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ЗВ’ЯЗОК ҐЕНДЕРУ ТА СТАТІ З ПРОФЕСІЙНИМИ ІНТЕРЕСАМИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Безверхий О.С. Зв’язок ґендеру та статі з професійними інтересами старшокласників. Професійні
інтереси старшокласників мають вирішальний вплив на вибір ними професії. Професійні інтереси старшокласника
пов’язані з його статтю та ґендером. У статті описано кореляційне дослідження зв'язку статі та ґендеру з професійними
інтересами випускників загальноосвітньої школи. Виявлено, що на професійні інтереси визначальний вплив має стать,
вплив ґендеру мінімальний та опосередковується статтю. Автор висуває припущення, що стать впливає на професійний
інтерес через соціальні стереотипи щодо «чоловічих» та «жіночих» професій. Автономний вплив ґендеру відсутній,
оскільки у старшокласників рефлексія власних ґендерних особливостей є недостатньою та відсутній професійний
досвід.
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Безверхий О.С. Связь гендера и пола с профессиональными интересами старшеклассников.
Профессиональные интересы старшеклассников имеют решающее влияние на выбор ими профессии.
Профессиональные интересы старшеклассника связаны с его полом и гендером. В статье описано корреляционное
исследование связи пола и гендера с профессиональными интересами выпускников общеобразовательной школы.
Раскрыто, что на профессиональные интересы определяющее влияние имеет пол, влияние гендера минимальное и
опосредуется полом. Автор предложил гипотезу о том, что пол влияет на профессиональный интерес через социальные
стереотипы о «мужских» и «женских» профессиях. Автономное влияние гендера отсутствует, поскольку у
старшеклассников рефлексия собственных гендерных особенностей недостаточна и отсутствует профессиональный
опыт.
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Постановка проблеми. Сучасна система професійної орієнтації в школі потребує розвитку та
вдосконалення, оскільки випускники загальноосвітніх шкіл часто сприймають професії поверхово та
стереотипно. Одним з різновидів стереотипів, які часто викривляють сприймання професій, є ґендерні або
статеві стереотипи. Цю статтю присвячено дослідженню того, як ґендерні та статеві стереотипи можуть
впливати на ставлення старшокласників до професій, а також розглянуто можливі заходи для подолання цих
стереотипів у процесі профорієнтації старшокласників у загальноосвітній школі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження окремих аспектів професійної
самореалізації жінки здійснювали В.А. Гупаловська, Т.П. Вівчарик, В.П. Кутішенко, О.М. Мірошниченко та
інші [4, с. 46]. Стереотипи «чоловічих» та «жіночих» ролей підтверджують висновки досліджень психології
жінки в професійній діяльності науковців Гарвардської школи бізнесу М.Хеннінга та А.Жардена [3, с. 21–
22]. На їхню думку, істотно на роботу жінок впливають занижена самооцінка, підвищена самокритичність,
прийняття підлеглої ролі, неприхильне ставлення до ризиків, уникнення незнайомої роботи, підвищена
емоційність, жінки легше ображаються, хворобливіше реагують на критику, грубість та особисті образи [10,
с. 133]. Д.А. Леонтьєв вважав, що жінка реалізує себе у формі особистісних внесків в інших людей [11, с.
214].
У сучасному суспільстві зберігаються стереотипи щодо обмежень у професійній діяльності залежно
від статі чи ґендеру. До маскулінних рис традиційно відносять самодостатність, підвищену агресивність,
домінантність, готовність до ризику, стриманість, раціональність, впевненість в собі, а до фемінних рис –
поступливість, відкритість, сором’язливість, ніжність, схильність до співчуття [2, с. 78]. На думку науковців,
узагальнено ґендерні стереотипи характеризують жінку як об’єкт соціального впливу, натомість чоловіка –
як суб’єкта, тому різним статям переважно приписують різні типи праці [12, с. 109] (табл. 1).

Типи праці
Асоціація зі статтю
Сутність праці

Таблиця 1
Зв’язок статі з соціальними функціями [12]
Продуктивна
Громадська
Репродуктивна
Чоловіки
Чоловіки
Жінки
Підвищує соціальний
Політичні партії,
Народження і виховання дітей,
статус особи, оцінюється фонди, асоціації,
турбота про членів родини,
суспільством як «робота» профспілки
господарювання в сім’ї. Поєднання
в прямому розумінні
сімейних обов’язків з роботою за
цього слова
фахом
85
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ʈɟɧɞɟɪɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɢ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɹɤ ©ɱɨɥɨɜɿɱɿª ɚɛɨ ©ɠɿɧɨɱɿª ɐɿ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ©ɜɚɠɤɚɥɟɝɤɚ ɩɪɚɰɹª
©ɬɜɨɪɟɰɶª©ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶª©ɪɿɜɟɧɶɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿªɉɪɢɰɶɨɦɭ©ɱɨɥɨɜɿɱɚªɪɨɛɨɬɚɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɹɤ ɜɚɠɤɚ ɬɜɨɪɱɚ ɜɢɫɨɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚ ɚ ©ɠɿɧɨɱɚª – ɹɤ ɥɟɝɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɨɩɥɚɬɨɸ >
ɫ@
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ʉɟɧɞɟɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɨɸ
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸɡɿɧɲɨɝɨ–ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɢɛɿɪɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ
ɭɱɧɿɜ ɜɢɩɭɫɤɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ȱ–ȱȱȱ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ʋ ɿɦɟɧɿ Ⱦɦɢɬɪɚ Ɇɟɧɞɟɥɽɽɜɚ ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ
ɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶɜɢɛɿɪɤɢɫɤɥɚɞɚɥɚɨɫɿɛɫɟɪɟɞɧɢɯɸɧɚɤɿɜɬɚɞɿɜɱɚɬ
ɍ ɯɨɞɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɤɜɚɡɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȼɢɡɧɚɱɚɜɫɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɤɨɪɟɥɹɰɿʀɦɿɠ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɫɬɚɬɟɜɨʀɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ©ª ɞɥɹ ɯɥɨɩɰɿɜɬɚ
©ªɞɥɹɞɿɜɱɚɬ ɿɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦʉɟɧɞɟɪɭɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭɬɚɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɲɤɚɥɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣ
– ɡ ɿɧɲɨɝɨ Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ʉɟɧɞɟɪɭ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɿɞɨɦɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ©ɋɬɚɬɟɜɨ-ɪɨɥɶɨɜɢɣ
ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤ ɋɚɧɞɪɢ Ȼɟɦª %HP 6H[ 5ROH ,QYHQWRU\ ɞɚɥɿ – %65,  ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɋɚɧɞɪɨɸ Ȼɟɦ
6DQGUD %HP  Ⱦɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀȾɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨ-ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤȯɄɥɿɦɨɜɚ ɞɚɥɿ–ȾȾɈ >F–@
ȾȾɈ ɩɨɞɿɥɹɽ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɧɚ ɩ¶ɹɬɶ ɬɢɩɿɜ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɞɨ ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɭ
ɬɚɛɥ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɬɢɩɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɡɚȾȾɈɬɚɨɤɪɟɦɢɯɩɨɲɢɪɟɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣ
Ɍɢɩɩɪɨɮɟɫɿʀ
ɉɪɢɤɥɚɞɢɩɪɨɮɟɫɿɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɢɩɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɡɚȾȾɈ
Ʌɸɞɢɧɚ-ɉɪɢɪɨɞɚ

ɋɚɞɿɜɧɢɤɡɨɨɬɟɯɧɿɤɜɟɬɟɪɢɧɚɪɬɜɚɪɢɧɧɢɤɝɟɨɥɨɝɚɝɪɨɧɨɦɛɿɨɥɨɝɛɞɠɨɥɹɪ
ʉɪɭɧɬɨɡɧɚɜɟɰɶɟɤɨɥɨɝɮɟɪɦɟɪ

Ʌɸɞɢɧɚ-Ɍɟɯɧɿɤɚ

ɋɥɸɫɚɪɬɨɤɚɪɪɚɞɿɨɬɟɯɧɿɤɡɜ¶ɹɡɤɿɜɟɰɶɲɜɚɱɤɚɜɨɞɿɣɟɥɟɤɬɪɢɤɿɧɠɟɧɟɪɦɟɯɚɧɿɤ
ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɤɨɧɬɪɨɥɟɪɹɤɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝ

Ʌɸɞɢɧɚ-Ʌɸɞɢɧɚ

ɉɪɨɞɚɜɟɰɶɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶɜɢɤɥɚɞɚɱɥɿɤɚɪɦɟɞɢɱɧɚɫɟɫɬɪɚɨɮɿɰɿɚɧɬɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ
ɦɟɧɟɞɠɟɪɸɪɢɫɬɠɭɪɧɚɥɿɫɬ

Ʌɸɞɢɧɚ-Ɂɧɚɤɨɜɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ

Ʉɪɟɫɥɹɪɦɚɲɢɧɿɫɬɤɚɨɩɟɪɚɬɨɪɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɪɚɞɢɫɬɟɤɨɧɨɦɿɫɬ
ɤɨɪɟɤɬɨɪɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɛɭɯɝɚɥɬɟɪɪɟɞɚɤɬɨɪ

Ʌɸɞɢɧɚ-ɏɭɞɨɠɧɿɣ
ɨɛɪɚɡ

Ɇɚɥɹɪɝɪɚɜɟɪɚɪɯɿɬɟɤɬɨɪɮɨɬɨɝɪɚɮɚɤɬɨɪɲɥɿɮɭɜɚɥɶɧɢɤɤɚɦɟɧɿɜɯɭɞɨɠɧɢɤ
ɦɭɡɢɤɚɧɬɦɨɞɟɥɶɽɪɯɨɪɟɨɝɪɚɮɫɤɥɨɞɭɜ
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ɩɪɨɞɚɜɟɰɶɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯɬɨɜɚɪɿɜ ɩɥɢɬɨɱɧɢɤɥɿɫɧɢɤɮɿɥɨɫɨɮ
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɟɤɪɟɬɚɪɞɿɥɨɜɨɞ
ɤɨɦɛɚɣɧɟɪɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ
ɤɨɦɿɪɧɢɤɚɭɞɢɬɨɪɦɚɫɚɠɢɫɬ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶɝɚɡɨɟɥɟɤɬɪɨɞɢɡɚɣɧɟɪɜɢɤɥɚɞɚɱ
ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɩɟɪɭɤɚɪ
ɦɚɧɿɤɸɪɧɢɰɹɤɭɯɚɪɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɤɟɥɟɤɬɪɢɤɫɚɧɬɟɯɧɿɤ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɫɬɢɥɿɫɬ
ɜɨɞɿɣɬɪɚɦɜɚɹɧɹɧɹɦɢɣɧɢɤ
ɫɬɚɥɟɜɚɪɦɨɧɬɚɠɧɢɤɛɚɪɦɟɧ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɝɪɨɧɨɦɿɧɠɟɧɟɪ
ɩɨɫɭɞɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤ
ɩɨɠɟɠɧɢɤɪɹɬɭɜɚɥɶɧɢɤ
ɮɥɨɪɢɫɬɜ¶ɹɡɚɥɶɧɢɰɹɲɜɚɱɤɚ
ɜɿɡɚɠɢɫɬ

əɤɜɢɞɧɨɡɬɚɛɥɬɚɭɨɤɪɟɦɢɯɬɢɩɚɯɩɪɨɮɟɫɿɣɡɚȾȾɈɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɩɪɨɮɟɫɿʀɹɤɿɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡɿ ɫɬɚɬɟɜɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɰɿ ɬɢɩɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɫɬɚɬɶ ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ ɬɢɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ©Ʌɸɞɢɧɚ-Ɍɟɯɧɿɤɚª ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ
©ɱɨɥɨɜɿɱɿª ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɯɨɱɚ ɭ ɰɿɣ ɝɪɭɩɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ©ɠɿɧɨɱɚª ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɲɜɚɱɤɢ ɬɚ ɫɬɚɬɟɜɨ
©ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚª ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɿɧɠɟɧɟɪɚ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɬɢɩ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ©Ʌɸɞɢɧɚ-Ʌɸɞɢɧɚª ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ


ȺɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɌɨɦȱȼɢɩɭɫɤ7

ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ©ɠɿɧɨɱɿªɩɪɨɮɟɫɿʀɯɨɱɚɭɰɿɣɝɪɭɩɿɩɪɢɫɭɬɧɿɧɢɡɤɚɫɬɚɬɟɜɨ©ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɯªɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɸɪɢɫɬɚɬɚɦɟɧɟɞɠɟɪɚ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠʉɟɧɞɟɪɧɨ-ɫɬɚɬɟɜɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ
ɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɬɚɛɥɉɨɪɿɝɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɞɥɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɤɨɪɟɥɹɰɿʀɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
 ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪ0  ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪ0 Ɍɭɬ ɪ0 – ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ©ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢª ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ
ɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭ
ɦɿɠʉɟɧɞɟɪɧɨ-ɫɬɚɬɟɜɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ʋ

ɌɢɩɩɪɨɮɟɫɿɣɡɚȾȾɈȿɈɄɥɿɦɨɜɚ
ɡɩ
ʈɟɧɞɟɪɧɨ-ɫɬɚɬɟɜɿ
ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɉɪɢɪɨɞɚ
Ɍɟɯɧɿɤɚ
Ʌɸɞɢɧɚ
Ɂɧɚɤɨɜɚ
ɏɭɞɨɠɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɪɚɡ
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ɋɬɚɬɶ



-







2

ʈɟɧɞɟɪ



-








Ɂ ɬɚɛɥ  ɜɢɞɧɨ ɳɨ ɫɬɚɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɫɢɥɶɧɿɲɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɧɿɠ ʉɟɧɞɟɪ
ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɪɢ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɫɬɚɬɬɸ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɿ ɥɢɲɟ ɨɞɧɚ – ɦɿɠ
ʉɟɧɞɟɪɨɦ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ Ɉɞɧɚɤ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɳɨ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɦɿɠ ʉɟɧɞɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɬɢɩɨɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ©Ʌɸɞɢɧɚ-Ɍɟɯɧɿɤɚª ɽ ɩɨɯɿɞɧɨɸ ɜɿɞ ɡɧɚɱɧɨ ɫɢɥɶɧɿɲɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡ ɱɨɥɨɜɿɱɨɸ
ɫɬɚɬɟɜɨɸɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜɢɹɜɥɟɧɭ ɜ ɯɨɞɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ʉɟɧɞɟɪɭ ȼ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɫɬɚɜɥɟɧɶ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɭɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɫɬɚɬɿɇɚɹɜɧɿɩɪɨɮɟɫɿʀɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚ©ɱɨɥɨɜɿɱɿª©ɠɿɧɨɱɿªɬɚ©ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿª ɬɨɛɬɨ
ɬɚɤɿ ɹɤɿ ɪɿɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɱɨɥɨɜɿɤɚɦ ɬɚ ɠɿɧɤɚɦ  ɉɪɢɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɬɟ ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ ɧɟ
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ʉɟɧɞɟɪɭ ɞɿɹ ©ɠɿɧɨɱɢɯª ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɠɿɧɨɤ ɡ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɪɿɜɧɟɦ ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɸ ɠ ɦɿɪɨɸ ɹɤ ɿ ɧɚ ɠɿɧɨɤ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɮɟɦɿɧɧɨɫɬɿ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɿɹ
ɱɨɥɨɜɿɱɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɿɛ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ
ʀɯɧɶɨʀʉɟɧɞɟɪɧɨʀɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿɞɨɦɚɫɤɭɥɿɧɧɢɯɮɟɦɿɧɧɢɯɱɢɚɧɞɪɨɝɿɧɧɢɯɨɫɿɛɱɨɥɨɜɿɱɨʀɫɬɚɬɿ
ɇɚ ɹɤɨɦɭ ɠ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʉɟɧɞɟɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɫɟɪɟɞ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɦɨɥɨɞɿ" ɉɪɢɪɨɞɧɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɳɨ ɰɟɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɬɿɫɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɪɟɮɥɟɤɫɿɽɸ ɥɸɞɢɧɨɸ ɜɥɚɫɧɢɯ ʉɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ
ɜɥɚɫɧɢɯ ʉɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɡɚɯɢɫɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯɜɯɨɞɿʉɟɧɞɟɪɧɨʀɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɬɚɭɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯʉɟɧɞɟɪɧɢɦɢɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢɁɨɝɥɹɞɭɧɚɨɞɟɪɠɚɧɿɜ
ɨɩɢɫɚɧɨɦɭ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɦɨɠɟɦɨ ɩɪɢɩɭɫɤɚɬɢ ɳɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ
ʉɟɧɞɟɪɭ ɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ʉɟɧɞɟɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ
ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹɦɢɭɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɲɤɿɥɳɟɧɟɜɿɞɛɭɥɢɫɹ
ȼɤɚɡɚɧɢɣɜɢɫɧɨɜɨɤɿɫɬɨɬɧɨɡɦɿɧɸɽɪɨɡɭɦɿɧɧɹɜɚɠɥɢɜɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ
ɲɤɿɥ Ⱦɥɹ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɯɥɨɩɰɿɜ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬ ɨɫɧɨɜɨɸ ɽ ɧɟ
©ɡɨɜɧɿɲɧɽªɩɿɡɧɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ©ɥɨɛɨɜɚªɚɬɚɤɚɧɚɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢɲɥɹɯɨɦʀɯɧɶɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɚɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹɭɮɨɪɦɿɪɟɮɥɟɤɫɿʀɜɥɚɫɧɢɯʉɟɧɞɟɪɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤɭɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɜɥɚɫɧɢɯʉɟɧɞɟɪɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
Ⱦɥɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɩɟɪɟɜɿɪɤɢɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɦɢɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɫɟɪɟɞɧɿɯɡɧɚɱɟɧɶ
ɡɚ ɲɤɚɥɚɦɢ ȾȾɈ ɞɥɹ ɯɥɨɩɰɿɜ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ W-ɤɪɢɬɟɪɿɹ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɩɨɞɚɧɨɭɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɹ
ȺɧɚɥɿɡɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠɫɟɪɟɞɧɿɦɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢɡɚɲɤɚɥɚɦɢȾȾɈɭɪɿɡɧɨɫɬɚɬɟɜɢɯɝɪɭɩɚɯ
ʋ

ɌɢɩɩɪɨɮɟɫɿɣɡɚȾȾɈȿɈɄɥɿɦɨɜɚ
ɡɩ
ɋɬɚɬɟɜɚɝɪɭɩɚ
ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɉɪɢɪɨɞɚ
Ɍɟɯɧɿɤɚ
Ʌɸɞɢɧɚ
Ɂɧɚɤɨɜɚ
ɏɭɞɨɠɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɪɚɡ
1

ɏɥɨɩɰɿ











2

Ⱦɿɜɱɚɬɚ











ɃɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶS0











ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɡɧɚɱɭɳɢɯ
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ

p

p

p

S0!

S0!



ȺɤɬɭɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀɌɨɦȱȼɢɩɭɫɤ7


Ɍɭɬ ɪ0 — ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ©ɧɭɥɶɨɜɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢª ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ
Ⱦɚɧɿ ɭ ɬɚɛɥ  ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɪɚɧɿɲɟ ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɹɤɢɣ ɩɨɤɚɡɭɽ ɳɨ ɫɬɚɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨ
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɿɧɬɟɪɟɫɞɨɬɪɶɨɯɬɢɩɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɇɚɜɟɞɟɦɨɞɚɧɿɳɨɞɨɡɜ¶ɹɡɤɭʉɟɧɞɟɪɭɡɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ
ɞɥɹɤɨɠɧɨʀɫɬɚɬɟɜɨʀɝɪɭɩɢɨɤɪɟɦɨ (ɬɚɛɥ  
Ɍɚɛɥɢɰɹ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɜ ɹɡɤɭɦɿɠʉɟɧɞɟɪɨɦɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɧɚɯɢɥɚɦɢ
ʋ

ɌɢɩɩɪɨɮɟɫɿɣɡɚȾȾɈȿɈɄɥɿɦɨɜɚ
ɡɩ
ʈɟɧɞɟɪ
ɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɅɸɞɢɧɚɉɪɢɪɨɞɚ
Ɍɟɯɧɿɤɚ
Ʌɸɞɢɧɚ
Ɂɧɚɤɨɜɚ
ɏɭɞɨɠɧɿɣ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɪɚɡ
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Ⱦɿɜɱɚɬɚ
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ɉɨɪɿɝɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɞɥɹɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɤɨɪɟɥɹɰɿʀɫɬɚɧɨɜɢɜɧɚɪɿɜɧɿɪ0ɧɚɪɿɜɧɿɪ0
Ɂ ɬɚɛɥ  ɜɢɞɧɨ ɳɨ ʉɟɧɞɟɪ ɞɿɜɱɚɬ ɧɿɹɤ ɧɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ʀɯɧɿɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɧɚɯɢɥɚɦɢ ʈɟɧɞɟɪ
ɯɥɨɩɰɿɜ ɜɩɥɢɜɚɽ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ – ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɬɢɩɭ ©Ʌɸɞɢɧɚ-Ɂɧɚɤɨɜɚ
ɫɢɫɬɟɦɚª ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɤɨɪɟɥɹɰɿɹ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɮɟɦɿɧɧɨɫɬɿ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɨɫɬɿ
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɨɫɬɿ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɶ ɦɚɽ ɜɿɞ¶ɽɦɧɢɣ ɡɧɚɤ  ɫɩɪɢɹɽ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ
ɜɤɚɡɚɧɨɝɨɬɢɩɭɩɪɨɮɟɫɿɣɌɨɛɬɨɯɥɨɩɰɿɡɛɿɥɶɲɟɜɢɪɚɠɟɧɨɸɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɸɦɟɧɲɫɯɢɥɶɧɿɞɨɬɢɩɭɩɪɨɮɟɫɿɣ
©Ʌɸɞɢɧɚ-Ɂɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚª ɚ ɯɥɨɩɰɿ ɡ ɧɢɠɱɨɸ ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɸ ɬɚ ɯɥɨɩɰɿ-ɚɧɞɪɨɝɿɧɢ ɡ ɜɿɞɧɨɫɧɨɸ
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɸɦɚɫɤɭɥɿɧɧɢɯɬɚɮɟɦɿɧɧɢɯɪɢɫ ɛɿɥɶɲɟɩɪɢɯɢɥɶɧɿɞɨɰɶɨɝɨɬɢɩɭɩɪɨɮɟɫɿɣ
Ɇɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ ɳɨ ɰɟɣ ɮɚɤɬ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɬɢɩɭ ȾȾɈ ©ɅɸɞɢɧɚɁɧɚɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚª – ©ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬª ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɜɢɫɨɤɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɰɿɣ
ɩɪɨɮɟɫɿʀɜɨɧɚɹɜɧɨɞɨɦɿɧɭɽɫɟɪɟɞɩɪɨɮɟɫɿɣɜɤɚɡɚɧɨɝɨɬɢɩɭɬɚɛɿɥɶɲɿɫɬɸɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɲɤɿɥɨɬɨɬɨɠɧɸɽɬɶɫɹɡ
ɰɢɦ ɬɢɩɨɦ Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ ©ɮɟɦɿɧɧɿɫɬɶ-ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɶª
ɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɤɨɧɬɢɧɭɭɦɭ©ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ–ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹɫɢɥɚªɁɰɿɽʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɛɚɱɢɦɨɳɨɬɢɩɨɜɿ©ɱɨɥɨɜɿɱɿª
ɩɪɨɮɟɫɿʀɜɿɞɧɨɫɧɨɩɪɨɮɟɫɿʀɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɹɤɜɢɪɚɠɟɧɨɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɩɪɨɮɟɫɿʀɜɿɞɧɨɫɧɨʉɟɧɞɟɪɧɨ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨʀ Ɍɨɛɬɨ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɹɜɭ ɫɢɥɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ  ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ ɧɿɠ ɜ ɿɧɲɢɯ ©ɱɨɥɨɜɿɱɢɯª ɩɪɨɮɟɫɿɹɯ ɐɢɦ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɭ ɞɿɜɱɚɬ ɮɟɦɿɧɧɿɫɬɶ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɤɥɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɿɧɲɢɯ  ɧɿɹɤ ɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɪɢɫɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨʀɩɪɚɰɿɡɚɩɪɨɮɟɫɿɽɸɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ
ȼɢɫɧɨɜɤɢ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɜɩɥɢɜ ɫɬɚɬɿ ɬɚ ʉɟɧɞɟɪɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɱɧɿɜ ɜɢɩɭɫɤɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢɦɨɠɟɦɨɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɬɚɤɿɜɢɫɧɨɜɤɢ
- ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɭɱɧɿɜ ɜɢɩɭɫɤɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɲɤɨɥɢ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɡ
ʀɯɧɶɨɸ ɫɬɚɬɬɸ ɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ʀɯɧɿɦ ʉɟɧɞɟɪɨɦ Ɇɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɦɨ ɰɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɚɤ ɳɨ ɜɿɧ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ ɹɤɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɽ ©ɠɿɧɨɱɢɦɢª ɚ ɹɤɿ – ©ɱɨɥɨɜɿɱɢɦɢª
ɋɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ʉɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ ɽ ɭɬɪɭɞɧɟɧɢɦ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ʉɟɧɞɟɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɬɚ
ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɡɜɢɪɚɡɧɢɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢɛɚɪ¶ɽɪɚɦɢ
- Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ʉɟɧɞɟɪɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɜ ɝɪɭɩɿ
ɞɿɜɱɚɬ ʉɟɧɞɟɪ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɇɚɹɜɧɿ ɭ ɞɿɜɱɚɬ ɭɩɨɞɨɛɚɧɧɹ ɚɛɨ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ
ɬɢɩɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ʀɯɧɶɨɸ ɫɬɚɬɟɜɨɸ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭ ɝɪɭɩɿ ɯɥɨɩɰɿɜ
ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɨɤɨɪɟɥɸɽɡɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɿɧɬɟɪɟɫɨɦɞɨɬɢɩɭɩɪɨɮɟɫɿɣ©Ʌɸɞɢɧɚ-Ɂɧɚɤɨɜɚɫɢɫɬɟɦɚª
- ɇɟɝɚɬɢɜɧɚɤɨɪɟɥɹɰɿɹɦɚɫɤɭɥɿɧɧɨɫɬɿɡɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɿɧɬɟɪɟɫɨɦɞɨɬɢɩɭɩɪɨɮɟɫɿɣ©Ʌɸɞɢɧɚ-Ɂɧɚɤɨɜɚ
ɫɢɫɬɟɦɚª ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸ ɜ ɰɿɣ ɝɪɭɩɿ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ ɹɤɚ ɽ ʉɟɧɞɟɪɧɨ
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɸɚɜɞɿɚɩɚɡɨɧɿɪɢɫ©ɦɚɫɤɭɥɿɧɧɿɫɬɶ–ʉɟɧɞɟɪɧɚɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɫɬɶªɬɹɠɿɽɞɨɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɿ
- ©Ɍɢɫɤª ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ
ɮɨɪɦɭɽ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɹɤɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɿɧɲɨʀ ɫɬɚɬɿ Ɇɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽɦɨ ɳɨ ɰɿ ɛɚɪ¶ɽɪɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɨɥɚɸɬɶɫɹ ɜ ɯɨɞɿ
ʉɟɧɞɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ Ɂ ɰɿɽʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɲɤɿɥɽɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ–ɪɟɮɥɟɤɫɿɹɜɥɚɫɧɢɯʉɟɧɞɟɪɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɳɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɢɫ ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɜɢɛɿɪɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɥɚɫɧɿʉɟɧɞɟɪɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɌɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɟɫɭɱɚɫɧɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣɩɚɪɚɞɢɝɦɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ>@
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Bezverkhy, O.S. Relationship between high school students' sex and gender and their professional interests.
High school students' professional interests, which are related to their sex and gender, have a decisive influence on their choice of
profession. The article presents the results of a correlation study of the relationship between high school students' sex and gender
and their professional interests. The instruments used included Bem Sex Role Inventory (BSRI) and E.Klimov DifferentialDiagnostic Questionnaire (DDQ) (the latter identifies the respondents' professional interests according to five occupational
groups).
It has been found that individuals' sex has a determining impact on their professional interests, whereas their gender has
a minimal and sex-mediated effect. The author suggests that high school students' sex influences their professional interests
through social stereotypes about male and female professions. There is no autonomous gender impact, since high school students'
perception of their own gender features is inadequate and they lack professional experience.
The results of the study can be used to increase the effectiveness of high school students' vocational guidance. The
revealed decisive influence of high school students' sex on their professional interests shows that high school students are
strongly influenced by sex stereotypes. Although the modern system of general education widely uses the information of students
about professions and existing social stereotypes to improve the situation, these methods are considered ineffective. According to
the results of the study, special thematic training to raise high school students' awareness of their own gender features looks much
more promising.
Keywords: sex, gender, professional interest, social stereotypes, high school students, femininity, masculinity,
androgyny.
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УДК 37.015.3
Клибанівська Т.М.
ВПЛИВ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ
Клибанівська Т.М. Вплив стилю педагогічної взаємодії на психічний стан студентів. У статті
проаналізовано педагогічну взаємодію в системі «викладач-студент» та її вплив на особистість студента. Зазначено, що
психічні стани суттєво впливають на педагогічну діяльність, оскільки детермінують емоційне самопочуття і викладачів,
і студентів та створюють фон, від якого залежить продуктивність перебігу пізнавальних психічних процесів. З’ясовано
поняття стилю взаємодії викладача зі студентами та охарактеризовано їхні групи. Визначено, що викладачі з різними
стилями педагогічної діяльності створюють різну емоційну атмосферу на іспиті та інших контрольних заходах.
Ключові слова: викладач, студент, стиль, педагогічна взаємодія, спілкування, психічні стани.
Клебановская Т.Н. Влияние стиля педагогического взаимодействия на психическое состояние студентов.
В статье проанализировано педагогическое взаимодействие в системе «преподаватель-студент» и его влияние на
личность студента. Отмечено, что психические состояния оказывают значительное влияние на педагогическую
деятельность, поскольку детерминируют эмоциональное самочувствие и преподавателей, и студентов, создавая фон, от
которого зависит развитие познавательных психических процессов. Выяснено понятие стиля взаимодействия
преподавателя со студентами и охарактеризованы их группы. Определено, что преподаватели с различными стилями
педагогической деятельности создают различную эмоциональную атмосферу на экзамене и других контрольных
мероприятиях.
Ключевые слова: преподаватель, студент, стиль, педагогическое взаимодействие, общение, психические
состояния.

Постановка проблеми. Соціально-економічні перетворення, що здійснюються в Україні,
обумовили значні зміни в системі освіти, які передбачають нові вимоги до освітянських кадрів,
переорієнтацію навчання на ідеологію гуманізації. Оскільки процес навчання відбувається головним чином
у формі спілкування, то основний напрям досягнення поставленої мети освіти безпосередньо пов’язується з
розвитком теорії та практики педагогічного спілкування.
Крім того, різні ситуації навчально-виховного процесу позначаються на психічних станах
викладачів та студентів, і ця залежність взаємна. Емоційне самопочуття викладачів та студентів суттєво
впливає на перебіг навчальної діяльності, її динаміку та результативність.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню педагогічної взаємодії в системі
«викладач-студент» і її впливу на особистість студента присвячена велика кількість наукових публікацій
(Б. Ананьєв, Б. Богоявленська, С. Гапонова, Є. Ільїн, І. Котова, О. Кокун, С. Максименко, А. Петровський,
Л. Подоляк, Є. Шиянов, В. Юрченко). Ця взаємодія розглядається як одна із основних психологічних
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