

групи навичок (Федоренко, 2010, с. 199-200): 

− власне соціальні навички (що передбачають здатність майбутнього 

фахівця: спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя); 

− комунікативні навички (навички міжособистісної взаємодії; 

продуктивна комунікативна діяльність; ораторська майстерність; активне 

слухання; здатність до аргументованого представлення власної думки, 

компетентної та толерантної дискусії з опонентами; здатність до самопрезентації 

та створення професійного іміджу; здатність до продуктивної критики та 

самокритики; вміння розв’язувати конфліктні ситуації та пристосовуватися до 

«важких» людей у спілкуванні; вміння протистояти маніпулюванню та 

запобігати перепонам у професійній діяльності); 

− навички особистої ефективності (навички цілепокладання; навички 

ефективної організації та планування своєї діяльності; навички ефективної 

самоорганізації та встановлення пріоритетів; навички самомотивації; позитивне 

мислення та оптимізм, емоційна стабільність, стресостійкість); 
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− організаційно управлінські навички (вміння працювати в команді; 

вміння організувати систему комунікацій між їх учасниками; вміння мотивувати 

учасників команди; здатність бачити єдину мету і знаходити шляхи її 

досягнення; навички організації ділової комунікації: бесіди, переговори, 

наради); 

− лідерські навички (здатність об’єднувати людей навколо соціально 

значущої мети; вміння брати на себе відповідальність за колектив; вміння 

об’єднувати людей і чітко визначати обов’язки відповідно до можливостей 

кожного; вміння переконувати і знаходити компроміс; ініціативність і 

вимогливість до себе та інших; вміння приймати самостійні рішення та 

вирішувати проблеми); 

− аналітичні навички (критичне мислення, вміння знаходити нестандартні, 

нові рішення; вміння генерувати і втілювати в життя нові ідеї (креативність); 

вміння орієнтуватися у широкому інформаційному та комунікаційному полі 

сучасного світу). 

Ми поділяємо позицію учених Н. Коляди і О. Кравченко (2020), які 

пропонують для майбутніх фахівців соціономічних професій таку класифікацію 

соціальних навичок soft skills: 

− уміння працювати в команді (вміння слухати, здатність бачити єдину 

мету і знаходити шляхи її досягнення, вміння поєднувати власні амбіції із 

колективною справою, готовність підтримати, вміння переконувати і знаходити 

компроміс);  

− лідерські якості (здатність об’єднувати людей навколо соціально 

значущої мети, вміння брати на себе відповідальність за весь колектив); 

− креативність (вміння знаходити нестандартні нові рішення знайомих 

ситуацій, здатність генерувати і втілювати в життя нові ідеї);  

− організаторські здібності (вміння об’єднувати людей і чітко визначати 

обов’язки відповідно до можливостей кожного, ініціативність і вимогливість до 

себе та інших);  
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− комунікація (вміння спілкуватися відповідно до ситуації, враховувати 

міміку і жести, вміння домовлятися, відповідно починати і завершувати розмову, 

підсумовувати результати розмови, готовність спілкуватися з клієнтами будь-

якого віку);  

− емоційний інтелект (вміння розпізнавати чужі емоції та демонструвати 

свої, налагоджувати емоційний контакт для спільної роботи);  

− робота з інформацією (вміння збирати, аналізувати й оцінювати нову 

інформацію, задавати потрібні питання; орієнтуватися у широкому 

інформаційному полі сучасного світу);  

− системне мислення (вміння планувати, ставити поточні та кінцеві цілі та 

реалізовувати їх, аналізувати складні ситуації, знаходити оптимальне рішення);  

− мотивація (уміння мотивувати себе і своїх клієнтів, розуміти чужі мотиви 

та наміри, долати проблеми і кризи та мотивувати клієнтів до цього). 

Для формування у майбутніх соціальних працівників усієї сукупності 

соціальних навичок soft skills у закладі вищої освіти у ході організації освітнього 

процесу необхідно забезпечити такі педагогічні умови: серед методично 

обґрунтованих шляхів розвитку м’яких навичок визначити органічну комбінацію 

форм організації навчальної діяльності (індивідуальної, парної, групової), 

здійснювати збалансоване поєднання видів діяльності і методів і вправ, які 

відтворюють реальні життєві сценарії і фахово орієнтовані ситуації, а також 

належну реалізацію процесу само- та взаємо оцінювання навчальних досягнень і 

результатів роботи студентів. 

При цьому важливими освітніми інструментами для набуття навичок soft 

skills у студентів, на наш погляд, є: активне залучення до навчальних курсів та 

тренінгів на масових відкритих онлайн курсів, що розміщені на різних освітніх 

платформах, відвідування тематичних соціально-виховних тренінгів, майстер-

класів, семінарів.  

Водночас, ми поділяємо позицію українських педагогів-практиків, що 

розвитку м’яких навичок у студентів якнайкраще сприяє кейс-метод (Бибик, 
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2021; Федоренко, 2010). Працюючи в команді, студенти підвищують не тільки 

пізнавальну активність, поєднуючи теорію дисциплін з практикою, але й 

командний дух, опрацьовують ситуації, пов’язані з професійною діяльністю. 

Кейс-метод передбачає командний характер пізнавальної діяльності, творчий 

підхід до пізнання, поєднання теоретичних знань і практичних навичок, глибоке 

занурення у ситуацію. Певний кейс може на різних етапах роботи студентів 

передбачати мозковий штурм, вирішення проблемних питань, створення 

моделей, міні проектів чи досліджень, ділових ігор, роботу фокус груп, 

обов’язкову дискусію тощо.  

Застосування практично дієвих освітніх інструментів та методів дозволяє 

студентам самостійно здобувати певні гнучкі компетентності, які є необхідними 

для більш глибинного розуміння суті теорії та практики соціальної роботи й 

специфіки її організації, надання соціальних послуг усім верствам населення. 
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ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS В КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ПОЛІТОЛОГІВ 

 

Юлінецька Ю. В., 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри іноземних мов № 1 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

 

Бабій О. Ю., 

старший викладач кафедри іноземних мов № 1 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

 

Виклики сьогодення розставляють нові пріоритети щодо актуальності 

навчання та розвитку універсальних навичок (soft skіlls) майбутніх фахівців в 

будь-якій галузі.  

За вимогами роботодавців, з одного боку, у 2021 році професійна соціальна 

мережа LіnkedІn визначає принципове значення таких soft skіlls, як 

«адаптивність або психологічна резилентність, технологічні навички/цифрова 

грамотність, ефективна комунікація і співпраця на відстані, емоційний інтелект, 

креативність, крос-функціональна взаємодія» (LіnkedІn, 2021). З іншого боку, 

Наказом МОН України затверджено Положення про акредитацію освітніх 

програм, де чітко зазначено, що освітні програми, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, мають «передбачати набуття здобувачами 

вищої освіти соціальних навичок (soft skills)» (Про затвердження Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки від 11.07.2019). 
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Мета дослідження – проаналізувати стан навчання універсальних навичок 

у ЗВО України; дослідити перспективи ефективного формування універсальних 

навичок як інтегральної частини іншомовної підготовки майбутніх політологів. 

Сьогодні, коли криза COVІD-19 змусила університети максимально 

швидко трансформувати весь навчальний процес та частково перевести його в 

онлайновий режим, постає суттєва необхідність мотивувати здобувачів до 

набуття навичок адаптації та психологічної стійкості, самоосвіти, критичного 

мислення, ефективної комунікації в критичних умовах та на відстані. 

Для аналізу стану усвідомлення важливості навчання універсальних 

навичок європейського рівня, визначення перспектив формування іншомовної 

компетентності фахівців, стимулювання дискусії, було проведено опитування 

серед 44 здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Політологія» Національного 

університету «Одеська юридична академія». 

Результати опитування показали, що 72,7 % респондентів розуміють 

поняття soft skills (рис.1). Слід зазначити, що після наведення прикладів таких 

навичок (адаптивність, технологічні навички, комунікація і співпраця, 

управління часом, ведення переговорів, управління змінами), на запитання щодо 

значущості soft skills для вирішення академічних проблем, 97,7 % респондентів 

визнали їх серед головних чинників становлення спеціаліста, здатного 

об’єктивно оцінювати умови діяльності, активно шукати і знаходити креативний 

підхід до вирішення різноманітних завдань, як під час подальшого академічного 

навчання, так і у навчанні впродовж життя (рис.2). 
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Рис. 1. Загальне розуміння поняття “soft skills” 

 

 
Рис. 2. Загальне розуміння значущості soft skills для вирішення академічних 

проблем 

 

На запитання щодо ефективних soft skills для майбутньої діяльності в 

професійному середовищі, учасники опитування серед основних зазначили 

комунікацію і співпрацю, уміння вести переговори й адаптивність (рис 3). 
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Рис. 3. Загальне розуміння важливості soft skills для майбутньої 

діяльності в професійному середовищі 

 

Вищезазначене безпосередньо корелює з даними відповідей здобувачів НУ 

«ОЮА» про бажані методи навчання універсальних навичок під час іншомовної 

підготовки, де більшість обрала дискусійні методи (діалог, групова дискусія, 

аналіз практичних ситуацій) та ігрові (дидактичні, творчі, ділові та рольові ігри), 

як ті, що викликають найбільший інтерес. 

Аналіз результатів опитування вказує на вмотивованість і зацікавленість 

здобувачів у навчанні універсальних навичок, які готують до вимог сьогодення, 

а саме: спроможності до адаптації, демонстрації емоційного інтелекту, розуміння 

специфіки міжособистісних відносин і комунікації. 

Як вже зазначалося вище, однією з вимог до освітніх програм є «набуття 

здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають 

заявленим цілям. <...> цілі навчальної програми та програмні результати 

навчання визначаються з урахуванням потреб заінтересованих сторін» (Про 

затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і 

науки від 11.07.2019). 

В рамках освітньо-професійної програми спеціальності 052 «Політологія» 

кафедрою іноземних мов №1 НУ «ОЮА» розроблено робочу програму 
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навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням: Public 

speaking» для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти, що має на меті розвиток комунікативної компетентності і 

формування soft skills зокрема. При виборі видів навчальної активності в процес 

іншомовноі пiдготовки було інтегровано дискусійні та ігрові методи формування 

soft skills, що знайшло відображення у складанні мовного портфоліо здобувачів. 

Приклад мовного портфоліо: 

• виконання мовно-прикладного завдання після перегляду кінофільму 

The King’s speech (дискусійний метод: аналіз практичних ситуацій); 

• аналіз промов політичних діячів Великобританії та президентів 

США; (https://www.loc.gov/classroom-materials/presidential-speeches/; 

http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm) 

• складання глосарія політичної термінології; 

• підготовка публічного виступу; 

• розробка political poster як матеріалу, що доповнює публічний виступ; 

• проведення peer public speech review (дискусійний метод: групова 

дискусія); оцінювання за критеріями як вербальних, так і невербальних засобів 

комунікації в публічній промові); 

• рольова гра «Полiтичнi дебати» (ігровий метод). 

У робочій програмі навчальної дисципліни «Англійська мова за 

професійним спрямуванням: Public speaking» вказано такі результати навчання: 

демонструвати усну комунікативну стратегію, самостійно вибираючи доречну 

лексику та граматичні конструкції; аналізувати та впорядковувати інформацію з 

різних (частин) текстів з метою виконання спеціальних комунікативних завдань; 

інтерпретувати інформацію усних повідомлень (аудіювання). Застосування 

студентоцентрованого підходу, використання сучасних форм і методів навчання 

та ретельно підібраного автентичного матеріалу, сприяє досягненню зазначених 

результатів i мотивує майбутніх політологів набувати іншомовну 

https://www.loc.gov/classroom-materials/presidential-speeches/
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm


1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 65 - 

 

компетентність та опановувати універсальні навички, необхідні для їх подальшої 

професійної діяльності. 

 

Література: 

[1] LinkedIn. (2021) LinkedIn Learning’s 5th Annual Workplace Learnіng Report, 

2021. https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-

solutions/images/wlr21/pdf/LinkedIn-Learning_Workplace-Learning-Report-2021-

EN-1.pdf 

[2] Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» (2019, 11 липня). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-

19#Text  

[3] Library of Congress. (n.d.) https://www.loc.gov/classroom-materials/presidential-

speeches/  

[4] British Political Speeches. (n.d.) http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-

archive.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 66 - 

 

LANGUAGES AND LITERATURE 

 

ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ З ПРАГМАТИЧНИМ 

КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ «THE 

CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE 

WARDROBE» К. С. ЛЬЮЇСА 

 

Демченко А. І., 

магістрантка кафедри іноземної філології та перекладу 

Міжрегіональна академія управління персоналом 

м. Київ, Україна 

 

Бахов І. С., 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри іноземної філології та перекладу 

Міжрегіональна академія управління персоналом 

м. Київ, Україна 

 

Метою нашого дослідження є аналіз формально-змістових трансформацій 

з прагматичним компонентом в українському перекладі роману «The Chronicles 

of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe» К. С. Льюїса (2002). 

Кожен текст створюється з метою отримати якийсь комунікативний ефект, 

тому прагматичний потенціал складає важливу частину змісту будь-якого 

тексту. У процесі перекладу текст переадресовується іншомовному реципієнту з 

урахуванням прагматичних відношень мови перекладу. При цьому відбувається 

прагматична адаптація вихідного тексту, враховуються соціальні, культурні, 

психологічні та ін. розбіжності між реципієнтами тексту ориґіналу та тексту 

перекладу. 
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За А. Швейцером (1988, с.16) прагматична адаптація – це перетворення 

вихідного висловлювання із врахуванням передачі його прагматичного 

значення, тобто специфічного сприйняття інформації, що міститься в 

мовленнєвому висловлюванні, зі сторони різних одержувачів. 

Особливо складним завданням для будь-якого перекладача постає 

відтворення прагматики саме при перекладі творів художньої літератури, адже 

їхня прагматична адекватність супроводжується істотними обмеженнями та 

труднощами, пов’язаними з пошуком у вихідній мові відповідника з 

еквівалентним оригіналу прагматичним значенням, чи неможливістю 

застосування багатьох перекладацьких трансформацій у зв’язку з необхідністю 

забезпечення рівноцінного комунікативного впливу на адресатів оригіналу та 

перекладу. 

Український переклад роману «The Chronicles of Narnia: The Lion, The 

Witch and The Wardrobe» К. С. Льюїса (2002), здійнений перекладачем О 

Маньком, рясніє прикладами влучних трансформацій з прагматичним 

компонентом, які передбачають «зміну форми та змісту одиниць у тексті, 

текстових фрагментів з метою збалансування прагматичного впливу перекладу 

на свого читача» (Селіванова, 2012, с. 467). 

Перекладач роману вдається до пошуку відповідників фразеологізмів в 

українській мові, а саме лексичних фразеологізмів. Лексичні фразеологізми – 

семантично співвідносні зі словами, поняттєво аналогічні їм. Такі звороти 

включені до словникового складу мови як аналоги різних частин мови, 

характеризуються семантичною цілісністю, образним емоційно-експресивним 

значенням. Прикладом такого перетворення слугує наступний переклад 

фрагмента: 

Why, it is she that has got all Narnia under her thumb // Як, Ви не знаєте? 

Вона цілу Нарнію тримає під каблуком. В обох випадках, як в англійській, так і 

в українській мовах фразеологізми under sb's thumb та тримати під каблуком 

мають значення «тримати під контролем», контролювати, проте перекладач для 
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зіставлення вживає різні лексичні одиниці: в оригіналі – thumb («великий 

палець»), а в перекладі – каблук. Перекладач вдало підібрав частковий лексичний 

еквівалент по відношенню до англійського. Ми бачимо співпадіння за 

значенням, стилістичним напрямком, але різні за образністю. Такий еквівалент 

повністю відповідає змісту англійському фразеологізму і ґрунтується на образі, 

зрозумілому читачеві тексту перекладу. 

У наведеному фрагменті перекладу спостерігається ще й граматична 

трансформація, а саме членування речень. Складне речення мови оригіналу 

«Why, it is she that has got all Narnia under her thumb» перетворено на два 

самостійних речення у мові перекладу «Як, Ви не знаєте? Вона цілу Нарнію 

тримає під каблуком..». Виділення останньої частини англійського висловлення 

в окреме речення у перекладі дозволяє чітко наголосити в оригіналі на 

всемогутність персонажа. 

Зразком таких перетворень є наступний переклад фрагмента: "We might all 

try minding our own business," said he // Не пхати свого носа в чужі справи, –

відказав їй. Англійському фразелогічному звороту mind your own business 

відповідає український аналог пхати свого носа в чужі справи. Слово business 

у перекладі з англійської мови означає – бізнес, діло. У перекладі цій лексемі 

відповідає слово – справи. Ці два слова мають дещо спільне за своїм значенням. 

В англійській мові вираз mind your own business означає “займатися власними 

справами, не втручайся в чужі справи”. В українській мові фразеологізм не пхати 

свого носа в чужі справи має те ж саме значення (означає вкрай нездоровий 

інтерес до чужих справ, людини, який влізає в чужу справу). У конкретному 

випадку вибір перекладача є вдалим: він передає основне значення 

фразеологічної сполуки оригіналу, використовуючи частковий лексичний 

еквівалент, що співпадає за значенням, стилістичною спрямованістю і близький 

за образністю. 

Прагматична трансформація наявна і в наступному перекладі фрагмента: 

Ten to one it'll clear up in an hour or so // Б'юсь об заклад, що за годинку-півтори 
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випогодиться. Згідно з словником, англійська ідіома ten to one означає «if you 

say ten to one something will or will not happen, you mean it is very likely that it will 

or will not happen» (Cambridge Dictionary, б. д.). Відповідно для передачі 

закладеного змісту та стилістичного відтінку, перекладач використав 

український фразеологічний зворот битись об заклад – «сперечатися з кимсь, 

бувши цілком переконаним у чому-небудь» (Світ слова: Фразеологічний 

словник, б. д), який тотожний за значенням, але має різну образну основу. Така 

заміна компонентів мови оригіналу не спричиняє негативного впливу на ступінь 

точності і, навіть навпаки, робить переклад змістовним, емоційно забарвленим. 

У перекладі роману так само зустрічаємо і протилежний прийом: заміну 

вільної сполуки оригіналу фразеологізмом, наприклад: "Come, Lu," said Peter, 

"that's going a bit far // Пішли, Лю, мовив Пітер. Будь ласка, не передавай куті 

меду. У мові оригіналу вільна сполука that's going a bit far (що дослівно означає 

«це вже занадто») перекладена в мові перекладу фразеологізмом передати куті 

меду, що означає «перебільшити, перевищувати міру, вийти за межі 

допустимого». Відбулась прагматична трансформація на тлі культурних 

особливостей. На нашу думку, перекладач вдало підібрав український 

фразеологізм як відповідник англійському нефразеологічному зворотові, 

підкресливши, при цьому його значення – занадто та увиразнивши текст мови 

перекладу. 

В українському перекладі роману також спостерігаються прагматичні 

концептуальні перетворення, які зазвичай залежать від культурних стереотипів 

народу – «детермінованих соціумом і культурою, впорядкованих і фіксованих 

структур свідомості, що уособлюють результати пізнання дійсності певним 

угрупованням і є схематизованими та спрощеними стандартними ознаками 

етносвідомості» (Селіванова, 2012, с. 469). 

Розглянемо детальніше приклади концептуальних перетворень у 

досліджуваному матеріалі: "My old father, now," said Mr. Tumnus, "that's his 

picture over the mantelpiece // Мій старенький батько, – мовив пан Тамнас, – це 
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його портрет, ось там над коминком… У мові оригіналу вживаються характерні 

звертання до чоловіків «Mr» (Mister), що у перекладі змінюється на звертання, 

які є реаліями українського народу – «пан», що відображає усталені мовну 

етикету традицію часів написання цього роману, в перекладі орієнтовані на 

українського читача. Оскільки перекладач застосовує етнокультурну установку, 

«що визначає адаптацію адресата перекладу до чужої культури й онтології 

шляхом переключення етнокультурної домінанти на іншу, близьку 

етносвідомості читача та його сприйняттю прагматичного впливу тексту 

(установка на повноцінність й адекватність)» (Селіванова, 2012, с. 673), він має 

на меті зробити текст перекладу якомога більше зрозумілим та легким для 

сприйняття читачем, виникає необхідність прагматичної адаптації перекладу, 

тобто пошуку відповідників та орієнтація на спеціальні знання, психологічні, 

культурологічні та інші відмінності між рецепторами оригінального й 

перекладного текстів.  

Поодинокими в тексті перекладу трапляються «фонетично-імітаційні 

(звукосимволічні) трансформації. Зразком звуконаслідування може послугувати 

наступний переклад фрагмента: After that Edmund heard a strange noise – whizz –

whizz – whizz. For a moment he couldn't think what it was. Then he realised. It was 

the sound of a knife being sharpened! // Едмунд почув якийсь звук: вжик-вжик-

вжик. Спершу він не міг уторопати, у чому річ. А потім зрозумів: це гострили 

об камінь ножа. Так, для англомовного слухача звук штучного походження, який 

утворюється при гострінні ножа об камінь, має звуконаслідування whizz – whizz 

– whizz, але для українського читача звукоімітація цього явища має звукове 

зображення вжик-вжик-вжик. Такі заміни в перекладі зазвичай мають 

системний характер – визначаються розбіжністю специфічних асоціацій, що 

виникають між звучанням і значенням слова у даних мовах, та специфікою 

кожної мови та її фонемного складу. 

Уваги перекладача вимагають імперативи, адже, по-різному кличуть, 

скажімо, тварин в різних країнах, наприклад кішок чи котів, як от в уривку: And 
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they surged round Aslan jeering at him, saying things like "Puss, Puss! Poor Pussy… 

// Юрмисько заметушилось довкола Аслана, брало його на кпини, кидаючи фрази: 

«Киць, киць, киць! Бідолашний котик». У конкретному випадку слова, які 

наслідують звуки, лежать в основі творення слів, що називають тварину – кота. 

Слово «киця» англійською мовою передається лексемою «pussy», тому і кличуть 

кота «Puss, Puss!», хоча український читач покличе цю тварину словами «киць-

киць». Такі заміни в перекладі є доречними, оскільки звуконаслідування є 

культурно обумовленим і в межах однієї мови на позначення звуку однієї і тієї ж 

тварини вживаються різні ономатопеї. 

Отже, аналіз трансформацій прагматичного аспекту показує, що 

перекладач роману доцільно обрав українські відповідники фразеологічним 

одиницям оригіналу, вдало застосував прагматичні концептуальні перетворення, 

намагався донести адресату незрозумілі або незнайомі йому явища, поняття, 

стереотипи, символи тощо, зберігши прагматичну орієнтацію тексту перекладу. 
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ЗНАЧЕННЯ ГІГІЄНИ ГОЛОСУ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГА-ВОКАЛІСТА 

 

Мальцева О. В., 

заслужена артистка України 

старший викладач кафедри музичного мистецтва та хореографії 

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; 

викладач-методист 

Полтавська дитяча музична школа № 3 імені Б. Гмирі 

м. Полтава, Україна 

 

Великі голосові навантаження, яким піддається педагог-вокаліст у процесі 

професійного використання голосу, вимагають підвищеної уваги до голосового 

апарату, в зв’язку з чим виникає необхідність розробки профілактичних заходів 

для збереження здорового голосу і пошуку найбільш раціональних шляхів його 

відновлення в разі порушень. 

Голосова діяльність педагога-вокаліста має власний зміст. Перш за все, 

вона містить риси лекційно-ораторської діяльності, метою якої є не тільки 

виклад навчального матеріалу, а й захоплення учнів досліджуваним предметом, 

акторського емоційного впливу, що передбачає роботу голосу в співочому 

(мовному) режимі в поєднанні з образно-емоційною акторською виразністю. 

Співоча діяльність педагога-вокаліста містить також риси концертного 

виконання і має специфічні особливості вокально-виконавської діяльності, 

пов’язані з різножанровістю вокально-педагогічного матеріалу. Безперечним є 

те, що педагог, який викладає сольний спів, повинен сам добре володіти 

вокальним слухом і голосом, знати анатомію і фізіологію голосового апарату, 
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вчити учнів дотримуватися правил загальної та індивідуальної гігієни всього 

організму, режиму праці, систематично проводити профілактику захворювань 

голосового апарату, робити правильний вибір вокально-хорового репертуару, не 

допускати форсування голосу. 

У науковій літературі показані причини голосових розладів і вказується на 

те, що при тривалому голосовому навантаженні без відпочинку в гортані 

виникають стійкі зміни (Захарина, 2011, c. 296). Професійними порушеннями 

голосу вважають захворювання, в основі яких лежать систематичне 

перенапруження голосу і грубі порушення техніки голосоутворення. Порушення 

голосової функції можна розглядати як прояв змін анатомічних елементів 

гортані, нервово-м’язового апарату і різних відділів центральної нервової 

системи, яка прямо або побічно за допомогою різних зв’язків бере участь в 

розвитку захворювання (Егоров, 1982). 

За даними М. Печенюк, «багато педагогів після декількох років роботи 

говорять сиплим голосом і скаржаться на те, що зірвали голос, так як змушені 

щодня говорити і співати по кілька годин поспіль»(Захарина, 2011, c. 297) 

І дійсно, при постійному нехтуванні основними вимогами гігієни голос 

стає хрипким, втрачає блиск, слабшає, змінюється його тембр, звужується 

діапазон, з’являється задишка. 

Отже, стан проблеми охорони та гігієни голосу педагога-вокаліста має 

актуальну цінність, що стало підставою для проведення дослідження з метою 

придбання більш повного об’єму професійно-голосових умінь і навичок, що 

відповідають специфіці і вимогам голосової діяльності педагога-вокаліста і 

забезпечують охорону голосового апарату від порушень. 

На думку Е. А. Земцова (2007), «причина голосових розладів криється в 

тому, що кожен педагог у сприйнятті власного голосу не помічає різниці між 

«природним голосом» і «учительським голосом». «Природний голос» 

направлено виявляє особистість людини. «Учительський голос» найчастіше 

гучний, напружений, оскільки вчитель завжди готовий своїм голосом перекрити 
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звукові перешкоди класу, щоб його чули всі учні. «Природний голос» вчителя 

блокується і спотворюється фізичною, психічною, інтелектуальною і душевною 

напругою, яка супроводжує його протягом усього навчального дня, а викладачу 

вокалу доводиться не тільки говорити, а й співати. Крім того, голос не може 

працювати відповідно його реальним можливостям, якщо його енергетичний 

базис не підтримується диханням. До тих пір, поки дихання поверхневе, а не 

глибоке, голос буде залежати від напруги в горлі і м’язах рота, що компенсує цю 

слабкість дихання. Напруга в горлі і м’язах рота виникає тоді, коли напружені 

м’язи підключаються для вираження сильних почуттів. Впливаючи на виразність 

звучання, м’язи роблять звук монотонним. Напружуючись і стискаючись, вони 

впливають на голосові складки з такою силою, що ті труться одна об одну, 

втрачаючи свою еластичність, здатність до вібрації. На них утворюються 

маленькі вузлики. Наслідок цього – скрипучий, захриплий звук або зовсім втрата 

голосу (Земцова, 2007, c. 65). 

У співочому процесі бере участь весь дихальний апарат, отже, порушення 

нормальної функції будь-якої його частини в тій чи іншій мірі позбавляє 

голосовий апарат повноцінної голосової (вокальної або мовної) функції, а голос 

– точності звучання, тембру, діапазону, сили. Тому, педагогу-вокалісту 

необхідно звертати увагу на різні застудні та інфекційні захворювання, які 

ускладнюють звукоутворення. 

Ефективне функціонування голосового апарату є неможливим без 

загального зміцнення організму. Тому зміцнення голосу тісно пов’язане із 

заняттями фізкультурою, загартовуванням, правильною організацією праці та 

відпочинку. 

Найбільш вразливим місцем голосового апарату є гортань – основний 

орган звукоутворення. Занадто тривалий спів або спів форсованим (надмірно 

гучним, напруженим) звуком може викликати не тільки перевтому голосового 

апарату або спазм гортані, а й крововилив в голосові складки. Тому, щоб 

уникнути ускладнень і зберегти голосовий апарат від різного роду порушень, 
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бажано, в першу чергу, дотримуватися правил загальної та індивідуальної гігієни 

всього організму і режиму роботи голосоутворюючої системи. 

З точки зору охорони голосових зв’язок слід дотримуватися наступних 

правил: 

- не перевантажувати роботу голосових зв’язок гучним співом і криком; 

- не співати багато у високій теситурі, оскільки це викликає посилену 

роботу і стомлення голосових зв’язок; 

- не отруювати слизову оболонку гортані і голосові зв’язки нікотином 

і спиртними напоями; 

- берегти свою гортань від різких перепадів температури, особливо від 

дуже холодних або гарячих напоїв. Всі порушення роботи зв’язок, їх 

перевантаження ведуть до захворювань і до втрати голосу (Дедковская, 2010, 23). 

Розвиток навичок правильного дихання – обов’язкова ланка в системі 

вправ охорони голосу, оскільки допомагає придбати або помітно покращити 

комунікативні якості голосу; здійснює контроль над звільненням гортані від 

напруженості навколишньої мускулатури; набуває вміння якнайкраще 

використовувати резонатори. 

Автор М. А. Печенюк вважає, що гігієна голосу – сукупність заходів щодо 

збереження високої працездатності голосового апарату. В гігієну голосу 

виділяють три основних компоненти: гігієна дихання (тут центральний момент 

– вдих через ніс), гігієна харчування (їжа та напої не повинні травмувати слизову 

оболонку глотки і гортані), психогігієна (пропонується уникати перевтоми і 

надмірних емоцій). Доведено, що куріння і споживання алкоголю негативно 

позначається на звучанні голосу (Захарина, 2011, с. 298). 

Таким чином, правила гігієни голосу базуються на загальногігієнічних 

вимогах, пов’язаних з підтриманням здоров’я організму в цілому, і, крім того, 

враховують фізіологічну залежність стану органу від характеру його 

функціонування. 
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Отже, підводячи підсумок, правила гігієни голосу можуть бути 

наступними: 

1. Після довготривалого голосового навантаження необхідно уникати 

розмов 2-3 години. 

2. Після голосового навантаження 20-30 хвилин залишатися в приміщенні, 

особливо в холодну пора року. 

3. Не можна швидко ходити при холодній погоді, так як при цьому в 

дихальні шляхи потрапляє більше холодного повітря. 

4. Голосовий апарат чутливий до дуже холодної, дуже гарячої, гострої, 

сильно солоної їжі, а також до алкоголю і куріння (Дедковская, 2010, с. 65). 

5. Монотонна мова стомлює м’язи голосового апарату, оскільки при такій 

мові функціонує тільки одна група м’язів. Чим виразнішим та емоційнішим є спів 

або мова, тим здоровішими є голосові зв’язки. 

6. Під час голосового навантаження необхідно робити паузи, для того щоб 

ковтнути слину для зрошення голосових зв’язок або робити кілька ковтків води 

(Дедковская, 2010, с. 65). 

7. Необхідна щоденна дихально-голосова гімнастика від 20 до 30 хвилин. 
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ДЖАЗОВИЙ СКЕТ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ 

ВОКАЛІСТА 

 

Темченко І. А., 

Викладач 

Полтавська дитяча музична школа № 3 імені Б. Гмирі 

м. Полтава, Україна 

 

Вся сучасна вокальна естрадна музика, її творча складова, вся її 

інтерпретаційна різноманітність побудована на принципах джазової вокальної 

імпровізації, яка, в свою чергу, бере початок з інструментального середовища 

часу зародження джазової музики. Дослідження теми допоможе краще зрозуміти 

сутність скетового співу і, як наслідок, дозволить більш осмислено 

застосовувати цей прийом у практиці сольного співу. Актуальність цього 

питання полягає у відсутності ґрунтовних досліджень у царині скетової 

імпровізації та її значенні у вокальному виконавстві та педагогіці сольного співу. 

Про скет писали такі автори: Я. Басин (1997) «Ray Conniff – эра свинга: 

прощальный акорд», О. Степурко (2006) «Скэт импровизация» (методичний 

посібник), Л. Василенко (2003) «О вокальной импровизации в джазе: 

становление скэта», П. Корнєв (2013) «О вокальной импровизации в джазе: 

становление скэта», М. Сапонов (1982) «Искусство импровизации». Разом з тим 

відомості про даний феномен постають вельми розрізненими, а наукова база 

вивчення цієї проблеми досить обмежена. 

Джазове вокальне виконавство є однією з найважливіших сторін вокальної 

музики. Інтерес викликають як перші виконавці блюзів, так і багато виконавців 

наступних десятиліть – періоду новоорлеанского джазу, ери свінгу, бі-бопу і 

сучасного джазу. Окрім вимовляння основного музичного тексту, талановиті 

вокалісти-імпровізатори використовували і продовжують використовувати 



1st International Conference on New Directions in Science and Education                               Munich, Germany 

 
- 78 - 

 

складовий спів і до сьогодні. Вони викладають свою мелодико-ритмічну лінію за 

допомогою особливого прийому – скету (Басин, 1997). 

Скет – складова мелодико-ритмічна імпровізація джазового вокаліста 

(вокалістки). З відкриттям-створенням цього виду вокального джазового 

мистецтва пов’язують ім’я Луїса Армстронга. Згідно однієї з легенд (яких досить 

багато в історії джазу), в 1924 р. під час запису (або як називали в ті часи запис 

джазові музиканти перших десятиліть – «сесії») платівки листок зі словами пісні 

впав на підлогу і молодий Армстронг, щоб не зупиняти запис, доспівав музичний 

фрагмент складами, які прийшли на думку замість покладеного тексту 

(Степурко, 2006). 

Перші вияви скету з’являються у знаменитих виконавців блюзу на записах 

кінця першого десятиліття ХХ ст. Це окремі склади-вигуки, підбадьорювання 

інших солістів (Mildred Bailey в п'єсі «Gulf Coast Blues», складовий спів Blind 

Willie Johnson в блюзі «Dark Was The Night» (Bob Stoloff 2003), фальцетні 

складові відповіді-вигуки тощо). І хоча досвід застосування складів у вокалі 

блюзових виконавців був, але все ж широкого розповсюдження він не отримав.  

На першому етапі дозрівання вокальної імпровізації поруч з чорношкірою 

вокалісткою знаходились прекрасні «суфлери» – інструменталісти. Це був 

типово новоорлеанський склад: труба, кларнет, тромбон і ритм-секція. Духові 

інструменти в своїх аккомпанементних відповідях продовжували мелодичну 

лінію теми в імпровізаційних відповідях, інструментально варіюючи мелодію і 

додаючи власне вільне продовження мелодії. Деякі вокалісти мали непереборне 

бажання повторити голосом щось подібне на інструментальні відповіді і 

проспівати відомий матеріал у вільній мелодичній інтерпретації на свій лад без 

слів. І міг це зробити лише вокаліст, занурений в звучання ансамблю, оркестру, 

який прекрасно усвідомлює і відчуває дихання та інструментальне мислення 

зсередини. який володіє особливим оркестровим чуттям, має природний талант 

імпровізатора, вроджене відчуття свінгу і відмінне знання манери, стилю, тобто 

– смак (Василенко, 2003). 
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Таке диво практично першою демонструє молода Елла Фітцджеральд в біг-

бенді барабанщика Чіка Вебба в 1935 р. Так, перші імпровізації Е. Фітцджеральд 

датовані кінцем 30-х рр., часом її розквіту в цьому оркестрі.  

Якщо не з перших пісень, то вже незабаром, до 1940 рр., можна говорити 

про володіння мистецтвом скету Е. Фітцджеральд, і ставити її спів в приклад, 

гідний копіювання. Скетові зразки вокалу Е. Фітцджеральд за своїм значенням 

подібні до збірок знятих імпровізацій Ч. Паркера, Дж. Колтрейна для 

саксофоністів, О. Пітерсона, Б. Тейлора для піаністів. Це чудова джазова школа, 

тренінг найвищого рівня для вокалістів (Корнев, 2013). 

Трохи пізніше скет демонструє вже біла вокалістка Аніта О’Дей в складі 

знову-таки барабанщика (білого) Джина Крупи. Мабуть ударники володіють 

особливою магнетичною силою і надихають на «cкет» своїх солісток. 

Чудова вокалістка Кармен Мак Рей також використовувала скет в своїх 

роботах. Вона дебютувала в 1946-1947 рр. з оркестром Мерсера Еллінгтона (сина 

Дюка Еллінгтона) під ім’ям Кармен Кларк. Хоча перш за все співачка була 

витонченою виконавицею балад, але під впливом бі-бопу опанувала і стилістику 

боперівського вокалу. Ця її всебічність дозволила стати в 1954 р. переможницею 

опитування джазового журналу «Down Beat» в розділі «Нова зірка» (Василенко, 

2003). 

Розглянемо еволюцію скету від складового неімпровізованого співу до 

джазової вокальної імпровізації. 

Фольклорно-примітивний. Зустрічається в народних піснях різних країн, 

включає в себе мелодії, побудовані на одному або декількох складах, іноді на 

кількох голосних буквах («ля-ля-ля», «о-о-оу», «на-на-на», «е-е-ей»). Такі 

приклади можна знайти і в російських обрядових піснях, англійських народних 

баладах, тирольских піснях, африканських племінних співах. 

Жартівливо-гротесковий. Цей стиль використовується як професійними 

джазовими вокалістами, так і інструменталістами-невокалістами. І такий тандем, 

а іноді і ціла група «співають», пародіюючи когось, висміюючи ситуацію або 
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жартуючи один з одним. Дуже часто такий вид скету знаходить місце в 

різноманітних шоу, бурлеску, музичних комедіях, в постановках вар’єте, навіть 

є оркестри, які спеціалізуються на пародійному репертуарі, що включає в себе 

інструментальне кепкування з правильного звучання і псевдо-копіювання 

вокальних імпровізацій (оркестр Спайка Джонса, оркестр Реймонда та інші). 

Інструментально-імітаційний. Для цього стилю характерні наслідування 

іншим інструментам не тільки фрагментарно, але і протягом усієї п’єси. 

Наприклад, зобразити партію ударних, постійну лінію контрабаса, і на цьому тлі 

після текстового проголошення теми, окремі соло труби, тромбона, гавайської 

гітари. Все це було можливо перш за все в ансамблевому виконанні. Яскравий 

приклад такого ансамблевого інструментально-наслідувального стилю – квартет 

«Mills Brothers» («Брати Міллз»). Цю лінію сьогодні блискуче втілюють 

темношкірі учасники акапельного ансамблю «Take 6». 

Попередньо-фіксований (завчений). До цього різновиду скету найчастіше 

вдавалися вокалістки, які використовують такий скет лише з метою 

самоствердження і демонстрації публіці знайомства з цим стилем. Наприклад, 

Етель Уотерс, знаменита артистка вар’єте, виконавиця блюзів і естрадних 

номерів, танцівниця та її скет-заготовка в «I Got Rhythm» (1930). 

Скет інструменталістів (не вокалістів). Відрізняється особливим 

енергетичним наповненням, не завжди високою чистотою інтонування, 

складанням особливих складів, ритмічною побудовою фрази. Необхідно 

відзначити особливу специфіку імпровізаційного мислення інструменталістів. 

Для музиканта постійна налаштованість на майбутню імпровізацію є звично-

усвідомленою творчою константою. З появою бі-бопу змінилося фразування 

скету, ускладнилася його ритмічна конструктивність, з’явилися нові 

складосполучення. Від складів «шу-бі-ду-бі», «де-бу-ду-ба», «ба-ю бап», «сту-

ки-туки» до «боп-бібоп», «ри-боп» і т. п. 

Вокально-груповий. Відоме вокальне тріо «Ламберт, Хендрікс і Росс» 

набуло популярності і стало сенсацією на початку 60-х рр. Вірні послідовники 
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бі-бопу, ці вокалісти виявилися першопрохідцями в ряді до того часу не 

розкритих сфер джазового вокалу. Це – і запис багаторазового звуконакладення 

голосів, і імітація інструментальних груп цілого оркестру, і блискуча 

вибудуваність складних технічно і мелодично скетових фраз. 

Спонтанно-імпровізаційний скет наближений до мелодичної лінії п’єси, 

але який рухається по гармонічній послідовності, по так званих надстройових 

ступенях. 

Скет, побудований на особливих прийомах: на інтервальних стрибках, 

подібно до прийомів, що використовується в тірольському співі (наприклад, в 

творчості негритянського вокаліста Леона Томаса).  

Скет-імітування іншого вокаліста-виконавця. Наприклад, 

Е. Фітцджеральд, Д. Керролл та ін. наслідують в своїх соло манеру 

Л. Армстронга. 

Віртуозний скет – вищий виконавський пілотаж, рівень якого досягає 

мало хто з вокалістів-імпровізаторів. Наприклад, у творчості сучасного артиста 

Боббі Мак Ферріна є всі перераховані вище можливості вокальної техніки, а 

також білого вокаліста J. D. Walter (Дж. Ді. Уолтера), що працює з додатковими 

електронними приставками, комп’ютерними програмами, які надзвичайно 

розширюють вокальні можливості виконавця. 

Скет-підголосок, протискладення з основним ведучим мелодично-

текстовим голосом. Такий різновид скету має роль створення мелодико-

ритмічної противаги виконавцю першого голосу, грає роль підголоску, побічної 

партії, і будучи імпровізаційною побудовою надає великої свободи виконавцю. 

Одним із прикладів такого скету-супроводу можуть служити спільні вокальні 

партії Е. Фітцджеральд і Л. Армстронга на серії спільних платівок «Ella and 

Louis» і «Ella & Louis Again» випущених на фірмі «Verve» в 1956-1957 рр. 

Скет, що застосовується для виконання класичної музики у джазовій 

артикуляції. Багатоголоса партитура класичного твору дає можливість лише для 

ансамблевого виконання. Таку складну задачу поставив перед собою 
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французький вокальний колектив, названий «The Swingle Singers», в честь 

засновника(Уорд Ламар Свінгл). 

Тромбоніст і аранжувальник Рей Коніфф і його вокально-

інструментальний оркестр – ще один приклад складового і інструментально-

інтерпретаційного співу. Чоловіча та жіноча частини хору імітували звучання 

труб і тромбонів в аранжуваннях, розписаних Р. Коніффом. 

«Він першим змусив хор і оркестр звучати в унісон. Він майстерно змішав 

і звів в одному акорді голоси людей і музичних інструментів: жіночі голоси – з 

трубами, кларнетами і саксофонами високого регістру, чоловічі – з тромбонами 

і саксофонами низького регістру. Завдяки глибокому, соковитому звуку старий 

репертуар свінгових бендів почав звучати багато, яскраво, свіжо...» (Bob Stoloff, 

2003). 

Отже, скет є невід’ємною частиною джазової вокальної імпровізації та 

одним із основних засобів творчості та самовираження співака в джазовій 

музиці. 
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