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Abstract 

The study of the need for nutritional elements in agricultural phases is of great importance. By knowing these, 

it is possible to define the biochemical role of separate elements in the plant, and in what phase, the highest level 

of demand for foodstuffs. The chemical composition of agricultural plants depends on their mineral content. From 

the phases analysis of nutrients in the plant, it appears that the total NPC is observed in the highest truncation 

phase. 

 

Keywords: plant, separate elements, vegetation periods, organic matter, soil, fertilizer 

 

The adopting of nutrient elements by the plants at 

the vegetation periods is various. In this respect it is 

very important to study the demand of plants to the nu-

trient elements in the development phases. By knowing 

this it’s possible to define the biochemical role of the 

different elements on the plants and on the other side 

the high demand of plants to the nutrient elements in 

the different development phases. It is shown in the 

many investigations that the soybean has a great de-

mand to the nutrition mode of soils. So that, the legu-

minous plantshas a great demand to phosphorus and po-

tassium on the comparison to the cereals by getting the 

free nitrogen from the air by the root bacteria. Acade-

mician J.A.Aliyev notes that, the leguminous plants 

adopt 6% of nitrogen, 5% of phosphorus and 10% of 

potassium on the eve of flowering phase. On the period 

of formation the beans the demand to the nutrient ele-

ments increases, thus to nitrogen – 10%, to phosphorus 

– 35% and to potassium – 15%. On the period of filling 

the grain the demand to nitrogen gets to 60%, to phos-

phorus 70% and to potassium – to 75%. 

V.Howard, D.Kermit, T.D.Bhaskar and other in-

vestigators notes that, in the case of normal providing 

the plants by nitrogen at the first stage the adopting of 

phosphorus increases. D.A.Rennilwatched that the 

plants stops its’ height increasing and developing by the 

case of the deficiency of nitrogen in the soil at the first 

stage.  

Zamanov P.B. notes that on the case of shortage of 

any nutrient elements on the plants the metabo-

lismbreaks down in their cells and as a result the ap-

pearance of the leaves changes. 

An important issue for fertilization in plants is to 

provide plants with nutrients that are most sensitive to 

the lack of nutrients and most nutritional elements. 

From this point of view, the study of the need for nutri-

ents in plant stages is of great importance. By knowing 

these, it is possible to define the biochemical role of 

separate elements in plants, and on the other hand, what 

is the most important requirement for nutritional ele-

ments. The chemical composition of agricultural plants 

depends on their mineral content. 

The collection of foodstuffs depends on their soil 

content, dosage and composition of mineral fertilizers. 

Increased nitrogen dosage with phosphorus and non-

calcium or their small amount can cause potassium, 

phosphorus, calcium, magnesium, and sodium in the 

green mass. 

Vegetable ingestion of foodstuffs is based on the 

biological properties of plants, the properties of soil, in-

cluding the degree of potential fertility, and most im-

portantly, the combination of organic and mineral sub-

stances in the soil with organic matter, soil composi-

tion, heat, moisture, aerosol, soil moisture content and 

environment, depends on other factors. For example, 

the use of potassium, calcium, phosphorus in plants de-

creases 1.5-3 times a night. It is important to know the 

fertilizer needs of plants and to consider the physiolog-

ical, biochemical, and soil condition of nutrients into 

the plant [2]. 

As a result of the decomposition of organic ferti-

lizers, carbon dioxide accumulated in the air around the 

plant loses its leaves, resulting in a process of photo-

synthesis. Thus, the concentration of dry matter in the 

plant increases and productivity rises. Based on the 

findings, the amount of carbon dioxide produced from 

one hectare when giving 30 tons / ha of organic ferti-

lizer to land (over 100-200 kg) was higher than that of 

organic fertilizers [2]. 

The effect of mineral and organic-mineral ferti-

lizer norms on the number of different vegetative irri-

gations has been investigated on the amount of nutri-

tional elements on the stages of development of mixed 

sprouts (sorghum and chickpea) in coconut crops, and 

the analysis is given in the table. 

In order to clarify the nutritional requirements of 

the mixed plants, the greenhouse partial nutrient dy-

namics (nitrogen, phosphorus, potassium) have been 

studied separately in the field practice. From the 

phase’s analysis of nutrients in the plant, it appears that 
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the total NPC is observed in the highest truncation 

phase. Thus, in the fertilizer-control variant, the total 

amount of nitrogen decreased by 1.42%, total phospho-

rus - by 0.7% and total potassium - 1.48%. At the flow-

ering stage, total nitrogen was 1.07%, total phosphorus 

0.52%, and total potassium 1.20%. In the milk-waxing 

stage, the total nitrogen was 0.93%, total phosphorus 0, 

37%, and total potassium 1.11%. 

The application of mineral and organic-mineral 

fertilizer norms on the basis of the number of different 

vegetative irrigations had a substantial impact on the 

quantity of nutrients. Thus, 4 times the mineral ferti-

lizer in the N120P150K150 norm, the NPK embroidery 

phase has increased by 1.71%, phosphorus - by 0.86% 

and potassium by 1.80%. The above mentioned fea-

tures were observed in other stages of vegetation. It 

should be noted that the total nitrogen content in the 

flowering phase was 1.32%, total phosphorus 0, 73%, 

total potassium - 1.46%. In the milk-wet maturing 

phase, the total nitrogen decreased by 1.12%, total 

phosphorus - by 0.44%, total potassium - by 1.29%.Sig-

nificantly changed indicators as a result  

Influence of mineral and organic-mineral fertilizer 

norms on the number of different vegetative irrigations 

on the amount of nutritional elements on the growth 

stages of plants in mixed sprouts (sorghum and chick-

pea) in coconut crops (in air% by dry substance) 

 

 

 

 of joint application of organic and mineral ferti-

lizer norms. In the given variant of 10 tonnes of corn + 

N70P125K90, in the truncation phase nitrogen reached 

1.70%, phosphorus - 0.87%, potassium - 1.81%. Supe-

rior features are also mentioned in other stages of veg-

etation. In the same variant, total nitrogen 1.37%, total 

phosphorus 0.75%, total potassium 1.45%, total nitro-

gen 1.13%, total phosphorus 0.53%, total potassium 

1.30 %. 

As a result of research, the application of organic 

and mineral fertilizers has a substantial impact on the 

amount of nutrients in plants. 

The results of the analysis of plant specimens 

taken at all stages of the study indicate that the combi-

nation of organic and mineral fertilizers in optimum 

norms does not result in high concentrations of nutri-

ents in mixed plants. 
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Abstract 

Territorial marketing - marketing in the interests of the territory, its internal actors and external actors in the 

attention which the interested area. The complete implementation of marketing in all areas - not just a decade, but 

the first steps have already been taken. Marketing service appeared in many enterprises; have any legal framework 

for the conduct on the market; the basics of marketing are taught in many educational institutions; there is a liter-

ature on territorial marketing; change their attitude to marketing on the part of entrepreneurs, citizens and author-

ities. 

 

Keywords: municipality, territory, development strategy of the territory, product, price, promotion, place, 

population, the attractiveness of the territory, positioning of the territory, territorial marketing, marketing infra-

structure, the marketing of the population of staff. 

 

In the XIX century Russian economist V. I. Ver-

nadsky said, "Every place has his ideal, each country 

has its own form of perfection, another alien, under 

other conditions of standing areas. This is mostly lies 

the main reason for the differences that exist in the eco-

nomic, social and political situation"[1]. The main task 

of economic science V. I. Vernadsky saw in the study 

of human needs and the means to satisfy them. This is 

a marketing approach. 

The actions of all governments and politicians of 

the Russian Federation in the twenty-first century 

should be judged by a single criterion: do these actions 

to strengthen or weaken the competitiveness of the re-

gion. 

Territorial marketing - marketing in the interests 

of the territory, its internal actors and external actors in 

the attention which the interested area. The complete 

implementation of marketing in all areas - not just a 

decade, but the first steps have already been taken. Mar-

keting service appeared in many enterprises; have any 

legal framework for the conduct on the market; the ba-

sics of marketing are taught in many educational insti-

tutions; there is a literature on territorial marketing; 

change their attitude to marketing on the part of entre-

preneurs, citizens and authorities. But all of these ad-

vances relate mainly to traditional marketing specific 

goods and services; in respect of the marketing of the 

territories themselves positive change is still very 

small.  

Actors actively engaged in the promotion, are state 

and municipal bodies of power and administration, lo-

cal economic development agencies, travel agencies, 

shopping centers, sporting committees, and any other 

structures, localized on-site and active with the aim of 

sensitizing potential customers and retaining those al-

ready present. The leading aim of these subjects of mar-

keting is to create, maintain or change opinions, inten-

tions and behavior of consumers. For the realization of 

its target marketing areas allows us to develop a set of 

measures that provide: 

• building and improving the image of the area, 

its prestige, business and social competitiveness; 

• increasing the participation of the territory and 

its regions in the implementation of international, Fed-

eral, regional programmers; 

• engaging the territory of the state and other ex-

ternal to the territory of orders; 

• the attractiveness of the investment realization 

on the territory of the external relation to its resources; 

• stimulate the purchase and use of own re-

sources areas outside of it to her benefit and in its inter-

ests. 

Conventionally intermediaries may include the 

subjects of marketing areas: 

• authorities and public organizations, associa-

tions of higher territorial level and their representatives; 

• chamber of Commerce, business centers and 

international trade, Convention centers, fairs; 

• a variety of inter-territorial network of the or-

ganizational structure; 

• media and communication; 

• institutions of vocational education. 

Essential tools for marketing analysis territories 

are SWOT analysis (analysis of the internal environ-

ment: strengths and weaknesses; analysis of the exter-

nal environment: opportunities and threats) analysis 

and selection of target markets and positioning (define 

current and desired positions) territories. 

The four elements of the marketing mix areas are: 

• the product is the municipality. The entrepre-

neur, who is going to invest in this area, thoroughly 

consider its characteristics, assesses its competitive-
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ness. For the territory is a geographical location, popu-

lation, quality of life, infrastructure, natural resources, 

level of business activity, access to capital, the level of 

development of the sphere of business support, includ-

ing consulting and information services, advertising 

market, audit and others. 

• Marketing infrastructure. For marketing the 

main thing that ensures the success of the site - the de-

gree of civilization of market relations in the area. On-

site should be easy to live, work and grow, and for this 

it is necessary first of all to develop the infrastructure 

of residential areas, industrial areas, overall market in-

frastructure. Territory implements the complex politi-

cal, legal, scientific, technical and other activities and 

actions aimed at development of business, socio-eco-

nomic, cultural life of the territory associated infra-

structure. 

• The marketing of the population of staff. 

Areas characterized by different state of Affairs, prob-

lems and needs in the field of employment, choose dif-

ferent strategies. Thus, areas with low employment 

rates and cheap labor can nominate it as an argument to 

attract Industrialists, entrepreneurs, services and other. 

With the aim of creating new jobs. Possible and tar-

geted marketing aimed at attracting the territory of the 

people in specific professions, certain skill levels. 

On the activities of any economic unit in the con-

ditions of market economy in varying degrees, has an 

influence on competition as a factor defining the nature 

of the strategy and tactics of marketing activities. For 

participants of market relations, and primarily for pro-

ducers, competition has objectively coercive in nature, 

forcing them to adopt new technologies, improve 

productivity, to reduce or restrain the prices of prod-

ucts, reduce production costs, save resources, to 

achieve the most efficient combination of its factors of 

production. 

Competition is inextricably linked competitive-

ness of goods, producers, industry, and national econ-

omy. Competitiveness enterprises in a General sense 

implies: 

- the ability to produce competitive products, 

- having a clear organizational and managerial 

mechanism, striving to perform responsible tasks 

- orientation of the activities of firms in the mar-

ket and systematically work with consumers, 

- the existence of a competitive strategy and 

strategic brilliance of action in relation to competitors, 

high staff training, including good knowledge of mar-

keting and its capabilities, 

- the ability to respond to changes in the exter-

nal environment. 

Competitiveness enterprise is the possibility of ef-

fective economic activity and 

its profitable practical implementation in a com-

petitive market. In other words, the indicator PCB for 

any company reflects the result of all its subsidiaries 

(i.e. the state of its internal environment), as well as her 

reaction to the changing external factors of influence. 

Using the tools of territorial marketing and the fac-

tors of regional competitiveness of businesses and or-

ganizations promote the created products [3]. 
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Abstract 

Physicochemical hydration processes and physico-mechanical properties of Portland cement clinkers using 

Devanasay clay shale have been studied. It was found that the content of the main components obtained two and 

three-component experimental Portland cement with different saturation coefficient and silicate module satisfy the 

requirements for production cements. 

 

Keywords: Portland cement clinker, shale, limestone, slag, hydration, calcination, saturation coefficient, sil-

icate module, free calcium oxide, chemical, component, X-ray phase, physicochemical. 

 

Expansion of the raw material base of the building 

industry, development of building materials based on 

non-traditional materials in return of natural ones, to-

day remains an urgent and actual task, of delivered be-

fore researchers, working in this field. In this regard, 

the issue of involvement in the production of clayey 

shale of the Devanasai Jizak region deposit, which is 

not suitable for agriculture, as a potential and promising 

raw material component, in Portland cement produc-

tion is undoubtedly relevant. 

To conduct research, we used shale and limestone 

of the Jizzakh region of Uzbekistan, and also processed 

metal slag of JSC "Uzmetkombinat" as the iron-con-

taining component. The chemical and component com-

positions of the experienced samples of the raw mix of 

Portland cement clinker are given in Table 1 and Table 

2, respectively. 

Table 1. 

The chemical composition of the initial components of the raw mix, 

cited to 100 wt% 

Composition 
Oxide content, % 

Σ 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO МgO SO3 LDC 

Limestone 1,55 0,6 0,5 - 53,4 0,6 0,1 43,25 100 

Shale 68,70 16,7 2.18 2.66 2.9 2,82 0,11 3,93 100 

Slag, JSC 

"Uzmetkombinat" 
17,11 5,25 14.20 6.22 43,77 13,20 - 0,25 100 

 

Calculation of Portland cement raw mixture was 

carried out according to the conventional method [1-2], 

in particular with SC (saturation coefficient) - from 

0.85 to 0.92; and n (silicate module) - from 2.2 to 3.2. 

 

Table 2.  

Component composition of the raw mix materials of experienced samples 

Name of samples Name of components, mass% 

Limestone Shale Slag, JSC "Uzmetkombinat" Composition 

LS-1 77,88 22,12 - Two-component 

mixtures LS-2 78,07 21,93 - 

LS-3 79,25 20,75 - 

LSS-1 77,30 18,33 4,37 Three-component 

mixtures LSS-2 78,92 18,89 2,19 

LSS-3 76,35 18,42 5,23 

LSS-4 71,82 18,46 9,72 

 

The physical and mechanical properties of the ex-

perienced samples were studied using standard test 

methods, using different saturation factor and silicate 

module. Testing of physical-mechanical properties of 

experienced samples of Portland cement of a three-

component raw material mixture carried out in accord-

ance with the requirements of GOST showed that when 

the coefficient of saturation from SC=0,88-0,89 and sil-

icate module n=2.5-2.7, and the experienced samples 
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show the strength characteristics at 28 days curing un-

der normal conditions, bending in the range of 6.2 and 

6.6 MPa, and in compression in the range of 41.0 - 42.2 

MPa. It should be noted that hydrothermal treatment at 

a temperature of 95±5 ° C also observed a set of 

strength within 50-60 % of the vintage strength (table 

3.). 

Table 3 

Physical and mechanical properties of experimental cements from three-component raw mix with various SC 

and n 

Name of 

samples 

Composi-

tions 

Tensile strength, MPa 

Hydrothermal treatment 

at 95±5°C 

Normal storage 

3 days 28 days 

SC n bend compression bend compression bend compression 

LSS-1 0,88 2,5 4,7 31,8 4,8 30,4 6,5 42,2 

LSS-2 0,88 2,7 4,5 31,5 4,6 29,3 6,2 41,0 

LSS-3 0,89 2,5 4,6 31,0 4,7 29,8 6,5 41,8 

LSS-4 0,89 2,7 4,5 31,9 4,9 30,0 6,6 42,0 

  

The processes of hydration and hardening of ce-

ment stone is one of the main factors characterizing its 

performance. Numerous works of domestic and foreign 

researchers are devoted to studying of processes of hy-

dration of a cement stone [3-7].  

In the process of hydration of cement stone of an-

hydrous clinker minerals are silicates, aluminates and 

alyumoferritnoy calcium, interacting with the mixing 

water, are transformed into hydrosilicates, hydroalumi-

nate and gidroperita of calcium. The speed and degree 

of hydration processes depends on the fineness of ce-

ment grinding, hardening medium temperature, water-

cement ratio, as well as the mineralogical composition 

of clinker, the material composition of cement, etc. 

[3,4]  

So it was interesting to learn how the process of 

hydration in the developed cements based on Devadasis 

shale under normal conditions of hardening.  

For research prepared cement based on clinkers 

with SC=0.85-0.89 and n=2.5-2.7 with the addition of 

natural gypsum, grinding to a residue of 8% on the 

sieve № 008. The hydration process was studied in ce-

ment mortars of 1:0, the water-cement ratio in/C=0.4 in 

1 and 3 hours, as well as in 1, 3 and 28, 90,180 days 

after the closure with water. Before the analysis, the hy-

dration process was stopped, by placing the tested sam-

ple in anhydrous ethyl alcohol for 3 hours, then dried in 

a drying Cabinet for 3 hours at a temperature of 40-50 

° C.  

It is Snown that at the completion of the clinker 

formation process, when SC ≤ 1.0 free calcium oxide 

(CaOfree) should be absent. However, in practical con-

ditions, due to incomplete mineral formation or insuffi-

cient temperature or holding time at a given tempera-

ture in the clinker, a small residual amount of CaOfree is 

determined. According to technological regulations of 

cement plants, the presence of CaOfree in the clinker is 

limited to 1.0-1.5%. Therefore, the change in the 

amount of CaOfree in Portland cement raw mixtures is 

an important criterion for judging the kinetics and com-

pleteness of the formation of clinker minerals.  

In this connection, an ethyl-glycerate method of 

chemical analysis has been used to determine the effect 

of SC and n on the kinetics of mineral formation in cal-

cined portland cement raw mixtures [1,2]. For this pur-

pose two and three-component Portland cement raw 

mixtures with different SC = 0,84 ÷ 0,91 and n = 2,7 ÷ 

3,2 are prepared.  

Fig. 1 and Fig. 2 show the influence of different 

values of SC, and the heat treatment temperature on the 

kinetics of assimilation of free calcium oxide (CaOfree) 

in two-component and three-component Portland ce-

ment mixtures, respectively. 

It can be seen from Figs. 1 and 2 that the content 

of CaOfree proportionately increases. However, with an 

increase in the calcination temperature up to 1400 and 

1450 C, the assimilation of CaOfree occurs more inten-

sively and to temperatures of 1400 ° C and higher, as-

similation of CaOfree occurs almost completely. At the 

same time, it should be noted that in the composition 

with the content of SC = 0.89 already at 1400 ° C, the 

content of unbound free CaO is within the permissible 

range for ordinary Portland cement.  

In the graph of the content of CaOfree in the two-

component mixtures (Fig. 1) in compositions with a 

low value of SC= 0.84 and 0.85, already at 1300 °C 

there is an intensive assimilation of CaOfree, its content 

is 2.25-1.5%, and at a temperature 1400-1450oC there 

is also an intensive assimilation of CaOfree. 

In three-component mixtures of raw materials 

with SC= 0.85-0.89 and n = 2.5-2.7, during thermal 

treatment in different temperature ranges, also inten-

sive assimilation of CaOfree is observed. 
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Fig. 1. Influence of different values of SC, and heat treatment temperature on the kinetics of assimilation of 

CaOfree. in two-component  

Portland cement mixtures 

 
  

Fig.2. Influence of different values of SC, n and temperature of heat treatment on the kinetics of assimilation of 

CaOfree. in three-component 

Portland cement mixtures 

 

Fig.2 Curves of changes in the content of CaOfree. 

in portland cement raw mixtures in the temperature 

range from 900 oC to 1400 oC shows that the process of 

assimilation of CaO occurs already at a temperature of 

1200 oC, and at higher temperatures of 1350-1400 oC in 

the mixtures studied, the content of CaOfree. is in the 
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range of 1.0-0.3%, which indicates the completion of 

the mineral formation process. In this case, the increase 

in the silicate module, as might be expected, promotes 

the assimilation of CaO, and the increase in the satura-

tion coefficient from 0.85 to 0.89 leads to the formation 

of an excessive amount of CaO, which is also practi-

cally absorbed with an increase in the heat treatment 

temperature up to 1400°C. The amount and type of hy-

drate compounds, such as hydrosilicates of different ba-

sicity, hydroaluminates and hydroferrites, are formed 

during hydration and hardening of cement. 

 

 
Fig. 3. X-Ray phases of Portland cement hydrated at different times of hardening: SC = 0.89, η = 2.7. 

1 -1 days; 2 -3 days; 3 -28 days; 4 -3 months; 5 -6 months 

 

X-ray phase analysis of cement stone with differ-

ent saturation coefficient and silicate module, hardened 

under normal conditions shows that the hydration pro-

cess and the formation of hydrated phases occur de-

pending on the time of hardening (Fig. 3). 

On the X-ray patterns of the samples, which solid-

ified on days 1 and 3, lines d = 0.491 are observed; 

0.262; 0.193 nm, the corresponding Ca(OH) 2 intensity 

increases with time, which indicates active hydration of 

the clinker. Also on the X-ray patterns there are lines d 

= 0.303; 0.280; 0,183 nm, corresponding to the main 

product of hydration of silicate clinker components to 

tobomoritol-like calcium hydrosilicate of CSH (B) 

type, which are covered by lines with an unhydrated 

part of tricalcium and dicalcium silicate. Lines corre-

sponding to Ca(OH)2, insignificant in the initial period 

of hardening increase with increasing hardening time, 

which indicates that the hydration process intensively 

continues throughout the hardening of the samples. 

Thus, by studying the physico-chemical character-

istics of the hydration process of the experimental com-

positions of cement clinkers using Devanasai clay slate, 
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Jizzakh limestone and slag waste of the Uzbek metal-

lurgical plant, it was shown that the content of the main 

components obtained two and three-component test 

Portland cement with different saturation coefficient 

and silicate module satisfy the requirements , shown for 

industrial cements. 

A study of the physicochemical processes of hy-

dration and hardening of cement stone using Devanasai 

clay shale from optimal compositions showed that the 

hydration of clinker minerals occurs by the rapid inter-

action of clinker minerals with mixing water, accompa-

nied by the release of Ca (OH)2 insignificant in the 

early periods, increasing with increasing hardening 

time, which indicates that the hydration process contin-

ues throughout the hardening period of the samples by 

the formation of hydrosilicates, hydroaluminates and 

hydrophobes calcium sulphate. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы об использовании интернет-ресурсов в обучении, как это обеспе-

чивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом способностей обучаемого, дается характеристика 

интерактивности, как одной из методик обучения иностранному языку, раскрыты основные формы ис-

пользования информационных технологий, об уникальности интернет-коммуникаций.  

Abstract 

The article discusses the use of Internet resources in teaching, how it ensures individualization and differen-

tiation, taking into account the abilities of the trainee, describes the interactivity as one of the methods for teaching 

a foreign language, reveals the main forms of using information technologies, and the uniqueness of Internet com-

munications. 
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ность 
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Современные педагогические технологии та-

кие, как обучение в сотрудничестве, проектная ме-

тодика, использование новых информационных 

технологий, Интернет – ресурсов помогают реали-

зовать личностно-ориентированный подход в обу-

чении, обеспечивают индивидуализацию и диффе-

ренциацию обучения с учётом способностей сту-

дентов, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

Содержательная основа массовой компьюте-

ризации образования, безусловно, связана с тем, 

что современный компьютер представляет собой 

эффективное средство оптимизации условий ум-

ственного труда вообще, в любом его проявлении. 

Одним из новых требований, предъявляемых к обу-

чению иностранным языкам с использованием Ин-

тернет-ресурсов, является создание взаимодей-

ствия на уроке, что принято называть в мето-

дике интерактивностью. Интерактивность — это 

"объединение, координация и взаимодополнение 

усилий коммуникативной цели и результата рече-

выми средствами". Обучая подлинному языку, Ин-

тернет помогает в формировании умений и навыков 

разговорной речи, а также в обучении лексике и 

грамматике, обеспечивая подлинную заинтересо-

ванность и, следовательно, эффективность. Интер-

активность не просто создает реальные ситуации из 

жизни, но и заставляет студентов адекватно реаги-

ровать на них посредством иностранного языка. 

Основными формами использования информа-

ционных технологий являются следующие:  

1) мультимедиауроки, которые проводятся на 

основе компьютерных обучающих программ;  
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2) уроки на основе авторских компьютерных 

презентаций в ходе лекций, семинаров, лаборатор-

ных работ, докладов студентов. Так, с помощью 

компьютерной программы PowerPoint преподава-

тели организуют серии мультимедийных уроков, 

учебных модулей, электронных учебных пособий, 

которые позволяют интегрировать аудиовизуаль-

ную информацию, представленную в различной 

форме - графика, слайды, текст, видеофильм и т.д.;  

3) тестирование на компьютерах;  

4) телекоммуникационные проекты, работа с 

аудио- и видеоресурсами в режиме онлайн;  

5) дистанционное обучение, включающее все 

формы образовательной активности, осуществляе-

мые без личного контакта преподавателя и сту-

дента. В глобальной сети Интернет представлены 

сегодня практически любые образовательные 

услуги начиная от краткосрочных курсов повыше-

ния квалификации и заканчивая полноценными 

программами высшего образования;  

6) работа с интерактивным планшетом Smart 

Board;  

7) голосовой чат по локальной сети, использу-

емый для обучения фонетике. Так, для реализации 

чата применяются бесплатные программы Net 

Speakerphone или Speaker, позволяющие общаться 

в любом режиме: преподаватель-студент, студент-

студент, режим конференции;  

8) лингафонные устройства, которые вклю-

чают в себя преподавательскую консоль и рабочие 

места студентов, а также оборудование по одной из 

следующих схем: аудиопассивной, аудиоактивной 

или аудиокомпаративной.  

Аудиопассивные устройства имеют целью 

предоставить студентам возможность прослуши-

вать фонограммы; аудиоактивные устройства поз-

воляют студентам не только прослушивать фоно-

граммы, но и самим тренироваться в громкой речи, 

то есть в говорении; аудиокомпаративные устрой-

ства позволяют записывать свою речь на магнито-

фон, а затем прослушивать эту запись и сравнивать 

ее с образцовой). Самостоятельная работа по ино-

странному языку включает в себя подготовку сту-

дентов к аудиторным занятиям и выполнение зада-

ний с отсроченным контролем, что конкретизиру-

ется чаще всего в подготовке индивидуальных и 

групповых заданий. 

Интернет-коммуникации предоставляют 

также уникальную возможность для совершенство-

вания умений письменной речи, когда обучающи-

еся индивидуально или письменно составляют от-

веты партнерам при подготовке эпистолярных про-

дуктов. Кроме того, с помощью сетевых ресурсов 

обучающиеся могут пополнять свой словарный за-

пас и приобретать культуроведческие знания, зна-

комиться с речевым этикетом, с особенностями ре-

чевого поведения различных народов в условиях 

общения, с особенностями культуры и традиций 

страны изучаемого языка. 

Так, в качестве интернет-источников, которые 

могут прийти на помощь преподавателю иностран-

ных языков в организации самостоятельной ра-

боты, можно отнести вещательные, интерактивные 

и поисковые интернет ресурсы, на которых можно 

получить познавательную информацию, обучаю-

щие материалы и условия, способствующие форми-

рованию профессиональной компетенции будущих 

специалистов  

Информационно – обучающая среда представ-

ляет собой совокупность условий, которые не 

только позволяют формировать и развивать языко-

вые знания, умения и навыки, но и способствуют 

развитию личности студента. Учебная ситуация 

проектируется в такой среде, как динамический, 

опосредованный компьютерными технологиями 

процесс субъективно - субъективного взаимодей-

ствия всех участников учебного процесса. Обучае-

мый, по мере все более активного, глубокого и все-

стороннего участия в процессе самостоятельной 

учебной деятельности по усвоению иностранного 

языка, превращается из пассивного объекта воздей-

ствия учителя в полноправного соучастника учеб-

ного процесса. Важным компонентом обучения ин-

тенсивными технологиями является психологиче-

ский компонент. Взаимная адаптация в системе 

отношений «преподаватель – студент» так называ-

емое «адаптивное взаимодействие» в интенсивном 

обучении означает, по меньшей мере взаимную 

симпатию, по большей мере дружбу между студен-

тами, студентами и преподавателем, создание атмо-

сферы взаимодоверия, взаимовыручки, эмоцио-

нально-положительного настроения в обучении ин-

тенсивными технологиями способствует обучению 

в общении. 

Внедрение информационных технологий в 

обучение значительно разнообразит процесс вос-

приятия и отработки информации. Благодаря ком-

пьютеру, Интернету и мультимедийным средствам 

студентам предоставляется уникальная возмож-

ность овладения большим объемом информации с 

ее последующим анализом и сортировкой. Значи-

тельно расширяется и мотивационная основа учеб-

ной деятельности. В условиях использования муль-

тимедиа студенты получают информацию из газет, 

телевидения, сами берут интервью и проводят теле-

мосты. 
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Анотація 
У статті розглянуто особливості визначення протягом ХХ ст. ролі учителя в інноваційних процесах. 

Новаторські пошуки постійно зосереджуються на особі учителя, бо він є головним виконавцем, особою, 

яка культивує нові педагогічні ідеї, апробує нові підходи до навчання, популяризує передовий досвід. Про-

тягом історії розвитку української освіти спостерігаємо постійну декларацію потреби в новому учителеві, 

що з одного боку свідчить про визнання вагомої ролі учителя в інноваційних освітніх процесах, а з іншого 

про наявність причин, які не давали змогу підготувати професіонала, залежність вимог не від потреб 

освіти, а ідеології відповідного хронологічного періоду.  

Abstract  
Some peculiarities of the definition of a teacher’s role in innovation processes in XX century were considered 

in the paper. Innovative search has always focused on a teacher’s personality, as he/she is the main doer, the person 

who generates new pedagogical ideas, tests new approaches to teaching, promotes advanced experience. During 

the history of the Ukrainian education development we face a constant declaration of the need in a new teacher, 

which, on the one side, confirms the recognition of a very important role of a teacher in innovation educational 

processes, and on the other side, it proves the availability of the reasons which did not make it possible to train a 

professional, the dependence of the requirements on the ideology of a certain chronological period rather than on 

the needs of education.  
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освіта України. 
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Учитель як суб’єкт педагогічного процесу є го-

ловною дійовою особою усіх перетворень у системі 

освіти. А тому увага до його особистісних і профе-

сійних якостей є постійною. На визначальній ролі 

учителя у впровадженні новаторських педагогічних 

ідей акцентувало чимало науковців.  

К. Ангеловські переконливо доводить, що го-

ловна роль у процесі модернізації освіти і впрова-

дження нововведень в освіту належить учителю і 

стверджує, що нововведення не можуть бути реалі-

зованими тільки за допомогою зовнішніх сил, без 

участі учителя, саме учителям як безпосереднім но-

сіям інноваційних процесів належить найголовніше 

місце в їхній реалізації, тому головним фактором 

нововведень є саме учитель, і якщо він не сприйме 

нововведення, воно не матиме успіху. Учений-пе-

дагог вважає, щоб учитель сприйняв інновації, пот-

рібна спеціальна підготовка: психологічна, педаго-

гічно-дидактична. Якщо учитель не підготовлений 

до інноваційної діяльності, має до них негативне 

ставлення, то не варто очікувати що він їх втілюва-

тиме в життя, [1, с. 20-21]. На цих проблемах акце-

нтував і російський учений В. О. Сластьонін і зазна-

чив, що процеси кардинальних змін школи і суспі-

льства вимагають від учителя переорієнтації його 

свідомості на гуманістичні цінності, адекватні ха-

рактеру творчої (інноваційної) педагогічної діяль-

ності. У зв’язку з цим оприявнились протиріччя між 

традиційним рівнем реалізації діяльності учителя і 

потребою сучасної школи і суспільства мати педа-

гога-новатора, який би володів творчим, науково-

педагогічним мисленням [19, с. 8]. У творенні та пе-

редачі передового досвіду позиція учителя відіграє 

особливу роль, через те аналізуючи та поширюючи 

основні положення передового досвіду важливо 

враховувати вплив суб’єктивного фактору, прогно-

зувати варіанти його оцінки і трансляції у педагогі-

чні колективи [20]. Суголосну думку висловив Л. 

І.Даниленко: «Головною рушійною силою іннова-

ційної діяльності є вчитель, оскільки суб’єктивний 

чинник є вирішальним під час впровадження і по-

ширення нововведень, тому педагоги-новатори 

стали носіями конкретних нововведень, їх твор-

цями і модифікаторами [6, с. 75].  

У цій статті проаналізуємо, як українські нау-

ковці і педагоги-практики потрактовували роль 

учителя у впровадженні інноваційних змін в освіті 

протягом ХХ – ХХІ ст.  

Особистісні характеристики учителя розгля-

дав В. О. Сухомлинський, він говорив про хоро-

шого учителя і вважав необхідним наявність трьох 
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складників: «Що означає хороший учитель? Це на-

самперед людина, яка любить дітей, знаходить ра-

дість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна 

дитина може стати доброю людиною, вміє дружити 

з дітьми, бере близько до серця дитячі радості, при-

крощі, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й 

він сам був дитиною. Хороший учитель – це, по-

друге, людина, що добре знає науку, на основі якої 

побудований предмет, котрий він викладає, зако-

хана в цю науку, знає її горизонт – найновіші відк-

риття, дослідження, досягнення. Хороший учитель 

– це, по-третє, людина, яка знає психологію і педа-

гогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про 

виховання працювати з дітьми не можливо» [21, с. 

49 – 50]. Акцентуємо на тому, що про хорошого 

учителя учителя через кілька десятиліть говорив і 

видатний педагог Ш. Амонашвілі. У 80-ті роки ми-

нулого століття в інтерв’ю на запитання: «Як стати 

вчителем – новатором?», – відповів: «Ліпше я вам 

спробую відповісти, як стати вчителем хорошим» 

[4, с.64-67]. І. П. Марусечко зазначає, що дискусійні 

питання про особливу роль учителя в суспільстві 

активно тривали в 70-і рр. ХХ ст., але констатує, що 

вони розходилися з дійсністю, у якій професіо-

налізму, особистим якостям та творчій активності 

відводилася другорядна роль, а головним ставали 

лояльність до влади, якій конче необхідно було 

налагодити систему управління найактивнішою й 

освіченішою верствою населення – інтелігенцією, а 

в її межах – учителем [12, с. 378].  

Епоха «перебудови» у Радянському Союзі у 

1985–1991 роках активізувала обговорення особи 

учителя. У багатьох публікаціях декларують набір 

необхідних характеристик учителя, який повинен 

відповідати новим вимогам часу: «Вчитель почат-

кових класів покликаний зайняти особливу пози-

цію в перебудові …тільки любов до своєї професії, 

дітей, доброта, прагнення працювати краще, прин-

циповість, справедливість, знання слабих сторін та 

критичний самоаналіз – допоможуть учителеві ус-

пішно виконувати свої функції» [23, с.29].  

В оновленні школи визнавали головним саме 

учителя, констатували про розширення його соціа-

льних функцій. «Суспільство з особливою надією 

дивиться на постать педагога. Адже саме з нього 

починається виховання людей, здатних продов-

жити перебудову у країні. Основні характеристики 

педагога-майстра – наявність широкого кругозору, 

чуйність, доброзичливість, принциповість; уміння 

легко перебудовуватися й позбавлятися малоефек-

тивних форм і методів педагогічної діяльності» [9, 

с.55]. 

У 90-ті в Україні спостерігаємо активне декла-

рування потреби нового учителя і учителя з новим 

педагогічним мисленням, яке, на думку І. А. Зязюна 

«має бути людиноцентричним, ґрунтуватися на 

прагненні до гармонії, на екологічному імперативі 

та принципах синергетики – сумісному рухові, ви-

користанні цілеспрямованих однобічних впливів, 

що співпадають із внутрішніми цілеспрямуваннями 

та тенденціями розвитку особистості й колективу» 

[8, c. 12]. 

Академік О. Я. Савченко, у 1991 р. перекону-

вала, що «сьогодні, як ніколи раніш, школі потрібні 

педагоги з високою загальною культурою, глибо-

кими спеціальними знаннями, гнучким мисленням, 

умінням спілкуватися, постійним прагненням до 

самовдосконалення, високий професіоналізм» 

О. Я. Савченко ставить питання: Який учитель 

зможе оновити початкову школу? Це вчитель з но-

вим педагогічним мисленням, гуманіст і оптиміст за 

переконанням, який бачить шкільне життя у всій 

його складності й різноманітності розуміє характер 

дітей 90-тих років, уміє втілити загальні ідеї вихо-

вання і розвитку у конкретній технології, позбувся 

хронічної хвороби – розриву слова й діла. Внутріш-

нім джерелом оновлення початкової школи О. Я. 

Савченко вважає зміну позицій педагога, який ста-

вить у центр своїх зусиль інтереси дитини. Без сум-

ніву, що це зауваження стосується учителя кожної 

ланки школи [17, с.2].  

Вимоги до учителя окреслює у 1990 р. В. Г. 

Кузь. Учений характеризує українську школу того 

періоду як оновлену і переконує в необхідності но-

вого учителя для неї: «Оновлена сучасна школа, 

якій притаманна широка демократичність, самоуп-

равління, гласність, гуманізація взаємин між уч-

нями і вчителями …бездоганна моральність, дифе-

ренційований гармонійний розвиток кожного пот-

ребує нового учителя, який би міг плідно 

працювати в ній і формувати творчу особистість 

учня». В. Г. Кузь перераховує такі характеристики 

учителя: сердечна доброта, гуманність, світлий ро-

зум, товариськість, єдність слова і діла, щирість, ду-

шевна молодість, дар мовлення, потреба навчати, 

виховувати, вдосконалювати, передавати досвід, 

ділитися власними роздумами [11, с. 6].  

У 1996 р. міркування про необхідність нового 

вчителя висловили директор навчального закладу 

нового типу Українського національного колежу 

(СШ № 272) м, Києва В.М. Хайруліна та заступник 

директора, вчитель-методист Н. В. Титаренко. На 

думку очільників школи, учителем має бути лю-

дина з новим педагогічним мисленням. В. М. Хайру-

ліна переконує, що без педагогів з неординарним 

мисленням сучасна школа просто неможлива, бо 

тільки такі вчителі здатні виховувати творчу особи-

стість, а не «середняка». Якщо вчитель вносить но-

визну у свою щоденну роботу, то природність та-

ких дій педагога сприяє розкутості учнів, розкріпа-

ченню їхньої творчої уяви, а це є передумовою 

формування творчих особистісних якостей [22].  

А. М. Бойко вводить до наукового обігу по-

няття гуманна особистість учителя. Учена підтри-

мує погляди Ш. Амонашвілі і перераховує такі ви-

моги до вчителя: фундаментальність знань, педаго-

гічно доцільна поведінка, та емоційно-вольова 

сфера, саморегуляція, новаторство, вимоглива доб-

рота. А. М. Бойко ядром системного утворення гу-

манна особистість учителя вважає єдність духов-

ності і високого професіоналізму. Необхідними ха-

рактеристиками учителя вважає такі: 

доброзичливість, милосердя, терпляче переко-

нання, особистий приклад [3, с. 4]. 
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Набуття Україною статусу незалежної дер-

жави знову актуалізувало необхідність змін в освіті, 

і на учителя знову покладалася роль забезпечити ці 

позитивні зміни, відповідно знову йшлося про пот-

ребу нового учителя.  

23–24 грудня 1992 року у Києві проходив І 

Всеукраїнський з’їзд педагогічних працівників. На 

з’їзді вчителів Міністерством освіти України було 

запропоновано державну національну програму 

«Освіта» - «Україна XXI століття». У ній, з-поміж 

іншого йшлося про те, що існуюча в Україні сис-

тема освіти перебуває в кризовому стані, не задово-

льняє потреб, які постають перед нею в умовах ро-

збудови української державності, в умовах культу-

рного та духовного відродження українського 

народу. Криза виявлялася передусім у невідповід-

ності знань запитам особистості, суспільним потре-

бам та світовим стандартам; у знеціненні соціаль-

ного престижу освіченості та інтелектуальної дія-

льності; у спотворенні цілей та функцій освіти; 

одержавленні та бюрократизації всіх ланок освіт-

ньої системи. Одне із завдань цієї програми перед-

бачало підготовку нової генерації педагогічних кад-

рів від вихователя дитсадка до викладача вищого 

навчального закладу, підвищення їх професіоналі-

зму на всіх рівнях, а також органічну інтеграцію 

освіти і науки, активне використання наукового по-

тенціалу вищих навчальних закладів і науково-до-

слідних установ, новітніх теоретичних розробок та 

здобутків учителів-новаторів у навчальному про-

цесі [13, с.2]. 

Усвідомлення особливої ролі учителя в суспі-

льстві було засвідчено на державному рівні. Поста-

новою Кабінету Міністрів у 2002 р. затвердили дер-

жавну програму «Учитель». Відповідно до цієї по-

станови, освіта кваліфікована як пріоритетна сфера 

в соціально-економічному, духовному і культур-

ному розвитку Української держави, а учителю в 

цій системі відводили ключову роль: «Саме через 

діяльність педагога реалізується державна полі-

тика, спрямована на зміцнення інтелектуального і 

духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної 

науки і техніки, збереження і примноження культу-

рної спадщини», – зазначено в постанові. Крім того, 

у постанові уряд визнав неналежну увагу, яка при-

ділялася вчителю з боку держави, існування невід-

повідності між суспільною роллю і соціальним ста-

тусом педагога, внаслідок чого професія вчителя 

втратила престиж: «Водночас система освіти ще 

позбавлена належної державної підтримки, зокрема 

у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні 

фінансування, і насамперед – оплати праці педаго-

гічних працівників, приведенні її рівня у відповід-

ність з вимогами законодавства» [15] На жаль, за-

вдання постанови не були реалізовані повністю, а 

згодом вона втратила чинність.  

Останнє десятиліття також позначено пошу-

ками нового учителя і потрактуванням сутності 

цього поняття. В. Андрущенко новим учителем на-

зиває особистість, яка відповідає викликам часу й 

може реалізувати всі ті завдання, які формує епоха. 

Водночас науковець зауважує, що ідея нового учи-

теля не потребує відходу від традиційних базових 

характеристик учителя і перераховує його усталені 

характеристики: учитель повинен любити дитину і 

людей, бути патріотом власної держави і громадя-

нином світу, морально соціально високою особис-

тістю, носієм гуманістичних цінностей, авторите-

том у своїй предметній галузі і соціальному досвіді 

[2, с.6, ]. Таку думку підтримує В. Гончаров і вва-

жає завданням вищої школи підготувати нового 

учителя, який володітиме принципами наукової ме-

тодології, матиме здатність до продуктивно-твор-

чого мислення. Важливість ролі вчителя обґрунто-

вує тим, що освіта – це єдиний соціальний інститут, 

через який проходить кожна людина. Завданням ви-

щої педагогічної освіти вважає – підготувати но-

вого учителя, здатного забезпечити ініціативність, 

креативність молодого покоління, його готовність 

до цілеспрямованого ціннісного самовдоскона-

лення як передумови успішної соціалізації у кризо-

вому соціумі й умови гуманістичного оновлення 

цього соціуму. Дослідник вважає завданням нового 

учителя сформувати у дитини таку систему цінно-

стей і соціальних компетенцій, яка має стати осно-

вою для її успішної самореалізації у житті [5, с.22-

24].  

Н. М. Дем’яненко, зазначила, що позицію Ук-

раїни у питаннях модернізації освіти, підготовки 

педагогічних кадрів заявлено на Форумі міністрів 

освіти європейських країн «Школа ХХІ століття: 

Київські ініціативи» (Київ, 2011). Прийняте за під-

сумками Форуму Київське комюніке (затверджене 

Комітетом Ради Європи та офіційно направлене до 

міністерств освіти 47 країн) відобразило думку 

щодо створення єдиного європейського освітнього 

простору «від дитячого садка до університету». Н. 

М. Дем’яненко акцентувала, що одним із головних 

напрямів Комюніке визначає підготовку вчителя: 

«Новій освіті Європи – новий європейський учи-

тель», а серед основних компетенцій, якими має во-

лодіти вчитель ХХІ ст., названо: компетенцію нау-

ковця-дослідника, інформаційну, мовну, адапти-

вну, комунікативну, здатність навчатися впродовж 

життя. Проблеми збереження Людини і людяності, 

гуманістичних цінностей і культури, відродження 

духовної сутності освіти, що потрібно починати з 

учителя, стали предметом обговорення на Пер-

шому Європейському форумі ректорів педагогіч-

них університетів (Київ, 2011). У руслі тенденцій 

підготовки вчителя для «нової освіти Європи» у На-

ціональній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 роки серед основних завдань педагогі-

чної освіти наголошено на необхідності модерніза-

ції діяльності вищих педагогічних навчальних за-

кладів, зокрема й шляхом інтеграції традиційних 

педагогічних та новітніх інформаційно-комуніка-

ційних технологій навчання. Визначено потребу в 

обґрунтованому й послідовному запровадженні пе-

рспективних технологій, раціональних і ефектив-

них підходів до організації наукової та інноваційної 

діяльності в освіті [6, с. 32].  

У публікаціях останніх років повторюють ду-

мку про учителя як реалізатора новаторських змін. 

«Роль педагога як безпосереднього носія новатор-
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ських ідей у контексті інноваційної стратегії на-

вчально-виховного процесу істотно зростає» [10, 

с.115]. Важливою умовою інноваційного розвитку 

школи та особистості учня є творчість учителя. 

Варто зазначити, що українським педагогам у всі 

часи притаманне професійне експериментаторство 

та творче новаторство. Вирішення нових проблем 

учителями-практиками характеризується, зазвичай, 

оригінальністю, нестандартністю розв'язань, вия-

вом ціннісного ставлення. Саме цінності й ідеали 

вчителя як особистості, яка впливає на формування 

інших як особистостей, для них були більш важли-

вими, ніж педагогічна техніка. Традиції до-

слідження, критичного аналізу своєї діяльності, ін-

новаційності й натепер значною мірою визначають 

функціонування сучасної української школи. Ефек-

тивність інноваційних процесів у школі значною 

мірою залежить від підготовки адміністрації нав-

чального закладу [18].  

Особі вчителя як реалізатору інноваційних 

змін в освіті приділена увага і в сучасному проекті 

«Нова школа». У ньому зазначено, що учителі су-

часної школи використовують переважно застарілі 

дидактичні засоби. Педагогів деморалізує низький 

соціальний статус та рівень оплати праці. Учитель 

не має справжньої мотивації до особистісного та 

професійного зростання Як ключову можемо оці-

нити таку тезу проекту: Нова школа потребує но-

вого вчителя, який може стати агентом змін. Рефо-

рмою передбачено низку стимулів для особистого і 

професійного зростання, щоб залучити до професії 

найкращих [15, с. 6]. 

Висновок. Наведений матеріал показує, що 

новаторські пошуки постійно зосереджуються і на 

особі учителя, адже саме він є головним виконав-

цем, особою, яка культивує нові педагогічні ідеї, 

апробує нові підходи до навчання, популяризує пе-

редовий досвід. Науковці і педагоги-практики фор-

мують образ «ідеального учителя», висловлюють 

своє бачення особистісних рис учителя та перера-

ховують вимоги до його фахового рівня. На жаль, 

формулювання вимог, відповідних конкретному 

хронологічному зрізу, часто позначені пафосною 

риторикою і здебільшого не криють в собі принци-

пово нових уявлень про учителя. Протягом дослі-

джуваго періоду постійно декларувалась необхід-

ність у висококваліфікованому новому учителеві. 

Окреслюючи вимоги до учителя, їх позиціонують 

як нові, як такі, що постали як вимога саме цього 

періоду.  

Потреба щораз нового учителя свідчить, про 

існування низки причин, які не давали змогу підго-

тувати учителя, необхідного суспільству. Водночас 

зауважимо, що позачасовими вимогами залиша-

ються класичні – це знання свого предмета і любов 

до дітей.  
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Аннотація 

В статті розглядаються організовані групи інтересів у контексті забезпечення суспільної безпеки. За-

значається, що caмe cуcпiльнa бeзпeкa зaбeзпeчує зaхиcт iнcтитутiв грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, ceрeд 

яких oдними з ключoвих є групи iнтeрeciв, дiєвicть яких зумoвлює дocягнeння внутрiшньoпoлiтичнoї 

cтaбiльнocтi. Вказується, що в Україні поки що відсутня ефективна cиcтeма грoмaдcькoгo кoнтрoлю в 

cиcтeмi нaцioнaльнoї бeзпeки держави. Акцентується увага на тому, що прoблeмaтикa грoмaдянcькoгo 

cуcпiльcтвa загалом та груп інтересів зокрема, мaє знaйти cвoє вiдoбрaжeння в cпeцiaльних дoктринaльнo-

пoлiтичних дoкумeнтaх тa нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх, якi визнaчaли б ocнoвнi пaрaмeтри бeзпeки, фoрми 

й зacoби її зaбeзпeчeння, aдeквaтнi cучacним рeaлiям cупeрeчливoгo рoзвитку укрaїнcькoгo суспільства. 

Abstract 

The article deals with organized interest groups in the context of ensuring public security. It is noted that 

public security ensures the protection of civil society institutions, among which are some of the key ones is interest 

groups, whose activities to provide achievement of internal political stability. It is pointed out that there is still no 

effective public control system in the national security system in Ukraine. Attention is focused on the fact that the 

problematics of civil society in general and interest groups in particular, should be reflected in the special doctrinal 

and political documents and normative legal acts, which would determine the main security parameters, forms and 

measures of its ensuring, which are adequate to the contemporary realities of the contradictory development of the 

Ukrainian society. 
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Метою статті є дослідження впливу органі-

зованих груп інтересів на забезпечення національ-

ної безпеки держави.  

Ceрeд ключoвих дocлiджeнь, пpиcвячeних ви-

вчeнню poлi гpуп iнтepeciв у пoлiтичнoму пpoцeci в 

зaxiднiй пoлiтoлoгiї й coцioлoгiї cлiд нaзвaти 

poбoти тaкиx aвтopiв, як A. Бeнтлi, Д. Тpумeн, М. 

Oлcoн, Г. Aлмoнд, Д. Пaуeлл, Ж. Блoндeль, P. Дaль, 

Дж. Piчapдcoн, Г. Джopдaн, Ф. Шмiттep, Дж. 

Лeмбpуx. Вoни aктивнo poзpoбляли питaння 

фopмувaння й функцioнувaння opгaнiзoвaниx гpуп 

iнтepeciв i їx poлі у пpoцeci пpийняття пoлiтичниx 

piшeнь. Тaкoж з'явилиcя чиcлeннi poбoти, якi 

дocлiджувaли вплив гpуп iнтepeciв нa poзpoбку 

пoлiтичнoгo куpcу (P. Coлicбepi, C. Ciглep, Б. 

Лумic, Т. Лoуi, В.Бpaунi, E. Acлaнep, Д. Eвaнc, C. 

Eйcнвopт). Є в зaxiднiй пoлiтoлoгiї й poбoти, якi 

poзглядaють гpупи iнтepeciв у CPCP i Pociї (Г. 

Cкiллiнг, Ф. Гpiффiтe, П. Pутлaнд, Т .Кoкc, P. Xeйг, 

М Xэppoп i Ш. Бpecлiн).  

Нeoдмiннoю умoвoю cтaнoвлeння 

прoгрecивнoї дeмoкрaтичнoї дeржaви тa 

фoрмувaння нaцiї є зaрoджeння тa рoзвитoк 

cуcпiльних iнcтитутiв, щo утвoрюють 

грoмaдянcькe cуcпiльcтвo. Ocь ужe двaдцять 

шocтий рiк пocпiль Укрaїнa, як нeзaлeжнa дeржaвa, 

рoбить нeвпeвнeнi крoки нa шляху дo пoбудoви 

eкoнoмiчнo eфeктивнoгo, coцiaльнo зaхищeнoгo, 

пoлiтичнo cтaбiльнoгo лaду, зacнoвaнoгo нa прин-

ципaх cвoбoди, твoрчocтi тa гумaнiзму. Мoжнa 

кoнcтaтувaти, щo cьoгoднi дeржaвнi cтруктури щe 

нe в змoзi рeaгувaти нa вci зaпити cуcпiльcтвa, тoму 

ocoбливoгo знaчeння нaбувaють грoмaдcькi рухи. 

Для бiльшocтi з нac ужe цiлкoм зрoзумiлo, щo чим 

бiльшим будe тиcк грoмaди нa влaду, тим швидшe 

ми oтримaємo рeзультaт – крaїну вiльних людeй. 

Влaдa мaє уcвiдoмити, щo тiльки дiaлoг iз 

грoмaдcькicтю, вiдкритicть i прoзoрicть у рeaлiзaцiї 

публiчнoї пoлiтики, дocтуп дo iнфoрмaцiї є oдним 

iз ключoвих нaпрямiв у прoцeci пoдaльшoгo 

утвeрджeння в Укрaїнi дeмoкрaтичних принципiв 

дiяльнocтi дeржaви в умoвaх рeфoрмувaння уciх 

cфeр cуcпiльнoгo життя, a тaкoж гoлoвним 

eлeмeнтoм рoзвитку грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, 

щo мaє вaжливe бeзпeкoвe знaчeння.  

Caмe грoмaдянcькe cуcпiльcтвo i рiзнoмaнiтнi 

групи iнтeрeciв є cуб’єктaми зaбeзпeчeння 

cуcпiльнoї бeзпeки. Нa нaшу думку, нacaмпeрeд 

caмe cуcпiльнa бeзпeкa зaбeзпeчує зaхиcт iнcти-
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тутiв грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, ceрeд яких oд-

ними з ключoвих є групи iнтeрeciв, дiєвicть яких зу-

мoвлює дocягнeння внутрiшньoпoлiтичнoї 

cтaбiльнocтi. Якщo грoмaдянcькe cуcпiльcтвo нe 

мaє нaлeжнoгo рiвня рoзвитку, тo для зaбeзпeчeння 

пoлiтичнoї cтaбiльнocтi, дeржaвa зacтocoвує 

жoрcткi, iнoдi нaвiть рeпрecивнi мeтoди. Дeржaвнa 

влaдa прaгнe дo пaнувaння нaд уciмa cфeрaми 

життя i при вiдcутнocтi нaлeжнoгo грoмaдянcькoгo 

кoнтрoлю дeржaвa пeрeтвoрюєтьcя нa тoтaлiтaрну. 

Вiдтaк прioритeтними cтaють cилoвi cпocoби ви-

рiшeння внутрiшнiх i зoвнiшнiх прoблeм, a нe 

прaгнeння дo гaрмoнiзaцiї iнтeрeciв рiзних coцiaль-

них груп. 

При нeдocтaтньoму рiвнi рoзвитку 

грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, грoмaдcькi oргaнiзaцiї 

тa групи інтересів нe приймaють нaлeжнoї учacтi у 

фoрмувaннi зacaд нaцioнaльнoї бeзпeки, зoвнiшньoї 

тa внутрiшньoї пoлiтики, цим зaймaютьcя влaднi 

(рiзнi гiлки влaди) тa зaлeжнi вiд них 

квaзiгрoмaдcькi cтруктури, якi мaють iнoдi 

рiзнocпрямoвaнi iнтeрecи, щo призвoдить дo 

пocтiйнoгo кoнфлiкту мiж ними i в cвoю чeргу зу-

мoвлює рiзкe знижeння eфeктивнocтi функ-

цioнувaння ocнoвних дeржaвних iнcтитуцiй, мacoвi 

пoрушeння зaкoннocтi i прaвoпoрядку, зрocтaння 

coцiaльнoї нecтaбiльнocтi, виникнeння кoнфлiктiв 

нa кoнфeciйнiй, eтнiчнiй i рeгioнaльних ocнoвaх, 

зрocтaння злoчиннocтi тa кoрупцiї.  

Пoтрiбнo чiткo вiдзнaчити, щo cиcтeмa 

нaцioнaльнoї бeзпeки в прaвoвiй дeмoкрaтичнiй 

дeржaвi пoвиннa oбoв’язкoвo пeрeдбaчaти нaяв-

нicть громадянського суспільства в загалом та груп 

інтересів зокрема як пoвнoпрaвнoгo cуб’єктa 

вiднocин, ocкiльки cфeрa бeзпeки нe мoжe бути 

тiльки мoнoпoлiєю дeржaви[1, с.261]. 

Аналізуючи зміст поняття «організовані гpупи 

iнтeрeciв» слід зазначити, що вони є oднiєю з 

бaзoвиx виxiдниx пoзицiй дaнoгo дocлiджeння. 

Оcнoвoю гpупи iнтepeciв є coцiaльнa гpупa, щo 

cфopмувaлacя нa ocнoвi cпiльнoгo iнтepecу, aлe в 

тoй жe чac нe вci з чиcлa тaкиx гpуп cтaють гpупaми 

iнтepeciв. Будь–якa гpупa мaє дeякi зaгaльнi 

iнтepecи, a тaкoж цiннocтi й iншi xapaктepиcтики, 

aлe цьoгo щe нeдocтaтньo, щoб cтaти гpупoю 

iнтepeciв. Вoни мaють пpeдcтaвляти cвoї iнтepecи в 

cуcпiльcтвi тaким чинoм, aби вoни були визнaнi 

ним i cпoнукaти йoгo iнcтитути, як у cфepi 

гpoмaдянcькoгo, тaк i пoлiтичнoгo cуcпiльcтвa, дo 

дiй, cпpямoвaниx нa їxнє зaдoвoлeння тa iнcтиту-

цioнaлiзaцiю. Організованими гpупaми iнтepeciв 

вoни cтaють лишe в тoму випaдку, якщo вони легі-

тимізуються і їxнiй iнтepec apтикулюєтьcя в 

cуcпiльнoму cepeдoвищi, тoбтo виpaжaєтьcя як 

нaпoлeгливa вимoгa, щo cпoнукaє cтpуктуpнi 

eлeмeнти гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa i/aбo opгaни 

дepжaвнoї влaди здiйcнювaти пpaктичнi дiї, щo 

cпpияють peaлiзaцiї циx вимoг, у кiнцeвoму paxу-

нку – їxнiй iнcтитуцioнaлiзaцiї [2, с. 42]. 

Вaжливoю чacтинoю пoняттєвo-

кaтeгopiaльнoгo aпapaту дocлiджeння є дiяльнicть 

гpуп iнтepeciв. Aвтop будe poзумiти її як cукупнicть 

цiлecпpямoвaниx дiй, a тaкoж зacoбiв, плaнiв, 

кoнцeпцiй тa cцeнapiїв, якi cтaнoвлять peaльну 

ocнoву пoлiтичнoї cуб’єктнocтi гpуп iнтepeciв. 

Кoнcтитутивнoю pиcoю дiяльнocтi гpуп iнтepeciв є 

її cпpямoвaнicть нa дocягнeння мeти – peaлiзaцiї 

iнтepeciв.  

Узaгaльнюючи клacифiкaцiї, icнуючi в 

укpaїнcькiй пoлiтичнiй нaуцi, в iнтepecax 

дocлiджeння, в якocтi cуб'єктiв нaцioнaльнoї 

бeзпeки пpoпoную видiлити нacтупнi гpупи 

iнтepeciв:  

1 coцiaльнo-дeмoгрaфiчнi групи (рoздiляютьcя 

зa вiкoвoю, cтaтeвoю oзнaкaми); 

2. рeгioнaльнi гpупи (пiд peгioнaльними 

гpупaми iнтepeciв poзумiютьcя, як пpaвилo, 

aльянcи пoлiтичнoї тa eкoнoмiчнoї eлiт нa пeвнiй 

тepитopiї);  

3. cуcпiльнo-грoмaдcькi гpупи (цe гpoмaдcькi 

тa нeкoмepцiйнi opгaнiзaцiї, piзнi фoнди, eкoлoгiчнi 

cпiлки, тoвapиcтвa зaxиcту пpaв cпoживaчiв i т. п.);  

4. coцiaльнo-eтнiчнi групи (видiляютьcя зa 

eтнiчнoю oзнaкoю);  

5. coцiaльнo-клacoвi групи (видiляютьcя зa 

фoрмaцiйнoю oзнaкoю); . 

6. oлiгapxiчнo-пoлiтичнi гpупи (вeликi 

eкoнoмiчнi гpупи зpoщeнi з пoлiтичними гpупaми, 

якi здiйcнють знaчний вплив нa coцiaльнo-пoлiти-

чну cитуaцiю). 

7.coцiaльнo-прoфeciйнi групи (видiляютьcя зa 

прoфeciйнoю oзнaкoю, acoцiaцiї poбoтoдaвцiв, 

прoфcпiлки iнш.). 

Аналізуючи діяльність організованих груп ін-

тересів в сфері національної безпеки, слід зазна-

чити, що в рoзвинутих дeмoкрaтичних крaїнaх 

групи інтересів тa грoмaдcькi oргaнiзaцiї прий-

мaють aктивну учacть у рoзрoбцi прoблeм 

нaцioнaльнoї бeзпeки як пoвнoпрaвнi пaртнeри 

дeржaви. Вoни здiйcнюють рoзрoбки нeзaлeжних 

aльтeрнaтивних кoнцeпцiй, cтрaтeгiй i прoгрaмм в 

гaлузi бeзпeки. Тaк нaприклaд у CШA пoнaд 1500 

нeзaлeжних цeнтрiв й aнaлiтичних cтруктур 

здiйcнюють рoзрoбки в гaлузi бeзпeки, чacтo 

викoнуючи прямi зaмoвлeння Рaди нaцioнaльнoї 

бeзпeки CШA тa iнших дeржaвних iнcтитуцiй. 

В дaнoму кoнтeкcтi для рoзрoбки eфeктивних 

мeхaнiзмiв впливу груп інтересів нa пoлiтику забез-

печення нaцioнaльнoї бeзпeки пoтрiбнo aктивнiшe 

дocлiджувaти дocвiд зaхiдних крaїн в дaнiй cфeрi. 

Cлiд зaзнaчити, щo прaктикa взaємoдiї oргaнiв 

дeржaвнoї влaди з iнcтитутaми грoмaдянcькoгo 

cуcпiльcтвa в рoзвинутих дeмoкрaтичних крaїнaх 

зoрiєнтoвaнa нa дeлeгувaння чacтини влaдних 

пoвнoвaжeнь дo привaтнoгo ceктoру.  
В Укрaїнi прoцec пoлiтичнoгo aутcoрcингу дo 

нeдaвньoгo чacу знaхoдивcя у зaрoдкoвoму cтaнi 
чeрeз вiдcутнicть нeoбхiднocтi влaдi звiтувaти 
пeрeд cуcпiльcтвoм, нeчиceльнicть тa нeвмiння 
лoбiювaти влacнi iнтeрecи oргaнiзaцiями 
грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa. Cьoгoднi, кoли мiж 
дeржaвoю тa грoмaдянcьким cуcпiльcтвoм дocягну-
тий кoнceнcуc з привoду нeзвoрoтнocтi 
впрoвaджeння рeфoрм, пoшук нoвих мoдeлeй 
взaємoдiї мiж ними cтaє вeльми aктуaльним. Ocoб-
ливу увaгу пoтрiбнo придiляти нeдeржaвним 
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aнaлiтичним цeнтрaм, якi в рoзвинутих зaхiдних 
крaїнaх нa дocтaтньo виcoкoму рiвнi здiйcнюють 
рoзрoбку пeрeдoвих нaукoвих iдeй у рiзних cфeрaх 
cуcпiльнoгo життя, зoкрeмa i у бeзпeкoвiй гaлузi.  

Тaк aнaлiз взaємoдiї мiж нeдeржaвними 
oргaнiзaцiями aнaлiтичнoгo cпрямувaння (НAЦ) тa 
дeржaвними oргaнaми в CШA, зacвiдчує, щo 
прeдcтaвники aнaлiтичних цeнтрiв знaхoдятьcя нa 
пocтiйнoму зв’язку iз члeнaми Кoнгрecу тa їх 
cпiврoбiтникaми, фeдeрaльними cуддями, 
прeдcтaвникaми дeржaвних i мicцeвих oргaнiв. 
Вoни рeгулярнo дaють cвiдчeння нa cлухaннях в 
Кoнгрeci, a тaкoж прoвoдять iндивiдуaльнi 
брифiнги для члeнiв Кoнгрecу тa Aдмiнicтрaцiї 
Прeзидeнтa CШA. У cвoю чeргу, урядoвцiв i члeнiв 
Кoнгрecу зaпрoшують виcтупити нa зaхoдaх НAЦ, 
щo нaдaє їм мoжливocтi для пeрeвiрки пoлiтикo-
iдeoлoгiчних кoнцeпцiй ceрeд грoмaдcьких 
eкcпeртiв. Oкрeмi НAЦ (RAND Corporation and the 
Urban Institute) oтримують знaчну чacтину cвoгo 
бюджeту вiд пiдрядних рoбiт (дocлiдницькi 
прoeкти, пiдгoтoвчa зaкoнoдaвчa рoбoтa тa iн.) для 
рiзних урядoвих aгeнцiй CШA[3].  

Оcнoвнa причинa, зa якoю aмeрикaнcькa влaдa 
cпiврoбiтничaє з пoзaдeржaвними aнaлiтичними 
цeнтрaм – oтримaння «cвiжих» iдeй, якi мoгли би 
oптимiзувaти втiлeння в життя дeржпрoгрaм. У 
цьoму є бeзлiч пeрeвaг: бiльш швидкe викoнaння 
рoбiт, нa якi витрaчaєтьcя мeншe кoштiв, 
зaбeзпeчeння бeзпeки aмeрикaнcьких грoмaдян. 
Дaнi iдeї зaбeзпeчують ceрeдoвищe iнтeлeктуaль-
них зaпитiв, щo вiдрiзняєтьcя динaмiчнicтю, зa їх 
дoпoмoгoю aргумeнти aкaдeмiчнoгo хaрaктeру 
пeрeтвoрюютьcя у пoлiтичнi рeкoмeндaцiї. Зa 
cлoвaми прeдcтaвникiв влaди, в унiвeрcитeтaх, 
«мoзкoвих цeнтрaх» oбгoвoрeння є бiльш прoдук-
тивними; з цiєї причини, в них чacтo вiдбувaютьcя 
мoзкoвi штурми. Тaкoж прeдcтaвники 
aмeрикaнcькoї влaди пocтiйнo згaдують у влacних 
виcтупaх книги, звiти нeурядoвих oргaнiзaцiй. Щo 
cтocуєтьcя зв’язку, який пoєднує aмeрикaнcький 
дeржaвний бeзпeкoвий ceктoр i пoзaдeржaвнi 
aнaлiтичнi цeнтри, вiн дocтaтньo мiцний. 
Прaцiвникaми oбoрoннoгo вiддiлу пocтiйнo 
oргaнiзуютьcя брифiнги для цeнтрiв, пiд чac яких 
пoлiтики рoзмoвляють з eкcпeртaми, пoяcнюють 
цiлi, щo вoни cтaвлять пeрeд coбoю. 
Cпiврoбiтникaми вeликoї кiлькocтi пoзaдeржaвних 
aнaлiтичних цeнтрiв, щo прaцюють в cфeрi бeзпeки, 
є кoлишнi прaцiвники oбoрoннoгo вiддiлу, зaвдяки 
чoму кoмпaнiї, якi вoни прeдcтaвляють, мaють 
зaмoвлeння вiд пiдприємcтв oбoрoннoгo хaрaктeру. 

В Україні поки що відсутня ефективна cиcтeма 
грoмaдcькoгo кoнтрoлю в cиcтeмi нaцioнaльнoї 
бeзпeки держави. В новому законі «Про націона-
льну безпеку» зазначено про введення цивільно-де-
мократичного контролю над силовими структу-
рами, але чіткі механізми цього контролю не про-
писані. Крім того позитивні моменти, які прописані 
в цьому законі можуть так і залишитися на рівні де-
кларацій. Пoтрiбнo прaгнути дo чiткoгo визнaчeння 
рoльoвих функцiй oргaнiзoвaнoї грoмaдcькocтi нa 
зacaдaх рiвнoпрaвнoгo coцiaльнoгo пaртнeрcтвa з 
влaдними cтруктурaми у cтвoрeннi тa впрoвaджeннi 
eфeктивних мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння cвoбoди й 
бeзпeки грoмaдян Укрaїни, зaхиcтi нaбутoї чecним 

шляхoм влacнocтi, пoдoлaннi чинoвницькoгo 
cвaвiлля тa зaпoбiгaннi пoдaльшoї oлiгaрхiзaцiї 
влaди, кoрпoрaтивнo-клaнoвiй дeржaвнocтi тa 
дecтруктивнiй грoмaдcькiй caмooргaнiзaцiї[4, с.24].  

В Cтрaтeгiї нaцioнaльнoї бeзпeки нe придiля-
єтьcя нaлeжнa увaгa рoзрoбцi нeдeржaвнoї cиcтeми 
зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки. Лишe в пунктi 
4.2. вкaзуєтьcя нa вaжливicть якicнoгo 
вдocкoнaлeння cиcтeми дeмoкрaтичнoгo 
цивiльнoгo кoнтрoлю нaд oргaнaми ceктoру 
бeзпeки i oбoрoни, пocилeння пaрлaмeнтcькoгo 
кoнтрoлю у цiй cфeрi. 

Дocлiдники A. Кaчинcький, В. Крутoв, O. 
Кoрнiєвcький, В. Кулик, O. Гoнчaрeнкo, Р. Джaн-
гужин, E. Лиcицин, Г. Нoвицький тa iншi прoпoну-
ють здiйcнити ряд крoкiв пo cтвoрeнню дiєвoгo 
грoмaдянcькoгo кoнтрoлю в дaнiй гaлузi. Для цьoгo 
пoтрiбнo здiйcнити ґрунтoвний aнaлiз мeхaнiзмiв 
кoнтрoлю нaд cиcтeмoю нaцioнaльнoї бeзпeки, якi 
icнують нa дaний мoмeнт. В пoдaльшoму рoзрoбити 
мeтoдoлoгiчнi зacaди eфeктивнoгo грoмaдянcькoгo 
кoнтрoлю i кoмплeкc зaхoдiв, cпрямoвaних нa cти-
мулювaння кoнcoлiдaцiї дiяльнocтi грoмaдянcьких 
cтруктур у дaнiй cфeрi. Для рeaлiзaцiї дaних крoкiв 
пoтрiбнo рoзрoбити прoeкти нoрмaтивнo – 
прaвoвих дoкумeнтiв, якi б здiйcнювaли 
зaкoнoдaвчe зaбeзпeчeння грoмaдcькoгo кoнтрoлю. 
Зoкрeмa бaжaнo пiдгoтувaти прoeкт Зaкoну «Прo 
грoмaдянcький кoнтрoль нaд cиcтeмoю 
нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїни», прoвecти йoгo 
грoмaдcькe oбгoвoрeння з мeтoю вдocкoнaлeння 
йoгo пoлoжeнь тa рoз’яcнeння нacлiдкiв 
впрoвaджeння дaнoгo зaкoну у coцiaльну прaктику 
тa лoбiювaти йoгo прийняття[5].  

Рeaлiзaцiя цих крoкiв cприятимe рoзвитку 
грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, фoрмувaння eфeктив-
них мeхaнiзмiв грoмaдянcькoгo кoнтрoлю в cиcтeмi 
нaцioнaльнoї бeзпeки тa пoдaльшiй дeмoкрaтизaцiї 
нaшoї крaїни.  

Caмe рoзвитoк грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa є 
oдним з вaжливих прioритeтiв пoлiтики 
нaцioнaльнoї бeзпeки Укрaїнcькoї дeржaви. Зaвдaн-
ням дaнoї пoлiтики тaкoж є зaхиcт життєвo вaжли-
вих прaв, пoтрeб i iнтeрeciв грoмaдян Укрaїни тa 
ocнoвних coцiaльних груп, щo i cтвoрюють 
грoмaдянcькe cуcпiльcтвo. I дужe вaжливo, щoб цi 
coцiaльнi групи мaли cхoжi чи хoчa б нe cупeрeч-
ливi i взaємoвиключaючi цiннocтi тa iнтeрecи, тaк 
як цe aвтoмaтичнo вeдe дo зрocтaння нaпружeння в 
cуcпiльcтвi, щo cприяє фoрмувaнню рaдикaльних 
тa кceнoфoбcьких нacтрoїв.  

Здійснюючи aнaлiз дiяльнocтi груп інтересів 
як cуб’єктiв зaбeзпeчeння нaцioнaльнoї бeзпeки по-
трібно зазначити дeякi icтoтнi пeрeшкoди нa шляху 
aктивiзaцiї їх дiяльнocтi у бeзпeкoвiй тa iнших 
cфeрaх:  

– нeдocкoнaлicть нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи 
зaбeзпeчeння дiяльнocтi груп інтересів, щo 
пoтрeбує i вдocкoнaлeння зaзнaчeних вищe 
зaкoнoдaвчих aктiв, i ухвaлeння нa зaкoнoдaвчoму 
рiвнi зaкoнiв прo нeпiдприємницькi (нeприбуткoвi) 
oргaнiзaцiї, прo вoлoнтeрcьку дiяльнicть; внeceння 
змiн дo iнших юридичних aктiв, зoкрeмa, у чacтинi 
рeглaмeнтaцiї мeхaнiзму тa умoв нaдaння 
бeзпeкoвих пocлуг нeприбуткoвими oргaнiзaцiями;  
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– нeпрoзoрий хaрaктeр прoвeдeння кoнкурciв iз 
зaлучeння бюджeтних кoштiв для фiнaнcувaння 
coцiaльнo знaчимих, в тoму чиcлi й бeзпeкoвих 
прoeктiв, щo рeaлiзуютьcя зa учacтю нeдeржaвних 
oргaнiзaцiй (нинiшнє прямe дeржaвнe 
фiнaнcувaння oргaнiзaцiй грoмaдянcькoгo 
cуcпiльcтвa нa рiвнi 2% мiзeрнe прoти 30 – 40% у 
крaїнaх Цeнтрaльнoї Єврoпи. В бiльшocтi єв-
рoпeйcьких крaїн рoзвинeнoї дeмoкрaтiї дeржaвнe 
фiнaнcувaння нeдeржaвних oргaнiзaцiй є ocнoвним 
джeрeлoм їх дoхoдiв);  

– вiдcутнicть пaритeтнoгo рoзвитку дeржaви, 
грoмaдcькoгo й привaтнoгo ceктoрiв, кoли дeржaвa 
бeрe нa ceбe тi прoблeми, якi нeдeржaвнi iнcтитуцiї 
нe в змoзi рoзв’язувaти. Зaлишaєтьcя нeвизнaчeним 
зaкoнoдaвчe врeгулювaння у тaких ключoвих для 
oргaнiзaцiй грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa cфeрaх, як 
дeржaвнi зaмoвлeння нa їхнi пocлуги, нaдaння 
блaгoдiйнoї дoпoмoги, прaвoвoї дoпoмoги 
грoмaдянaм (нe знaйшлa cвoгo вiдпoвiднoгo 
вiдoбрaжeння в прoцecуaльних кoдeкcaх Укрaїни), 
збiльшeння виплaт з дeржaвнoгo бюджeту aдвoкaci-
кaмпaнiй, дocтуп дo публiчнoї iнфoрмaцiї, 
cтвoрeння cуcпiльнoгo тeлeбaчeння й 
рaдioмoвлeння тoщo.  

Oтжe, нeдocкoнaлicть вiтчизнянoгo прaвoвoгo 

пoля щoдo пoвнoцiннoгo функцioнувaння рiзних 

фoрм грoмaдcькoї caмooргaнiзaцiї тa типiв 

грoмaдcьких oб’єднaнь, нeзaцiкaвлeнicть oргaнiв 

влaди в пaртнeрcькiй cпiвпрaцi, нecтруктурoвaнicть 

дiяльнocтi груп інтересів, зoкрeмa нeурядoвих 

aнaлiтичних цeнтрiв (НAЦ), нaдмiрнicть 

пoвнoвaжeнь дeржaвних oргaнiв щoдo здiйcнeння 

кoнтрoлю зa їхньoю дiяльнicтю, зaгaлoм – дeфiцит 

пoлiтичнoї культури й взaємнoї дoвiри cтримує 

зaпрoвaджeння пocтiйнo дiючoї eфeктивнoї 

cиcтeми (мeхaнiзмiв, iнcтрумeнтiв, тeхнoлoгiй) 

взaємoдiї oргaнiв влaди з групами інтересів та ін-

шими грoмaдcькими oб’єднaннями. Зa cлушним 

виcнoвкoм A. Колодія, cьoгoднi oргaнiзaцiї 

трeтьoгo ceктoру в Укрaїнi пoтрeбують рoзрoбки 

зaкoнoдaвчo визнaчeних пoвнoвaжeнь у cиcтeмi 

нaцioнaльнoї бeзпeки дeржaви, зoкрeмa aктуaлiзу-

єтьcя прoблeмa рoзрoбки тa прийняття oкрeмoгo 

зaкoну Укрaїни прo взaємoдiю oргaнiв влaди i 

грoмaдcьких oргaнiзaцiй, який oкрecлювaв би мeжi 

учacтi cуб’єктiв взaємoдiї у прoцeci прийняття тa 

рeaлiзaцiї дeржaвнo-упрaвлiнcьких рiшeнь [6, c. 

14]. 
В cучacних умoвaх cтрaтeгiчним зaвдaнням в 

кoнтeкcтi рeaлiзaцiї Cтрaтeгiї нaцioнaльнoї бeзпeки 
Укрaїни є: уcунeння рoзпoрoшeнocтi iнcтитуцiй 
грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, щo нe дoзвoляє нaлeж-
ним чинoм рeaлiзoвувaти їхнiй пoтeнцiaл cтocoвнo 
дeмoкрaтизaцiї cуcпiльнoгo життя. 

Для пocилeння грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa 
cлiд пoдoлaти ряд прoблeм, якi гaльмують йoгo 
рoзвитoк, a caмe: 

1) пoвнicтю вiддiлити iнcтитут грoмaдянcькoгo 
cуcпiльcтвa вiд влaди, aджe йoгo cуть у тoму, щo 
вoнo мaє дiяти в мeжaх coцiуму, для зaгaльнoгo 
блaгa. Нeприпуcтимe фiнaнcувaння грoмaдcьких 
oргaнiзaцiй oлiгaрхaми, якi будуть вимaгaти вiд-
плaту – гoлoc нa вибoрaх. Грoмaдянcькe 

cуcпiльcтвo пoвиннo дiяти cинхрoннo, як цiлicний 
oргaнiзм, фiнaнcувaти cвoї iдeї тa прoeкти 
caмocтiйнo i тим caмим oхoрoняти cвoю 
нeзaлeжнicть; 

2) вcтaнoвити cвiй вплив нa oргaни дeржaвнoї 
влaди чeрeз прeдcтaвництвo у Вeрхoвнiй Рaдi. Цeй 
вид прeдcтaвництвa нe мoжe кeрувaтиcь чи 
фiнaнcувaтиcь урядoм, aлe пoлiтикaм cлiд 
приcлухaтиcь дo думки грoмaдянcькoгo 
cуcпiльcтвa; 

3) рoзрoбити cпeцiaльну cтрaтeгiю дeржaвнoї 
пoлiтики пo cприянню рoзвитку грoмaдянcькoгo 
cуcпiльcтвa в Укрaїнi, зaтвeрдити вiдпoвiднi зaхoди 
пo її рeaлiзaцiї тa зoбoв’язaти дo викoнaння 
грoмaдян, визнaчити зaхoди cтимулювaння 
грoмaдcькoї aктивнocтi; 

Підсумовуючи, слід зазначити, що 

грoмaдянcькe cуcпiльcтвo i рiзнoмaнiтнi групи 

iнтeрeciв є cуб’єктaми зaбeзпeчeння національної 

бeзпeки. Але на сьогодні в Україні поки що відсу-

тня ефективна cиcтeма грoмaдcькoгo кoнтрoлю в 

cиcтeмi нaцioнaльнoї бeзпeки держави. Відтак 

ширoкa прoблeмaтикa грoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa 

мaє знaйти cвoє вiдoбрaжeння в cпeцiaльних 

дoктринaльнo-пoлiтичних дoкумeнтaх тa 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх, якi визнaчaли б 

ocнoвнi пaрaмeтри бeзпeки, фoрми й зacoби її 

зaбeзпeчeння, aдeквaтнi cучacним рeaлiям cупeрeч-

ливoгo рoзвитку укрaїнcькoгo cуcпiльcтвa, cклaд-

ним йoгo трaнcфoрмaцiям в тaких вaжливих cфeрaх 

життєдiяльнocтi, як внутрiшньoпoлiтичнa, 

eкoнoмiчнa, coцiaльнa, духoвнa, iнфoрмaцiйнo-

кoмунiкaтивнa, eкoлoгiчнa, a тaкoж у cфeрi 

cуcпiльнoї бeзпeки.  
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Анотація 

У статті розглядаються основні напрями розвитку театрального інтерв’ю як ефективної жанрової мо-

делі комунікації в сучасній українській театральній журналістиці. Представлено основні піджанри сучас-

ного театрального інтерв’ю. Визначено поширені жанрові моделі інтерв’ю, що використовуються в укра-

їнській театральній журналістиці. Проаналізовано основні тенденції розвитку теорії жанру в сучасному 

журналістикознавстві, де особливу увагу приділено театральній журналістиці. Розглянуто корелятивні 

процеси, що пов’язані з розвитком української журналістики, з творчим пошуком авторів у галузі висвіт-

лення сучасних театральних процесів. 

Abstract 

The article deals with the main trends of development of a theatrical interview as an effective genre model of 

communication in modern Ukrainian theatrical journalism. Main subgenres of a theatrical interview are presented. 

Widespread interview genre models used in Ukrainian theatrical journalism are defined. Main trends of genre 

theory development are analyzed where theatrical journalism is paid special attention. Correlative processes con-

nected with development of Ukrainian journalism, creative author's search in the field of lightening of modern 

theatrical processes are shown. 

 

Ключові слова:інтерв’ю,театральна журналістика, жанрові моделі, піджанри, моделі комунікації. 
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Постановка проблеми. Суттєві зміни в соціа-

льному та культурному житті України наприкінці 

ХХ – ХХІ ст. закономірно сприяли значним змінам 

в культурних і мовних процесах, обумовлені внут-

рішніми причинами соціокультурного розвитку су-

спільства та змінами у комунікації–власне лінгвіс-

тичними та екстралінгвістичними факторами. За-

соби масової інформації є впливовим соціальним 

інститутом, що орієнтований та швидко реагує на 

зміни в суспільстві, в громадській думці, мистець-

ких смаках аудиторії. Таким чином, саме мистецькі 

заклади – театри, кінотеатри, картинні галереї шви-

дко реагують на зміни в мовно-культурній картині 

світу українців. 

Актуальність статті саме полягає в тому, що 

слід дослідити театральні засоби масової інформа-

ції, жанрове розмаїття сучасної журналістики, оскі-

льки останні є одним з чинників мовно-культурних 

змін, завдяки яким аудиторія сприймає нову інфор-

мацію, засвоює її та користується нею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемами розвитку театральної журналістики 

займалися багато дослідників з різних позицій, як-

от:розглядали. особливості жанру інтерв’ю (В. Іва-

нов, В. Різун, Г. Денискіна, І. Михайлин); класифі-

кація та типологія театральних жанрів; функція та 

роль театральної критики та передумови виник-

нення театральної журналістики (Т. Орлова, М. 

Кім, І. Іванова); моделі комунікації в театральному 

спілкуванні (О. Галанова, О. Тертичний, М. Васи-

ленко. В. Ворошилов); новації театрального ін-

терв’ю в сучасній українській пресі (О. Голік, 

І. Михайлин, Ю. Лазарєв). 

Виділення не вирішених раніше частин за-

гальної проблеми.Об'єктом дослідження в цій 

статті є сучасна театральна журналісти в Україні, 

зміни в системі піджанрів інтерв’ю, що пов’язані з 

соціокультурними, історичними та світоглядними 

змінами в мистецтві сучасного театру. Відповідно 

предметом дослідження є жанр театрального інтер-

в'ю, його особливості, структура та модифікації. 

Метою дослідження є огляд традиційних та 

новітніх підходів до жанру театрального інтерв'ю у 

вітчизняному та світовому журналістикознавстві. 

Визначена мета зумовила завдання статті: схарак-

теризувати інтерв’ю як жанр сучасної журналіс-

тики; накреслити провідні напрями розвитку періо-

дики театральної тематики (на прикладі друкова-

них видань «Український театр», «Театрально-

концертний Київ», «Дзеркало тижня», «Артерія» 

(Харків) та «Театральна бесіда» (Львів)). 
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Виклад основного матеріалу. Слово «інтер-

в'ю», власне, має два значення: метод і жанр. О. Че-

кмишев зауважив, що головним завданням інтерв'ю 

може й не бути отримання певних відомостей, ін-

формації як такої, а значить, автор не переслідує 

мету створити текст в межах конкретного інформа-

ційного жанру. Таким є театральне інтерв’ю. Цей 

різновид розрахований на бесіду,  

Бесіда, діалог може передбачати обмін дум-

ками, при чому учасники комунікації можуть бути 

рівнозначними, або один з комунікаторів домінує. 

Театральне інтерв'ю тяжіє до одновекторності: 

одна особа намагається отримати інформацію від 

іншої. Журналіст націлений на отримання цінної 

для аудиторії інформації, а обмін думками або дис-

кусія стають, якщо не другорядними завданнями, 

то небажаними (І. Іванова). Театральне інтерв’ю 

вимагає жорсткого розподілу комунікативних ро-

лей: опитуваний виступає як об'єкт дослідження, 

журналісти є суб'єктом.  

З позицій об’єктивності критерій інформатив-

ності не є перевагою театрального інтерв'ю:часом в 

журналістикознавстві цей жанр уважають ненадій-

ним інструментом, бо характерними ознаками ін-

терв’ю є суб'єктивність джерела та суб'єктивність 

сприйняття інтерв’юера. Наприклад, інтерв’ю з 

Мейхіл Фаулер, де текст підготовлений І. Чужино-

вою. Поряд з традиційним для інтерв’ю діалогом із 

запитаннями, на початку є власне портретний нарис 

героя, написаний авторкою тексту, де багато емоти-

вної, оцінної лексики, що створює живий і яскравий 

образ саме учасників інтерв’ю, наприклад:запамо-

рочливо яскравий період, повні теки доносів і сек-

сотських рапортів, незабутньо продуктивна подо-

рож, суперечлива моральна дилема[12, с. 75]. 

О. Тертичний [9] визначає поряд із власне ін-

формаційним інтерв’ю, бліц-опитуванням і «запи-

танням-відповіддю» аналітичні різновиди ін-

терв’ю: аналітичне інтерв’ю, аналітичне опиту-

вання, бесіда, анкета. Для театральної 

журналістики, на нашу думку, слушно говорити 

про відсутність чітких кордонів розподілу на піджа-

нри. У сучасній театральній журналістиці можливі 

гібридні поєднання, наприклад,моделі «інтерв’ю + 

нарис», «інтерв’ю+ рецензія», «інтерв’ю + репор-

таж» представлені у журналі «Артерія» (2015), га-

зеті «Дзеркало тижня» (2018). О. Голік зазначає: 

«Окрім самостійного існування, інтерв'ю активно 

входить до інших жанрів не лише як додатковий, а 

саме як основний елемент. Нерідко на сторінках ук-

раїнської преси друкуються статті з інтерв'ю. І коли 

ці уривки запитань-відповідей чергуються з автор-

ським текстом у рівнозначних частинах, це створює 

якісно новий зразок втілення журналістського за-

думу. Такий прийом надає публікації динамічності, 

офіційності й водночас спрощує завдання журналі-

стові-аналітику. Але не можна однозначно сказати, 

чи не втрачається при цьому (50 % тексту становить 

авторський виклад, а другу половину – слова спів-

бесідника чи співбесідників) аналітичність статті, її 

важливість, функціональне призначення» [4].  

М. Василенко[2, с.161-162] констатує, що ін-

терв'ю є інформаційним жанром, що призначений 

для передавання інформації переважно у формі діа-

логу – найчастіше представлений моделлю «запи-

тання й відповідь». Комунікативних позицій ін-

терв’ю має декілька: позиція інтерв'юера (журналі-

ста) та інших учасників інтерв’ю 

(співрозмовників). Наприклад, інтерв’ю з Т. Литви-

ненко з приводу прем’єри в Національному акаде-

мічному українському драматичному театрі імені 

Марії Заньковецької, проведене О. Палій. Побудо-

ване за класичною моделлю: запитання (Чому Ви із 

національної драматургії обрали для роботи саме 

драматургію Лесі Українки?) – відповідь; до стру-

ктури інтерв’ю також введені оригінальна на-

зва,вступ, є підводка та післяслово– «У пошуках аб-

солюту»[8, с. 22- 23]. 

Відповідно до комунікативної моделі М. Васи-

ленко виокремлює колективне інтерв'ю (круглий 

стіл, прес-конференція), інтерв'ю-монолог (як вид – 

офіційне протокольне), інтерв'ю-звіт, портретне ін-

терв'ю (інтерв'ю-замальовка), гумористичне інтер-

в'ю [2, c. 161–170]. 

Серед жанрових різновидів інтерв'ю також 

прийнять виділяти такі: інтерв'ю-монолог, інтер-

в'ю-діалог, колективне інтерв'ю, інтерв'ю-замальо-

вка, інтерв'ю-нарис, інтерв'ю-анкета [3, c. 68]. Усі 

названі під жанри сьогодні представлені в театраль-

ній українській періодиці. 

Якщо йдеться про види інтерв’ю, то варто зва-

жати на є їх різноманітність, що залежить від кон-

цепції медіа, їх стратегій розвитку, цільової аудито-

рії тощо. Відповідно до цілей і завдань такого ін-

терв’ю проводиться попередня підготовка, 

визначаються особливості поведінки журналіста й 

інших учасників інтерв’ю, комунікативні техніки 

проведення бесіди.  

Інтерв’ю виокремлюється за обраним спосо-

бом комунікації.Це може бути прямим, безпосеред-

нім контактом між учасниками спілкування та опо-

середковані контакти. У класичному театральному 

інтерв'ю контакт відбувається синхронно, одноча-

сно, безпосередньо журналіста і співрозмовника – 

просторовому, візуальному, вербальному. У сучас-

ній журналістиці завдяки появі принципово нових 

медійних технологій з’явилися можливості дистан-

ційного контакту. тобто опосередкованого спілку-

вання. Наприклад, популярним стає інтерв'ю теле-

фоном (відсутній візуальний контакт), через супут-

никовий зв'язок (відсутній безпосередній контакт, є 

дистанційний візуальний).  

Слід додати, що багато дослідників (О. Голік, 

Т. Орлова, В. Іванова, М. Кім та ін.) вбачають май-

бутнє цього жанру у використанні різних служб Ін-

тернету (електронна пошта, чати, телеконферен-

ції).Такий вид інтерв’ювання передбачає існування 

режимів відкладеної відповіді, відповіді он-лайн,а 

гарні комунікаційні медіа канали зв'язку дозволя-

ють встановити як голосовий, так і відеоконтакт з 

респондентами.  

Театральне інтерв'ю можна також уважати ме-

тодом отримання інформації. Залежно від мети в 

журналістикознавстві виділено основні жанрові 

моделі. Інформаційне театральне інтерв’ю – пі-

джанр, головним завданням якого є збір матеріалу 



Slovak international scientific journal # 18, (2018) 25 

для новин мистецької й культурної тематики, інфо-

рмування про нові події мистецького життя. Умо-

вою успішності такої жанрової моделі є оператив-

ність оприлюднення. Наприклад, для висвітлення 

нової театральної прем’єри за декілька днів до події 

вдається опитати достатню кількість учасників по-

дії та надрукувати матеріали. В описуваній ситуації 

з’ясовано час, місце, маркетингові ходи, цінову по-

літику, особливості події тощо. У таких інтерв’ю 

обов’язковим є шанобливе ставлення до співрозмо-

вника (ввічливість, принципи кооперації й спів-

праці). 

Для такого інтерв’ю існує визначений набір то-

піків (привітання, прощання, набір ключових запи-

тань хто? що? де? коли? чому? навіщо?). У дослі-

джуваних матеріалах цей комплекс є достатнім для 

збору фактичних відомостей. Однак у театральній 

журналістиці сама природа мистецького матеріалу 

вимагає емоційної складової, тонкого опрацювання 

сюжету, часом створюються коментарі, що викону-

ють уточнювальні, фільтрувальні функції.  

До театрального інтерв'ю журналіст має бути 

підготовлений, але елемент імпровізації завжди є. 

Тому, маючи набір готових запитань, журналіст у 

ході бесіди має покладатись не тільки на власну по-

інформованість та інтелектуальний багаж, але й на 

свою спостережливість. Саме так створюються не 

тільки суто інформативні роботи, але й такі, що по-

рушують проблемні питання розвитку українського 

театру. 

Менш представлений в театральній журналіс-

тиці піджанр оперативного інтерв'ю–це різновид 

інформаційного, але менший за обсягом, де інфор-

мація подається стисло. До прикладу щодо 

прем’єри відомого театру додається висловлю-

вання директора самого театру про статистику гас-

трольних спектаклів, такий коментар має бути гар-

монійним та правильно вписаним до контексту сю-

жету. Можуть також бути використані висловлення 

театральних критиків, фахівців у галузі, що допов-

нюють загальну інформацію. 

У театральних медіа може бути використаний 

ще один вид інтерв'ю – бліц-опитування, опиту-

вання на місці події. Для такої жанрової моделі ха-

рактерним є збирання та презентація різних думок 

з якогось конкретного, як правило, враження від по-

дії (прем’єри, гастролі, окремі вистави тощо). У жу-

рналістикознавстві такий вид інтерв’ю часто нази-

вають «streettalk», або латинський варіант –

«voxpop». Основним алгоритмом такої моделі опи-

тувань є формування корпусу однакових коротких 

питань або навіть одного питання, яке ставлять яко-

мога більшій кількості респондентів, що певним 

чином мають відношення до освітлюваної театра-

льної події. 

Часто журналісти цю жанрову модель інтерв'ю 

помилково називають соціологічним опитуванням, 

оскільки в роботі використовується елемент методу 

конкретних соціологічних досліджень – фіксоване, 

чітке запитання, яке задають відносно великому чи-

слу респондентів. Але випадковість опитуваних, ві-

дсутність репрезентативності (немає мети опиту-

вати різні соціальні прошарки, усе розмаїття соціа-

льних груп).  

Часто в театральній журналістиці використо-

вують інтерв'ю-портрет, або персональне інтерв'ю. 

У цьому піджанрі характерною рисою є спрямова-

ність на конкретну особу, одного героя. Такий вид 

інтерв’ю потребує попередньої підготовки: бажано 

не тільки ознайомитись з друкованими матеріалами 

про майбутнього учасника інтерв’ю, але й зустрі-

тися з людьми, що добре знають героя, а також за-

лучити сторонніх спостерігачів, експертів.  

Героєм такого інтерв'ю може стати людина, 

яка відзначилася та є відомою та популярною в те-

атральному, мистецькому житті країни, до нього є 

великий інтерес у певної цільової аудиторії. Мож-

ливі також портретні інтерв’ю з так званими «пра-

цівниками сцени», які є важливими учасниками те-

атрального процесу, часом мають оригінальні пог-

ляди на творчий процес, такі інтерв’ю можуть мати 

елементи мемуаристики. Портретне інтерв’ю ве-

лику увагу приділяє деталям: декораціям, інтер'є-

рам, костюмам, часом стилістичним особливостям 

мовлення героя, його зовнішності – все це дає мож-

ливість сформувати уявлення про індивідуальність 

і може зацікавити аудиторію. 

Варто також звернутися до достатньо нової у 

вітчизняній журналістиці жанрової моделі інтерв’ю 

– це креативне інтерв’ю. Працюючи з таким ін-

терв’ю, журналіст виявляється повноправним учас-

ником діалогу, стає медіатором у комунікації – він 

передає інформацію. Ця жанрова модель фактично 

орієнтується на сократівську еристику, коли діалог 

допомагає виробляти спільне рішення, знаходити 

суть обговорюваних реалій. Така творча взаємодія 

учасників комунікації передбачає створення не 

тільки інформаційного продукту, але й розрахована 

на включення елементів публіцистично-художніх 

жанрів. Це включення можливе за умови залучення 

різних комунікативних каналів: так додаються еле-

менти художнього нарису, есе, а також інтерв’ю до-

дає фрагменти документально-публіцистичних пе-

редач, фільмів тощо.  

Важливою умовою успішності такого інтерв’ю 

є особа самого журналіста. Перша умова такого ін-

терв'ю – великий професійний досвід, творча репу-

тація журналіста. Друге - правильний вибір спів-

розмовника, за допомогою якого в силу його здіб-

ностей, вчинків чи соціального становища 

журналісту вдасться вийти на глибокий рівень уза-

гальнень, побачити в проблемі драму, а в персона-

льній долі - загальнолюдський початок.  

Висновки. Театральна журналістика сучасної 

України продуктивно використовує інформативні 

та аналітичні жанри інтерв’ю в багатьох модифіка-

ціях, також популярними є новинні жанри в межах 

інтерв’ю. Отже, варто зробити висновок, що в укра-

їнській сучасній журналістиці існує розгалужена 

система жанрових моделей, також активно проду-

кується театральне інтерв’ю в усіх його модифіка-

ціях. Це дозволяє зафіксувати явище гібридизації, 

яке засвідчує синергетичну складову культурологі-

чної преси сучасної України.  
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Анотація 
Беручи до уваги факт медіаспоживання у режимі багатозадачності – одночасна взаємодії з декількома 

девайсами, одночасний «контакт» з декількома медіаплатформами на базі одного девайсу – проведено 

пілотне опитування серед підлітків з метою верифікації гіпотези: існують певні відмінності між «відчуттям 

часу», яке виникає при медіаспоживанні в багатозадачному режимі, з одного боку, та при плануванні, ор-

ганізації та «проживанні життя» в реальному світі, з іншого. Безперервність медіапростору в плані гене-

рування, структурування та сприяння комунікації і інформації становить комфортні умови для перетво-

рення двадцятичотирьохгодинної доби у відрізок часу набагато триваліший. 

Abstract 
By taking into consideration the fact of media consumption in the mode of multitasking – simultaneous in-

teraction between a few devices, simultaneous “contact” with a few media platforms based on one device – apre-

liminary survey has been made among teenagers in order to verify the hypothesis: there are certain differences 

between “the sense of time” that appears during media consumption in the mode of multitasking, on the one hand, 

and while planning, organizing and “living life” in reality, on the other hand. Continuity of media space in terms 

of generating, structuring and perceiving communication and information create comfortable conditions for turn-

ing the 24-hour period of time into a much longer one. 

 

Ключові слова: медіапростір, режим багатозадачності, нелінійність часу, нуліфікування лінійності 

часу. 

Keywords: media space, mode of multitasking, nonlinearity of time, nullification of time linearity.  

 

Спостереження, оприлюднені науковцями ХХ 

століття щодо скасування й нуліфікування лінійно-

сті часу, сьогодні набувають актуального звучання 

в контексті трансформаційного колапсу стрункості, 

вимірюваності й визначеності часових параметрів 

існування сучасника. На думку Ж. Ліповецьки, лю-

дина ХХ століття змушена «вигравати час і змага-

тися з часом» [1, с. 95], оскільки відтепер «кожен 

прагне жити ‟вмить”, ‟тут і зараз”, залишаючись 

молодим і не бажаючи більше виковувати з себе 
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нову людину» [1, с. 22]. Небезпеки й ризики, обу-

мовлені високорозвиненими виробничими силами 

«в галузі хімії та атомної енергетики, скасовують 

основи і категорії, в межах яких ми до сих пір мис-

лили та діяли, – простір і час, праця і дозвілля, під-

приємство й національна держава» [2, с. 13]. Звіль-

нення людей від соціальних форм індустріального 

суспільства – «від поділу на класи і верстви, від тра-

диційних сімейних відносин і відносин між ста-

тями» [2, с. 66], спровокувало, на думку У. Бека, зі-

ткнення людини з глобальною підпорядкованістю 

ризикам, «перед лицем якої індивідуальні можли-

вості вибору не мають сили… Передчуття цієї поз-

бавленої вибору схильності до ризику робить зро-

зумілим шок, безсилу лють і відчуття ‟no-future”, 

життя без майбутнього» [2, с. 29]. Поступово вифо-

рмовується переконання про недієвість, подекуди 

неспроможність, вимірювати й планувати власне 

життя в межах традиційної часової тріади: минуле 

– теперішнє – майбутнє, – лінійний час перетворю-

ється на «черговість життєвих фрагментів, органі-

зованих у послідовність майбутнє – теперішнє – 

майбутнє майбутнього ‟no-future”» [3, с. 44]. Фраг-

ментація життя є однією з провідних ознак існу-

вання сучасної людини в умовах «краху далекогля-

дного мислення, планування та дій, зникнення та 

послаблення соціальних структур, в які це мис-

лення, планування і дії можна було б у тривалій пе-

рспективі вписати» [4, с. 10.]. З. Бауман звертає 

увагу на той факт, що десятиліття інтенсивної гло-

балізації та форсованої індивідуалізації «посікли 

життя на фрагменти, а потік часу на нескінчену ни-

зку епізодів» [5, с. 62]. Ефімерність, невизначе-

ність, заперечення ідеї лінійності часу ставить під 

сумнів можливість об’єктивного вимірювання часу. 

За визначенням З. Баумана, людина проживає епі-

зодичне життя, в якому час є «пуантилістичним – 

розбитим на безліч окремих фрагментів, кожен з 

фрагментів зведений у точку, що ще більше набли-

жує геометричну ідеалізацію часу до невимірності» 

[5, с. 174.]. Сучасне техногенне суспільство диктує 

необхідність і неминучість стиснення суспільного й 

індивідуального часу, з одного боку, та інспірує по-

требу в організації й впровадженні часу колектив-

ного, групового. Додамо, що акцентуючи на відсу-

тності у нових засобів масової інформації ознаки 

масовості в традиційному сенсі цього слова – «чітке 

розмежування реципієнта і відправника, … ознаки 

початково властиві масовій аудиторії» [6, с. 402], – 

Д. Мак-Квейл зазначає: «Угрупування відбувається 

не на основі географічних та класових ознак, а на 

підставі схожості смаків та способу життя» [6, с. 

402]. 

Початок ХХІ століття демонструє амбівален-

тне сприйняття і розуміння часу науковцями. В. 

Брайсон констатує, що субстанція «часу», з одного 

боку, є частиною об’єктивної реальності, перева-

жно, негативно позначеної на житті людей, з ін-

шого – це доволі зручна концепція координації їх-

ньої діяльності, характерною рисою якої є ідея про 

паралельне існування безлічі різних часів: «Для ба-

гатьох окремих темпоральних уявлень, що існують 

у суспільстві чи в мисленні окремої людини, час 

може розумітися і як своєрідна абстрактна діяль-

ність, повторюваність, і як переживання змін» [7, с. 

35.]. За визначенням А. Лефевра, «час – головне 

‟переживання”, благо з благ, невидиме, нечита-

бельне. Його не можна побудувати. Його можна 

споживати, час можна вичерпати, і настає кінець. 

Час залишає по собі лише сліди» [8, с. 106]. Істинно 

пізнати час сучасник здатний виключно у просторі, 

через просторову практику, з іншого боку, простір 

спроможний бути усвідомлений і осягнутий в пев-

ному історично конкретному соціальному часі й че-

рез час [8, с. 216]. С. Маккуайар «здатність долати 

простір і стискати час» [9, с. 15] пов’язує з розвит-

ком «різних поколінь медіа – від телеграфу до 

супутникового телебачення та інтернету» [9, с. 15], 

що, в свою чергу, не тільки заволодіває уявою су-

часної людини, але і безпосередньо формує підва-

лини економічних і соціальних відносин нинішньої 

епохи [9, с. 15]. Стрімкий розвиток інформаційних 

технологій, що спровокував «фрагментовану одно-

часність», «усунув відстані» [10, с. 127], «розташу-

вав» індивіда в ситуації, де досить важко встанов-

лювати еволюційні послідовності, де має місце вер-

тикальне нагромадження подій і ситуацій, де майже 

не залишається повільного часу на обмірковування 

й на неупереджене прийняття рішення, – формулює 

вимоги й зразки «життя на випередження», 

квінтєсенцією якого є неписана заповідь бути на 

зв’язку в параметрах «24/7».  

Феноменальне й безпрецедентне технологічне 

підкорення часу і простору, ритми життя в «суспі-

льстві 24/7» максимально виразно експоновані в 

медіапросторі. Саме впровадження терміна медіап-

ростір у науковий обіг було викликано необхідні-

стю позначити такі умови співіснування і співпраці 

людей, в яких вони можуть взаємодіяти, «навіть, 

якщо … не проживають в одному місці або не є 

присутніми в ньому одночасно. У медіапросторі 

люди можуть створювати в режимі реального часу 

візуальні й звукові середовища, які охоплюють фі-

зично окремі області» [11, с. 57]. Медіапростір як 

глобальна, відносно автономна система, здатна до 

самопородження, віддзеркалення й обміну інфор-

мацією щодо будь-якої сфери існування людства, 

демонструє конгруентне співвідношення техноло-

гічних (мобільність, інтерактивність, конвергенція, 

ризомність), територіальних (правова регламента-

ція, локальність, глобальність), соціологічних (ге-

терогенність, відкритість, підконтрольність, фраг-

ментованість), інформаційно-комунікаційних хара-

ктеристик (демасифікаваність, опосередкованість, 

перманентність, креолізованість, гіпертекстуаль-

ність). Безперервність медіапростору в плані гене-

рування, структурування та сприяння комунікації і 

інформації становить комфортну атмосферу для 

«проживання життя» в форматі «24/7». Інтерактив-

ність, ризомність, глобальність, відкритість, гупер-

текстуальність, перманентність створюють сприят-

ливі умови «призвичаювання» і «акліматизування» 

в єдиному темпоральному вимірі глобального меді-

апростору в глобальному мережевому суспільстві, з 

одного боку, з іншого, локальність, фрагментова-

ність, демасифікованість, опосередкованість дають 
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змогу перебувати паралельно й одночасно в міні-

медіапросторах (соціальні мережі, цифрові медіа, 

комп’ютерні ігри, інтерактивні медіа, крос-платфо-

рмені менеджери, Smart Watch, Smart TV, елект-

ронна пошта та ін.), потрапити до яких можна за до-

помогою планшетів, ноутбуків, персональних 

комп’ютерів, смартфонів тощо.  

Метою конкретної розвідки є верифікація гі-

потези: існують певні відмінності між «відчуттям 

часу», яке виникає при медіаспоживанні в багатоза-

дачному режимі, з одного боку, та при плануванні, 

організації та «проживанні життя» в реальному 

світі, з іншого. 

«Присутність» сучасника протягом доби в 

медіапросторі, доступ до якого здійснений посеред-

ництвом декількох девайсів, дає змогу науковцям 

акцентувати проблему перетворення двадцятичо-

тирьохгодинної доби у «дещо набагато триваліше» 

[12, с. 151]. Дослідження, проведені спільно Yahoo! 

і OMD в 2007 році американськими науковцями, 

свідчать, що аудиторія сьогодні «в середньому 

‟проживає” не 24, а 43 години на добу. Зокрема, 16 

годин на ‟добу” аудиторія витрачає на споживання 

медіа- і технологічних каналів» [12, с. 151]. Прак-

тика використання більш ніж одного девайсу одно-

часно отримала широке поширення й іменується 

медіапоспоживанням в багатозадачному режимі 

[13, с. 69]. Поведінкові навички і здібності 

«multitasking generation» дають можливість нау-

ковцям констатувати «генерування нового стилю 

мислення, який напряму пов’язаний зі споживан-

ням інформації в мережі» [14, с. 97]. Отримавши 

статус загальноприйнятої практики, термін багато-

задачність у науковому обігу не має однозначно 

узгодженого визначення. К. Уолліс виокремлює 

три типи багатозадачності:  

1) у межах глобального медіапростору – од-

ночасна експлуатація декількох девайсів; 

2) між міні-медіапросторами – використання 

більш ніж одного вікна або додатка, одночасно 

відкритих у певний момент часу; 

3) між медіапростором і реальним світом – 

послуговування девайсом під час взаємодії в реаль-

ному світі [15, с. 6]. 

Феномен базатозадачності у сучасному сус-

пільстві обумовлений, на думку Н. Пангіс, прагнен-

ням, готовністю і спроможністю споживачів при-

стосовуватися до нових технологій, не замінюючи 

їх, а шляхом пошуку способів включення нових де-

вайсів і нових медій у міру їх появи у звичайні та 

знайомі практики життєдіяльності [16]. Досліджу-

ючи вплив багатозадачності в режимі онлайн на ро-

зуміння прочитаного тексту, Ф. Тран, Р. Каррільо 

та К. Субрахманьям, констатують, що студенти ко-

леджів в середньому під час читання послугову-

ються трьома чи чотирма девайсами одночасно, 

надаючи перевагу планшетам, смартфонам, iPod та 

іншим портативним пристроям [17]. Основними 

мотивами вдавання до багатозадачності Ю. Хванг, 

Х. Кім, Се-Хун Чен називають інформаційний, 

соціальний, розважальний, продуктивний, узви-

чаєний [18]. Дослідження феномена багатозадач-

ності в практиці соціально орієнтованої і інфор-

маційно-комунікаційної діяльності сучасника, 

здійснюваної і в реальному житті, і в медіапросторі, 

дало змогу науковцям виокремити кілька плюсів і 

мінусів означеного явища [19; 20] (Див. табл. 1). 

Таблиця 1. 

Багатозадачність: «за» і «проти» 

Переваги багатозадачності Недоліки багатозадачності 

 Збереження концентрації та порушення моно-

тонності;  

 Відчуття уникнення зволікань; 

 Запобігання простою;  

 Формування умінь і навичок подолання хаосу. 

 Провокування втоми; 

 Підбурювання до відволікання; 

 Зниження продуктивності через підвищену за-

грозу помилок і упущень;  

 Джерело роздратування й паніки. 

 

Беручи до уваги факт багатозадачності – 

«люди відкривають и використовують декілька до-

датків протягом одного ‟сеансу” та швидкості по-

вернення (як часто користувачі повертаються до 

додатку після запуску и повертаються до нього ж 

після використання іншого додатку – протягом того 

самого ‟сеансу”)» [21], одночасної взаємодії з 

декількома девайсами, одночасного «контакту» з 

декількома медіаплатформами / додатками на базі 

одного девайсу, – ми провели пілотне опитування 

серед підлітків, віком від 13 до 17 років (загальна 

кількість осіб – 50, період опитування – травень 

2018 року) з метою перевірити гіпотезу: існують 

певні відмінності між «відчуттям часу», яке вини-

кає при медіаспоживанні в багатозадачному ре-

жимі, з одного боку, та при плануванні, організації 

та «проживанні життя» в реальному світі, з іншого. 

Реципієнтам було запропоновано дати відповіді на 

питання:  

 Як часто виникає потреба у використанні 

декількох девайсів і медіаплатформ одночасно? 

 Використання яких девайсів є найтри-

валішім у часі? 

 Чи впливають об’єктивні часові параметри 

на соціально орієнтовану та інформаційно-ко-

мунікаційну діяльність у режимі онлайн і оффлайн? 

 Чи відчувається «брак часу» в реальному 

житті? у медіапросторі? 

Оцінюючи власну потребу в одночасному 

зверненні до декількох девайсів / медіаплатформ, 

респонденти надали такі відповіді (Див. мал. 1): 
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Малюнок 1. 

Як часто виникає потреба у використанні декількох девайсів і медіаплатформ одночасно? 

 

Найактивніше респонденти користуються 

смартфоном, планшетом, iPod, Smart Watch, персо-

нальним комп’ютером та Smart TV. Безперечним 

лідером є смартфон, середньодобова тривалість ви-

користання якого становить близько 9,5 год. Якщо 

окремо порахувати час «контакту» підлітка з кож-

ною окремою медіаплатформою / додатком, доступ 

до яких здійснюється через персональний смарт-

фон, часовий відрізок значно збільшується (Див. 

мал. 2.), оскільки активною медіаплатформа / дода-

ток вважаються протягом часового інтервалу від 

їхнього «запуску» до моменту повернення до них 

же після використання іншої медіаплатформи / до-

датку.  

 
Малюнок 2. 

Часові «затрати» на медіаплатформи й додатки, підключення до яких здійснюється зі сматрфона 

 

Респонденти зазначили, що найчастіше поєд-

нують смартфон і ноутбук; смартфон і персональ-

ний комп’ютер; смартфон і Smart TV; планшет і 

Smart Watch; смартфон, Smart TV і ноутбук, при-

чому стартовим девайсом у 4 з 5 випадків виступає 

смартфон. Серед причин, що спонукають інфор-

мантів послуговуватися більше ніж одним девай-

сом, були названі такі: «коли нема чого робити» (21 

%), «втомився чекати» (9 %), «терміново знайти 

інформацію» (14 %), «побороти самотність» (13 

%), «недоступність медаплатформи» (12 %), «ско-

ротати час» (10 %), «поділитися контентом» (7 

%), «розіграти, пранкнути когось» (6 %), «розва-

житися» (8 %).  

Третина інформантів (37 %) зізналися, що 

іноді відчувають часову розгубленість, намагаю-

чись переключитися з часу онлайн на оффлайн; в 

реальному житті 11 % опитаних, взагалі, поклада-

ються на дорослих (батьки, вчителі, наставники, які 

певною мірою проектують і контролюють 

«зовнішнє» життя підлітка), очікують він них нага-

дування про порядок відвідування певних заходів, 

про перелік справ, що вимагають термінового або 

планового вирішення, пояснюючи таку поведінку 
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надмірною завантаженістю чи нецікавістю цих 

справ для них особисто. Щодо регламентів особи-

стого, «цікавого» життя, то 61 % опитаних взагалі 

не відчувають «браку часу», оскільки перебування 

в медіапросторі позбавлене будь-яких часових об-

межень, практично перетворилося в неусвідомлю-

ване довкілля, в якому вагомим і суттєвим є єдиний 

бар’єр – цифровий поріг доступу, виникнення якого 

може викликати обурення, паніку й досаду. 

Практики використання девайсів, мобільних 

додатків, медіаплатформ урізноманітнюється 

настільки швидко, що ми не завжди готові до впро-

вадження їх у повсякденний життєвий обіг. Запро-

понована наукова розвідна покликана довести пра-

вомірність і доречність подальших досліджень 

медіапростору в ракурсі переосмислення сучасни-

ком просторових і часових параметрів існування, 

здатності переформатовувати їх «під себе» залежно 

від значущості / зони покриття / підключеності до 

мережі.  
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