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ПЕРЕДМОВА  

Розроблена організаторами конференції концепція функціонального 

аналізу сучасної культури в інформаційному, віртуальному просторі з 

урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки 

філософії, етики та естетики, теології, мистецтвознавства, культурології, 

психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права 

привернула увагу багатьох дослідників у вищезазначених галузях. 

За увесь період проведення міжнародних науково-практичних 

конференцій із заявленої проблематики ми мали честь ознайомитися з 

працями близько 3800 науковців. Було видано 46 збірників наукових праць за 

матеріалами конференції. 

Не можна не відмітити ще одну позитивну тенденцію, – за увесь період 

роботи конференції утворилася активна група науковців, що із року в рік 

приймають участь у наших наукових заходах, і нам, як організаторам, дуже 

приємно, що деякі з них стали нашим партнерами, друзями, а, отже, ми 

можемо фіксувати їх наукове зростання: нові дослідження, публікації, 

захист кандидатських і докторських дисертацій. І нам, безперечно, дуже 

приємно відчувати свою причетність до ваших успіхів! 

Ми звертаємося зі словами щирої подяки до усіх, хто відгукнувся на ідею 

проведення конференції у цей непростий час, хто підтримав її надісланими 

матеріалами, готовністю до співпраці. Дякуємо вам за допомогу, слушні 

поради, широкий відгук, інтерес до заявленої проблематики! Сподіваємося, 

що даний досвід матиме продовження іще багато років. 

Шановні колеги! Ми звертаємо вашу увагу на те, що робота нашої 

конференції відбувається на демократичних засадах, а отже кожний 

науковець має право висловити свою позицію з різноманітних питань, іноді 

досить гострих і дискусійних. І цю позицію не завжди може поділяти 

редакційна колегія. 

Організатори конференції готові до розширення співробітництва з 

українськими та зарубіжними партнерами і запрошують керівників вищих 

навчальних закладів та їх структурних підрозділів, кафедр, факультетів для 

спільного продовження розпочатої роботи. 
 
 
 

Головний редактор, 
голова ГО «Соборність»            М.А. Журба 
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ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЯ І КУЛЬТУРА 

Berezinska O.V., 
graduate student of art history and humanities disciplines  

of the International Humanitarian University,  
Ukraine, Odessa 

ETHICAL IMPERATIVE OF PROTECTING  

CULTURAL DIVERSITY 

Development of dialogue between cultures becomes one of the major tasks of 

our time. Authentic, equal intercultural dialogue softens the negative aspects of 

globalization and lays the foundation for lasting peace. It helps to overcome barrier 

between people. Ethno phobia and xenophobia, permanent inter-ethnic, inter-

religious conflicts require the formation of a new culture of relations. Such 

relationships must be built on respect, on tolerant attitude to foreign culture. 

Tolerance towards people of other nationalities involves understanding, 

convergence and awareness of belonging to a common culture. 

Any modern ethnic or national culture is the product of a long history of 

intercultural contacts. The idea of dialogue appeared in the far past. The ancient 

Indian culture texts are filled with the idea of the unity of cultures and peoples, 

macro- and microcosm. They contain a lot of thoughts about the person. His life 

largely depends on the quality of his relationship with the environment, from the 

consciousness of beauty forces, understanding a reflection of the universe in our 

existence.  

Dialogue as a form of interpersonal communication has existed since very 

ancient times. The German philosophers Immanuel Kant, Fichte, Schelling 

addressed the problem of dialogical relations about 200 years ago. Feuerbach was a 

harbinger of the study dialogue beginning of XX century. He developed the idea of 

Fichte about another culture and interdependence «I» and «other». I. Herder 

considered the interaction of cultures as a way of preserving cultural diversity. The 

cultural isolation leads to a death of culture. I. Herder believed that the changes 

should not affect the «core» of culture.  

Modern culture is beginning to shift to a new type of human being in the 

culture. Culture moves to the epicenter of human existence in all spheres of life in 

the XXI century. There are many modern studies of the interaction of cultures in the 

social and cultural space. The work of the British political philosopher and 

sociologist of Polish origin Zygmunt Bauman is interesting in this regard. French 
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philosophy, sociology and cultural studies know Jean Baudrillard, who explores the 

interaction of cultures.  Spanish sociologist Manuel Castells is a well-known 

researcher of socio-cultural space of the city [1].  

Scientists are divided into two groups in the study of the interaction of cultures. 

The first group argues that the story carried in the change of cultures, each of which 

lives its own, self-contained and isolated life (concepts N Danilevsky, E. Meyer, 

Arnold Toynbee, E. Troeltsch, L. Frobenius, and O. Spengler et al.). The second 

group supports the idea of a single line of human development, the creation of 

human culture (concept of J. Herder, V. Solovyov, Voltaire, Kant, G. Lessing, 

Montesquieu, Karl Jaspers, and others) [3]. 

The object of our research is the Odessa region as a multidimensional 

phenomenon. Consideration of his as a socio-cultural education is an imperative, 

which is based on the principles of dialogue. It is based on the principle of dialogue – 

between communities, institutions, between the past and the present, the present and 

the future. The dialogue participants are co-authors of a single process – the 

formation of a regional model of society as a socio-cultural community. The subject 

of our study is the interaction of cultures in the socio-cultural space of the Odessa 

region. It is an environment of innovation activity due to the high level of social and 

cultural dynamics and mobility. That is the direction of the correct vector of 

development of region. It is necessary to make it a harmonious cultural 

environment, comfortable for life and for productive cross-cultural interactions. We 

will present the Odessa region as a model of the relationship and interaction 

between cultures. 

Settlers from Greece came to the Odessa region in the VI century BC. The 

Greeks have left a significant mark on the history and architecture of our region. 

They founded town of Tyre and Nikon on the banks of the Dniester estuary. The 

Romans conquered the northwestern Black Sea region in the I-III centuries. Gothic 

tribes came from the northwest in the III century [2]. The Huns have replaced them 

in the IV century.  

Complex inter-ethnic interactions occur on the territory of Odessa region as a 

result of these historical interactions. Different ethnic groups are formed by the 

intersection of the enclave cells with multi-ethnic population. Odessa region became 

a zone of difficult ethnic interactions. What was happened as a result of these 

events? There is a process of convergence of diverse social and cultural groups and 

their transformation into a single territorial unit with a common national identity. 

There is a partial assimilation. Ethnic group endows its culture in favor of the 

cultural environment only partially, giving up any one of the areas of his life. For 

example, representatives of the relevant ethnic group are guided by the norms and 

requirements of a foreign environment for the work. But they stick to follow the 
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rules for its traditional ethnic culture at home, in a familiar environment. This 

communication is accompanied by the adoption of a second language and the 

established norms of behavior, but does not affect the foundations of another culture 

and way of life. 

Odessa is a shining example of the colorful diversity of the nations and the 

cultures, the intercultural dialogue of the model of a new type. More than a hundred 

nationalities is living on its territory. Each nation has left its distinctive mark in the 

historical appearance of the city. We see the result of interweaving the diverse 

cultures, traditions and lifestyles. We can see the outward appearance of Odessa. 

We hear the special «language» in Odessa. We feel a special mentality and the 

characteristic humor. «Odessa ethnos» is a kaleidoscope of nationalities. Unified 

state policy in the sphere of culture and art is realized in the Odessa area for the 

purpose of cultural development. It is aimed at preserving the cultural potential of 

the region. It is aimed at the revival and development of Ukrainian national culture 

and language, cultural traditions of the region. It creates favorable conditions for the 

development of ethnic, linguistic and cultural identity of the people living in the 

area. It helps educate youth.  

The synthesis of cultures will be possible in the world, because each of them 

performs the same function, serves for same purposes and develops according to the 

same laws. National cultures are independent, autonomous and equivalent in their 

essence. They are coordinated with the specifics of the process of globalization. The 

main goal, which is to be implemented in such a way, is a consistent and non-

violent familiarity with each other, with the best examples of mass culture.  It is the 

main task on the way. In our view, it is very important to recognition of the kinship 

and an identity. It is important to be able to see and feel the hidden, unseen, that 

which is hidden from the eyes, but always defines the sought identity. 

Our conclusion is simple. The defense of cultural diversity is an ethical 

imperative. Culture is inseparable from respect for human dignity, tolerance for the 

conduct of intercultural dialogue of the new type. 

Literature 

1. Kastel's M. (1998) Informacionnaja jepoha: jekonomika, obshhestvo i kul'tura [The 

Information Age: Economy, Society and Culture] Oxford: Blackwell Publishers [in England]. 

2. Nikitin V. (2010). Ot dialoga konfessij k dialogu kul'turj [From a dialogue 

confessions to the dialogue of cultures]. Paris: Izdatel'stvo «Russkaja mysl'» [in France]. 

3. Jacenko E. (1999). Vostok i zapad: vzaimodejstvie kul'tur [The East and the West: 

the interaction of cultures]. Minsk. Sbornik nauchnyh statej «Nacional'nye kul'tury v 

mezhkul'turnoj kommunikacii» – chast' 2, 494. Kul'tura v sovremennom mire: opyt, 

problemy, reshenija [in Belorussia]. 
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Гончаров Г.М., 
доцент, к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних наук  

Харківської державної академії фізичної культури,  
Україна, м. Харків 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ОСНОВА ЗАКОННІСТІ 

ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ 

Вибори президента це завжди велике випробовування, як для виборців з 

їх сподіваннями на краще майбутнє де в країни закон буде понад усе, так і 

самого кандидата в президенти, який  зайнявши великий пост голови держави 

не впав би в спокусу усіх людських гріхів. Апелюючи до збережених смислів і 

цінностей, випрацюваних Античністю і Новим часом, на яких ґрунтована 

європейська цивілізація і серед яких законність і справедливість посідають 

чільне місце, ведеться сучасний інтеркультурний дискурс побудови правової 

держави і громадянського суспільства. 

Уважно перечитуючи славнозвісного Платона помічаємо, що проблеми 

політики, моралі і законності, практично все життя турбували філософа. Свій 

знаменитий діалог «Держава» він писав з перервами приблизно двадцять 

років, то відкладаючи його, то знову повертаючись до означених проблем [1, 

c.89-454]. Дійові особи цього діалогу намагаються дати правильне визначення 

законності. Основна позиція Сократа (тобто самого Платона) – краще жити 

справедливо, ніж несправедливо – рефреном звучить через увесь твір. 

Закінчується твір діалогом-закликом: зберігати справедливість [1, c.454]. 

Займаючись пошуками визначення законності, Платон демонструє позиції і 

точки зору. Так, софіст Фрасимах, дискутуючи з Сократом, вважає, що закони 

встановлюються за «правом сильнішого», тобто правителів, а тому вони і є 

справедливими. На ці слова Сократ робить закид Фрасимахові: а що коли 

правитель видасть закон не вигідний йому самому, і чи можна після цього 

вважати його справедливим правителем? Значить, продовжує Сократ, якщо 

прийняти визначення законності, дане Фрасимахом, то сильний правитель, 

який видав хоча б один невигідний для нього закон, вже не може вважатись 

справедливим правителем і всі видані ним закони не можна вважати 

законами. Далі слідує висновок, що людину треба готувати на роль правителя 

(а не кухарі чи кухарки мають керувати державою) і що справедливі закони, 

створені правителем, повинні приносити більше користі, ніж сам 

справедливий правитель як такий. Як бачимо, уже в підґрунті Західної 

цивілізації лежить установка не на «доброго царя» чи «ось приїде пан, він нас 

і розсудить», а на справедливі закони, які вищі правителів.  

Далі (друга книга) йде виклад аргументів вустами братів Платона 

Главкона і Адиманта. Тому не людина, навіть добропорядна і чесна, а закон 
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повинен стояти на першому місці, щоб карати тих, хто чинить незаконно, бо 

людьми керує страх перед покаранням, а не страх порушити моральні норми. 

Ідея правління законів, а не людей, сформована античною політико-

філософською думкою, генеалогічно випливала з їх релігійно-міфологічного 

праворозуміння. Процес народження права як специфічного регулятора 

людських відносин у ситуаціях, коли вони виходять за рамки обмеженого 

кола осіб і виникає потреба в їх впорядкованості і передбачуваності, і є тією 

природною потребою в правовому регулюванні. Право виникає як сила здатна 

впорядкувати людські відносини через деперсоніфіковані і всезагальні правові 

норми шляхом виключення з них індивідуального свавілля. Право не 

випадково зароджується як уявлення про якусь надлюдську божественну 

волю, що привносить в людські стосунки законний порядок. Поняття закону 

органічно входило в поняття полісу, а поліс і був тим впорядкованим 

відповідним чином спілкуванням. Відомий часто цитований вислів Геракліта, 

який закликав воювати за закони як за мури своїх міст [2, c.359]. Слово 

«номос», «закон», означало і традицію, і звичай, і встановлений порядок. 

Геракліт вважав, що прояв всезагального космічного закону – логосу, який дає 

міру усьому сущому, вимагає дотримання цієї міри –закону, так як навіть 

сонце не може перейти своєї міри. Отже, логос – це не людський закон, а 

космічний, і всі людські закони живляться єдиним божественним законом. 

Поліс так само облаштований за законом, але натовп не здатен пізнати 

загальний закон – логос, тому виникає потреба у мудрих правителях, 

посередниках між логосом і людьми, потреба у правлінні мудреців-філософів 

(це вже ідея Платона). Тільки мудреці-філософи здатні транслювати вимоги 

логосу, самим мудрецям людські закони не потрібні, оскільки їх розум 

зливається з розумом космічним (це знову Геракліт) [3, c.502-506]. Період 

розквіту афінської демократії – це вже досить розвинута форма правління. 

Варто згадати Платона з його трьома формами державного устрою – монархія, 

аристократія і демократія, кожна з яких, у свою чергу, ділиться на дві форми. 

Монархія є владою однієї персони і може бути законною (цар) і 

насильницькою (тиран). Аристократія є влада не багатьох і може бути 

пануванням кращих (аристократія) чи гірших (олігархія). Демократія може 

бути законною чи беззаконною, демагогічною. Ці ідеї свого вчителя 

продовжив Аристотель. Узагальнивши 158 відомих на той час форм 

державного устрою, він поділив форми держави на правильні і неправильні, 

віднісши до неправильних демократію в силу того, що вона здатна 

переростати в охлократію потім появи деспотизму і беззаконня в управлінні 

політичним і суспільним життям, бо після себе охлократія залишає тиранію. 

Давньогрецький історик Полібій змалював прояви подібних форм правління в 

Греції, Римі, Македонії, Малій Азії. Ці форми супроводжувались свавіллям, 

мародерством, безправ’ям, нехтуванням честі і гідності громадян [4]. Можна 

було звести на престол чи скинути з нього за допомогою змови чи бунту. 
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Основними рисами охлократії є демагогія, авантюризм і популізм, зміна 

політичного курсу, імпульсивність і спонтанність дій. Охлократія здатна  

надзвичайно спрощувати складні суспільні проблеми, буває провокативною, 

скандальною. Її електоратом чи соціальною базою виступають люмпенізовані 

і маргінальні прошарки суспільства. Досить влучною є характеристика 

охлократії дана Г.Лебоном: такий політичний і суспільний діяч має брак уяви, 

його характерними рисами є політичний кретинізм, жадоба благ і 

авантюрність проектів [5]. Охлократія нежиттєздатна і недовговічна, 

з’являється, як правило, в кризові періоди, символізуючи особливий стан 

політичної влади – її недієздатність контролювати ситуацію. Охлократія 

провокується владою нездатною до конструктивної політики долання 

економічних і політичних криз. Безвідповідальна влада провокує бажання мас 

самим братися до справи. Народ починає ігнорувати владу і її вимоги, 

звертається до самосуду чи кримінальних авторитетів. Приклад 

«ворошиловського стрілка» у блискучому виконанні Михайла Ульянова в 

однойменному фільмі спонукає «пересічного громадянина» слідувати йому в 

буденному житті, бо корумпованій аморальній владі до людини-громадянина 

немає ніякого діла. Між ними можлива прірва, розкол. В правовій діяльності 

цей розкол виразився у відокремленні роботи судді: по-перше, від тлумачів 

права як чистих теоретиків, по-друге, від експертної діяльності адвокатів, 

втіленій в принципі використання можливостей, обґрунтованих правовими 

нормами в інтересах клієнта де багатий і владний завжди «правий». 

Подібним чином відбувалося формування «юридичного світогляду», 

ґенеза якого добре представлена у соціальній філософії Нового часу у ХVІІ 

столітті юридичний світогляд практично повністю панував у соціальній 

філософії, він став її «класичною» формою. У ХVІІІ столітті юридичний 

світогляд диференціювався у взаємодії різноспрямованих тенденцій, 

головними з яких стали «моралізаторська» (Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Сміт). 

Філософія І. Канта – вища форма розвитку цієї лінії, її досягнень.  

Це – завершення класичної форми юридичного світогляду, а також синтез її 

основних тенденцій. При регулятивному і при конструктивному застосуванні 

трансцендування практичного розуму здійснюється як розвиток і 

удосконалення індивіда і суспільства [6]. Кантівський проект світового 

громадянського порядку з політичною конституцією для світової спільноти  

актуальний і сьогодні особливо жваво обговорюється сучасними авторами 

критичної теорії суспільства, особливо у тому, що стосується юридичних 

ілюзій. Тільки у демократичному суспільстві виникає проблема легітимації 

права. Проблема взаємозв’язку моралі і права завжди присутня у філософії 

права. Мораль входить в право через демократичні законодавчі процедури. 

Гарантувати справедливість, моральність закону може лише реалізація ідеї 

самозаконодавчості громадян. Це проблема принципу народного 

суверенітету, який є основним принципом легітимації правової системи в 
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цілому. Але це - ідея прямої демократії. А від демократії до охлократії один 

крок, а це спонтанно породжена ситуація появи маленьких і великих вождів, 

які претендують на роль спасителів і оракулів. Щоб відволікти натовп від 

розв’язання насущних проблем, варто знайти або створити образ ворога і туди 

спрямувати «ярость благородную», перекривши інші джерела інформації. Для 

роздмухування охлократичної істерії використовуються історичні факти для 

спотворення історичної пам’яті, практика нацьковування одних регіонів 

країни на інші, вибудування ієрархії більшовартісних і меншовартісних 

народів, поділів на країни першого, другого, третього світів. 

До механізмів функціонування охлократії задіюються сучасні засоби 

масової інформації, телевізійні канали з їх практично безмежними 

можливостями. Вони «на замовлення» здатні дестабілізувати ситуацію в 

країні у будь-який час. Демократичні: свобода слова, свобода друку в країні 

без демократичних традицій звелись до того, що стали доступні тільки  

власниками каналів. Як результат ЗМІ перетворились в інструмент з реалізації 

вузько групових цілей, озвучення такої позиції, яка вигідна власнику каналу. 

Так і котяться брудні хвилі охлократії збурені тими ідеологіями і партіями,  

що сіють розбрат, ділять країну. Усі хочуть бути вождями у цій охлократичній 

вакханалії, впроваджуючи позасудові переслідування за якимись 

національними, конфесійними, расовими і т. д. ознаками. Що таке влада 

натовпу і чим вона закінчується написано багато, варто іноді звертатись до 

читання здавалося б відомих першоджерел, ну хоча б Античних авторів чи 

сучасного Еліаса Каннеті «Маса і влада». На іншому боці громадянського 

суспільства знаходиться правова держава, яка за свідченнями теоретиків 

глобалізації і кризового суспільства переживає кризу. Держава перебирає на 

себе регулювання мало не всіх сфер життєдіяльності суспільства, що 

призводить до юридифікації та бюрократизації життя. Утворюється надлишок 

права – один із проявів кризи управління. Цікаво, що один з параграфів книги 

Клауса фон Байме, «Політичні теорії сучасності. Вступ» озаглавлено: «Нова 

іронія держави: сильне суспільство посилює втомлену державу» [8, c.328]. В 

той же час Ю. Габермас робить закид стосовно бажання концепції 

справедливості  «здобути світоглядний нейтралітет» пропонує подумати над 

тим: «Чи здатне суспільство, влаштоване за принципом справедливості, 

стабілізуватися самостійно, чи може воно, покладаючись на власні сили, 

забезпечити необхідні для його функціонування мотиви, у правильний спосіб 

здійснивши політичну соціалізацію своїх громадян» [9, c.95]. Мислення 

Ю.Габермаса спрямоване на процеси забезпечення дієздатності 

демократичної правової держави і вважає, що вони залежать від динаміки 

громадянського суспільства і політичної публічності. [9, c.80-81].  Одним з 

суттєвих чинників, який визначає конфігурацію сучасної держави і права є 

глобалізація світових зв’язків, це – об’єктивний процес. Зупинити його – 

нереальне завдання і неефективне за економічною доцільністю. 
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Поділяючи подібні позиції, зробимо висновок. Так, як наш процес 

державотворення і правотворчості, розбудови громадянського суспільства 

відбуваються в контексті глобалізації, зростання ризиків і небезпек, то і треба 

використовувати герменевтику сучасної демократії і подвійну герменевтику, у 

якій поєднуються національне і глобалізаційне. Для цього варто збільшувати 

коефіцієнт обізнаності суспільства з даних проблем, вводячи в інтелектуальне 

поле корпус текстів тих авторів, які узагальнюють аналогічний досвід. Це 

забезпечить реалізацію вимог якісного боку політичних практик, які значною 

мірою живляться теоріями і обумовлюються способом політичного мислення, 

його евристичним потенціалом, глобалізованою культурою ХХІ століття. 
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Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва  
Львівської національної академії мистецтв, 

Україна, м. Косів 

АРХЕТИП СЛОВА У СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

ЯК ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИ 

Криза ідентичності, спричинена імперською доктриною глобалізму, стала 

викликом національно-культурній єдності багатьох країн. Цей 

денаціоналізуючий наступ на культуру є особливо загрозливим для нашої 

держави, оскільки спрямований безпосередньо на знищення неповторного 

духовно-культурного «Я» української нації. У сучасних соціокультурних 
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реаліях дедалі актуальнішою стає філософсько-культурологічна концепція 

нації як історичної особи, розроблена на початку 2000-х рр. Сергієм 

Кримським у контексті дослідження ним специфічних для української 

культури архетипів, які свідчать не лише про зовнішню спільність нації в 

межах держави, а передусім про духовний внутрішній зв’язок нації як 

спільноти осіб, без якого національне життя і розвиток неможливі. 

У системі базових архетипів української культури, запропонованій 

філософом, ключовим виявляється архетип Слова, який дає можливість 

осягнути духовний зміст нашої культури та її специфіку. 

В інтерпретації Кримського визначальною цінністю української нації 

виступає особа, яка є вільною і у своїх діях, і у своїх думках. Внутрішню і 

соціальну свободу особи обумовлює архетип Слова, який набуває особливої 

цінності та специфічного значення з появою на українських землях 

християнства. Йдеться про докорінне усвідомлення місії Христа як Логоса-

Слова в українському менталітеті та засвоєння глибинної суті християнського 

вчення національною культурою, тобто розуміння явлення людям Христа не 

як інкарнації Слова, а як процесу (шляху) духовного звільнення людської 

особи (вже за життя) через засвоєння нею «онтологічної премудрості» 

(правди-істини) [2, с.201]. В Євангелії Ісус промовляє, визначаючи свою 

сутність як особи: «Я – дорога, і правда, і життя» (Ів. 14:6) і свою місію як 

особи: «Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми учнями будете, і 

пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить!» (Ів. 8:31, 32). 

Наголошуючи на християнському змісті архетипу Слова в українській 

культурі, Кримський вбачає його започаткування в так званій «алфавітній 

молитві» одного із засновників слов’янської писемності Кирила (Костянтина 

Солунського), що «проголошувала слово даром Святого Духа та явлення 

Божої Премудрості, витвором ―алфавіту світу‖» [2, с.201]. 

Цьому твору церковнослов’янської літератури особливу увагу приділив 

Іван Франко, присвятивши його детальному розбору статтю «Костянтинова 

азбучна молитва» (1913). У процесі реконструкції віршованої форми азбучної 

молитви він виявляє два рядки з ненормованою цезурою (5+5), які є взірцем 

розміру українських колядок. Франко висуває припущення, що Костянтин 

«своїм віщим духом» відгадав «вдачу та духа» нашого народу [5, с.556]. 

Сучасні дослідники українських колядок стверджують, що 

ідентифікаційною структурною ознакою українського колядкового тексту на 

ритмічному рівні виступає віршований розмір 5+5. Ритміка ж у сакральних 

творах, що виконують магічні функції, відіграє винятково важливу роль, 

оскільки виступає вирішальним структуротворчим і сугестивним засобом [3, 

с.287]. На сьогодні існує багато досліджень у різних галузях науки – від 

філології і філософії до біології і фізики – щодо спорідненості зв’язку між 

ритмами життя і ритмами мистецтва, з огляду на які можемо сказати, що ритм 

є кардинальною ознакою життя і творчості в їх протиставленні смерті і хаосу. 
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Олександр Потебня розглядає українські колядки як унікальний жанр 

фольклору, заснований на вірі в таємничу силу слова, в те, що слово є 

сутністю, слово – діло; що вимовляння правдивого слова якщо і не є ще 

здійсненням, то прямо веде до нього [4, с.350]. 

Як бачимо, є вагомі підстави розпочинати від азбучної молитви відлік 

семантично-образної концептуалізації слова в українській культурі як 

творчого, дієвого аспекту мови, наділеного здатністю змінювати внутрішню 

особову реальність і реальність світу зовнішнього. Молитва Костянтина і за 

формою, і за змістом відповідає архаїчним внутрішнім ритмам українського 

буття, адже українська колядка є жанром язичницької календарно-обрядової 

пісні зимового циклу, що органічно поєдналась із християнським каноном 

Різдвяного свята. 

Найпотужніше виявлення архетипу Слова як української мовної 

свідомості Кримський вбачає у філософії мови Потебні (який здійснив 

науковий аналіз феномену Слова) і творчості Шевченка (який художньо 

втілив всі можливості архетипу Слова) [2, с.202]. Найширший діапазон 

функціонування архетипу Слова Шевченко виявив у поемі «Неофіти» у 

своєрідній «мовній молитві», як її називає Кримський: «Пошли мені святеє 

слово, / Святої правди голос новий! / І слово розумом святим / І оживи, і 

просвіти!» [6, с.246-247]. 

В одному з останніх своїх діалогів-інтерв’ю, вкотре повертаючись до 

цитування улюбленого шевченківського тексту, Кримський зазначив 

активний, творчий характер мови як національно визначеного фактора у 

формуванні міжособового діалогу на онтологічному й трансцендентному 

рівнях культури, думки і дії, так переконливо переданий генієм Шевченка. 

Філософ говорить: «Мова – не лише спосіб спілкування, це, насамперед, 

форма культури, якою ми живемо, це спосіб мислення. А значить – і спосіб 

діяння» [1]. 

В історично-культурному проміжку між «алфавітною молитвою» Кирила 

і «мовною молитвою» Шевченка філософ виділяє два ключові для української 

культури аспекти архетипу Слова, внутрішньо пов’язані між собою. Завдяки 

їм Слово розуміється як оселя, яку маємо обороняти, і водночас як зброя, 

якою маємо обороняти. Йдеться про освячення слова, по-перше, як духовної 

батьківщини [1], по-друге, як «меча духовного» [2, с.201]. 

Цей другий аспект з’являється у XVII столітті у книзі Лазаря Барановича 

«Меч духовний» через порівняння слова з козацькою шаблею і проходить 

крізь історію української писемності аж до Лесі Українки. Розвиваючи цю 

думку Кримського, можемо сказати, що таке розуміння слова, пропущене 

Шевченком крізь глибинну творчу рецепцію біблійних текстів – «Я на 

сторожі коло їх поставлю слово» (Подражаніє 11 Псалму) [6, с.281], в якийсь 

магічний спосіб проявляється як назва-оберіг у найменуванні найкращих 

вітчизняних інституцій, пов’язаних із поширенням друкованого слова в 
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Україні: у назві академічного літературознавчого журналу «Слово і час», що в 

абревіатурному скороченні дає слово «СіЧ»; у назві гуманітарного 

видавництва «Дух і Літера», яке головне завдання своєї діяльності вбачає у 

становленні ідентичності та громадянського суспільства; у назві видавництва 

дитячої літератури «А-ба-ба-га-ла-ма-га», засновник якого видатний дитячий 

письменник Іван Малкович створив «охоронну абетку», чи «абетку-оберіг», 

що починається з Ангела, а закінчується Янголом, і вони обидва мовби 

захищають українську мову від А до Я. Як бачимо, українське сьогодення 

підтверджує слова Кримського про те, що обожнення слова спостерігається на 

всіх етапах української історії. 

Отже, архетип Слова виражає модуси особового буття української нації 

та її цілісності й духовності як історичної особи. Його персоналістичне 

тлумачення як чинника у поставанні вільної особи на рівні окремого індивіда і 

на рівні національної спільноти пояснює й загострене екзистенційне 

відчування рідної мови і ставлення до неї українців, які покоління за 

поколінням змушені стримувати смертельно загрозливий тиск лінгвоциду, що 

спричиняє денаціоналізацію як занепад духовності й культури. У світлі цієї 

концепції питання про статус української мови не є спекулятивним, як 

намагаються переконати непроукраїнські політики, його не можна 

обговорювати в термінах економічного чи політичного прагматизму. Мовне 

питання слід розглядати, як довів це Кримський, у термінах персоналістичних – 

воно є онтологічним, оскільки йдеться про буття чи небуття української нації 

як особи, про її духовну і фізичну присутність у сучасному 

мультинаціональному світі. 
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ВИБІР ПРЕДМЕТА І ОБ’ЄКТА В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 

(НА ПРИКЛАДІ ДОБИ БАРОКО) 

Предмет і об'єкт дослідження в контексті кожної доби, відповідно до 

теми, обраної для розгляду, можуть нести у собі різного ступеня напругу 

відносно одне одного. Так, доба бароко, відповідно до розвитку мистецтва, 

ставить у різні відношення поняття бароко, що має бути об'єктом як 

найбільш повна характеристика історичного періоду 17–18 століть, і 

вокальні  школи цієї доби, що визначаємо як предмет дослідження, менше за 

обсягом поняття. 

Втім, у житті, як і в мистецтві, іноді відбувається діалектична зміна 

понять. Деякі з них висуваються на перший план. При цьому зрозуміло, що 

те, що має бути «об'єктом» отримує більш широке значення і зміст, а 

предмет – це те, з чим ми намагаємося співвіднести власні дослідницькі 

зусилля. Так повинно бути і так є. 

Але виникають ситуації, коли те, що ми назвали б «предметом» і те, що 

обрали в якості «об'єкта», зростають водночас, взаємопороджують  одне 

одне.  

Без сміливих злетів фантазії окремого митця неможливо собі уявити 

мистецтво бароко, його становлення та його риси. Початок бароко як 

провідного стилю може виявитися і в творах окремих, і в творчості майстрів 

окремих, і тільки потім з окремих явищ в контексті доби  виявляються риси 

спільні, орієнтиром стає широкий план. А що стає найбільш характерним 

для бароко? Неповторність кожного твору як миті самого буття. Це вже 

потім майстри музики почнуть створювати риторичні фігури, відтворювати 

афекти, неповторні емоційні стани! Але кожен задум є неповторним. 

Отже, навіть коли ми говоримо про окремого майстра, постійно маємо 

на увазі широку перспективу становлення мистецтва, звертаючи увагу на 

подібні явища, сам характер становлення – визначаючи як ознаку творів. В 

багатьох з них знаходимо застиглі драматичні пориви, як потім у Баха, або 

Брамса. 

Вже епоха Відродження в якості моделі світу обирає сам Космос, 

олюднюючи його її. А ось бароко, яке також змогло передати велич 

світобудови, але навмисно відтворювало контрасти, зіткнення різних 

образних полюсів. Воно застигло в афектах – піднесених виняткових станах, 

сповнених драматизму. Це при всьому тому, що в бароко ми знаходимо 

піднесеність до небес, радість при згадуванні Божественного, емоційні 
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стани, що сповіщають про радість буття. Але бароко, хоча і боїться трагізму, 

але вже втілює його. Чіпляючись за мажор, воно не виключає передачу 

драматизму. В контексті 17–18 століть це не поодинокий випадок, не у 

одного композитора, коли драматизм передається завдяки мінору, – це риса 

епохи. Постійно думка митця переходить від широкої картини втілення 

образів, які розлиті в часі, якими живе людина, до окремих його рис, 

багатство граней – контрастів – це те чим манить бароко. Через один його 

образ ми сприймаємо правду про світ. 

Якщо ми, звертаючись до контексту епохи, розглядаємо сам контекст 

мистецтва як фон, ми не здобуваємо нічого. Нас постійно хвилює 

синхронізм споріднених явищ між різними видами мистецтва, що 

виникають у контексті епохи. Не випадково у Монтеверді «concіtato» – ця 

схвильованість як стиль і манера висловлювання, переростає у прикмету 

мистецтва. Афект, захоплення, несподіванка – ось завдання бароко. 

Широкий фон, коли мова йде про найважливіші прикмети епохи, стає 

для нас похідним поняттям, і самі вокальні стилі, звичайно ж, потрапляють 

під його владу. Але постійно ми відчуваємо переходи від індивідуального до 

загального, від образу або портрета одного виконавця до того, що було 

характерно для епохи. Мова йде про поняття, що породжують один одного – 

мистецтво бароко і школи бароко, а ще більше про конкретних виконавців-

майстрів, глав шкіл, які стверджували нові епохальні прикмети стилю. 

Але ось ще що дивно. З точки зору формальної логіки мистецтво бароко 

вже об'єктивно існує, але кожне покоління його заново відкриває. І 

становлення майстра відбувається разом з опануванням стилю бароко. Бо у 

бароко кожен може відкрити самого себе. 

Заїка Т.П., 
к.філос.н., ст. науковий співробітник відділу з наукової роботи  

ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти",  
Україна, м. Київ 

КОНЦЕПЦІЯ «БЛАГОГОВІННЯ ПЕРЕД ЖИТТЯМ» 

А. ШВЕЙЦЕРА В КОНТЕКСТІ ОСМИСЛЕННЯ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КРИЗИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ  

КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Наукову літературу представлено значною кількістю концепцій щодо 

причин і наслідків соціокультурної кризи Західної Європи кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Смислоформуючою в цьому контексті постає праця 

О. Шпенглера «Присмерк Європи». Вона задала головний тон у досліджені 
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кризових явищ європейської культури зазначеного періоду. З цього приводу 

Ф. Степун писав: «… [праця] О. Шпенглера не просто книга: не та 

штампована форма, в яку вчені звикли заносити своє мертве знання. <…>  

В ній все, як того вимагав величніший автор Німеччини, «особисто пережито 

та вистраждано» <…> «всі проблеми переведенні в почуття», «філософські 

терміни замінені зрозумілими словами»…» [1, с.850]. 

Серед усього багатоманіття ідей особливу цінність становлять ті 

положення, котрі, окрім діагнозів та присудів, демонструють як європейській 

культурі, подолавши етап застою у своєму розвитку, розпочати «писати» 

власну нову історію. У цьому контексті цікавою є праця відомого німецького 

гуманіста А. Швейцера «Занепад та відродження культури» (1923 р.). 

Формування концепції А. Швейцера відбувалося в річищі загальної 

критики європейської філософії другої половини ХІХ ст. Найбільш критично 

мислитель підходив до філософії позитивізму, яка, на його думку, спираючись 

на теоретичну програму Просвітництва з його вірою у всемогутність розуму, 

фактично позбавила світогляд тогочасної людини будь-яких культурно-

мистецьких орієнтирів. Не сприймав він і методологічних настанов 

сцієнтизму, які помилково орієнтували культуру виключно на розвиток її 

матеріально-технологічної складової внаслідок «недорозвитку» духовної. У 

своїй праці «Культура й етика» А. Швейцер доходить висновку, що, якщо в 

культурі розвивається лише її матеріальна складова, то така культура подібна 

«кораблю, який, втративши кермове управління, втрачає свою маневровість та 

мчить назустріч катастрофі» [2, с.98]. Тоді як «результат плавання залежить 

не від того як швидко рухається корабель, а від того, чи буде правильним його 

курс і справним його кермове управління» [2, с.98]. За А. Швейцером, 

матеріальні досягнення людства – це ще не культура. Мислитель був 

переконаний, що плекання виключно матеріального начала перетворює 

культуру на закостенілий рудимент людського розвитку. О. Шпенглер свого 

часу дав лаконічну назву для такої культури – цивілізація.  

Продовжуючи лінію О. Шпенглера, А. Швейцер вбачав причиною кризи 

культури втрату її творчого потенціалу до саморозвитку, і, як наслідок, її 

трансформацію у засіб досягнення матеріальних благ. Водночас мислитель 

намагався відійти від усталеного розуміння загрози, яку становить 

цивілізаційний розвиток культури. Він спробував з’ясувати: що означає 

цивілізація для людства? Як культура на цивілізаційному етапі впливає на 

ставлення людини до себе, до собі подібних, до живого, до буття в цілому? 

Відповіді на такі запитання й сформували програмне положення 

культурфілософії А. Швейцера – ідею «благоговіння перед життям». 

Розпочинав А. Швейцер з обґрунтування зв’язку між культурою та 

здатністю людини до творчої діяльності. Для нього культура – не автономний 

феномен, що розвивається за власними законами і лише опосередковано 
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долучається до світу людини. Він був переконаний в існуванні тісного зв’язку 

між культурою та історією людства. 

Здатність людини бути носієм культури, тобто розуміти її і діяти в ім’я неї, 

на думку А. Швейцера, залежить від того, якою мірою людина є одночасно 

мислячою та вільною істотою [2, с.40]. Оскільки таких людей небагато, то 

А. Швейцер, подібно до X. Ортега-і-Гассета та А. Тойнбі, пов’язував творчий 

розвиток культури з обраною меншістю, з «особами, наділеними 

індивідуальністю» [2, с.12]. При цьому особистість в його розумінні аж ніяк 

не відповідала канонам ніцшеанської «надлюдини». Адже, як він зазначав, 

Ф. Ніцше мріяв про народження «надлюдини», хоча слід було плекати надію 

про появу «людини людяної» з чіткою гуманістичною позицією. Мислитель 

був переконаний, що культура відродиться лише тоді, «коли все більше число 

індивідів <…> виробить нову систему поглядів, яка поступово почне 

впливати на мислення всього суспільства і, зрештою, визначить його» [2, с.74-

75].  

За А. Швейцером, причини занепаду культури завжди мають конкретно-

історичний характер. Попри це, йому все ж вдалося виокремити одну 

тенденцію, яка є спільною для всіх культур, і, з огляду на яку, кризові явища 

можуть постати в різних культурах. «Спільну тенденцію» філософ розумів як 

втрату культурою власного етичного змісту.  

Європейська культура, на думку А. Швейцера, дійшла кризового стану 

свого розвитку тому, що не мала достатньо чіткої етичної позиції. Тогочасну 

етику безпідставно було позбавлено можливостей впливати на культуру. Все, 

що вона була вправі робити – врегульовувати стосунки між членами 

суспільства. Хоча в той час нагальним стояло завдання визначити природу 

відношень між людиною та буттям, що дало б їй можливість досягнути 

духовного зв’язку зі світом.  

Розробляючи цю ідею як головну причину західноєвропейської 

соціокультурної кризи кінця ХІХ – початку ХХ ст., А. Швейцер стверджував, 

що «етичний прогрес – це істотне та безсумнівне <…> в розвитку культури» 

[2, с.53]. Розбіжність, яка інколи постає у темпах розвитку духовної (змістом 

якої є етика) та матеріальної культури, що, в першу чергу, було характерним 

для культури Західної Європи, – реальна суперечність, яка призводить до 

хаосу. Хоча, на характер розвитку культури негативно впливає не тільки 

абсолютизація суспільством матеріального начала. Зокрема, А. Швейцер 

наводить приклад з індійською та китайською культурами, в яких 

превалювання протягом тривалого часу розвитку лишень духовної сфери 

культури загальмувало матеріальний прогрес суспільства. В будь-якому 

випадку, – чи то західноєвропейська культура, чи культура східних регіонів, – 

якщо йдеться про нерівномірний розвиток складових культурного прогресу, 

то це означає появу внутрішнього дисонансу, що його переживає все людство. 



19 

 

 

За таких умов видається цілком закономірним, що А. Швейцер відстоював 

ідею гармонійного розвитку всіх складових культури. Верховенство моралі 

слід розглядати як умову гармонізації культури, узгодження її протилежних 

сторін, що веде до формування єдиного конгломерату культурних цінностей 

людства. Тому мислитель й визначив свою культурфілософську позицію як 

моралістичну, в якій етика покликана забезпечити прогрес людства, духовне 

вдосконалення індивіда.  

Критерієм розвитку культури А. Швейцер вважав досягнутий конкретним 

суспільством рівень гуманності. Відповідно до цього мислитель ставив перед 

собою завдання зі створення філософії оптимістичного світогляду, що 

дозволило б утверджувати людську особистість в несприятливих умовах. 

А головне – дозволило б відновити її творчу активність. Адже занепад 

західноєвропейської культури кінця ХІХ – початку XX ст. передусім вказував 

на втрату людиною усвідомлення творчої сутності своєї праці. Втратила 

людина також і власне відчуття «самості». На зміну йому прийшло посилене 

відчуття самотності. А коли людина втрачає усвідомлення того, що вона 

небайдужа суспільству саме як унікальна індивідуальність, тоді, на думку 

А. Швейцера, й починає руйнуватися основа культури – моральність. 

Акцентуючи на недостатності уваги до етичних питань, А. Швейцер 

вбачає істинну причину культурної кризи в нехтуванні сакрального смислу 

життя. Для нього факт життя – це початковий принцип світогляду, який, 

повною мірою розкривши свій потенціал, реалізувався в концепцію 

«благоговіння перед життям».  

«Благоговіння перед життям» – неодмінна основа етичного оновлення 

людства. Але, що за незвична сила прихована в цих трьох словах, – 

«благоговіння перед життям», – які так хвилювали мислителя? Чому вони 

виявилися рятівним рішенням для А. Швейцера у його спробі подолати 

соціокультурну кризу, що спіткала західноєвропейське суспільство наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст.? 

Зазначимо, що швейцерівська концепція «благоговіння перед життям» 

ознаменувала собою ніщо інше як «життєствердний акт», відповідно до якого 

людина перестає жити як їй доведеться, а починає віддаватися життю, з метою 

розкрити його «таємничу цінність» [3, с.29]. Змінюється не лише ставлення 

людини до власної волі до життя. А. Швейцер пише, що людина «відчуває 

потребу відноситися до будь-якої волі до життя з тим же благоговінням, що й 

до своєї власної. Вона відчуває інше життя як частину свого. Благом вважає 

зберігати життя, допомагати йому; злом – знищувати життя, пригнічувати 

його» [2, с.307]. На підтвердження цього, у своїй автобіографії, філософ 

наводить цікавий приклад з орлятком, якого він придбав у тубільця, щоб 

врятувати його від вірної загибелі. Мислитель описує ситуацію вибору, в якій 

він опинився: або дозволити птаху померти від голоду, або вбивати кожного 
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дня кілька рибин, щоб його годувати. А. Швейцер зробив вибір на користь 

другого, але, зазначив, що кожного дня усвідомлював свою відповідальність 

за «принесення одного життя в жертву іншого» [3, с.140], оскільки етика 

«благоговіння перед життям» сповідує необхідність використання будь-яких 

можливостей заради уникнення ситуації вибору: кому жити, а чиє життя має 

бути принесене в жертву. Мислитель ніколи не підтримував ідею жертовності 

одиниць заради щастя більшості. Лише в силу необхідності життя може бути 

віддане на поталу загибелі. Проте він зазначав, що на практиці досить складно 

провести межу між дійсною необхідністю та чиєюсь недолугістю, що 

виявляється в нерозумінні істинної цінності життя. Коли існує можливість 

«допомогти життю та відвернути від нього страждання і руйнування» [3, с.30], 

то, за жодних умов, не можна нею нехтувати. 

Прийти до «благоговінню перед життям» А. Швейцер закликав через 

мислення, оскільки «відмова від мислення – це проголошення духовного 

банкрутства <…> Життя є істина, що породжена мисленням» [3, с.24-25]. Але 

існує суттєве уточнення: мислення слід розуміти як атрибут життя, а не як 

умову його можливості. Життя залишається первинним, мислення його лише 

реалізує. Також важливо зазначити, що не менш сильним, ніж прагнення до 

істини, має бути й прагнення до щирості, оскільки «щирість – це фундамент 

духовного життя» [3, с.25]. На цих положеннях філософ збудував власний 

«науковий метод», який демонструє, що зв’язок людини з світом досягається 

не шляхом пізнання світу, а шляхом його переживання [4, с.376].  

Мислитель обстоював доцільність замінити популярне досі картезіанське 

твердження «Ego сogito, ergo sum» (з лат. – «Я мислю, отже я існую») [5, 

с.428] на головне гасло своєї філософії – «Ich bin Leben, das Leben will, ich bin 

Leben inmitten von Leben, das Leben will» (з нім. – «Я є життя, яке хоче жити, я 

є життя серед життя, яке хоче жити») [2, с.306]. Подібне прагнення 

А. Швейцера слід розцінювати як демонстрацію його рішучості здійснити 

перехід від панівної «філософії розуму» до необхідної для розвитку культури 

«філософії життя». Мислитель дорікав Р. Декарту за ту абстрактність, що 

приховує його «я мислю». Адже, все що слідує з цього «Еgo сogito», – це те, 

що людина залишається бранцем власної думки, незалежно від її змісту. Така 

ситуація А. Швейцера не влаштовувала, оскільки думка завжди є думкою про 

щось. Він довів, що первинною визначеністю думки виступає безпосередній 

факт волі до життя. Адже коли людина міркує про себе та своє місце у світі, 

вона стверджує себе як волю до життя. А. Швейцер був переконаний, що 

основу самоідентифікації людини має становити не факт думки, а факт 

існування (змістом якого є воля до життя). Користуючись термінологією 

Р. Декарта, прагнення А. Швейцера можна виразити так: «Я існую, отже, 

мислю» [6, с.534]. 
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А. Гусейнов підтримує ідею А. Швейцера розглядати існування як дійсний 

предмет думки, що виражене через волю до життя. Коли людина мислить у 

чистому вигляді, то знаходить у собі не думку, а волю до життя, виражену в 

думці [6, с.534]. Воля до життя у вченні А. Швейцера вимагає від людини 

сформувати ставлення до себе та навколишнього світу. Воля до життя 

спонукає людину до діяльності, змушуючи її певною мірою позиціювати себе 

у світі. Звісно, вимога до позиціювання може мати й негативні наслідки, 

зокрема, через заперечення волі до життя, як, до прикладу, в А. Шопенгауера. 

За таких умов думка не може бути реалізована, бо вона суперечить сама собі. 

Послідовне заперечення волі до життя не може закінчитися нічим іншим, 

окрім як її фактичним знищенням. А. Швейцер наголошував, що негація волі 

до життя є протиприродною та ніяк не може бути обґрунтованою в мисленні. 

Людина діє природно тільки тоді, коли вона утверджує волю до життя, тим 

самим усвідомлює свою ідентичність у всіх її проявах.  

А. Швейцер доходить висновку, що «єдино можливий вихід з хаосу – 

знову віднайти світогляд, що йде своїм корінням в культуру, і знову 

підкоритися укладеним в ньому ідеалам справжньої культури» [7, с.69], що 

відродження культури може відбутися лише внаслідок відновлення 

життєствердного світогляду (де головним прагненням буде визнана воля до 

життя), заснованого на принципі «благоговіння перед життям» [8, с.62]. 
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РЕЛІГІЙНО-КУЛЬТУРНА ПАРАДИГМА 

КОРДОЦЕНТРИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО КАТОЛИЦИЗМУ 

Символом духовного життя української нації, зокрема, її сакрального 

світу, завше було серце, оскільки, як свідчить історія українського 

християнства, релігійності українського народу завжди була притаманна 

кордоцентричність. Питання філософії серця та кордоцентричності сучасної 

української теології, зокрема її католицького напряму, не є чимось ідеальним, 

штучно витвореним, оскільки християнська релігійність українського народу 

є за своєю природою і суттю кордоцентрична, бо в світогляді українця 

основну роль – мотиваційну й рушійну – відіграють не розумово-раціональні 

сили, а світ емоцій, почуттів – релігійність серця [1, с.370-371].  

«Філософія серця», яку в українській філософсько-богословській науці 

вперше обґрунтував Григорій Сковорода, згодом знайшла свій розвиток у 

творчості Миколи Гоголя, Михайла Максимовича, Памфіла Юркевича, в 

інших дослідників, а особливо глибокими є старозавітні і католицькі 

теологічні дослідження і інтерпретації філософії серця, зокрема в 

українському католицькому богослов’ї. 

На думку Дмитра Чижевського, філософія серця – це специфічна 

українська риса, яка має свою національну особливість: у людському 

душевному житті найбільша роль, між свідомим психічним переживанням, 

відведена їх основі – серцю. Це найглибша в людині „безодня‖, як говорив 

Григорій Сковорода, яка породжує і зумовлює собою, так би мовити, 

«поверхню» нашої психіки. Оскільки серце у Г. Сковороди є коренем, суттю 

людини, то і щастя людини залежить від нього. Здорове серце – здорова 

людина. Для Сковороди-філософа, людини гармонійної, щасливої, щастя 

полягало в душевному спокої, який досягається розумінням законів природи, 

законів вічного, тобто Бога [2, с.14,42].  

В текстах як Нового, так і Старого Завітів, саме серце виступає тим 

місцем, де людина зустрічається з Богом, і ця зустріч остаточно і 

найдосконаліше здійснилася в людському серці Сина Божого, що якраз і 

складає богословську засаду католицького культу Пресвятого Серця 

Христового [3, с.21-23]. 

Крім того, якраз серце є центром свободи й любові, бо саме з нього, як 

твердить Святе Письмо, виходить не лише добро, але і зло, ненависть і любов. 
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Завдяки цій свободі людина здатна піднятись над насиллям, зробити гідний 

життєвий вибір, усвідомлюючи, як писав св. Апостол Павло, що „Все мені 

можна, та не все корисне‖ (1 Кор. 6:12).  

Саме серце людини назвав Христос духовно-фізичним джерелом любові 

(Лк. 7:21-22). При цьому Христос наголошує, що саме серце людини є 

джерелом її духовно досконалих дій, джерелом внутрішнього духовного 

миру.  

Наука та діяльність Ісуса Христа засвідчили, що з його серця струменіло 

джерело життя і любові для духовно спраглих людей, для всього людства, для 

„нового народу Божого‖, який і був заснований Христом не на 

загальнолюдських засадах витворення етнічної спільноти, а на вселенській 

любові і милосерді. Саме тому в католицькій теології символ серця Ісуса 

Христа справедливо визнано не лише як осередок, носій і джерело його 

любові та милосердя до людей, але й як символ, духовний «фундамент» 

витворення й існування „нового народу Божого‖, як символ кордоцентрич-

ності цієї любові Ісуса [1, с.378-379].  

Безмежна любов Ісуса Христа до людей вже ось майже два тисячоліття 

виявляє себе в найрізноманітніших формах милосердя, добра, благословінь, 

об’явлень, чуд, з’явлень і одкровень багатьом людям, а також стала основою 

культу Серця Христового, популярного в українському католицизмі. 

В культі Христового Серця український католицизм витворив гармонійну 

синтезу біблійної та української філософії серця із західним та українським 

(східними) богослов’ям на основі культу Божої любові, котра випливає із 

багатостраждального серця Христа. Слуга Божий митрополит Андрей 

Шептицький – довголітній Глава Української Греко-Католицької церкви 

(УГКЦ), великий знавець і любитель східного обряду, у своїх творах 

підкреслює, що вживання самого поняття «серце» для означення особливого 

почуття любові не є чимось штучним, але випливає із самої природи даного 

почуття. Відтак культ Христового Серця, на його глибоке переконання, має 

подвійне значення і є яскравим свідченням того вшанування, яке увесь 

християнський світ від апостольських часів віддавав Христові Спасителеві, а 

також – є виразником честі, котра через духовні практики віддається 

Божественному Серцю Христа Спасителя [4, с.11,22]. 

Саме тому культ Христового Серця в УГКЦ став фізіономічним виявом 

христоцентричності українського католицького богослов’я та української 

християнської філософії та культури, що знайшло свій вияв не лише в 

морально-етичній і соціальній доктрині українського католицизму, але й в 

характерно українських церковно-національних особливостях цієї 

христоцентричності, які віддзеркалюють духовно-історичну та релігійно-

культурну ідентичність українського католицизму. Українська Греко-

Католицька церква – пряма спадкоємиця Київської церкви впродовж всіх років 

своєї історії зберігала, розвивала і реалізовувала свою кордоцентричність, 
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дбаючи про збереження і розвиток останньої в контексті збереження своєї 

церковної та національної ідентичності через дотримання вчення Ісуса Христа, 

зокрема його кордоцентричності, віддаючи особливу пошану серцю як носію 

любові і осередкові католицької теології духовності та католицької культури. 
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ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ ЯК НАСЛІДОК 

ПРОТИСТОЯННЯ ДВОХ ПАТРІАРХАТІВ 

Одним війна приносить економічну вигоду та нові території, а іншим – 

лише розруху, втрату та біль. За всю історію людства фактично не було 

періоду без військових конфліктів. Ситуація не змінилася й в ХХІ ст. 

Техногенний розвиток досяг апогею. Питання в глобалізованому суспільстві 

стоїть так, що наявність зброї масового знищення, в тому числі і ядерної, є 

обов’язковою умовою «стабільного розвитку та безпеки» провідних країн-

лідерів світу. На розробку та придбання військової техніки витрачаються 

трильйони доларів щороку. Професор М.Г. Білопольський у монографії 

«Енвіроніка – наука майбутнього розвитку людства» стверджує: На Землі 

накопилося стільки пороху, що планету можна підірвати 18 разів [1, с.142].  

Не можна ігнорувати і той факт, що значна частина протистоянь 

відбувається на релігійному підґрунті. Ця проблема не оминула й України. З 

моменту проголошення державної незалежності, Церква отримала значні 

перспективи для інституювання та розвитку. Однак, як показала історія, це 

призвело до відродження та виникнення сотень релігійних утворень, котрі 

регулярно створювали сутички за культові споруди, інколи зі зброєю. 

Події на Сході України лише загострили «війну патріархатів». Руська 

православна церква, представлена в країні Українською православною 
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церквою, впливає на світоглядну смислоутворюючу мільйонів українців. 

Ідеї «руського міра» та «триєдиної Русі» інколи відкрито пропагуються з 

амвона. Провідні релігієзнавці країни В. Єленський, А. Колодний, 

Л. Филипович, Ю. Чорноморець однозначно стверджують, що війні на Сході 

країни сприяла присутність РПЦ в Україні. Діяльність священнослужителів 

східного регіону несе відверто деструктивний елемент у процесі 

умиротворення конфлікту. 

Абсолютно новий цикл церковного розвитку спостерігається після 

революційних подій на Майдані 2014 р. Представлені в Україні релігійні 

організації заново розглянули питання власної самоідентифікації. Існує 

двоякий вибір: або підтримати злочинну владу і бути «привілейованою» 

церквою, або ж почати розбудову нового громадянського, власне 

українського суспільства. Перед викликом стояли всі без виключення 

конфесії. Більшість із них – духовно об’єдналась, що символізувало нове 

відродження [3, с.6]. Після подій 2014–2015 рр. чітко виокремилися 

проукраїнська та проросійська церкви. Два протилежні табори, які 

пропагують відповідну політику в Україні і сьогодні. Попри те, що УПЦ є 

членом групи «Примирення» ще із 1997 р. та активно приймає участь у 

кожному засіданні, населення Сходу стверджує, що священики цієї церкви 

швидше підтримують війська сепаратистів ніж ЗСУ. Складається враження, 

що РПЦ позиціонує себе останнім оплотом православ’я в світі. Остання 

надія на Росію. Саме це і є однією з ключових причин її протиставлення 

«безбожному Заходу». Як наслідок, РПЦ, фактично єдина церква, яка 

офіційно не засудила військові дії на Сході [4]. Свідомі люди розуміють, що 

під релігійною маскою високих лозунгів ховається банальна військова 

агресія Росії. Захист прав віруючих УПЦ – це лише прикриття для 

військового вторгнення. Натомість РПЦ мовчить або підтримує війну, 

найменшою мірою пасивно. Загинуло вже більше 10 тисяч людей, понад 

1,5 млн. людей стали переселенцями.  

У післявоєнній Європі розпочався процес розбудови нових націй. Таке 

оновлення не оминуло й Україну. Формування українського народу як 

єдиної нації триває і сьогодні. Європейські етноси вже живуть у наступній 

стадії – формування нового громадянського суспільства. Люди з різними 

ідентичностями навчаються жити в умовах мультикультуралізму. Що 

стосується України, то Помаранчева революція 2004 р. стала поштовхом. 

Подальше відображення в процесі формування нового суспільства відіграли 

події на Майдані 2013–2014 рр. Сьогодні Україна на певному роздоріжжі. 

І якраз війна на Сході повинна стати чітким індикатором самовизначення 

наших співгромадян. Очевидно одне – вже сьогодні національна 

самосвідомість значно зросла. 

Наступним кроком у формуванні нового громадянського суспільства є 

вручення Томосу для нової української церкви. По суті, автокефалія – 
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відповідь на агресію Москви. Війна патріархатів набуває максимальних 

обертів. УПЦ послідовно використовується як інструмент проти України. 

Тому нова автокефальна церква розпочинає існування з потужної протидії 

та суперечливих процесів у суспільстві. Разом із тим, саме на неї 

покладаються надії в сприянні військової перемоги. Це може виявлятися по-

різному. Через капеланство, волонтерство, соціальну місію. Але існує чітка 

межа: Церква – не інструмент в руках влади, Церква – не один із видів зброї 

проти агресії РФ [2]. Церква любить і приймає всіх, особливо грішників. 

Основний критерій війни патріархатів та самоідентифікації населення 

простий – це визнання об’єктивної реальності, а отже – війни. Сьогодні 

Україні потрібна Церква, затребувана суспільством. Завдяки материнській 

Константинопольській церкві Україна завершила багаторічну боротьбу за 

власну церковну незалежність. Москва уже позаду, але наразі це лише на 

папері. Ідеологічна війна у вигляді протистояння двох церков триває. УПЦ 

заплющує очі на військову загрозу з боку РФ, на тисячі життів. Ось 

об’єктивна реальність сьогодення. Цим вона втратила панівне становище в 

релігійному житті країни. Російська пропаганда через УПЦ далі пропагує 

риторику щодо громадянської війни, заперечує агресію на Донбасі, акцентує 

увагу на «замороженні конфлікту» та інше. 

Підсумовуючи сказане відмітимо, що війна на сході України породила 

величезну кількість позитивних зрушень в країні. Безсумнівно, війна – це зло, 

вона принесла розруху і смерть на наші землі. Але разом із тим, вона 

допомогла консолідуватися українському суспільству. Вона розкрила та 

доповнила започатковану на Майдані ідею україноцентричної 

самоідентифікації. Об’єдналися проукраїнські церкви. Україна отримала 

статус автокефалії. Все це – наслідок Майдану та Донбасу. Втрати непоправні, 

але є численні здобутки. Так, війна патріархатів, започаткована ще на початку 

ХХ ст., утворенням УАПЦ, триває. Але сьогодні чітко видно, хто займає 

проукраїнську позицію. Новоутворена автокефальна церква лише розпочинає 

свій шлях, і він точно буде проукраїнським. Важливо, щоб перші кроки були 

суто церковні, направлені на мир. Подалі від політики, агресії та силових 

протистоянь за храми. Уже сьогодні спостерігаються моменти політизації та 

використання Церкви як передвиборчого інструмента влади. Будемо 

сподіватися, що Помісна українська церква не стане засобом політтехнології, 

а буде форпостом розбудови нового українського громадянського суспільства 

із власне національної самоідентифікацією наших громадян. І в цьому 

суспільстві місця війні не буде, бо Церква там дійсно з народом. 
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КАРЛ ЯСПЕРС ПРО ФІЛОСОФІЮ 

ТА ФІЛОСОФСТВУВАННЯ 

Відомий філософ Карл Ясперс справедливо зауважував, що 

філософствувати – це означає у будь-яких умовах боротися за свою 

внутрішню незалежність [1]. Звідси випливає, що філософія є важливим 

духовним чинником становлення громадянського суспільства. При цьому, 

на думку німецького філософа, немає потреби остаточно визначати себе як 

такого, хто належить до певної філософської школи, не треба вважати 

жодну істину остаточною та єдиною, а необхідно постійно розвивати сам 

процес філософствування, стати господарем власних думок, бути відкритим 

для всіх можливостей, боротися за істину та людяність у нічим не 

обумовленій комунікації, через власну історичність бути дотичним до 

історичності людського буття. Мислитель намагався наблизити філософію 

до людей, слушно підкреслюючи, що філософські міркування набувають 

особливого сенсу тоді, коли вони стосуються людського буття як такого та 

свого місця в ньому. Через філософські роздуми людина осмислює себе як 

таку, яка не тільки мислить, але ще й переживає, відчуває цей світ. Людям 

буває важко примиритися з думкою, що філософія не надає остаточних чітко 

визначених відповідей, що не кожен, не дивлячись на свій великий життєвий 

досвід, є філософом, що до філософії неможливо наближатися із 

житейськими оцінками корисності. Філософствувати – це означає постійно 

бути в дорозі, активно шукати істину, ставити питання, розвиватися, тому 

людині необхідно наважитися стати на цей шлях постійного самостійного 

мислення над проблемами буття, щоби стати собою.  
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К. Ясперс зауважує, що і тоталітаризм, і часто релігійна точка зору 

проголошували філософію небезпечною, оскільки вона обстоює 

незалежність, свободу, розвиток, змінення. Узагальнюючи свій власний та 

історико-філософський досвід, мислитель відзначає, що філософія бере свій 

початок зі здивування, сумніву, певного потрясіння; так людина вчиться 

ставити питання, критично перевіряти свої та чиїсь думки, бути впевненою, 

замислюватися над собою. Філософ є незалежним від мирських благ, від 

панування над ним чуттєвих потягів (хоча він має здатність відчувати, як і 

будь-яка інша людина), від нав’язування йому чужої думки, від тиранії 

власної думки. Воля до філософствування інколи народжується зі стану 

загубленості, забуття себе, коли людина раптом ніби прокидається від 

полону щоденної рутини для пошуку відповіді на питання: хто я є, що я 

втрачаю, що я маю зробити? Той, хто починає замислюватися над цим, 

починає в інший спосіб сприймати себе та оточуючих, переоцінює своє 

життя і набуває звички намагатися пізнати сутність речей, а не 

задовольнятися поверхневими судженнями. Тобто, він стає дотичним до 

філософського способу життя. Як може людина здійснювати це? Вона може 

перебувати наодинці з собою, заглиблена у міркування, або вона може 

вступати у комунікацію з іншими людьми, використовуючи кожну 

можливість для розуміння себе у спільній дії, бесіді, міркуванні. Ясперс 

слушно підкреслює важливе значення саморефлексії, коли людина вчиться 

чесному, відвертому самоаналізу і плануванню свого майбутнього. Через 

глибоке, конструктивно критичне, системне міркування думки стають 

сильнішими.  

Дослідження історії філософії завжди відкриває нам нові теми для 

міркування, або, принаймні, нові аспекти відомих проблем. К. Ясперс надає 

нам тему для роздумів про наше сучасне існування за допомогою поняття 

«межова ситуація». Ми завжди знаходимося в певній ситуації. Ситуації 

відрізняються, серед них є такі, які людина може змінювати, а є такі, з яких 

ми не можемо вийти, які ми не можемо змінити, або відмінити, або 

обминути, уникнути. Це – «межові», або «граничні», ситуації, які є сильним 

поштовхом до філософствування. Це може бути смерть близької людини, 

загроза власної смерті, страждання, усвідомлення вини, ненадійність світу, 

напружені пошуки сенсу життя. Одначе все це об’єднується у волі до 

справжньої комунікації. У «межових ситуаціях» людині, яка позбавляється 

тягаря повсякденного буття, може відкритися її буття справжнє. К. Ясперс 

слушно зауважує, що будь-яка філософія прагне повідомлення, хоче бути 

почутою, отже, прагне комунікації. Людина, яка знаходиться у стані 

постійної філософської рефлексії, яка замислюється над граничними 

ситуаціями, не може бути задоволеною власним наявним і в цьому сенсі 

закінченим буттям. Вона прагне подолати цю скінченність і завдяки 

трансцендуванню стати відкритою для буття у його цілісності та 
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безмежності, у його витоках і перспективах. Саме філософування допомагає 

увійти у простір справжньої комунікації та стати собою. Філософія сприяє 

розвитку вищих духовних можливостей людини, допомагає збагнути сенс 

свого унікального існування, власні витоки та перспективи, універсальний 

взаємозв’язок. Осмислення історії філософії в контексті всесвітньої історії 

створює можливість нескінченної справжньої комунікації.  

Ще одним головним поняттям філософії К. Ясперса є поняття 

філософської віри. Ця віра – це віра у комунікацію [2, с.442]. Вона є 

фундаментом нашого мислення, вірою людини у власні можливості, 

основою її свободи. Вона повертає нас до глибоких витоків нашого буття, до 

усвідомлення цінності кожної людини, людської гідності, прав, свободи 

духа. Через це філософствування долає кризу довіри, надійності та 

відповідальності, втрату унікальності та цінності людського буття.  
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БІНАРНІ КОНЦЕПТИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР: 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ 

Одним із найважливіших культурних концептів, що формували картину 

світу від найдавніших часів до сьогодення, став набір бінарних опозицій: 

свій – чужий, чоловічий – жіночий, життя – смерть, добро – зло, мир – війна 

й багато інших. Бінарна модель світу – це універсальні властивості самої 

дійсності та універсальні закономірності її відображення в людській 

свідомості. Опозиційні концепти комунікації в цілому, й бінарна опозиція 

«свій – чужий» зокрема, визначають протягом усієї історії людства рівень 

взаємних відносин представників різних культур. Опозиція «свій – чужий» 

виникла на світанку людства і існує в культурі багато тисячоліть, 

проникаючи в різні сфери людського буття. Досвід всесвітньої історії 

демонструє одвічне протистояння «свого» і «чужого», виражене в різних 

формах: війна, боротьба, зіткнення, міграції тощо. 
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Слід відмітити, що проблема «чужого» увійшла і в філософський 

дискурс XX ст. Концепції «Іншого», «Чужого», «Інакшого» були розроблені 

в екзистенціалізмі та феноменології. Проте, ще антична філософія 

звернулася до проблеми «чужого» в трудах Платона і Арістотеля. 

В філософії Нового часу проблематика «чужого» (Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, 

І.Г. Фіхте) була пов’язана з необхідністю формування морального 

відношення до людей іншої релігії, нації, культури. Опозиція «свій – чужий» 

є ключовою в розумінні культури. В історико-культурному досвіді 

існування та співіснування людей ця опозиція має цілу низку варіантів   

вербальних форм висловлювання. Так, у філософії опозиція «свій – чужий» 

трансформується в опозицію «Я – Інший», причому Інший постає перед Я в 

трьох аспектах, що відповідають трьом особам займенників: Інший як Я, 

Інший як Ти, Інший як Він. У релігійному досвіді є свої варіанти: вірянин, 

невірний, єретик, грішник тощо. 

Сучасні світові тенденції глобалізації, інтеграції, мультикультуралізму, 

загострення міжнародних відносин (політичні, релігійні, етнічні конфлікти 

тощо) актуалізує необхідність дослідження опозиції «свій – чужий». Крім 

цього, продовжує бути затребуваною в сучасному світі й ідентифікуюча 

функція цієї опозиції, оскільки самовизначення людини так чи інакше 

пов’язане з позначенням кордонів «свого» і відбувається через усвідомлення 

кордонів «чужого». 

Сучасні ж дослідження спрямовані на виявлення нових аспектів і 

смислів цієї опозиції в нових соціокультурних умовах. Одним з аспектів 

опозиції «свій – чужий» є конфлікт як форма виявлення, зіткнення й 

вирішення протиріч між «своїм» і «чужим» в протистоянні. Осмислення 

феноменів фанатизму, екстремізму не буде цілісним та повним без 

урахування таких цінностей як терпимість, толерантність. Проблема 

толерантності як явища індивідуального та суспільного життя викликає 

великий інтерес у вітчизняних та зарубіжних інтелектуалів, філософів, 

науковців, що представляють різні галузі знання. Одним з відомих 

представників дискурсу толерантності у XVIII ст. був Вольтер, що заклав 

основи класичної теорії толерантності.  

Інтерес до проблеми толерантності, особливо в контексті діалогу 

культур, набуває актуальності і пояснюється спробою цивілізованого 

вирішення багатьох соціальних, політичних конфліктів, в основі яких 

лежить стереотип сприйняття інших/інакших культурних цінностей як 

чогось суперечного своєму «правильному» розумінню світу. Феномен 

толерантності виявляється багатомірним. Так, цікавою є думка російської 

дослідниці В. Фельде, яка вказує на існування відмінностей у розумінні 

толерантності. Це цілий спектр значень: толерантність як вольове 

допущення існування «чужого» до зіткнення з ним; як діалог і 

взаємозбагачення «свого» і «чужого»; як взаємопроникнення і розчинення 
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«чужого» в «своєму» і навпаки; як байдужість і несприйнятливість до 

впливу з боку «чужого»; синонім «терпимості»; як умова існування в 

сучасному полікультурному просторі; невід’ємна якість особистості з 

високою моральною і правовою культурою; ідеологія сучасного суспільства; 

ідеал міжкультурних взаємодій. [5, с.88]. В просторі соціокультурних 

процесів сучасності виявлення особливостей опозиції «свій – чужий» 

неможливо поза контекстом толерантності. Толерантність виступає і як 

ціннісна установка, і як норма культурних взаємодій, і як політична 

необхідність. Тож вона стає невід’ємною рисою сучасної культури і 

способом існування в ній опозиції «свій – чужий». 

Діалог між представниками різних культур найчастіше викликає ряд 

труднощів. Це пояснюється існуванням традицій, стереотипів, архетипів, які 

формуються на основі бінарної опозиції «свій – чужий». Кордони в середині 

даної опозиції змінюються залежно від історичного контексту, проте ця 

опозиція містить потенційний конфлікт і несе в собі негативний відтінок 

боротьби із чужим. Процеси взаємодії культур і проблеми, які виникають 

внаслідок таких взаємодій, визначають новий етап у дослідженні бінарних 

концептів в цілому. Актуалізація проблематики діалогу (міжкультурного, 

міжособистісного тощо), толерантності є показником переходу до більш 

високого рівня свідомості й культури. 

У підсумку слід зазначити, що образ «чужого» (у співставленні зі 

«своїм») є культурною універсалією, ставлення до нього характеризує 

особливості культури та рівень її розвитку. Це стосується культури не тільки 

в масштабі її соціоісторичного буття, а й в масштабі особистісного способу 

мислення і буття. 

Література 

1. Библер В.С. Диалог культур / В.С. Библер, А.В. Ахутин // Новая философская 

энциклопедия. – Т. 1. – М., 2001. – С. 600-601.    

2. Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самосознание / И.С. Кон. – М.: 

Политиздат, 1984. - 335 с. 

3. Копелев Л.З. Образ «другого» в культуре. – М. : Наука, 1994. – С. 8-18.     

4. Пантелєєва І. Бінарні концепти комунікації у контексті культурних 

взаємовідносин у суспільстві (на прикладі опозиції «свій – чужий») // «Схід» – № 5 

(96) – 2009. 

5. Фельде В.Г. Отношения «своего» и «чужого» в парадигме толерантности // 

Толерантность в современном обществе: опыт междисциплинарных исследований: 

сб. науч. статей. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. – С. 87-88. 

 

  



32 

 

 

Малімон В.І., 
доцент, к.держ.упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
Україна, м. Івано-Франківськ 

САМОГУБСТВО ЯК НАСЛІДОК САМОТНОСТІ ЛЮДИНИ 

В РЕАЛІЯХ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 

У всьому світі самогубство входить до п’ятірки найбільш частих 

причин смерті серед молоді 15–19 років: від самогубства гине більше людей, 

ніж у всіх військових конфліктах разом узятих. За останні 45 років кількість 

самогубств у всьому світі збільшилася на 60%. Кожні 40 секунд на нашій 

планеті хтось позбавляє себе життя. У деяких країнах самогубство є однією 

з трьох основних причин смерті серед людей у віці 15–44 років і другою за 

значущістю причиною смерті серед молодих людей від 10 до 24 років. Ці 

цифри не враховують спроби самогубств, які відбуваються в 20 разів 

частіше, ніж завершені самогубства [8]. За даними офіційної статистики 

Всесвітньої організації охорони здоров’я 1100000 людей щороку закінчують 

життя самогубством [4]. У майбутньому прогнозується лише збільшення 

зазначених показників. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2000 році в 

Україні на 100 тис. населення припадало 29,6 самогубств. Через 10 років їх 

кількість знизилася до 18–19, але за останні кілька років знову зросла і 

перевищила 20 самогубств на 100 тис. осіб. Нова хвиля суїцидів викликана 

кількома факторами: зниження економічного достатку, деяка невизначеність 

політичної обстановки, особистісна фрустрація і відсутність «упевненості у 

завтрашньому дні» та зростання відчуття власної самотності в умовах 

глобалізованого світу. Значення має і стать. У всьому світі чоловіки 

скоюють самогубства в 3 рази частіше за жінок, хоча жінки у 8 разів частіше 

роблять спроби самогубства. Справа в тому, що чоловіки вибирають більш 

радикальні способи суїциду, ймовірність порятунку від яких мінімальна. В 

основному на такий крок наважуються чоловіки в зрілому віці через 

сильний соціальний тиск і «невиконані зобов'язання» перед близькими: бути 

сильним, забезпечувати сім'ю і мовчати про свої переживання [3]. 

Кожне самогубство – це трагедія, яка впливає на сім’ї, громади та цілі 

країни, тривалий час впливаючи на життя людей, яких воно торкнулося. 

Саморуйнівна (аутоагресивна) поведінка є актуальною морально-етичною та 

медико-соціальною проблемою. Проте в офіційну статистику самогубств 

потрапляють лише явні випадки суїциду, тому число реальних самогубств 

значно перевершує офіційні цифри. 
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Першим, хто спробував пояснити самогубство з психологічної точки 

зору, був засновник психоаналізу Зиґмунд Фрейд (1856–1939 роки). 

Драматизм людського існування посилюється наявністю у людини схильності 

до руйнування, агресії, що протистоїть «інстинкту життя». Згідно з його 

теорією, виникає амбівалентний конфлікт – зіткнення протилежних бажань. 

Таким чином, внутрішній світ людини стає ареною боротьби двох 

антагоністів – Танатоса та Ероса. Вбивство – це агресія, спрямована на інших, 

а самогубство – теж агресія, але спрямована на сам суб’єкт: «…жоден 

невротик не відчував потягу до самогубства, не виходячи з імпульсу вбити 

іншого, спрямованого на самого себе» [6]. 

Самогубству, за Е. Дюркгеймом, передує стан самотності, відчуженість 

людини від суспільних процесів і, насамкінець, втрата смислу життя. 

Причиною цього є егоцентричний спосіб життя, зосередженість лише на 

власних потребах і нездатність вийти за межі власного «Я». Тому, коли 

індивід пориває свої зв’язки із соціальним середовищем, одразу ж відчуває 

самотність, згодом втрачає смисл життя, що може призвести до самогубства. З 

цього приводу дослідник зазначає: «…якщо <...> індивідуалізм приводить 

людину до самогубства, то недостатньо розвинена індивідуальність теж може 

призводити до тих самих результатів. Коли людина відокремилась від 

суспільства, то у неї легко зароджується думка покінчити з собою; теж саме 

відбувається з нею і в тому випадку, коли суспільство повністю і до кінця 

поглинає її індивідуальність» [2, с.196]. Самогубство в цьому випадку 

відбувається з тієї причини, що на людину тиснуть соціальні обставини. 

Індивід не може діяти відповідно до своїх індивідуальних вподобань і рішень, 

а чинить лише так, як від нього вимагає соціальне оточення [1, с.101]. 

Досліджуючи взаємозв’язок проблеми самотності та самогубства,  

Е. Фромм звертає увагу на те, що до самогубства людина вдається тоді, 

коли вже немає інших засобів подолати самотність: «Самогубство – це 

остання надія, якщо всі інші спроби зняти тягар самотності виявились 

невдалими» [7, с.133]. Водночас, Е. Фромм переконаний, що суїцид не є 

конструктивним методом подолання самотності, а тому характеризує 

самогубство як «найвище збочення життя» [7, с.223]. Детермінантою почуття 

самотності є психологічна відчуженість людини від зовнішнього світу. Відтак, 

засобом подолання самотності й запобігання суїцидальної поведінки є 

посилення почуття єдності людини зі світом, що досягається через почуття 

любові до нього [1, с.112]. 

В наш час психологи виокремлюють наступні основні мотиви 

суїцидальної поведінки: 

– переживання самотності, відчуженості, неможливість бути зрозумілим; 
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– реальна або уявна втрата батьківської любові, нерозділене кохання, 

ревнощі; 

– переживання, пов’язані зі смертю одного з батьків, розлученням 

батьків; 

– почуття провини, сорому, образи, незадоволеність собою; 

– страх перед ганьбою, приниженням, глузуванням; 

– страх перед покаранням; 

– любовні невдачі, сексуальні ексцеси, вагітність; 

– почуття помсти, погроз, шантажу; 

– бажання привернути до себе увагу, викликати жаль, співчуття; 

– співчуття або наслідування приятелів, героїв книг, кінофільмів («ефект 

Вертера») тощо [5]. 

Заходи щодо запобігання самогубств вимагають координації і спільної 

роботи цілого ряду секторів суспільства, включаючи право, освіту, сектор 

охорони здоров’я, внутрішньосімейну роботу і ЗМІ. Такі зусилля повинні 

бути всеосяжними і комплексними, спрямованими на формування здорової 

картини світу, створення відчуття захищеності та відходу від руйнівної 

негативної самотності. 
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ СИМВОЛІЗМ І ПРОБЛЕМИ ВІРИ 

Проблема становлення християнської символіки та її вплив на 

християнську віру є нерозривно пов’язана зі світовими закономірностями 

історичного розвитку християнського віронавчання і його духовної культури. 

Загалом символ (грец. sumbolon – умовний знак, прикмета) – прийнято 

відносити до категорій філософії, науки, мистецтва, психології, однак він 

має безпосереднє відношення і до теології. В науці символ (математика, 

логіка) означає те саме, що і знак. Символ у мистецтві – універсальна 

естетична категорія. Зміст символіки мистецтва розкривається у зіставленні 

з суміжними категоріями художнього образу, оскільки мистецтво підлягає 

психологічній інтерпретації. Натомість у християнській теології символ 

виконує подвійну функцію – він виступає джерелом віри (завдяки своїй 

узагальнюючій і ясно, доступно зображеній в символічній формі 

визначальній правді віри), але заразом символ виступає і як носій, виразник 

віри, зображеної в глибоко символічній, найперше – духовно-виховній 

формі. Метою християнського символу є образне, ілюстроване пізнання 

Ісуса Христа, його науки та віронавчання Церкви для окреслення шляху 

спасіння людини [1, с.149-150]. 

Середньовічна теологія прагнула пристосувати античні погляди на 

людину до потреб християнства, християнського розуміння ієрархічності й 

символічності світу. Середньовічні уявлення про людину-мікрокосм як 

подобу макрокосму-Всесвіту мають певний онтологічний відтінок, що 

пов’язано з проблемою улаштування людини: людина мислилась як 

сукупність ієрархічних рядів. 

Християнству властиві дві основні тенденції трактування людини. За 

однією, людина розглядається істотою і земною, і божественною, вона 

поєднує ці дві іпостасі як істота тілесно-духовна (православна інтерпретація, 

котра яскраво виражена в символіці храмів, мозаїки та ікони). За іншою, 

католицькою інтерпретацією, людина – тільки земна, гріховна істота, її 

фізичне тіло лише тимчасова оболонка, в якій перебуває безсмертна душа. 

При цьому католицьке трактування символу відстоює реалізм і гуманізм, 

котрі не повинні відволікає людину від осмислення заповідей Божих і 

повинні допомагати в істинному розумінні суті Христа через широко 
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практиковане поєднання фігур Христа, Богородиці і святих, об’єднаних між 

собою єдиною місією спасіння людини [2, с.70-74].  

Для християнської символіки характерні певні запозичення із 

близькосхідної та грецької міфології й пов’язаної з ними іконографії. Проте 

в своїй ортодоксії християнство відмежовувалось від античності, що було 

особливо притаманним йому в першому тисячолітті. Загалом в християнстві 

виробилась і усталилась ціла система символів, котрі виступають як 

джерелом, так і виразником віри. Так, у християнстві покровителькою 

Церкви є Діва Марія, а її атрибутом як «цариці небесної» вважається 

півмісяць, як символ процвітання (Церкви), що пов’язано з аналогічним 

трактуванням півмісяця у Давньому Єгипті. Хрест виконує охоронну і 

релігійну функцію у більшості культур від періоду неоліту. Як символічний 

орнаментальний мотив широко використовується у народному, в тому числі 

українському мистецтві. Хрест – символ Христа, і головний символ 

християнської віри і Церкви. В християнстві поширені різні типи хреста, 

серед яких головними є латинський і грецький з відповідними історично 

усталеними різновидами [3, с.17-20]. 

Як давні християнські символи використовуються якір і знак риби. 

Вода як середовище існування риб асоціюється із хрещенням. Культ риби 

поширений в язичництві, зокрема у грецькому та сирійському ареалі 

(шанування рибних божеств, принесення риб в жертву тощо). Ці культи 

унаслідувало християнство (християнська символіка риби укорінена в 

іудействі). Іноді на зображеннях риба несе на собі корабель — символ 

християнської церкви. Вже у ранньохристиянських катакомбах 

зустрічається зображення риби, на спині якої – кошик з хлібом і червоним 

вином – символ Христа і його Євхаристії (Святого Причастя – Тіла і Крові 

Христа). У Нікейсько-Константинопольському символі віри сформульовані 

основні положення християнства, вчення про триєдиного Бога: Бог-Отець, 

Бог-Син, Бог-Дух Святий. Для вираження нового віровчення у символах-

знаках створювались образні аналоги: око, агнець, голуб, котрі яскраво і 

доступно зображали основні правди віри, а тому слугували джерелом 

поглиблення і оживлення самої віри [3, с.21-22]. 

Загалом, християнська символіка, відповідно до твердження отців 

церкви, що «Бог промовляє багатомовно та багатозначно», усталилася за два 

тисячоліття як реальне й умоглядне (абстрактне) джерело й виразник віри [4, 

с.10]. Саме в символіці яскраво виявився універсальний пізнавальний і 

виховний характер християнської віри і саме завдяки символіці, котра 

зазнавала і сьогодні також зазнає впливів часу, християнська віра є 

зрозумілою і близькою не лише християнам і загалом релігійним людям, але 

й невіруючим, оскільки вона синтезувала в собі і зробила доступним і завше 

актуальним історичний духовно-культурний досвід минулих епох. 
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ОНТОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДНОГО ПІЗНАННЯ 

У ФІЛОСОФІЇ ФОМИ АКВІНСЬКОГО 

Теорію пізнання Фоми Аквінського дослідники тлумачать двозначно – 

позитивно або негативно. Також існують думки про відрив Аквінатової 

епістемології від твердого реалістичного грунту; намагання пізнати те, що 

людський розум просто не в змозі пізнати, оскільки це перевершує 

компетенцію людського пізнання. У своїх працях Аквінат, з однієї сторони, 

інтенсивно підкреслює автономність природного розуму, зв’язок людського 

пізнання з чуттєвим досвідом. З іншої сторони, – автономність людського 

розуму не означає його самодостатність. Наш інтелект наділений особливим 

внутрішнім потенціалом, який проявляється в тих чи інших ситуаціях і часто 

залишається нереалізованим у багатьох людей. На цьому рівні інтелектуальна 

спроможність виявляє себе як внутрішня і жива сила буття особи, основа її 

всебічної реалізації. 

Ф. Аквінський дотримується теорії чіткого розмежування природного і 

надприродного людського пізнання. По-перше, людина є автономною, 

вільною істотою, яка мислить, виходячи з власного розуму та волі. Завдяки 

розуму людина пізнає сутність Бога.  

По-друге, людське пізнання і людські вчинки не можна відривати від 

психофізичної конституції людини. Властивості наших почуттів та розуму  

так чи інакше пов’язані з тілесністю. Також цей момент має важливе 
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теологічне значення: рух назустріч Богу повинен бути свідомим і вільним 

рухом людської істоти. 

Важливим аспектом особливостей пізнання у філософії Ф. Аквінського 

є ―природне‖ пізнання, вмотивоване теологічним інтересом. Природа у 

філософа має обмежувальний характер. Тобто це не тільки безмежні 

можливості пізнання Бога, але й певні обмеження щодо пізнання 

Божественних таємниць. 

В термінах Аквіната раціоналізм конституюється спрямованістю на свою 

кінцеву мету. Такою метою є безпосередній досвід спілкування з Богом.   

Отже, виходячи з вищесказаного, слід розуміти особливу роль 

інтренційності кожного пізнавального акту та його спрямованість на пізнання 

Першо-принципу. 
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ТВОРИТЬ ИЛИ ВЫТВОРЯТЬ: ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Конечный вектор изменения образа жизни всѐ в большей мере 

формируется под воздействием общественного выбора: творить или 

вытворять, действовать в соответствии с логикой развития мира или же под 

определяющим влиянием субъективных прихотей. Происходят 

кардинальные изменения не только отдельных социально-политических 

институтов, но и всей культурной среды, отношений, структур. 

Осуществлѐнный с переходом от Традиции к Модерну сдвиг общественно-

необходимой концентрации рабочей силы из сферы сельского хозяйства в 

промышленность ныне сменяется запросом на творчество (прежде всего, 

соответственно тенденциям к регулятивным функциям анклавов 

«познающего общества», интеллектуальное). Между тем, творчество по 

своему характеру «не-труд» и предполагает иные сочетания мотиваций и 
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стимулов. Постмодерн часто раскрывает себя через диверсификацию и 

разнообразие культуры деятельности, безрепрессивность, терпимость, 

полилогизм, преодоление канона, «праздник сопротивления системе» – 

однако оборачивается совсем разными своими чертами к различным 

регионам и общественным группам. Более того, водораздел проходит и в 

душе каждого. Соответственно меняется и представление о существе 

творчества, месте и предназначении человека. Новые модели мировоззрения, 

жизнеустройства и развития предполагают либо доверие к человеку и 

развитие его просоциального творчества (прежде всего в деятельности и 

управлении), либо манипулирование «массы» «элитой». Так, чем более 

энергетические и мускульные функции становятся прерогативой сначала 

механизмов, затем машин, а потом и роботосистем, тем сильнее 

заинтересованность в концентрации человека на творчестве (прежде всего, 

интеллектуально-духовном). Вместе с тем, и на острие отчуждающих сил 

всѐ закономернее находятся творческие задатки индивида. 

Ныне всѐ активнее заявляет о себе процесс изменений, которые 

предусматривают сосуществование, перекрещивание и взаиморезонирование 

самых разнообразных тенденций развития культурно-цивилизационных 

миров, среди которых (в отличие от общественной среды Традиции и 

Модерна) ни одна не может претендовать на исключительное значение, 

позволяющее без вреда для результата абстрагироваться от прочих. Притом 

сами комбинации творческих задатков, сугубо личностные по своей сути, 

оказываются наиболее ценной (и потому массовидной) частью трудовой 

активности. Развитие личности и персонализация деятельности вместо 

нивелировки людей и усреднения функций становятся ведущим фактором 

эффективных социальных технологий. Когда же нет стабильной внешней 

опоры в виде общей идеологии, единственной культуры, стереотипной 

науки, тогда необходимо признавать право на существование непохожего, 

особенного и необычного. Отсюда – кардинальная важность «иначемыслия» 

как важнейшего общественного ресурса, что гигантски усложняет 

общественное регулирование и отделение возможного от вредоносного [1-

4]. 

Накопленный технико-технологический и социально-экономический 

потенциал может послужить как целям высвобождения творческого гения, 

так и отката к социальному варварству и торжества права силы. Причѐм 

социокультурное основание локализуется в формах, позволяющих не «битву 

монологов эгоцентристов», а подлинный продуктивный полилог с поиском 

взаимоприемлемых решений сложных возникающих вопросов. Тенденции 

становления информационного общества всѐ заметнее накладываются на не 

только служебную, но и содержательную роль социальных коммуникаций. 

Усиление значения внетекстовой передачи сигналов и эмоционально-

иррационального восприятия как характеристик «смайликовой» культуры 
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сорезонирует с врастанием ойкумены в социальную ткань доступности, 

примитивизации. Идеи эмансипации личности всѐ чаще оборачиваются 

высвобождением звериных инстинктов и расчеловечиванием жизни. «Новые 

медиа» повышают вероятность ранее случайных и редких ситуаций выбора. 

Направленный же против морали разум рождает отрицательную 

нравственную силу, формируя и усугубляя дополнительные линии раскола, 

идеологическую ситуацию «гибели богов», положение «людей-кентавров» и 

ведѐт к неукоренѐнности изменений. 

Соответственно, общество и государство в состоянии стимулировать 

тот или иной выбор. Так, например, очевидно, высвобождение человека от 

мелкой коммунально-бытовой рутины – серьѐзный шаг к усилению потоков 

развития и реализации его сущностных сил в общественно-полезном 

творчестве (прежде всего, интеллектуально-духовном). Между тем, 

духовное производство с ядром из духовного творчества отзывается на 

иную мотивационную ситуацию и требует совершенно иной системы 

стимулов, тесно связанной с постсовременным пониманием ответственности 

перед обществом, а также развитием самоорганизации, самоуправления и 

самоконтроля. Соответственно, и социальное управление следует от 

жѐсткости к мягкости и «дружелюбию», от массовости к компактности, от 

детерминованости технологией к выбору технологий, от определѐнности 

организационных границ к их размытости и подвижности. 
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ФІЛОЛОГІЯ І ЛІНГВІСТИКА 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТОПОНІМІВ,  

ЯК ОДНІЄЇ З ГРУП ЕТНОГРАФІЧНИХ РЕАЛІЙ 

Етнографічні реалії чи національні одиниці є тією групою лексики, яка 

сприяє формуванню культурно-ціннісної картини світу та розвитку 

когнітивних рецепцій. І.О. Маляренко визначає етнореалії як «національно-

специфічні реалії буття народу, що включають як специфічні феномени 

природи, так і матеріальні здобутки та надбання конкретної культури та 

історії» [1, с.80]. Дослідження етнореалій ґрунтується на припущені, що 

«здатність людини до категоризації пов’язана з її досвідом та уявою, 

особливостями сприйняття, культурою» [2, с.81]. У межах нашого 

дослідження ми обираємо визначення реалії мовне вираження фактів, 

пов’язаних з державним устроєм певної країни, її природними 

особливостями, історією та культурою Таке визначення етнореалії 

вбачається актуальним, оскільки воно допомагає, по-перше, вичленувати 

етнореалію за мовною ознакою в площині двох мов (англійська та 

українська), а, по-друге, за критерієм розповсюдженості й уживаності воно 

дозволяє виявити етнічний компонент реалії.  

Ці лексичні одиниці зумовлені певною національно-культурною 

фоновою інформацією та мають велику національно-культурну значущість, 

і, відповідно, відомі більшості представників певної лінгвокультурної 

традиції. Переклад як вид соціальної діяльності має важливу соціокультурну 

роль при відтворенні етнографічних реалій, бо «якщо мова кожного народу 

сприяє формуванню почуття національної єдності та ідентичності етносу, то 

переклад забезпечує виникнення почуття більш високої єдності – єдності 

людства» [3, с.6]. 

Топоніми – власні географічні назви – відтворюються з англійської 

мови на українську відповідно до правопису географічних назв згідно із 

Законом України «про географічні назви» [4]. Топоніми також повинні 

узгоджуватися із авторитетними лексикографічними джерелами  

(словниками, енциклопедіями, політичними картами світу тощо). Для 

іменування статей про топоніми, назви яких в іншомовних варіантах містять 
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прикметники на означення розмірів, взаємного розміщення та сторін світу, 

що виступають у складі географічних назв, ці прикметники перекладаються. 

Так, перекладаючи назву Big Grand Cay, Little Grand Cay, ми вдаємося до 

змішаного типу перекладу – Великий Гранд-Кі, Малий Гранд-Кі. Змішаний 

тип у поданих прикладах передбачає переклад прикметників big, little 

шляхом передачі їх семантики, а другий компонент Grand Cay зберігає своє 

оригінальне звучання і передається українською мовою шляхом 

транскрибування. 

Якщо перша частина назви містить колір, він також може перекладатися 

двома способами (1 сп. – транскодування, 2 сп. – знаходження семантичних 

відповідників), як наприклад, White Hill – Уайт Хілл або Білий пагорб, War 

Hill – Вор Хілл або Пагорб війни, Purple Mountain – Перпл маунтін або 

Пурпурова гора. 

Правило не стосується назв топонімів, у яких прикметникова частина 

передається в неперекладеному вигляді як частина складного слова. Напр.: 

Grand Canyon – Великий Каньйон, North Eysher – Північний Ейшир, Northern 

Ireland – Північна Ірландія, West Midlands – Західний Мідлендз, East England – 

Східна Англія, але Little Rock – Літл-Рок, Grand Prairie – Гранд Прері. 

Класичні означення поєднують у собі два аспекти – позначення власне 

ознаки і позначення оцінки, які  звичайно реалізуються разом, в межах 

одного висловлювання. Ще одна особливість значення і вживання 

прикметників полягає в тому, що вони суміщують у своїй структурі 

семантичний і прагматичний аспекти мови. Для прикметників, що 

вживаються з географічними назвами характерна наявність суб’єктно-

оцінних значень і відповідних конотацій. Таким чином, у самій семантиці 

цих частин мови виявляються пов’язаними власне семантичний і 

прагматичний плани етнономінації.  

Лише за допомогою транскодування (транскрипції та транслітерації) 

передаються такі етнореалії, які не мають відповідників в українській мові: 

Galtymore – Галтімор, Bencorr – Бенкор, Momberg – Момберг, Alteberg – 

Алтеберг, Totenkopf – Тотенкорф, Cambridge – Камбрідж, Chester – Честер, 

Glasgow – Глазгоу, Leeds – Лідз і т. д.  

Офіційна назва топоніма записана в офіційних документах тієї країни, 

де знаходиться топонім, і використовується як обов’язкова назва в усіх 

державних документах. Офіційною назвою топоніму може також вважатися 

перекладена назва іншою мовою, так звана усталена назва. Усталена назва – 

це назва топоніма, що поширена в народі, широко вживається в побуті і 

може не відповідати офіційній назві. Сама назва Великобританії може 

звучати у таких варіантах: The United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Great Britain, Britain, England, the UK. У кожному конкретному 
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випадку перекладач обирає відповідну назву у залежності від стилю 

вживання – офіційний чи не офіційний. 

До того ж, за певних обставин і запобіганню непорозумінню, 

омонімічні назви населених пунктів слід уточнювати за допомогою 

уточнювальних слів, які подаються у дужках або як невід’ємна частина 

назви. Уточнення у дужках подаються, коли офіційні назви українською 

мовою передаються однаково і не існує слов’янського еквівалента 

розрізнення: Briton – Брітон  (назва річки), Briton – Брітон  (назва древнього 

народу Британії), Britons – Брітонз (епоха, як наприклад, Iron Age Britons – 

Бритонський Кам’яний вік).  

Уточнення є невід’ємною частиною назви, коли головне слово виступає 

прикметником і не вживається без загальної назви. Неможливо вживати 

самостійно Chanel, не уточнивши, що це є the English Channel – Англійський 

канал. 

У випадках з англійськими назвами, які не мають слов’янського 

еквівалента, слід застосовувати лише головне слово офіційної назви задля 

досягнення найкоротшої назви, або є за наявності омонімів, слів 

використовувати уточнювальні слова. Напр.: Texas – Техас, а не штат Техас. 

У разі, якщо це науковий чи навчальний текст перекладач вдається до 

описового перекладу і вказує, що Техас – це штат в південній частині 

Сполучених Штатів Америки, на кордоні з Мексикою та берегової лінії 

Мексиканської затоки. Населення становить 24326974; столиця – місто 

Остін; державність була проголошена 29 грудня 1845. До 1836 року 

територія була частиною Мексики року. Після проголошення незалежності 

стала республікою і штатом Сполучених Штатів Америки. 

У разі декількох омонімів, один з яких є населеним пунктом, а інші – 

географічними об’єктами, назву населеного пункту слід писати без 

уточнення лише у тому випадку, коли він має велике історичне чи 

адміністративне значення. При цьому інші географічні об’єкти іменуються з 

уточнювальним словом. За наявності декількох населених пунктів з 

однаковою назвою пріоритет має населений пункт, який має велике 

історичне чи адміністративне значення. Напр.: Sterling – Стерлінг та 

Стерлінг (департамент), в якому воно розташовано. 

Якщо існує декілька омонімів і ні в кого немає переваги за історичним 

чи адміністративним значенням, то всі воно повинні писатися із 

використанням уточнювальних слів. Напр.: Oise – Уаза (річка) та Уаза 

(департамент). 

Для іменування топонімів, які розташовані на кордоні двох держав і 

мають різні назви з кожного боку, слід вживати більш усталену або більш 

поширену назву. Типовим прикладом є назва – Англійський канал – the 

English Channel, яка є офіційною назвою у Великобританії. Англійський 
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канал межує з Францією, який французи називають Pas de Calais – Па-де-

Кале.  

Топоніми назви вулиць, площ, скверів, проспектів відтворюються з 

англійської на українську за змішаним типом. Як свідчить практика, у 

назвах вулиць зберігається оригінальна власна назва самої вулиці, а другий 

компонент може звучати у двох варіантах. Напр.: Downing Street – Даунінг 

стріт (або вулиця Даунінг стріт), Oxford Street – Оксфорд стріт (або вулиця 

Оксфорд стріт), Baker Street – Бейкер стріт (або вулиця Бейкер стріт). 

Таким чином, проаналізувавши існуючі засоби перекладу топонімів, 

слід зазначити, що правильний вибір засобу перетворення одиниці 

оригіналу в одиницю перекладу – одне з основних умов створення 

адекватного тексту в мові, якою відбувається переклад. 
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ПЕДАГОГІКА 

Береговий С.І., 
к.і.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін  

Національного університету харчових технологій,  
Україна, м. Київ 

ГУМАНІТАРНА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  

(з досвіду роботи кафедри гуманітарних дисциплін НУХТ) 

Питання про реформування вищої освіти України в контексті обраного 

нею європейського вектору розвитку є одним із найактуальніших, водночас 

доволі складним і суперечливим в умовах перманентних соціально-

економічних і політичних криз останніх років. Національний університет 

харчових технологій, який ми представляємо, один із найстаріших освітніх 

закладів країни, флагман підготовки кадрів харчопрому з часів СРСР (1930 р.). 

Спираючись на власний, майже сорокарічний досвід роботи на кафедрі, 

висловимо деякі, важливі, з нашої точки зору, міркування, що до проблем та 

перспектив гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ.  

Підвищення рівня конкуренції на ринку освітніх послуг, досить суттєве 

скорочення кількості абітурієнтів та якості наборів останніх років зумовлює 

освітян до пошуків нових засобів підготовки  фахівців. Вочевидь помітна 

тенденція до структурної уніфікації як гуманітарних кафедр, так і предметів, 

що на них викладаються. Нині кафедра гуманітарних дисциплін НУХТ 

об’єднує усіх викладачів до недавнього часу окремих гуманітарних кафедр: 

українознавства (історія України, мова, культурологія), філософії, 

політології. Останнім часом з навчальних програм вилучена українська мова 

за професійним спрямуванням, на черзі філософія, вивчення якої на думку 

частини студентів, що прийшли зі школи без належної гуманітарної бази, є 

складною і непотрібною, у єдиний блок об’єднані історія і культура 

України, що обмежує знання із культурології та світової (Європейської) 

культури. На жаль, в суспільстві, серед освітян не ведеться широкої  

дискусії із зазначених питань. Звісно, автономія ВНЗ у плані освітніх 

програм та планів річ прогресивна, однак, з нашої точки зору, потрібна і 

певна координація дій університетів з боку міністерства, проведення 

семінарів по обміну досвідом з питань гуманітаризації технічної освіти. 

Гуманітарії НУХТ – колектив однодумців, досвідчені фахівці своєї справи: 

переважна більшість вихованці Національного університету ім. Т.Г.Шевченка, 

серед них – чотири професори, інші – доценти, кандидати наук, які 

знаходяться у постійному пошуку нових форм поширення гуманітарних 
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знань. Ще на початку 90-х викладачі опановували читання нових базових 

курсів – історія України, українська та зарубіжна культура, культурологія, 

історія української культури, цілої низки інших гуманітарних предметів. 

Культурологічні предмети на думку деяких наших колег не гуманітаріїв 

сьогодні мають посісти більшу питому вагу у підготовці бакалаврів ніж 

історичні, зокрема і за рахунок останніх. 

Втім, на наше глибоке переконання, історичний сегмент гуманітарних 

знань потрібно за будь-яких обставин зберегти у ВНЗ. Було б невиправною 

помилкою, ліквідувати його, виходячи с того, що випускники школи, наші 

абітурієнти не один рік вивчали історичні предмети. Адже вивчення історії у 

середній та вищій школі докорінно відрізняється, як за метою так і 

методикою. В студентські роки формується людська особистість,суспільна 

свідомість, громадянська позиція. Молодь активно залучається до 

громадської роботи, в якій виникає гостра потреба формулювати і 

відстоювати власні переконання і думки. Відтак, певна «історична 

свідомість» набута у школі повинна трансформуватись у нову якість – 

перетворюватись на позицію українського громадянина, патріота. І тут 

недостатньо знання навіть добре вивченого шкільного знання. Його 

потрібно по новому переосмислити, зрозуміти зв’язок минулого і 

сьогодення, постійно послуговуватись уроками історії. Можна дещо 

запозичити і з відомої нам радянської системи гуманітарної освіти, яка 

попри ідеологічну обмеженість, хибність теорій та злочинне приховування 

фактів залишила цінний досвід та методику. Вона давала майбутньому 

інженеру знання про суспільство, історичний процес, обов’язки, 

відповідальність, залучала до громадської роботи. Інакше не можливо було 

формувати конкурентоздатну освіту, в першу чергу, на технічному і 

воєнному рівнях з провідними економіками світу. Прикладів більш ніж 

достатньо. Згадаємо хоча б імена київських «технарів» – С. Корольова, 

О. Антонова, Б. Патона, В. Глушкова. Порівнюючи минулого студента із 

нинішнім, підкреслимо, що суттєво він той самий – 17–20 річний юнак чи 

дівчина, що вчаться, виявляючи жагу до невідомого, бажають знайти своє 

місце в суспільстві, сподіваються реалізувати себе в Україні.  

Новітні методики освіти, європейський і світовий досвід, плюралізм 

думок і демократія сьогодні дають набагато більше можливостей в роботі зі 

студентами. Кафедра широко практикує такі форми поза навчальної 

гуманітарної роботи зі студентами як проведення вечорів, круглих столів до 

пам’ятних подій, доброю традицією кафедри є відвідання студентами у 

супроводі викладачів історичних та мистецьких музеїв, екскурсії по 

історико-культурних пам’ятках міста, участь в історичних олімпіадах. 

Студенти також беруть участь в історико-краєзнавчих походах по місцях 

бойової слави Другої світової війни, запрошуються на зустрічі з провідними 
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вченими України в інституті імені І. Кураса. Гарною традицією університету 

є залучення студентів до наукової роботи вже з перших днів навчання і не 

лише за обраним фахом але і в гуманітарній галузі. На щорічній (у 2019 р. 

вже 85-й) міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і 

студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування 

людства», що проходить навесні, завжди працюють секції істориків, 

культурологів, філософів та психологів, мовників тощо.  

Щодо змісту предметів то нагальною потребою є введення цілої низки 

вибіркових гуманітарних дисциплін, які запроваджуються на першому і 

другому курсах, щоправда поки лише в окремих інститутах (факультетах). 

Так у Навчально-науковому інституті харчових технологій (ННІХТ) де 

експеримент з вибірковими дисциплінами проводиться другий рік поспіль 

предмети гуманітарних циклів обрала найбільша кількість першокурсників 

(серед них: риторика, психологія, європейська глобалізація та культура, 

історія харчових продуктів тощо. Популярною серед студентів є «Історія 

університетської освіти», для аспірантів запроваджена дисципліна 

«Європейський простір вищої освіти, науки і культури». Поєднання базових 

та вибіркових дисциплін надає можливість поглибити, рівень гуманітарної 

підготовки студента, а кафедрі приносить додаткові години, яких так 

потребують викладачі. Кожен з викладачів кафедри має у своєму науковому 

доробку одну або декілька вибіркових дисциплін. Підвищення авторитету 

гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ, забезпечення їх високого 

рейтингу серед студентів неможливо без оновлення методики їх викладання. 

На науковому і методичному семінарах кафедри постійно вдосконалюється  

проблемно-дискусійний метод занять, який з успіхом замінює академічну 

манеру їх проведення. Переважно, практикуються заняття у формі діалогу та 

дискусії: викладач – студент, студент – студент, метод круглого столу де 

арбітром є викладач. Значний професійний і життєвий досвід, який мають 

викладачі дає можливість робити такі дискусії цікавими і змістовними, 

вчить толерантності до опонента, виваженого і аргументованого 

відстоювання своєї точки зору. До практичних занять викладач ставить 

студентам проблемно-пошукові завдання, практикуються творчі звіти про 

відвідання історичних пам’яток, музеїв, завдання пов’язані із профілем 

університету, майбутньою спеціалізацією студента. 

Хочеться бути впевненим, що процеси реформування української 

освіти будуть сприяти лише посиленню її гуманітарної складової у 

технічних вишах, а також піднесенню ролі у підготовці свідомого, 

патріотично настроєного громадянина України. 
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TOPICAL ISSUES OF GENDER IN THE MODERN 

INFORMATION SPACE 

The policy of European integration is officially recognized as the primary 
vector of democratic development in Ukraine, that involves the gender 
egalitarianism according to European legal standards in society, provides equal 
access for women and men to social, economic, cultural and educational resources 
as an integral condition of rights and freedoms, which increases the effectiveness 
of national gender mechanism, development and implementation of innovative 
practices in education and gender studies, to apply the equal rights for young 
people in the context of globalization and multiculturalism. The Vice Prime 
Minister of Ukraine Ivanna Klympush-Tsyntsadze has said ―Non-discrimination, 
equality, human rights – all begin out of education. Our children should recognize 
these values at the secondary school. We do it not for our foreign partners, but for 
our future, where there is no place for such shameful things as, for example, 
sexism or domestic violence‖ [1].   

A gender misbalance, vertical-horizontal stratification is typical for Ukraine. 
Gender asymmetry is observed in the ―masculinization‖ and ―feminization‖ of 
students’ society, which can be explained by the one-sided gender socialization of 
children and youth, a psychological pressure expressed by society, that imposes 
sexual stereotypes, the activation of anti-gender movements, the false information 
about gender equality is spreading through Internet, schools, the media, streets. It 
leads to the denial of the principles of equality between women and men by the 
gender politics especially in Ukraine. It proves the necessity to improve national 
gender policy and develop informational and educational spheres [5;6;7]. 

The priority task of the humanization of higher education is creating a non-
discriminatory environment, preventing the infraction of academic honesty and 
increasing the academic culture of all subjects of the educational process (students 
and teachers).  
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Today the world’s humanities is focused on the issue of observance of 

human rights and freedoms, using educational platforms with the best practices 

for the formation of a gender-sensitive, non-discriminatory environment in 

educational institutions (―gender equitable learning environment‖, ―gender-

balanced education‖, ―gender equality in education‖, ―gender-equitable 

education‖ and ―gender-fair education‖, ―non-sexist education‖). Rapid market 

changes, that Ukraine is striving to achieve during last years, are inevitably 

affecting the spheres of economic lives of sexes, their psychological readiness for 

self-actualization in the market conditions which require from everyone to accept 

responsibility for their own economic capacity. This is about economic self-

actualization, the success or unsuccess of which influences the social functioning 

of a family, psychological prosperity of an individual. The term of economic self-

actualization is directly related to the professional self-sufficiency of an 

individual, his/her level of social economic achievements. Modern world trends 

allow for active involvement in economic life both men and women mainly in the 

developed Western European countries, the United States and Canada [2; 4]. 

Considerable experience of studying gender problems and familiarization 

with the best educational practices of foreign countries have given the opportunity 

to form our own vision as to further institutionalization of gender and educational 

mechanisms in the national school. In the process of the activity of the Scientific 

Research Centre of the Problems of Gender Education and Upbringing Pupils and 

Students of NAPS of Ukraine – TNPU by Volodymyr Hnatiuk gender ideology of 

educational practice as a strategic direction of the state policy of egalitarianism 

are developed and experimentally substantiated; gender education standards are 

implemented; gender expertise of educational content is conducted, mass media 

and gender audit of university. 

The goal of gender audits (G. A.) – is analysis of the universities in gender 

discourse of public policy. The tasks of G. A. are: Explore the availability of 

gender resources in the system of equality - inequality (policy and strategy of 

education, training programs, institutional practices, methods of teaching and 

forms of assessment, the nature of gender interaction, etc.) in order to make a 

critical analysis of the university’s experience for implementation of complex 

gender approach; Outline the problem sphere of deepening the gender studies in 

the academic field and define general guidelines for implementation of gender 

components in higher school.  

The survey includes: 130 teachers (64 women and 66 men) and 298 students 

(180 female students and 118 male students). Gender social modeling has been 

revealed in stereotying of thinking and conscience of sex and age samples 

concerning different spheres of activity and choices of occupations, building up a 

career and its connection with family roles, prestige and social status etc., that is a 

confirmation of existing phenomena of ―glass ceiling‖, ―dual employment‖, 

inferiority position of female faculty. The gender asymmetry in feminization of 
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pedagogical university (the predominance of females in comparison with males 

(62,4% : 37,6%) among faculty [3].   

The ambivalent attitude of female and male respondents to gender roles has 

been discovered. In particular, more skeptical attitude of male faculty to equality 

of sexes has been noted; validation of a problem of inequality by biological, 

innate peculiarities of sexes; predominance of androcentrism in communication 

that leads to gender insensitive attitude in subject-subject interaction on all levels 

of higher educational institution, inadequate analysis by the youth and staff of the 

educational institution of  gender discrimination practices (nearly half of the male 

respondents pointed out  indulgent and patronizing attitude of faculty to female 

students, less  exacting and more friendly attitude to them. Almost equal number 

of male and female respondents has pointed out more benevolent attitude to male 

students at university. That is, in their opinion, connected with feminization of 

academic groups and special attitude to considerably smaller number of boys).  

The extension of a range of information and educational component of a 

gender approach (gender audit tools design, the statistical data collection, etc.), 

description and analysis; designing child abuse prevention programs and 

antidiscriminatory  practice in children subculture and pedagogical interaction, its 

approbation in all-Ukrainian network of the gender educational centres) will assist 

further institution development of gender in social and humanitarian space.  

The realization of the project ―Gender mainstreaming in higher educational 

establishments of Ukraine‖ has proved the effectiveness of conducting a gender 

audit as a practical instrument in realization of quality monitoring as to the subject 

of gender sensitivity-insensitivity of individuals involved in educational process 

that will let us outline the prospects of the world-view potential of liberal 

education from gender methodology point of view, its quality as imperative of 

academic culture moving from paternalism to parity facing modern challenges – 

providing national mechanism of the state gender politics.    

In this context requirement of time is creation of gender-equitable 

environment which is interpreted by us as a non-discriminatory, health 

preservation, creative and developing, which is based on the principles of social 

equity, gender equality, child-centrism, egalitarianism and parity of both sexes, in 

which the full personality development is ensured, regardless of sex, age, 

capacity, race, culture, religion, ethnicity, etc.  

The formation of gender-equitable environment on the basis of ―partnership 

pedagogy‖ and gender ―matrix‖ of humanistic pedagogical heritage, integration of 

competent, personally oriented and gender approaches will help into formation of 

gender culture and the egalitarian outlook of children and youth (gender 

competence, sensitivity, tolerance) as important factors of personal and 

professional self-realization of both sexes, democratic world-view and civilian 

life-realization of girls and boys in the sphere of national being.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Сучасний світ набув ознак інформаційного, що призвело до змін умов 
навчання, технологій та навіть свідомості здобувачів освіти. Одним із 
головних пріоритетів державної політики в освітній сфері є підвищення 
якості освіти. Особлива увага приділена на необхідності забезпечення 
зростання ступеня відповідності змісту та форм освіти соціально-
економічним реаліям у світі, що змінюється щоденно.    

Термін «медіаграмотність» в Україні визначається, як «сукупність 
знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично 
оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів 
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медіа, розуміти й аналізувати процеси функціонування медіа в суспільстві, 
та їхній вплив» [3, с.17].  

Що стосується медіаграмотності у вищій школі, то такий освітній курс 
повинен включати достатню кількість медіаосвітніх елементів, які дозволять 
студентам оволодіти не тільки знаннями і уміннями, а й такими 
професійними компетентностями як комунікація, автономність та 
відповідальність. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів під час викладання навчальної дисципліни передбачене 
застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед 
яких: лекції проблемного характеру, міні-лекції, презентації, робота в малих 
групах, семінари, воркшопи, кейс-метод, ознайомлювальні (початкові) ігри, 
аналіз конкретних ситуацій тощо.  

Для розробки сучасні лекції потрібен креативний підхід. Одним із 
найважливіших елементів навчання студентів є лекції проблемного 
характеру. Вони повинні забезпечити творче засвоєння принципів і 
закономірностей досліджуваної науки, активізувати навчально-пізнавальну 
діяльність студентів, їх самостійну роботу, засвоєння знань і застосування їх 
на практиці. На лекції проблемного характеру студенти знаходяться в 
постійному процесі «взаємного мислення» з викладачем і в кінцевому 
підсумку стають співавторами у вирішенні проблемних завдань. Структура 
такої лекції може будуватися за принципом чергування теоретичного 
матеріалу і навчальними тестовими завданнями й питаннями [5, c.68].  

Міні-лекції відрізняються від класичних лекцій тривалістю у часі, 
зазвичай 10–15 і використовуються для того, щоб стисло донести нову 
інформацію до всіх студентів. Під час таких лекцій інформація надається по 
черзі кількома окремими сегментами, між якими застосовуються інші форми 
й методи навчання.  

Семінари або воркшопи передбачають обмін думками і поглядами 
учасників з приводу зазначеної теми, а також розвивають мислення, 
допомагають формувати погляди та переконання, виробляють вміння 
формулювати думки й висловлювати їх. Проведення таких семінарів сприяє 
координації роботи колективу і надає можливість різноманітними 
способами оцінювати роботи студентів.  

Проведення практичних занять ґрунтується на попередньо підготовленому 

матеріалі, наприклад, тестах, для виявлення ступеня оволодіння необхідними 
теоретичними положеннями; наборі завдань різного рівня складності для 
розв'язування їх на заняттях. Вони включають проведення попереднього 
контролю знань, умінь і навичок студентів (у будь-якому форматі та режимі – 
online чи ofline), постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення 
за участю студентів, розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування 
контрольних завдань, їх перевірку та оцінювання.  

Кейс-метод – це інтерактивна технологія, яка дозволяє студентам 
оволодіти практичними навичками з використанням реального матеріалу 
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(або максимально наближену до реальності) [2, c.54]. Опрацювання кейсу 
дозволяє студентам роботу в малих групах, де формуються компетентності 
комунікації, автономності та відповідальності. Серед елементів освітнього 
процесу можуть бути використані різноманітні ігрові та симуляційні 
системи для вирішення різних завдань навчального процесу – як інструмент 
наочного доповнення до занять, а саме: факультативи, тренінги, практику. 
Під час навчання пропонується використання друкованих, візуальних та 
електронних медіа з різними цілями, так як студенти повинні мати навички 
«декодування» й аналізу медіатекстів в історичному, соціальному та 
культурному контексті, розуміючи при цьому відносини між аудиторією, 
медіатекстом і навколишньою дійсністю. Під час роботи з медіатекстом 
студенти можуть аналізувати типи сюжетів, які використовують у рекламі, 
новинах, документальних та ігрових медіатекстах; здійснювати аналіз 
кількох сюжетних ліній в тексті. 

На практичних заняттях студенти зможуть здійснювати порівняння й 
аналіз медіатекстів однакових і різних типів (наприклад, репортажі в різних 
газетах, на телебаченні, у системі Інтернет). Для володіння термінологією 
медіаосвіти може бути створений глосарій, в якому наводять ключові 
терміни, використані в навчальному курсі, що є необхідним елементом в 
умовах дистанційної самостійної роботи студентів. Запропоновані освітні 
елементи повинні сприяти доступу до медіаресурсів, що дозволить 
студентам здійснювати оцінку мови медіатекстів і широкого кола їх форм, 
жанрів і категорій.  

Таким чином, застосування елементів медіа грамотності у вищій школі 
сприятиме формуванню медіакомпетентностей і медіакультури, запобіганню 
вразливості людини до медіаманіпуляцій і медіанасильства, втечі від 
реальності, у профілактиці поширення медіазалежностей. Медіаграмотність 
дозволяє протистояти агресивному медіасередовищу і деструктивним медіа-
інформаційним впливам, забезпечує психологічне благополуччя при 
споживанні медіапродукції, що передбачає медіаобізнаність, уміння обирати 
потрібну інформацію, оминати інформаційне «сміття», захищатися від 
потенційно шкідливої інформації з урахуванням прямих і прихованих. 
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TOLERANCE IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT AS A SUBJECT OF EMPIRICAL STUDIES 

Tolerance may be the only thing that stands between peaceful coexistence and 

violent intergroup conflicts. This makes tolerance a topic of great scientific and 

practical importance. While scientists have systematically studied tolerance/ 

intolerance and the closely related subject of prejudice for more than half a century, 

many conceptual and empirical problems remain unsolved. The same applies to 

pedagogical science. The reason lies in the complex nature of tolerance. 

In this article, we present the experience of using empirical methods of 

studying tolerance/intolerance. 

The formation of tolerance and tolerant consciousness settings in modern 

society serves as a social order for the education system. The cultivation of 

tolerance in the educational environment is a prerequisite for the development of a 

harmonious person. Creation and application in educational institutions of all levels 

of scientific, educational and developmental programs aimed at forming a conscious 

attitude towards tolerance as the most important value of society, teaching 

intercultural dialogue becomes one of the most important tasks of the present. 

Since in pedagogy, tolerance is defined as a certain personality trait, 

manifested in the readiness of man to accept others as they are, to interact with them 

on the basis of mutual respect, openness to the perception of other cultures, the 

ability to prevent conflicts or to solve them by non-violent means (A. Asmolov, 

L. Bernadskaya, I. Beh, B. Gershunsky, L. Horuzhaya, etc.), the educational 

environment in which conditions for the formation of a tolerant personality are 

created, we consider tolerant. Accordingly, an intolerant environment is one where 

rejection of another prevails only for what it looks, thinks, and acts differently. The 

intolerant behavior of students may vary in terms of expression and forms of 

manifestation: from demonstration of rejection and neglect to verbal image and use 

of force. The main forms of manifestation of intolerance among students are insult, 

mockery, disrespect, negative evaluations. 
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Pedagogical research can be aimed at revealing the nature of the interaction of 

tolerant and intolerant social values, norms and patterns of behavior in the 

educational environment. 

Much of the scholarly debate on tolerance revolves around issues of 

measurement (Gibson and Bingham, 1982; Harrell, 2010; Sullivan, Pierson, and 

Marcus, 1982). These ongoing debates intensified the conceptual framework and 

improved methods for advancing the theory and refining the results of research 

(Hurwitz and Mondack, 2002) 

From our point of view, despite the presence of numerous diagnostic tools, not 

all methods are adequate to the objectives of the humanitarian expertise of tolerance 

in the educational environment; therefore, there is a need to create a reliable and 

tested methodical complex for both diagnostics and for the formation and 

development of tolerance. 

The experience of conducting empirical studies of tolerance problems allows 

us to assert that in order to form an information base and further analyze the results 

of research, it should be carried out using a set of methods: the method of 

questioning respondents; individual interviews and interviews, hall test; «Focus 

group»; the method of the included observation, etc. 

For an empirical study of tolerance at the educational level, it is necessary to 

highlight its main areas and levels of manifestation of tolerance of attitudes and 

intolerance of behavior. For this reason, we in the practice of research form a scale 

of tolerance - intolerance, pointing out five points: protectionist tolerance, value 

tolerance, latent intolerance, verbal intolerance, aggressive behavioral intolerance. 

It is assumed that each individual may have different levels of tolerance. In this 

regard, we consider it expedient to develop a so-called «tolerance card» consisting 

of 60 cells (12 spheres of the X 5 levels). Writing such cards will help answer many 

of the important issues, for example, about changing tolerance under the influence 

of various socially significant events, processes, etc., depending on the age of the 

respondent, raising his level of education, etc. 

Each cell «Tolerance Maps» can be operationalized using questions from the 

questionnaire, which, after the corresponding procedures of inspections, assessment 

of their reliability and validity, can receive the status of standardized questions and 

are used to monitor the change in levels of tolerance in the educational environment. 

Thus, the strategic plan for empirical study of tolerance in pedagogy is to 

consider the qualitative and quantitative aspects of this concept in individuals with 

different socio-demographic characteristics, to investigate the causes, motives and 

arguments of a low level of tolerance (to find out why there is a bias), to conduct a 

series of pedagogical experiments on the formation of tolerant consciousness and to 

assess how effective one or other methods or means of influence. An analysis of the 
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causes, motives and arguments of intolerance settings and behavior in pedagogy is 

important for the study of counter-arguments in the process of educational work. 

An appeal to a very difficult to understand and even more for practical 

everyday implementation of the problem of tolerance in pedagogy through the 

prism of a specific empirical study will allow us to learn to put research questions 

and receive answers to them not in the form of unambiguous truth, but probable, 

new knowledge. Search for stable relationships between variables, detecting the 

effect of values of one feature of an object or phenomenon on a value another, the 

determination of the differentiated power of latent factors can lead to empirically 

verified, probative conclusions that will allow asserting about the ability of the data 

obtained and their possible use. 

In conclusion, we will outline the future challenges of empirical research on 

tolerance in pedagogy. 

First, we consider it necessary to change the Bogardus scale with indicators 

that focus on pedagogical problems of social distance. 

Secondly, it is very important to use content analysis for the contents of school 

textbooks. 

Third, the definition of meaningful indicators on the characteristics of the 

educational environment in educational institutions. 

We pay special attention to further research in a powerful interdisciplinary 

approach. At the same time, educators should be more aware of the conceptual 

differences between intolerance (widely studied in social psychology, sociology) 

and tolerance. In many empirical studies, both terms are used as synonyms, but not 

verified their unique characteristics or common psychological dynamics. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Сьогодення характеризується стрімким розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій та поширенням культу знань [3]. Інформація стає 

головною цінністю, а уміння швидко і якісно працювати з нею – 

найнеобхіднішими навичками сучасної молоді. Освіта є самостійною 

системою і одночасно стратегічним ресурсом кожної держави. Тому 

розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують інформаційні 

технології в систему навчання [4]. У зв’язку з цим перед освітянами України 

постало першочергове завдання: підготувати нове покоління до життя в 

сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації; навчитися 

аналізувати її, опанувати видами спілкування за допомогою сучасних 

технічних засобів [3].  

Нові вимоги суспільства до сучасного фахівця визначили цифрову 

компетентність як одну з базових, ключових. У підготовці майбутнього 

спеціаліста вона має наступні особливості: 1) пріоритетність (все більшу увагу 

у складі діяльності сучасного фахівця набуває інформаційно-комунікаційна 

діяльність); 2) динамізм (в процесі підготовки студента недостатньо 

враховувати тільки сучасний стан інформатизації, необхідно орієнтуватися на 

тенденції інформаційно-комунікаційного розвитку); 3) оптимальність (у 

ситуації стрімкого розвитку віртуального простору необхідно готувати 

студента до оптимальної інформаційно-комунікаційної діяльності, щоб 

справлятися з поставленими професійними завданнями). Цифрову 

компетентність ми розглядаємо як одну з компетентностей, що характеризує 

професійні якості майбутнього фахівця, формування якої є важливим 

завданням педагогічних вишів.  

Компетентність можна сформувати тільки на практиці [5]. Отже, більша 

увага з боку викладача повинна приділятися практичній спрямованості 

навчальних матеріалів. Безумовно, сучасний комп’ютер та інтерактивне 

програмно-методичне забезпечення вимагають зміни форм та способів 

спілкування викладача й студентів, перетворюють процес здобуття знань в 
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ділову співпрацю, а це в свою чергу посилює мотивацію до навчання і 

призводить до необхідності пошуку нових моделей занять та форм 

проведення контролю знань [1]. Найсучаснішим, масовим, доступним і 

оперативним засобом реалізації такої інформаційної підтримки є платформи, 

основані на феномені гейміфікації. Гейміфікація посилює взаємодію з 

користувачем завдяки посередництву задоволення психологічних потреб 

(автономія, компетентність і взаємопов’язаність) між динамікою гри і 

задоволенням. Гейміфікація – це концепція, яка надає і використовує ігрові 

елементи в неігровому середовищі. Дана концепція дає можливість 

ефективної організації групової навчальної дільності, яка займає особливе 

місце серед різних форм навчального співробітництва. Групова навчальна 

діяльність сприяє продуктивній взаємодії студентів, розвитку здатності 

бачити і оцінювати позицію іншого, формувати власну точку зору і вміти її 

відстоювати. У зв’язку з цим, важливо включення студентів в групову 

навчальну діяльність, орієнтовану не тільки на розвиток інтелекту, але і на 

розвиток необхідних умінь і навичок міжособистісної взаємодії, творчих 

здібностей. Групова навчальна робота передбачає співпрацю в невеликих 

групах, спрямованих на досягнення спільної мети, суб’єктивно значущою для 

всіх учасників. 

Сьогодні використання смартфонів, планшетів, комп'ютерів та інтернету 

сприяє навчальному процесу, зміцнює та посилює тягу до нових знань. Таким 

чином використання гейміфікації в навчанні – це соціально-орієнтований 

процес, здатний підвищити мотивацію і сприяти успішності на всіх рівнях і в 

будь-якому віці. Враховуючи зростаюче прагнення до творчості в групі, а 

також застосування ефективних технологій у викладанні і навчанні, для 

педагогів може виявитися непростим завданням знайти підходящі 

конкурентоспроможні або засновані на грі платформи навчання. Ми 

погоджуємося з думкою автора, яка підкреслила, що існують обґрунтовані 

докази, що показують зв'язок між грою і підвищенням мотивації і 

наполегливості [6,17]. Одним із способів реалізації  групової навчальної 

діяльності є проведення змагань та вікторин. У цьому випадку груповою 

метою є суперництво між командами, а груповим мотивом – отримання 

першого місця в змаганнях. Одним із способів організації групової дії в 

умовах бурхливого розвитку сучасних інформаційних технологій є Kahoot! 

Цю платформу можна використовувати у таких складових навчально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі як закріплення, 

повторення, контроль навчальних досягнень студентів, аналіз і корекція 

отриманих знань. 

Незважаючи на свою сучасність в основі Kahoot! лежать принципи 

біхевіоризму. Таким чином на заняттях реалізуються наступні характеристики 

групової діяльності: 
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– особистий, безпосередній контакт всіх учасників;  

– спільна мета – передбачуваний результат спільної діяльності, що 

відповідає інтересам всіх і потреб кожного;  

– наявність керівництва, включаючи планування, контроль, корекцію і 

координацію спільних і приватних дій;  

– поділ єдиного процесу спільної діяльності між учасниками, обумовлене 

характером мети, засобами і умовами її досягнення, складом і рівнем 

кваліфікації виконавців. 

Висновки. Систематичне застосування Kahoot! для організації групової 

форми попереднього контролю навчальної діяльності має такі переваги: 

студенти вчяться виокремлювати проблеми і знаходити способи їх вирішення; 

формують власну точку зору, вчяться її аргументувати, відстоювати свою 

думку. У студентів формується впевнене, критичне та відповідальне вміння 

використовувати та взаємодіяти с цифровими технологіями в процесі 

навчання. Також зберігається етичний та безпечний  підхід до використання 

цифрових технологій при роботі в групі. Таким чином, розвиток цифрової 

компетентності передбачає зміну підходів до організації та змісту навчального 

процесу. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ІЗ ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

Інноваційні технології – це абсолютно нові чи вдосконалені технології. 

Вони швидко увійшли в усі галузі нашого життя. У зв’язку з цим виникає 

нагальна потреба їх використання під час вивчення багатьох дисциплін. 

У вітчизняній педагогіці важливим є навчання і виховання, які 

направлені на розкриття обдарованості кожної дитини. Головними 

завданнями сучасної школи: залучання дітей до загальнокультурних надбань 

та цінностей, навчити вчитися, розвивати їх особистість, здобувати і вміло 

використовувати необхідні знання й інформацію на практиці [2]. Плануючи 

засвоєння того чи іншого матеріалу, вчителеві необхідно продумати мету, якої 

він має досягти та за допомогою яких засобів. 

На думку Наталії Данько, для організації навчального процесу, під час 

якого здійснюється розвиток творчої сфери учнів, варто найперше створити 

сприятливу, психологічно комфортну атмосферу, в якій діти мали б змогу 

постійно оволодівати новими знаннями, виконувати нові дії, розкривати свій 

потенціал. Процес розвитку різноманітних дитячих здібностей усвідомлюється 

ними як специфічна продуктивна діяльність. Тут важливий пошук шляхів 

управління цією діяльністю [1]. 

З цього випливає, що учитель має бути насамперед всесторонньо 

розвиненим. Зрозуміло, що в сьогоднішній умовах учитель уже не може бути 

як абсолютним носієм знань, так і наглядачем за учнем. Учитель має стати 

координатором, який супроводжує самопізнання і саморозвиток учня, 

скеровує й оптимізує цей процес відповідно до задатків учнів. Життя 

потребує, щоб учень умів застосовувати здобуті знання та інформацію на 

практиці, саме цьому повинен навчити вчитель [2]. 

На даний момент створено багато навчальних допоміжний програм, 

програмних педагогічних засобів(ППЗ), з допомогою яких можливості 

навчання та виховання молодших школярів стають набагато ефективнішими.  

За допомогою різноманітних інноваційних технологій освітня діяльність 

стає багатогранною базою для виховання і самовиховання. Саме з допомогою 
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інновацій, звичайна освітня діяльність перетворюється на інноваційну 

освітню діяльність, створюючи якісно оновлений процес подання матеріалу, 

розкриваючи для учнів інформацію в повному обсязі для формування 

всебічно розвиненої особистості школяра. Також вправи для розвитку творчих 

здібностей учнів вчителю доцільно використовувати на уроках Мистецтва. 

Через те, що саме на цих уроках є більше можливостей, як для прояву учнями 

своїх задатків, так і вчителю у проведенні тих чи інших завдань.  

Отже, інноваційні технології є допоміжним засобом для розвитку 

творчих здібностей учнів. Кожен учень має змогу індивідуально пізнати 

корисну інформацію і знайти для себе щось нове, обґрунтувати, продумати і 

на основі цього сформувати нові знання, вміння і навички, сформувати себе як 

особистість і цілому, в свою чергу це впливає на розвиток культури самої 

дитини. 
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF OUTCOME-BASED ESP 

COURSE DEVELOPMENT 

The current paper touches upon the main characteristics of outcome-based 

ESP (English for Specific Purposes) course development for the NUACA 

(National University of Architecture and Construction of Armenia) students 

specializing in Civil Engineering. Consequently, important implications for the 

practice and methods of assessment and evaluation of students’ subject-specific 

language communicative skills performance are thoroughly analyzed and 

introduced. 

Given the current status of outcome-based education (OBE) in the RA, our 

aim in the current paper is to shed light upon some critical aspects of the outcome-

based ESP course development, with the hope of elucidating important concepts 

that will ensure proper implementation of OBE in other Higher Educational 

Institutions (HEIS). Literally, outcome-based education means ―clearly focusing 
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and organizing everything in an educational system around what is essential for 

all students to be able to do successfully at the end of their learning experience‖ 

[4, p.12]. The changes that OBE entails, put emphasis on students’ demonstration 

of learning outcomes rather than accumulation of course credits. This definition of 

OBE emphasizes the need to accordingly align all aspects of educational 

processes and systems to the expected outcomes that all students should be able to 

proficiently exhibit at the end of the curriculum, and that outcomes should not be 

viewed synonymously with grades or simply curricular completion, but rather 

authentic demonstrations of expected competencies as a result of significant 

learning experience. 

In education, outcomes are viewed as the learning results that the students 

are expected to demonstrate across the curriculum. Hence, outcomes may vary in 

terms of levels or forms. According to Killen [1, p.3], some outcomes are 

expected to be demonstrated at a course level (subject-related academic 

outcomes), and some are at the program and institutional levels (cross-discipline 

outcomes). However, according to Spady [4, p.49], the most important form of 

outcomes with which other forms or levels of outcomes should be aligned are 

those that reflect real life roles that learners will perform the moment they exit the 

education system – these are called ―culminating outcomes‖. It’s a general 

consensus, therefore, that the course/subject-related and program level outcomes 

should be fundamentally linked to the culminating or exit outcomes of education. 

This practice ensures that educators should develop the life skills of the learners to 

perform future life roles in the real world. 

The implementation of OBE in the framework of an ESP course, in 

particular, requires consistency across stated outcomes of the Academic Program, 

teaching and learning activities, and assessment methods and practices, as the 

focus of OBE in ESP is more on the results or products of education, rather than 

on the content and curricular processes. In an OBE set-up, the first thing that 

should be identified and explicitly stated is the culminating or exit outcomes: 

what we want our students to be able to do successfully at the end of their 

learning journey at the university.  

The implementation of OBE in NUACA has entailed restructuring of 

relevant systems and procedures to constructively facilitate the attainment of the 

desired outcomes in the variety of ESP courses, such as: English for Architects, 

English for Designers, English for Civil Engineers, etc. This continuous multi-

stage procedure has been based upon the critical restructuring of teaching, 

learning and assessment methods employed by educators in evaluating the 

students’ performance, which serves as evidence of the attainment of outcomes. 

Thus the ―ESP: Civil Engineering‖ course curriculum of NUACA involves 

the description of the set of outcomes in the form of ―can do‖ statements, which 

are followed by learning, teaching and assessment methods within each topical 

unit. The ―can do‖ statements have been intentionally devised for the purpose of 
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self-assessment of the subject-specific language knowledge and skills of the 

learners by themselves. The outcomes of the current course have been based upon 

the descriptors of the ―Civil Engineering‖ BA Academic Program of NUACA, the 

corresponding Sectorial Qualifications Framework for Higher Education of the 

RA (SQFA), as well as the outcomes of the National Qualifications Framework of 

Armenia (NQFA) to ensure the consistent and concise outcome-based approach 

implementation. According to the general description of the qualification of ―Civil 

Engineering‖ SQFA, a bachelor of Engineering degree qualifies individuals who 

have broad and coherent knowledge and skills in Civil Engineering and a range of 

related fields to undertake professional work and/or further study [3, p.96]. 

Correspondingly, from the viewpoint of an ESP course designer a bachelor of 

Civil Engineering should be able to use his/her language communicative skills to 

apply subject-specific language knowledge in purposeful occupational (oral and 

written) communications. In terms of language knowledge, skills and 

competences a bachelor of Civil Engineering should be able to use his/her target 

language (English) skills to 

• read and understand articles describing the construction industry, types of 

landscapes, measurement, building materials, types of structures, parts of 

buildings and their functions, sketching, design tools and materials, architectural 

planning, interior and exterior design, shapes and structures, land features, etc. 

• read and understand the description of basic engineering processes and 

features in construction field 

• understand people talking about construction equipment, modern computer 

technologies, automation and robotics 

• ask and answer questions to get or to pass information about a numerical 

data on length, area, volume, weight, etc. 

• describe past and current trends in building construction and engineering 

• talk about the main architectural features of the historical monuments in 

Armenia and outside its borders. 

• produce and discuss an estimate and calculations of a particular site, 

building or construction. 

• discuss customer preferences concerning the project planning, engineering, 

design, construction, management, operation and monitoring issues. 

The current ESP course challenges students to activate and enable their 

higher order thinking skills: e.g. critical thinking, decision making, problem 

solving, etc. However, in the process of instruction, many students find it 

demanding to meet the standards set for the course. Therefore, an expanded 

opportunity is granted to students (learner-centered approach) in the process of 

learning and more importantly in assessing their performance. These manifold 

styles when accommodated appropriately, not only on the delivery of lessons but 

also on the type of assessments provide more productive and successful results 

from students in terms of demonstrating the learned outcomes.  
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О НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО (УКРАИНСКОГО) 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Проблемы обучения иностранных студентов русскому (украинскому) 

языку как языку специальности относятся сегодня к числу активно 

обсуждаемых. Последние три десятилетия в методике преподавания 

русского языка как иностранного в центре внимания находятся вопросы 

обучения студентов общению в учебно-профессиональной сфере. В 

соответствии с этим совершенствование лингвистических основ обучения 

идет в направлении изучения характеристик научного текста как высшей 

коммуникативной единицы, а разработка приемов усвоения языка имеет 

своей целью создание системы обучения видам речевой деятельности 

студентов на материале профессиональной сферы общения [4, с.3]. 

Ориентированность на текст как на высшую единицу обучения при 

работе над языком специальности на продвинутом этапе позволяет увидеть 

новые, еще не решенные проблемы методики преподавания русского языка 

иностранцам, дает возможность комплексного учета языковых и речевых 

потребностей учащихся, придает процессу обучения практический, 

коммуникативно ориентированный характер и создает предпосылки для 

сбалансированного формирования и развития речевых умений и навыков во 

всех видах речевой деятельности [3, с.79].    

С позиции теории речевой деятельности обучение русскому 

(украинскому) языку как иностранному представляет собой комплексный 
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процесс, который включает в себя обучение языковой системе и собственно 

речевой деятельности. В соответствии с указанной целью необходимо 

отбирать языковой и текстовой материал, входящий в содержание обучения.  

Обучение специальной технической лексике в рамках обучения 

студентов научному стилю речи является отличительной характеристикой 

технических вузов. При этом традиционно из четырех видов речевой 

деятельности, особое внимание уделяется чтению [1, с.55]. Студентам 

предлагается чтение и перевод технических текстов, включающих в себя 

большое количество технических терминов. Как известно, знание 

специальной терминологии не является вполне достаточным для общения на 

профессиональные темы. Для многих студентов сложен не только синтаксис 

предложений, но и восприятие различных вариантов иностранного языка.  

Обучение языку может быть достаточно эффективным, если в этом 

процессе последовательно будет осуществляться не только профессионально-

ориентированный отбор учебного текстового материала, но и материала, 

активизирующего коммуникативно-познавательную деятельность студента, 

стимулирующего его к самостоятельному поиску новых слов и выражений, 

к использованию различных источников информации, пробуждающего 

интерес к изучению не только самого языка обучения, но и специальных 

дисциплин, способствующих общению студента в его будущей 

профессиональной сфере. 

На первом этапе языковым материалом для обучения иностранных 

студентов профессиональному общению является грамматика и лексика, 

употребительная в учебниках, пособиях и лекциях; информативным 

материалом служат тексты по специальным дисциплинам. Использование на 

занятиях неадаптированных технических текстов в качестве языкового 

материала на начальном этапе обучения может снизить мотивацию 

студентов в изучении языка, так как в данных материалах часто 

используется не только профессиональная терминология, но и сложная 

грамматика, которые на данном этапе могут оказаться серьезным 

препятствием для формирования речевых умений и навыков.  

На первом курсе особое внимание уделяется активному усвоению 

иностранными студентами лексики, грамматических структур, характерных 

для языка науки и необходимых для учебно-профессионального общения. 

На данном этапе они должны освоить определенный языковой материал, на 

основе которого в последующем формируются и развиваются их речевые 

умения и навыки. При этом отрабатываются грамматические конструкции, 

служащие для выражения квалификации предмета и явления, характеристики 

понятий, характеристики предмета по качественным, сравнительным и 

количественным показателям, по материалу, назначению, по наличию или 

отсутствию признака и т. д. Работа с текстом по языку специальности 

предусматривает нахождение и выделение основной информации на уровне 
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предложения, абзаца, смысловых частей и текста в целом, сжатие отдельных 

фрагментов, выделение в смысловых кусках второстепенной информации, 

определение логических связей между частями текста. 

Однако в этом процессе не всегда целесообразно обучать иностранных 

студентов всем компонентам указанной системы. Из нее необходимо 

выбирать главные, необходимые для коммуникации компоненты, и более 

частые, характерные для функциональных стилей и обслуживающие 

определенные сферы и ситуации общения. В нашем случае это учебно-

профессиональная сфера, при отборе материала для которой последний 

минимизируется с учетом его значимости и распространенности в этой 

сфере. Этот общий принцип учитывается при отборе языкового материала и 

для продуктивных, и для рецептивных целей.  

Отбор текстов для специальных учебно-методических пособий по 

языку специальности иностранных студентов является важным этапом, так 

как характер текста – один из основных факторов, влияющих на процесс его 

понимания при чтении. Известно, что существует связь между содержанием 

текста и способом его изложения. Определенное содержание диктует 

соответствующий ему способ изложения, базирующийся на той или иной 

речевой форме. В зависимости от содержания все научно-технические 

тексты делятся на описания (явления, характеристики предметов), 

повествования (об открытии закона или явления) и рассуждения 

(доказательство теоремы, вывод формулы). Смысловая структура каждого 

из этих типов текстов имеет свою специфику и, соответственно, свою 

речевую форму [5, с.160-163].  

Как показывает практика, описания и повествования по характеру 

логической структуры легче и доступнее для иностранных студентов, чем 

рассуждения. Данное обстоятельство обуславливает первоочередность 

представления такого типа текстов в качестве учебных на первом этапе 

обучения неродному языку. 

Хорошо методически налаженная система обучения общению в учебно-

профессиональной сфере на занятиях по русскому (украинскому) языку 

способствует быстрой языковой адаптации иностранных студентов, 

формированию у них профессионально-речевой компетентности, которая 

представляет собой соответствующие знания, умения и навыки в 

определенной сфере деятельности [2, с.146].  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВЗАЄМОДІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ З РОДИНАМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Вимоги сучасної освітньої реальності вимагають від педагогів 

опановування новітніх технології педагогічної науки і освіти для 

використання їх у своїй роботі, шукати нові форми співпраці з родинами. В 

сьогоденній системі освіти актуальною є проблема взаємодії спеціальних 

педагогів з батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. 

Народження дитини з порушеннями у розвитку функціонально деформує 

родину. Батьки дитини переживають стрес, психологічне навантаження та 

емоційне потрясіння. Багато хто з батьків мріє та сподівається, щоб його 

дитина виросла здоровою, успішною та мала змогу взаємодіяти з іншими. Та 

мало хто замислюється над тим, навіщо потрібно вчити дитину правильно 

говорити. Більшість дорослих не звертають увагу на розвиток мовлення своєї 

дитини, але ця функція є «візитівкою» кожної людини.  

На жаль статистичні дані невтішні, а число дітей, які мають порушення у 

психічному та фізичному розвитку, потребують спеціальної корекційно-

розвиткової допомоги. Основна проблема сьогодення заключається в тому, 

що сучасні родини перекладають свої функції виховання та розвитку на 

педагогів, зокрема на: вихователів, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, 

реабіліталогів та інших. В останні роки із-за постійного використання дітьми 

технічних засобів комунікації, за високої зайнятості батьків в побутовому та 

фінансовому плані, спостерігається зменшення живого спілкування батьків та 

дітей, відсутність спільної діяльності та інтересів, що сприяє виникненню 

вторинних порушень. 
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Провідні ідеї виховання, розвитку й соціалізації дітей в умовах родинного 

та суспільного виховання були визначені класиками педагогіки 

Я. Коменським, Й. Песталоцці, К. Ушинським, М. Монтессорі, Н. Крупською, 

А. Макаренком, В. Сухомлинським та ін. Проблема роботи з дітьми та 

батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, 

знаходиться в центрі уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців: 

В. Андрущенка, М. Ярмаченка, Е. Андрєєвої, В. Бондаря, Т. Ілляшенко, 

А. Колупаєвої, Н. Сабат, Є. Ярської-Смирнової, О. Акімової, І. Іванова, 

Л. Борщевська та Л. Зіброва та Г. Волкова, Ю. Гаркуша, В. Лубовський, 

Е. Мастюкова, Т. Філічева, Г. Чиркіна та ін. Вчені підкреслюють важливу 

роль родини у процесі корекційно-педагогічного впливу на дітей дошкільного 

віку, які мають порушення у розвитку, і вважають організацію правильного 

сімейного виховання таких дітей однією з умов створення для них 

сприятливих умов для всебічного розвитку. Поряд з цим дослідники 

наголошують на необхідності підвищення психолого-педагогічної культури 

батьків. Найважливішими передумовами для підвищення ефективності роботи 

науковці називають формування в батьків мотивованого ставлення до 

корекційної роботи, підвищення педагогічних знань та активне включення в 

цей процес. 

Мета статті – визначення основних аспектів взаємодії спеціального 

педагога з батьками; використання сучасних форм у корекційно-педагогічній 

роботі з родинами, які виховують дітей з особливими потребами. 

Враховуючи швидкий темп розвитку спеціальної освіти, вимоги до 

фахівців також потребують глобальних змін та осучаснення. На думку 

С. Лупінович та Г. Марієвої у корекційно-розвитковому процесі з дітьми з 

особливими освітніми потребами особлива увага звертається на співпрацю та 

взаємодію спеціального педагога з батьками, адже родина відіграє важливу 

роль, якщо не головну [1].   

Успіх корекційно-розвиткової роботи залежить від цілеспрямованої, 

комплексної, продуманої та систематизованої роботи всіх членів цього 

процесу. Працюючи з батьками дітей з особливими освітніми потребами 

спеціальні педагоги ставлять перед собою низку завдань: 

– допомогти сформувати адекватні взаємостосунки між батьками, 

іншими членами сім’ї та дитиною з особливими потребами;  

– допомогти дорослим створити сприятливу сімейну атмосферу для 

дитини даної категорії; 

– інформувати батьків про потенційні можливості дитини, її перспективи 

у різних аспектах життя; 

– створити умови для активної участі батьків у вихованні, навчанні та 

корекції порушень у дитини; 

– навчити батьків прийомам організації навчальної діяльності дитини; 

– підвищити рівень психічного здоров’я самих батьків; 
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– поширювати знання з різних напрямів педагогічної діяльності, 

знайомити з прийомами і методами корекційної роботи; 

– вивчати досвід сімейного виховання, поширювати його серед батьків, 

вміти використовувати в своїй діяльності. 

Заклад освіти та родина являються важливими компонентами для 

процесу соціалізації дитини, подальшого гармонійного розвитку особистості. 

На думку, Ю. Рібцун, на сьогодні у системі освіти продиктована необхідність 

якомога тісніше поєднувати родинне й суспільне виховання в умовах 

інклюзивного навчання [2]. Така співпраця буде мати позитивну динаміку 

розвитку дитини, а педагогу для цього потрібно вміло оперувати різними 

методами та сучасними формами взаємодії спеціального фахівця з родиною. 

Для підвищення рівня знань батьків про розвиток дітей з особливими 

освітніми потребами, ми пропонуємо наступні форми роботи: проведення 

лекцій, бесід та батьківських зборів на актуальні теми; використання сучасних 

методів і засобів дистанційної форми консультування та інформування: Skype, 

Вебінар (Webinar) – різновид веб-конференції, домашня інтернет-сторінка; 

проведення ділових ігор на батьківських зборах, на родинних зустрічах, при 

проведенні «круглих столів» («Педагогічний ринг» (дослідницька гра), 

(«Знавці» (мотиваційно-спонукальна гра), («Сімейний калейдоскоп» 

(рефлексивно – оцінна гра), («Командний ланцюжок» (дидактична гра)); 

батьківські конференції; інтернет-квести; тематичні виставки. 

Підсумовуючи все вищесказане можна впевнено сказати, що осучаснені 

форми і методи роботи з батьками повинні бути спрямовані на підвищення 

педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії навчального закладу та 

сім’ї, на посилення її виховного потенціалу. Процес взаємодії спрямований на 

активне включення батьків у навчально-виховний процес, у позаурочну 

дозвільну діяльність, співпрацю з дітьми і педагогами. 

Особливу увагу педагогу слід звертати на те, що при виборі форм 

співпраці повинні враховувати можливості і умови життя конкретних сімей, їх 

інтереси. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ 

КОМПЕТЕНТНІСНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Розвиток сучасного інформаційного суспільства, інтенсивне оновлення й 

переформатування системи вітчизняної освіти, яка наразі все більше залежить 

від занурення її суб’єктів до інформаційно-комунікаційного (комп’ютерного, 

мультимедійного, цифрового) середовища, призводить до поступового 

оновлення понятійного апарату, уведення до наукового обігу нових дефініцій 

й переосмислення наявних. Компетентнісний підхід у системі підготовки 

майбутніх учителів вимагає зміщення акцентів із засвоєння визначених 

державними стандартами знань, умінь і навичок на формування здатності 

практично діяти, приймати ефективні рішення, застосовувати сучасні 

педагогічні техніки і технології в усіх сферах суспільного життя, а також 

навичок безперервної самоосвіти та рефлексії. 

Аналіз історико-педагогічної літератури показав, що проектна діяльність 

у педагогіці розглядається в двох аспектах: як процес розробки педагогами 

теоретичних моделей – освітніх програм і методик їх реалізації, цілей і 

конструктивних схем досягнення (О. Анісімов, В. Беспалько, Л. Ващенко, 

Ю. Громико, Л. Даниленко, Д. Левітес та ін.); як форма реалізації методу 

проектів, особливий вид навчальної діяльності учнів, який має якісно відмінні 

особливості щодо мотивації, мети й результату (Є. Землянська, О. Коберник, 

Н. Матяш, В. Симоненко, С. Ящук та ін.). 

Теоретичний аналіз й різнобічне вивчення стану проблеми дозволили 

виявити значний освітній і розвивальний потенціал проектної діяльності . Він 

полягає у формуванні проектних умінь (початкових логічних, специфічних, 

загальнодіяльнісних); впливі на розвиток спрямованості особистості, 

особливо на сферу інтересів, що забезпечується сприятливими умовами для 

осмислення майбутніми учителями початкової освіти мотивів, цілей, 

прийомів навчання; розширення і поглиблення соціального досвіду. 

Практична підготовленість педагога означає сформованість у нього 

готовності діяти в конкретній педагогічній ситуації, застосовуючи відповідні 

обставинам засоби, методи, прийоми проектної діяльності. Це є одним із 

завдань компетентнісно-спрямованого навчання студентів вищих навчальних 

закладів. Спираючись на досвід, можна виокремити чотири  провідних 

підходи до організації проектної діяльності студентів: особистісно-

орієнтований, компетентнісний, інтегративний, змістово-діяльнісний. 
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Особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутніх спеціалістів до 

проектної діяльності розглядає в комплексі особистісну позицію майбутнього 

вчителя, тобто особистість як професіонала, учителя нового типу, здатного 

готувати сучасних учнів до життєдіяльності в майбутньому суспільстві. 

На основі особистісно орієнтованого підходу ми виокремили професійно 

значущі та особистісні якості учителя початкової освіти, які формуються у 

процесі оволодіння знаннями, уміннями та навичками. 

Компетентнісний підхід у підготовці фахівців передбачає не просту 

трансляцію знань, умінь і навичок від викладача до студента, а формування у 

майбутніх випускників професійної компетентності. Компетентність – це 

певна база знань особистості, яка дає змогу їй оцінювати, висловлювати 

переконливу, авторитетну думку. Тому, компетентісний підхід полягає в 

акцентуванні на накопиченні нормативно визначених знань, умінь і навичок 

до формування й розвитку в студентів здатності практично діяти, 

застосовуванні індивідуальної техніки та досвіду успішних дій у ситуаціях 

професійної діяльності й соціальної практики [1].  

Положення компетентнісного підходу використані нами при 

обґрунтуванні знань, умінь та навичок учителя початкової освіти, визначенні 

критеріїв готовності до організації проектної діяльності, виокремленні 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової освіти. 

У межах професійно-педагогічної підготовки студентів використовуємо 

також інтегративний підхід, що передбачає комплексне бачення професійної 

діяльності учителя та охоплює процес набуття ним знань, умінь і навичок 

різних видів діяльності з молодшими школярами з урахуванням принципу 

цілісності, що має інтегративний характер і обґрунтовує готовність педагога 

до професійної діяльності. 

Використання змістово-діяльнісного підходу в організації проектної 

діяльності студентів зумовлює сформованість у них  готовності до означеної 

педагогічної діяльності, сприяє розвитку пізнавальної активності, 

професійного мислення, удосконаленню складових педагогічної майстерності. 

Діяльнісна позиція майбутнього фахівця в процесі професійної 

підготовки включає кілька характеристик: стійку навчальну мотивацію 

студента, який усвідомлює необхідність отримання професійних знань; 

достатній рівень оволодіння певними діями (предметно-практичними й 

інтелектуальними) з метою досягти найкращого результату у вирішенні 

навчально-професійних завдань; здатність до самоконтролю й самооцінки 

результативності своєї професійної підготовки як діяльності [2]. 

У контексті нашого дослідження, уважаємо, що серед принципів 

організації проектної діяльності сиудентів виділити загальнопедагогічні 

(характеризують зміст і організацію підготовки загалом) та специфічні 

(характеризують зміст і організацію означеної підготовки). 
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Змістово-діяльнісний підхід організації проектної діяльності ґрунтується 

на взаємодії викладача і студента й охоплює функції вчителя, зміст 

підготовки, способи підготовкистудентів: форми, методи, засоби.  

Так, комунікативна функція виявляється у стійкій потребі здійснення 

систематичної різноманітної комунікації (навчальні, виховні, розвивальні, 

творчі заняття), двосторонньому емоційному задоволенні та прагненні до 

набуття і вдосконалення комунікативних умінь і навичок. 

Конструктивна функція, яка спрямована на прогнозування процесу 

проектної діяльності, включає три основні види проектувальної діяльності: 

конструктивно-змістова діяльність полягає у відборі змісту навчального 

матеріалу та його конструюванні; конструктивно-операційна діяльність, її 

суть – у плануванні структури дій викладача та студентів; конструктивно-

матеріальна діяльність – полягає у проектуванні навчально-матеріальної бази 

для навчання студентів. 

Організаційно-управлінська функція, пов’язана зі створенням умов для 

успішної організації проектної діяльності за допомогою відповідного 

облаштування приміщення технічними засобами проектування, надання 

необхідного інформаційного забезпечення та розробки методичного 

інструментарію управління тощо. 

Інформативна функція має за мету ознайомлення з новою і додатковою 

інформацією; накопичення інформації, що забезпечує проектну діяльність та її 

ефективну реалізацію. 

Прогностична функція полягає в умінні викладача визначати конкретні 

цілі, зміст, методи та засоби проектної діяльності, передбачати результати 

діяльності на основі знання індивідуальних особливостей і характеристик 

студентів, злагодженості та згуртованості колективу. 

Діагностична функція спрямована на отримання інформації про стан, 

інтереси, цілі, можливості студентів (психічні процеси: мислення, відчуття, 

уяву, сприймання, пам’ять, особливості емоційної сфери, здібності). 

Діагностика можлива не тільки за умови спостережливості педагога, але і за 

наявності уміння «вимірювати» розвиток студента, правильно діагностувати 

педагогічні явища та психічні процеси, які впливають на формування їх 

проектної діяльності. 

Освітня функція підготовки виражена в її спрямованості на те, щоб 

студенти оволоділи фундаментальними знаннями теоретичних основ 

проектної діяльності, а також щоб формувати у майбутнього вчителя 

початкової освіти відповідні уміння і навички.  

Виховна функція підготовки студентів відображає її позитивний вплив на 

формування професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя, 

ціннісно-нормативної системи, мотивів навчальної та майбутньої професійної 

діяльності. У процесі вивчення теоретичних знань і оволодінні відповідних 

умінь у студентів формується цілісне ставлення, інтерес до здійснюваної 
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проектної діяльності. Підготовка студентів до цього виду педагогічної 

діяльності стимулює самовиховання і самоосвіту особистості студента, 

прискорює процес його професійного становлення [3]. 

Розвивальна функція підготовки полягає в тому, що студенти 

оволодівають системою знань і умінь, а це органічно пов'язане з розвитком 

професійного мислення, мовлення, педагогічних здібностей, дає змогу 

майбутньому фахівцю здійснювати творчий підхід до здійснення проектної 

діяльності. 

Рефлексивна передбачає осмислення студентами досвіду проектування в 

умовах реального педагогічного процесу, закріплення та розширення 

механізмів підтримувальної поведінки в структурі особистості майбутніх 

учителів початкової освіти. 

Як бачимо, проектна діяльність майбутнього учителя початкової освіти 

поліфункціональна і потребує у конкретній ситуації виконання окремих 

функцій одночасно. Окрім цього, ці функції органічно взаємопов’язані між 

собою. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 

Світ дитинства має свою мову, свої уявлення свій спосіб вираження 

побаченого. Перебуваючи в середовище, дитина формує свої образи 

особистість, стиль життя, неповторний, індивідуальний, і такий, що 

відрізняється від стилю життя дорослого.  
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Базовий компонент дошкільної освіти в Україні визначає, що 

найпершим суспільним середовищем для дитини стає дошкільний 

навчальний заклад, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку 

особистості дитини, її фізичного і психічного здоров'я, виховання ціннісного 

ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування 

механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя [1].  

У психолого-педагогічній літературі велика увага приділяється 

вивченню середовищ: предметного, ігрового, творчого (М. Басов, 

П. Блонский, А. Залкін, Д. Узнадзе, Л. Виготський, Л. Леонтьєв, 

Д. Ельконін). Дослідники доводять, що середовище – це навколишні 

соціально-побутові, суспільні, матеріальні і духовні умови існування 

дитини. Предметне середовище виконує важливу функцію – воно спонукає 

до пізнавальної діяльності, гри, формує уяву. Воно немов би є матеріальним 

середовищем думок дитини.  

Досліджуючи середовище, учені по-різному визначали його виховний 

потенціал: середовище, яке наповнене етично-естетичними цінностями, дає 

спосіб жити і розвиватися, створює світ немов би заново, в ньому є сила і дія 

(В. Біблер), формує ставлення до базових цінностей, сприяє засвоєнню 

соціального досвіду і надбанню якостей, необхідних для життя (Н. Гусєва, 

Л. Буєва); представляє цілісну соціокультурну систему, сприяє поширенню 

нових культурних цінностей, стимулює групові інтереси, посилює взаємини 

(Ю. Волков, В. Полікарпов); виступає способом трансформації зовнішніх 

стосунків у внутрішню структуру особистості (А. Мудрик); оточує, 

пронизує, заманює до орбіти діяльності суб'єкта, задовольняє його потреби 

(В. Нечаєв). 

У вивченні механізмів дії виховного потенціалу середовища на 

особистість важлива роль відводиться «соціальній ситуації розвитку». 

Л. Виготський розглядає її як своєрідне, яке відповідає віку неповторне 

відношення між дитиною і навколишнім світом. Роль середовища полягає в 

тому, що воно «по своєму скеровує будь-яке роздратування, що діє ззовні на 

людину, і будь-яку реакцію, що йде від людини»[4].  

Л. Божович визначає середовище як особливе поєднання внутрішніх 

процесів розвитку і зовнішніх умов, що зумовлюють і динаміку розвитку, і 

нові якісні утворення. Вона відмічає, що дуже важливо зрозуміти характер 

переживання дитини, яка включена до середовища, характер її ефективного 

ставлення до середовища. Ця позиція дозволила Л. Божович здійснити 

пошук організації середовища в двох умовах: духовно-просторовому і 

наочно-просторовому, що забезпечили не лише ставлення дитини до 

середовища, але і її активність в ній [3]. 

Значна увага приділяється виховному потенціалу предметного 

середовища в оновленій редакції Програми для дітей старшого дошкільного 

віку «Впевнений старт», яка отримала гриф «Рекомендовано Міністерством 
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освіти і науки України» (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 

року) та вже другий навчальний рік поспіль впроваджується в старших 

групах закладів дошкільної освіти Харківщини.   

Автори Програми Н. Гавриш, Т. Панасюк, Т. Піроженко, 

О. Рогозянський, О. Хартман, А. Шевчук наголошують, що вона адресована 

педагогам закладів, які надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти, а 

також батькам вихованців та студентам вищих навчальних закладів. Зміст 

Програми передбачає організацію взаємодії дорослого з дитиною в такий 

спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток дошкільника 

в різних видах дитячої активності, а не лише «знаннєвий приріст» за 

основними змістовими напрямами програми. 

Вагомою перевагою Програми «Впевнений старт» є передбачення двох 

рівнів впровадження: репродуктивного (за принципом «Роби як Я») та 

творчий (самостійне формулювання змісту освітньої роботи). Відмінним 

принципом побудови Програми є її зорієнтованість на освітній результат – 

вихователь планує власну діяльність орієнтуючись на очікуваний результат 

(«Що я хочу, щоб засвоїли діти?», «Яким має бути кінцевий результат?»). 

Колектив авторів зазначає, що програма передбачає сучасний формат 

організації життєвого простору дитини – «Карта активностей тижня». 

Вихователь складає тижневу карту активностей, до якої входять навмисне 

організована дорослим активність зі всіма дітьми, активність з підгрупами за 

ініціативою дорослих чи дітей, самостійна активність дитини. Результати 

програми можуть бути посилені організацією повного інформаційного дня 

дитини [7]. 

Виховний потенціал предметного середовища визначає розділ 

пізнавально-дослідницька діяльність, в якому визначені наступні 

імперативи:  

– розширювати, розвивати уявлення про: функціональність предметів; 

предметно-практичну, предметно-перетворювальну діяльність; технологіч-

ність предметної діяльності («Як це влаштовано?», «Як це працює?» тощо); 

про шляхи отримання інформації; про нетрадиційні способи використання 

предметів;інтерес до: предметного світу; пізнавальної діяльності; творчого 

використання власних знань і вмінь; пошуку можливих способів 

використання предметів; мотивацію до пізнання світу предметів.  

– навчати оперувати образами предметів; створювати задум та 

реалізовувати предметну (практичну / перетворювальну) діяльності у 

відповідності до задуму та природного призначення предмету; створювати 

прості схеми / моделі предметів та перетворювати їх; порівнювати, 

відокремлювати; упорядковувати, узагальнювати предмети за певними 

ознаками (спільними/відмінними); виокремлювати функціональні зв’язки 

різних предметів; виконувати пізнавально-дослідні дії.  
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– створювати умови (ситуації), в яких дитина може вибирати 

предметний матеріал для гри, дослідницької, творчої та інших видів 

діяльності; може застосовувати свої знання та вміння; відчуває радість від 

власного пізнання (відкриття) світу предметів; відчує відповідальність за 

вихід із проблемної ситуації (задачі) [7]. 

Отже, правильно організоване предметне середовище має досить 

потужній виховний потенціал та впливає на всі аспекти розвитку дитини 

дошкільного віку. Тому створення в закладі дошкільної освіти повноцінного 

розвивального предметного середовища та забезпечення відповідної позиції 

вихователя в організації пізнавально-дослідної діяльності дітей – провідний 

засіб реалізації завдань демократизації освіти в контексті Освітньої 

програми «Впевнений старт».  
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ПСИХОЛОГІЯ 

Андрєєв В.В.,  
викладач Рубіжанського індустріально-педагогічного коледжу,  

Україна, м. Рубіжне 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ БАЗОВИМ 

НАВИЧКАМ МЕДІАТОРІВ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Останні десятиліття розвитку людства призвели до проблем людського 

співіснування: загальна нетерпимість, байдужість, безвідповідальність, 

конфліктність, агресивність, тому передова світова спільнота змушена швидко 

приймати дієві рішення, аби запобігти їх подальшому зростанню і 

розповсюдженню. 

Сучасний погляд щодо шляхів запобігання, профілактики негативних 

проявів людської поведінки фокусує свою увагу на процесах навчання і 

виховання молоді навичкам конструктивної взаємодії, які мають сприяти 

подоланню сьогоденної ситуації нетерпимості, конфліктності. 

Серед таких програм особливе місце займає програма медіації. Медіація − 

це альтернативна форма вирішення конфліктів за участю третьої нейтральної 

сторони − медіатора, який допомагає сторонам дійти взаємоприйнятного 

рішення у конфлікті. 

В Америці ще у 80-х роках ХХ століття медіацію почали використовувати 

у системі освіти, яка швидко здобула суспільне визнання. Результати реалізації 

програми «Медіація однолітків» обумовили поліпшення психологічного 

клімату у шкільних колективах, знизили рівень агресії та насилля [2]. 

Медіація в Україні має статус «інноваційної» технології, незважаючи на 

успішне випробування практично в усіх сферах суспільного життя і отримала 

державну підтримку на рівні Міністерства освіти і науки. 

Зростання інтересу до цієї технології обумовлене тим, що медіація має 

унікальний потенціал трансформації взаємодії у конфлікті і як результат − зміну 

світосприйняття людей, які є учасниками конфліктної ситуації. Особливості 

медіації як процесу посередництва у вирішенні конфліктів, суперечок, 

полягають у тому, що медіація допомагає розширити можливості людей, які 

перебувають у конфлікті, сприяє розкриттю їхнього особистісного потенціалу, 

взаємному прийняттю [5]. 

В Україні перший досвід реалізації програми був здійснений у 1999 році 

Одеською обласною Групою Медіації в міській школі № 84. Нині навчання 

медіаторів здійснюють ряд організацій, серед яких ГО «Ла Страда Україна» 
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(м. Київ). Однією із перших спроб ознайомлення педагогів із поняттям медіації 

є впровадження спецкурсу «Базові навички медіатора в навчальному закладі» 

[4]. Сутність програми полягає у передаванні відповідальності за розв'язання 

конфліктів у руки самих учнів: пройшовши навчання, учні-медіатори 

допомагають своїм одноліткам домовлятися у ситуаціях конфліктної взаємодії 

без участі вчителів, батьків, адміністрації. 

Медіаційна процедура − це процедура, заснована на принципах 

раціонального аналізу ситуації, раціонального вибору дій і прийняття рішень.  

Медіатори лише повинні знати та чітко дотримуватись правил та 

принципів медіації, завдяки яким вона набуває статусу безпечної процедури, 

безпечної у фізичному, психологічному, соціальному розумінні. 

Результатом реалізації програми є створення інституту посередництва − 

шкільної служби медіації однолітків, діяльність якої спрямована на 

вдосконалення системи міжособових взаємин, покращення психологічного 

клімату в учнівському колективі. 

Основною частиною програми є тренінг, у результаті проходження якого 

учні мають знання, вміння і навички щодо проведення медіаційної процедури. 

Програма тренінгу передбачає знайомство учнів з основними принципами 

сучасної конфліктології, які орієнтовані на співробітництво та мирне 

регулювання конфліктів; навчання конструктивним стратегіям поведінки; 

навчання медіації; розробку плану організації системи учнівського 

посередництва у навчальному закладі. Важливо, щоб програма розвивалась, а 

кількість інформованих і залучених до неї зростала. 

Зміст вітчизняних публікацій з питань медіації також відображає її 

«інноваційний» статус у суспільстві. В існуючій літературі наголос робиться на 

перевагах застосування та проблемах впровадження цієї технології [1]. 

Наш досвід впровадження медіації в освітній простір навчального закладу 

педагогічного спрямування поставив цікаве питання ціннісних проблем.  

Перша проблема − проведення паралелі з особистим життєвим та 

професійним досвідом розв’язання конфліктів, проголошуючи «тотожність» 

власних та медіаційних підходів. Наприклад, психологи, соціальні педагоги, 

юристи часто використовують схожий набір прийомів розв’язання конфліктів, 

але з іншої професійної та особистісної позиції.  

Другою проблемою є те, що подібний погляд на медіаційну технологію не 

дозволяє усвідомити унікальність нейтральної професійної позиції медіатора, 

що є базовою умовою для успішного застосування інших компонентів 

процедури та заважає зрозуміти технологічні сторони медіаційного процесу. 

Третьою проблемою для педагогів стає те, що власна професійна позиція 

передбачає «експертність» погляду на будь-яку проблему та знання 

«правильного» шляху практичного виходу з будь-якої ситуації.  
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Необхідно звернути увагу, що за наявності конфлікту між професійними 

позиціями, проявляються труднощі опанування світоглядної складової 

медіаційної практики. 

У процесі опанування медіаційних компетенцій визначальну роль відіграє 

засвоєння учасниками професійної позиції медіатора, що є неможливим без 

«внутрішньої згоди» зі світоглядними та ціннісними підвалинами медіації. На 

професійну позицію «нанизуються» інші складові медіаційної технології, тому 

навіть недосконалий рівень опанування процедурної та прикладної складової 

дозволяє розгорнути її впровадження.  

Філософія медіації базується на фундаментальних принципах: 1) у кожного 

є власні правда та бачення; 2) кожна людина має право на реалізацію власних 

інтересів; 3) медіація заснована на рівності сторін; 4) інша людина є іншою, 

інакшою; 5) кожна людина є експертом власної ситуації і краще за інших знає, 

що їй потрібно; 6) медіація не шукає винних, у конфлікті у кожного є своя 

частка провини за те, що ця ситуація трапилася [5]. 

Згідно з теорією особистісного змінення П.В. Лушина, у процесі 

впровадження медіації учасників може спіткати криза професійної ідентичності. 

Успішність виходу з цієї ситуації залежить як від особистісних рис (відкритість 

досвіду, толерантність до невизначеності, спонтанність, здатність ризикувати), 

так і від волі суб’єкта. Вихід із невизначеної ситуації пов’язаний зі зміною 

конфігурації професійної ідентичності, що може призвести до набуття 

принципово нових можливостей (у нашому випадку – можливості виконувати 

функцію медіатора) [3].  

Таким чином, можна зазначити що впровадження медіації в освітньому 

просторі спричинює у учасників особистісні зміни ціннісного характеру, тому 

додатково до навчання студентів базовим навичкам медіаційної практики і 

створення групи студентів медіаторів вважаємо за необхідне проводити роботу 

з фомування психологічної готовності медіаторів до діяльності у службі 

порозуміння. 
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ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Будь-яка сфера професійної діяльності передбачає взаємодію з іншими 
людьми. На жаль, іноді комунікація між учасниками професійного 
спілкування стає неефективною, і спричинює виникнення конфліктних 
ситуацій. Конструктивно та розумно будувати стосунки з усіма суб’єктами 
спілкування та діяльності можливо за умови формування та розвитку 
конфліктологічної компетентності, яка передбачає здатність особистості 
конструктивно вирішувати конфлікти, що виникають в процесі реалізації 
професійної діяльності. Слід зазначити, що далеко не кожний випускник 
вищої школи здатен до реалізації конструктивної поведінки в конфлікті. 
Саме тому, визначення змісту конфліктологічної компетентності 
майбутнього фахівця та шляхів її формування є актуальним в теорії та 
практиці сучасної психологічної науки. 

Конфліктологічна компетентність майбутнього фахівця – це складова 
його професійної компетентності, що складається з: 1) конфліктологічних 
знань (теоретичні питання з психології спілкування та конфлікту), 
2) конфліктологічних умінь (зокрема, передбачати конфлікти; визначати 
конфліктні типи особистості), конфліктологічних навичок (використання 
різних стилів поведінки в конфлікті) й конфліктолоігічних якостей 
(толерантність, позитивне мислення, ассертивність тощо) та визначає 
ефективність професійної взаємодії у виробничій та управлінській 
діяльності. 

В структурі конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців 
можна виокремити наступні компоненти: 1) когнітивний – сукупність знань 
про сутність та основні характеристики конфліктів (структуру, динаміку, 
функції, типології, причини виникнення, стратегії поведінки тощо); 
2) емоційно-вольовий – здатність суб’єкта регулювати свої емоційні стани в 
процесі виникнення та подолання конфліктних ситуацій; 3) ціннісно-
смисловий – усвідомлення майбутнім фахівцем власної відповідальності за 
результати вирішення конфліктної ситуації, спроможність особистості 
враховувати цілі та їх значущість усіх суб’єктів, задіяних у конфлікті; 
4) мотиваційний – відсутність конфліктофобії та розуміння конфлікту як 
позитивного явища, що сприяє розвитку міжособистісних стосунків та 
організацій; 5) поведінковий – практичні навички та вміння аналізу 
конфліктної ситуації, конструктивної поведінки в конфлікті, ведення 
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переговорів, попередження і управління конфліктами, посередницької 
діяльності в конфліктах. 

Умовно шляхи формування конфліктологічної компетентності можна 

розподілити на дві групи: 1) традиційні; 2) інноваційні. 

Традиційним шляхом формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців відбувається через засвоєння спеціальних знань та вмінь 

в процесі вивчення спеціальних дисциплін (зокрема, курсів «Психологія», 

«Психологія ділового спілкування», «Конфліктологія»). Водночас, подібний 

шлях не є ефективним, наприклад, для формування конфліктологічної 

компетентності майбутніх фахівців технічної сфери. Головним чином, це 

пов’язано з тим, що у закладах вищої освіти технічного спрямування акцент 

робиться переважно на розвиток глибоких фахових знань, умінь та навичок, 

а вага інших предметів – мінімальна. Саме тому, в процесі навчання у вищій 

школі майбутні фахівці технічних галузей знання мають можливість 

отримати мізерні знання та уміння конфліктологічної компетентності, що 

побудовані, в значній мірі, тільки на власному життєвому досвіді.  

Інноваційний шлях формування конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців передбачає отримання практичного досвіду, що 

набувається через використання різноманітних активних методів навчання 

(моделювання проблемних ситуацій, дискусії, ділові ігри тощо). Такий 

підхід створює можливості для опанування конкретними конфліктологіч-

ними навичками та умінням, які мають сприяти ефективності їхнього 

подальшого використання в професійній діяльності. Найбільш ефективним 

методом формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців 

серед інноваційних можна вважати груповий тренінг. На думку, 

Н. Васильєва (одного з фахівців в галузі конструктивного розв’язання 

конфліктів), саме тренінг створює можливості для: рефлексії конфліктів і 

конфронтацій, що виникають в тренінговій групі; використання ситуаційних 

ігор для опанування навичками конструктивної поведінки в конфлікті; 

рефлексії конфліктів, що мають місце в суб’єктивному життєвому досвіді 

учасників тренінгу [1, с.6-7]. 

Зокрема, завданнями тренінгу, спрямованого на підвищення рівня 

конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців, є поглиблення знань 

про специфіку конфлікту як одного з явищ комунікації, адекватного 

сприйняття конфліктних ситуацій, навчання конструктивному вирішенню 

конфліктних ситуацій та навичок їх запобігання; розвиток вміння адекватно 

сприймати себе та «розуміючого» ставлення до інших, тренування навичок 

самоконтролю тощо. Орієнтовно програма тренінгу складається з шести 

занять тривалістю приблизно дві години й може мати наступний тематичний 

план: 1) Психологічна природа конфлікту; 2) Причини виникнення та шляхи 

вирішення конфліктів в професійній взаємодії; 3) Види поведінки в 

конфлікті; 4) Шляхи конструктивного розв’язання конфліктів; 5) Навички та 
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вміння конструктивного розв’язання конфліктів; 6) Передумови попередження 
конфліктів в професійному спілкуванні. 

Таким чином, формування конфліктологічної компетентності майбутніх 

фахівців можливо традиційним або інноваційним шляхом. Серед останніх 

важливе місце посідає спеціальний тренінг, спрямований на розвиток 

навичок конструктивного розв’язання конфліктів в процесі виробничої та 

управлінської діяльності.  

Втілення запропонованого тренінгу в психологічну практику, 

з’ясування значущості змін, що відбулися з особами, які брали участь у 

тренінгу щодо формування конфліктологічної компетентності; вивчення 

чинників, що визначають рівень конфліктологічної компетентності 

майбутніх фахівців є актуальними щодо подальших досліджень. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Проблема професійного самовизначення молоді є важливою у педагогічній 

та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту в життєвому 

становленні особистості. Особливої актуальності вона набуває в ранньому 

юнацькому віці, який пов’язаний із розвитком нових інтелектуальних 

можливостей, що розширюють горизонти самосвідомості молодої людини. В 

зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням Нової української 

школи є формування в молоді здатності до свідомого та самостійного вибору 
професії і подальшого оволодіння нею. Вирішення цього завдання визначальною 
мірою залежить від активної позиції старшокласників, їх усвідомлення себе 

суб’єктами власного життя, прагнення до особистісної самореалізації, вміння 

виважено та самостійно приймати відповідальні рішення. Тому, вдосконалення 

та розкриття психологічних особливостей процесу професійного 

самовизначення молоді, сприятиме формуванню нових шляхів його оптимізації. 

Теоретичні передумови цієї проблеми обґрунтовано у психолого-
педагогічних дослідженнях таких вчених як, Г.О. Балл, І.Д. Бех, 
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М.Й. Боришевський, І.А. Зязюн, Г.С. Костюк, Н.Г. Ничкало, В.В. Рибалка, 
В.А. Семиченко та ін. Проблема психічної регуляції професійного 
самовизначення окреслена в наукових доробках вітчизняних психологів, 
зокрема Б.Г. Ананьєва, О.Е. Голомштока, Ф.Н. Гоноболіна, Є.О. Клімова, 
В.Ф.  Моргуна, О.Г. Мороза, Д.Ф. Ніколенка, В.О. Сластьоніна та ін. 

Аналіз психологічної літератури з проблеми професійного 
самовизначення засвідчує те, що у дослідженнях акцентується увага на 
необхідності вивчення ролі суб’єкта в цьому процесі. А це вимагає більш 
глибокого розуміння психологічних механізмів, що забезпечують самоаналіз 
та самооцінку властивостей особистості, їх порівняння з вимогами майбутньої 
професії, що є необхідним на всіх етапах професійного самовизначення. 
Значна увага у діяльності практичних і шкільних психологів приділяється 
проблемі профорієнтаційної роботи зі старшокласниками, вдосконаленню її 
методів та форм, різноманітних методик професійного самовизначення. Тому, 
вибір теми нашого дослідження зумовлений соціальною значущістю 
проблеми вибору майбутньої професії саме в старшому шкільному віці.  

Мету ми визначили як теоретичне та експериментальне дослідження 
психологічних особливостей професійного самовизначення старшокласників,  
об’єктом – професійне самовизначення, а предметом – психологічні 
особливості професійного самовизначення старшокласників. Гіпотеза 
дослідження полягала у припущенні про те, що професійне самовизначення 
пов’язане зі структурою інтересів і учбовою мотивацією особистості, а 
ефективним методом його розвитку є соціально-психологічний тренінг, 
спрямований на розвиток професійної мотивації. 

У процесі дослідження ми використовували наступні методики: 
«Діагностика мотиваційної структури особистості» В.Е. Мільмана, 
«Діагностика реальної структури ціннісних орієнтацій особистості» 
С.С. Бубнова, «Карта схильностей» О.Е. Голомштока, «Опитувальник 
професійної готовності (ОПГ)» Л.Н. Кабардової. Вибірка досліджуваних була 
сформована з експериментальної та контрольної груп учнів десятих класів. 

Проаналізуємо результати експериментального дослідження психологіч-
них особливостей професійного самовизначення старшокласників.  

За методикою «Опитувальник професійної готовності (ОПГ)» 
Л.Н. Кабардової, в експериментальній групі домінуючою є схильність до професій 
типу «Людина – Художній образ», а у контрольній – «Людина – Людина». 

За результатами методики «Діагностика реальної структури ціннісних 
орієнтацій особистості» С.С. Бубнова, в експериментальній групі переважають 
такі життєві цінності, як пізнання нового в світі, природі, людині, визнання та 
повага людей, вплив на оточуючих, а у контрольній групі – відпочинок, 
допомога та милосердя до інших людей.  

Підсумки методики «Карта схильностей» О.Е. Голомштока засвідчують 
наступні результати: в експериментальній групі спостерігається інтерес до 
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таких сфер діяльності, як «Медицина» та «Біологія», а у контрольній – 
«Філософія», «Медицина», «Фізика», «Математика» та «Право».   

Результати наших досліджень за методикою «Діагностика мотиваційної 
структури особистості» В.Е. Мільмана визначають те, що серед середніх 
показників мотиваційної структури в контрольній та експериментальній 
групах, найвищі значення спостерігаються за шкалами «Мотив змагання», 
«Мотив самоповаги», «Оцінка свого потенціалу» та «Намічений рівень 
мобілізації зусиль та пізнавальний мотив».  

Для перевірки висунутої гіпотези ми провели кореляційний аналіз 
отриманих даних, який виявив прямий зв’язок між шкалами «Історія» та 
«Оцінка рівня досягнутих результатів» (0,47) та обернений зв’язок між 
шкалами «Мови» та «Мотив самоповаги» (– 0,39).  

Для реалізації мети дослідження було обрано таку форму психологічної 
допомоги як соціально-психологічний тренінг. Саме він є формою активного 
навчання, що дозволяє людині самоформувати навички й вміння у побудові 
продуктивних психологічних та соціальних міжособистісних стосунків, 
аналізувати соціально-психологічні ситуації із власної точки зору та позиції 
партнера, розвивати здібності пізнання та розуміння себе та інших у процесі 
комунікації. Тренінг проводився за програмою профорієнтаційних занять для 
старшокласників (Л.М. Некраш і М.В. Стрільник). Його метою була 
активізація процесу професійного самовизначення шляхом розвитку 
професійної мотивації. У процесі соціально-психологічного тренінгу було 
реалізовано наступні завдання: створення атмосфери взаєморозуміння та 
довіри, розвиток в учнів аргументованого мотиву до вибору професії, 
налагодження психологічного контакту, визначення основних життєвих 
цінностей та їхнього взаємозв’язку з майбутньою професією.  

Після проведення ефективності тренінгу ми обрахували двовибірковий t-
критерій Ст’юдента для залежних вибірок та виявили статистично значущу 
різницю між результатами «до» та «після» проведення корекційно-
розвивальної роботи.  

Таким чином, як довели дані нашого дослідження, оптимізація 
професійного самовизначення в старшому шкільному віці можлива через 
цілеспрямований розвиток професійної мотивації за допомогою соціально-
психологічного тренінгу. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ НА ОСОБИСТІСТЬ 

Соціально-психологічний вплив групової динаміки на особистість є 
вельми актуальною і водночас недостатньо вивченою проблемою. Серед 
фахівців немає однозначного розуміння того, яким чином процеси, що 
протікають у групі, впливають на поведінку індивіда. Особливої уваги 
набуває той факт, що групи як створюють умови для отримування 
особистісного досвіду, сприяють розвитку самосвідомості, орієнтують на 
активну позицію, самовираження, так й активізують несвідомі процеси, 
сприяють виникненню небажаних соціальних ефектів.  

Узагальнення цих та інших робіт показує, що вчені досліджують різні 
аспекти психологічного та соціально-психологічного впливу групи на 
індивіда, а саме: зміни в установках особистості (К. Левін); створення 
безпосереднього життєвого досвіду для навчання та особистісного зростання 
(К. Рудестам); створення простору щодо випробування нових моделей 
поведінки для побудови взаємин з іншими (Ю.Т. Ковальов); можливість 
пропонувати різні шляхи вирішення проблем за допомогою інформації, якою 
володіють окремі члени групі (В. Квін) та інші. 

Груповий процес може бути розглянутий через констеляцію суспільних, 
колективних патернів поведінки, які містять в собі, у тому числі, соціальні 
страхи і несвідомі індивідуальні конфлікти [4]. 

Функціональний підхід описує вплив груп на індивіда через певні 
функції: групи сприяють тому, що людина здобуває навички, які необхідні 
для соціального життя, засвоює норми і цінності, що розділяються групою і 
суспільством в цілому; групи сприяють організації спільної діяльності людей; 
групи можуть виконувати підтримуючу функцію в разі, якщо люди 
об’єднуються у важкій ситуації для вирішення проблеми; групи виконують 
емоційну функцію, дають своїм членам можливість задовольнити емоційні 
потреби [7]. Структура групи у межах функціональних відносин допомагає 
зрозуміти систему ролей членів групи в залежності від їх здатності впливати 
на інших членів в групі.  
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В. Дідеріхс-Пешке, характеризуючи процеси, які відбуваються в групі, 
виділяє певні специфічні групові феномени, а саме: соціалізацію; феномен 
дзеркала; феномен конденсатора; обмін інформацією; поляризацію; 
підтримку; комунікацію. Завдяки цим процесам в групі визнається 
індивідуальність кожного [2].  

М. Лекін виділив шість процесів, які, на його думку, є загальними для 
різного роду груп. Групи: 1) полегшують вираз емоцій; 2) створюють відчуття 
приналежності до колективу; 3) спонукають до саморозкриття; 4) знайомлять 
з новими моделями поведінки; 5) дозволяють співставити особистісні 
особливості окремих членів групи; 6) сприяють розподілу відповідальності 
між керівником і іншими учасниками [10]. 

В інтеракційному підході акцентується увага на ключовому характері 
міжособистісної взаємодії в групової терапії. І. Ялом виділив одинадцять 
первинних чинників групового процесу (характерних для більшості груп). 
Серед них він називає такі як: навіювання надії, універсальність переживань, 
постачання інформації, альтруїзм, корегуюча рекапітуляція первинної 
сімейної групи, розвиток навичок соціалізації, імітаційна поведінка, 
міжособистісне (інтерперсональне) научіння, згуртованість групи, катарсис. З 
точки зору І. Ялома, ці процеси «взаємозалежні і жоден з них не виникає і не 
діє у відриві від інших» [8, с.21].  

Соціально-психологічний підхід пропонує для аналізу широке поле 
експериментальних досліджень групових процесів, а також соціально-
психологічного та психологічного впливу групи на індивіда. 

При певних умовах в груповій роботі виникає ефект синергії. Він 
проявляється в підвищенні ефективності протікання когнітивних процесів 
людей при їх об’єднанні в групу для вирішення загального завдання і 
виражається в груповому результаті, який перевищує суму індивідуальних 
результатів (тобто відповідає вимозі 1 + 1 > 2) [3]. 

Д. Майерс на підставі багатьох досліджень описує такі феномени 
групового впливу, як: соціальна фасилітація, соціальне лінивство, деіндиві-
дуалізація. Ці феномени можуть спостерігатися при мінімальній взаємодії, але 
вони також впливають на поведінку людей при сталої взаємодії [5]. 

Н. Котрелл, Р. Зайенс в своїх дослідженнях виявили істотний вплив на 
процес вирішення завдань в групі, яке надає присутність спостерігачів. Вони 
прийшли до висновку, що соціальне збудження, яке виникає в присутності 
інших людей, підсилює домінуючу реакцію і покращує виконання простих 
завдань, а виконання важких завдань – погіршує [5]. Встановлено, що при 
вирішенні складних завдань, несвідома реакція на присутність інших людей, 
які не займаються безпосередньо цим же завданням в цей же час, ускладнює 
розумові операції і підвищує ймовірність неправильного рішення [3]. Цей 
ефект був названий ефектом інгібіції. Це може пояснити, чому при вирішенні 
кейсових завдань в навчальному процесі різні групи отримують неоднозначні 
рішення при достатньому інформаційному забезпеченні. 
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Також, при розумінні групових процесів, необхідно мати на увазі 
особливу схильність людей, що знаходяться в групі, до психічного зараження. 
В цілому люди в групі більш схильні до некритичної і ризикованої поведінки, 
ніж за її межами [7]. 

Існують і інші аспекти вивчення психологічних процесів малих груп, де 
досліджуються такі феномени, як: групові інтеракції; групова ідентичність; 
групова культура і мислення; лідерство і влада; міжгрупова взаємодія; 
соціальна перцепція. Ці складні явища мають кілька рівнів функціонування, в 
тому числі, неусвідомлювані. 

Для орієнтації в складних багаторівневих несвідомих процесах, що 
відбуваються в групі, А. Хайгл-Эверс запропонувала концепцію з 
соціодинамічним розподілом ролей. На підставі моделі Шіндлера були 
описані актуальні позиції членів групи щодо типу участі в загальній 
активності групи. Були виділені наступні позиції членів групи: альфа – 
виразник групових дій і групової волі (лідер або керівник); гамма з трьома 
варіантами ролей: – той, хто ідентифікувався (ад’ютант), – той, хто доповнює 
(готовність і тенденція вдосконалити наявну часткову активність для 
перетворення її в повне соціального сенсу ціле відносно учасника або 
сподвижника), – критично налаштований, як інквізитор або хоронитель норм 
(позиція СуперЕго); бета – це участь з обмеженнями («так, але …»); омега – 
це представник противника або анти-альфа, причому омега, як правило, не 
досягає успіху у своїй протилежної позиції,  крім того, якщо він відстоює 
свою позицію силою, то переймає позицію альфи [1]. При цьому, в поведінці 
більшості членів групи власні приховані тенденції протистоять один одному. 

У межах психодинамічного підходу відзначається, що трансформації 
відбуваються як в групі, так і в індивідові через групу. Зміни відбуваються 
внаслідок психологічних процесів, які вступають у взаємодію в груповій 
матриці і є несвідомими, інтерпсихічними і трансперсональними [9]. 

Таким чином, у тезах розглянути особливості групової динаміки з точки 
зору різних теоретичних підходів. Схарактеризовано неоднозначні процеси 
соціально-психологічного та психологічного впливу групи на особистість. 
Так, групова взаємодія сприяє вдосконаленню внутрішнього і зовнішнього  
досвіду. Як правило, це включає процес перебудови, корекції вже 
сформованого потенціалу особистості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОГО І ПОНЯТІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

ДОШКІЛЬНИКІВ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

Успішність навчання та засвоєння дітьми нових знань, вмінь і навичок 

залежить, в першу чергу, від рівня розвитку мисленнєвої сфери дитини. 

Останнім часом, особливу увагу науковці приділяють не просто вивченню 

окремих аспектів або видів мислення, а досліджують взаємозв’язки образного 

і понятійного мислення, а також взаємозв’язки з іншими психічними 

процесами, зокрема – мовленням. Загальновідомо, що порушення або 

відсутність мовлення в ранньому молодшому віці призводить до затримки 

психічного розвитку. Тому достатньо важливим є вивчення зв’язку між 

мовленнєвою та мисленнєвою сферами у дітей. 

В науковій літературі достатньо ретельно досліджено образне і понятійне 

мислення, мовлення, як психічні процеси. Існує декілька основних напрямків 

вивчення образного і понятійного мислення: культурно-історичний; 

діяльнісний; процесуальний; поетапне формування розумових дій і понять; 

генетичний; психофізіологічний [3, с.6-7]. Однак, залишаються відкритими 

питання зв’язку між мисленням та мовленням дитини, а також впливу 

порушення мовленнєвої сфери на процес формування мислення школярів. 

Образне мислення це складний психічний процес головною особливістю 

якого є оперування образами різних модальностей. Понятійне мислення – це 
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особливий вид пізнавальної активності, що забезпечує узагальнене та 

опосередковане відображення суттєвих характеристик дійсності під час їх 

аналізу і синтезу [4, с.129]. 

Мовлення – це мова в дії, це конкретне використання мови для 

вираження думок, почуттів, настроїв. Мовлення як процес і результат 

мовленнєвої діяльності – лінійне, розгортається у просторі і часі. В 

психологічних дослідженнях зазвичай проблему мовлення розглядають в 

контексті: мислення та мовлення. Мовлення є формою існування думки. 

Мовлення виступає не просто засобом мислення, а включається в процес 

мислення, як форма, що пов’язана з його змістом. Саме тому, будь яке 

порушення мовленнєвої сфери в дитячому віці, обумовлює порушення 

розвитку та формування мисленнєвої сфери. 

Порушення мовленнєвого розвитку дітей – це одна з форм складного 

когнітивного дефекту, сутність якого полягає у вибірковому розладі 

мовленнєвої функції та зумовлених ним відхиленнях позамовних функцій і 

процесів. 

Серед мовленнєвих порушень виділяють: 1) порушення засобів 

спілкування (фонетико-фонематичний недорозвиток), 2) загальний 

недорозвиток мовлення. Фонетико-фонематичний недорозвиток (ФФНМ) – 

порушення процесів формування вимовної системи рідного мовлення у дітей 

з різноманітними мовними розладами внаслідок дефектів сприймання і 

вимови фонем. Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) – складні мовленнєві 

розлади, обумовлені порушеннями звукової та складової сторони мовленнєвої 

системи. 

Взаємозв’язок образного і понятійного мислення у дітей, в першу чергу, 

обумовлений особливостями образу і поняття, як одиниць мисленнєвого 

процесу. Під час розумової діяльності дитини одночасно відбувається образне 

і понятійне узагальнення, що забезпечує єдність, точність, об’єктивність у 

пізнанні оточуючої дійсності. Така складна психічна діяльність обов’язково 

опосередкована мовленням. 

Виокремлюють декілька рівнів формування мисленнєвих образів і 

понять, оскільки враховуючи функції та властивості образного і понятійного 

мисленням, не можна їх розглядати окремо. Між образним і понятійним 

мисленням наявний міцний зв’язок. Н.О. Пасічник [3, с.8] стверджує, що 

існують багаторівневі переходи від образу до поняття і навпаки, що свідчить 

про те, що образно-понятійна сфера є цілісним утворенням, яке включає 

одночасно ці два самостійні види мислення. 

Будь які порушення мовлення (дислалії, дизартрії), затримка формування 

мовлення, як засобу комунікації спричинює викривлення у формуванні 

спочатку конкретних, а потім і узагальнених понять. Крім того, мовленнєві 

порушення можуть чинити негативний вплив на формування проміжних та 

загальних образів понятійно-образної сфери дитини. Неможливість 
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повноцінно формувати образно-понятійні та понятійно-образні узагальнення 

призведе до спочатку збіднення мисленнєвої сфери дитини, а потім до не 

можливості здійснювати переходи між образами та поняттями різного рівня 

узагальнення (одиничних та загальних). 

Таким чином, найважливішим на етапі дошкільного дитинства є розвиток 

зв’язного мовлення, адже дитина для власного особистісного розвитку та 

успішної соціалізації мусить спілкуватися з тим, хто поруч, тобто стати 

зрозумілою, переконливою, навчитися пізнавати світ за допомогою мови і 

мовлення, розвинути свідоме, у міру своїх можливостей, ставлення до мовної 

дійсності. Розвиток зв’язного монологічного мовлення відбувається 

поступово разом з розвитком мислення і пов’язаний з ускладненням дитячої 

діяльності і форм спілкування з оточуючими людьми. Безумовно, 

дослідження особливостей образного і понятійного мислення дітей з 

мовленнєвими порушеннями мають бути одним з пріоритетних напрямків 

наукових розвідок сучасної логопедичної теорії і практики. 
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TO THE PROBLEM OF DRUG ADDICTION (NARCOMANIA) 

For today, the narcomania is a global danger to society. The spread of drug 
addiction among children, adolescents, and youth is the most worrying. Drugs 
change person’s psycho, and he becomes depression-prone, various disorders and 
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disorders in behaviour and worldview. Concrete consequences for the mental health 
of taking narcotic agents largely depend on the type of drug, which is taken by 
humans, because, some of them inhibit the central nervous system, others stimulate 
its increased activity, the third cause hallucinations. 

Psychologists pay attention to the features of a potential drug-user: sensitivity, 
susceptibility, law ability to accept, comprehend and express their feelings, 
unsuccessful attempts to control them and refusal to accept oneself as it is; low self-
control, inability to take care of oneself; low level of self-esteem, its instability; 
violation of relationships; low frustration resistance, intolerance of failures, negative 
responses, which often provoke or rough, or neglected attitude towards close 
settings. 

Understanding of the potential drug-users’ (risk groups) personal qualities is 
important because it allows to separate individual and psychological characteristics 
of a person from the drug-addicted way of life, effectively plan and implement 
measures on primary and secondary prevention of drug addiction among children 
and young people. 

A generalized psychological portrait of a drug user can be presented as a 
person who has: law or mixed type of higher nervous activity, asthenic physique, 
characteristics such as passivity, gentle nature, flexibility, developed feelings of 
guilt; good nature and gentleness, dishonesty, high morality, loyalty; high sensitivity 
to environmental influences, indecision, timidity, shyness, tendency to translate 
decision-making and responsibility on the shoulders of others, anxiety, distrust, 
mood depends to a large extent on the attitude of others to him, the vulnerability, the 
tendency to deep affection, introspective, pessimism, unpopularity; predisposition 
(fantasy, search for recognition, aspiration for cooperation, falsehood, 
capriciousness, hidden passion for self-demonstration and a tendency to dramatize 
existing problems, the desire to indulge his weaknesses); the characteristics of the 
response (hypotonic or emotional response types). 

The using of drugs effects on the physical health. There are unchanged changes 
in the functions of the heart, liver, kidneys, lungs, brain and other organs with long 
term using of drugs. Drug users often suffer from acute respiratory viral infections, 
colds, skin infections, diseases of the genitourinary system. Taking into account the 
increase in the number of narcotic addicts, the early recognition of the propensity to 
use drugs become especially relevant. Repeated use of forbidden drugs can lead to 
the emergence of hepatitis, HIV and AIDS, sepsis, mental illness. Symptoms of 
mental disorders largely depend on the type of human nature and the type of drug 
that he takes. Bipolar disorder («manic-depressive psychosis»), degradation and 
sociopathy (ignoring social norms, personality disorders – indifference to loved 
ones, irresponsibility, inability to maintain normal relationships with people); 
schizophrenia; amnesia; depression (accompanied by slowing of thinking, depressed 
state, sleep and appetite impairment, suicidal thoughts) are the main mental illnesses 
that are found in drug dependent people. Realizations’ concepts of the state policy in 
the area of counteraction to the spread of drug addiction, combating the illegal 
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circulation of narcotic drugs, psychotropic substances approve in each region of 
Ukraine. Nowadays there is an active work on checking of entertaining 
establishments and places of conducting leisure activities of youth (cafes, 
discotheques, night clubs, etc.) in order to stop the facts of trade or use of drugs. 
Recently, information and educational and social-preventive work was intensified 
among children, teenagers and their parents. These important measures need to be 
continued, as they stand in the way of spreading the social disaster of drug 
addiction. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ  

У ХАРКОВІ 

Наприкінці XIX століття у професійних об'єднаннях лікарів Російської 

імперії активно обговорювалася ідея створення невідкладної медичної 

допомоги. Внаслідок реформ 60–70-х рр. ХІХ століття населення міст швидко 

збільшувалося, система охорони здоров′я та робота з благоустрою не встигали 

за процесами урбанізації. Дуже часто всіх постраждалих внаслідок нещасних 

випадків чи скоєння злочинів підбирали поліцейські, пожежники, а іноді і 

випадкові люди, які і доставляли їх у приймальні покої при поліцейських 

будинках. Чимало постраждалих помирали не дочекавшись медичної 

допомоги.  

Вирішенню цього питання перешкоджала хронічна нестача коштів у 

держави, адже в першу чергу фінансувалися військові, транспортні та 

промислові проекти. Тому виникнення перших служб швидкої допомоги 

відбувалося за фінансування або різноманітних громадських об′єднань, або 

заможних громадян. Перші станції швидкої допомоги в Російській імперії 

виникають у Варшаві, Москві і Санкт-Петербурзі протягом 1897–1899 рр.   

Українські міста-імперії дуже швидко переймають досвід найбільших 

міст і теж намагаються покращити ситуацію. Цьому сприяло, також, 

проведення в Російській імперії конкурсів на кращий благоустрій серед 

повітів і міст за доволі високу винагороду. Вже у 1903 році почала працювати 

станція швидкої допомоги в Одесі – місті на півдні імперії, яке найбільш 

динамічно розвивалося. Вона була відкрита завдяки грошовому внеску графа 

М.М. Толстого. У 1904 році в Катеринославі було створено Товариство 

швидкої медичної допомоги. Особливістю роботи швидкої допомоги у 

Катеринославі було те, що виїзди проводилися лише на нещасні випадки і 

спроби самогубств. Важливим нововведенням було те, що клієнти Товариства 

могли доставлятися не тільки у власну лікарню, але й прийматися іншими 

громадськими лікарнями міста (Земська, Міська, Єврейська, Інфекційна, 

«Червоного Хреста»), в залежності від того, яка з них була найближчою в 

кожному конкретному випадку. 
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У Києві прообразом швидкої допомоги став «Гурток нічних чергувань», 

який виник ще у 1881 році з ініціативи Товариства київських лікарів на чолі з 

Ю.І. Мацоні. Подібний гурток виник і у Харкові у вересні 1895 року. Пізніше, 

саме на основі них створювалися товариства швидкої медичної допомоги.  

У Харкові ініціатором і одним із найактивніших засновників швидкої 

допомоги був професор Імператорського Харківського університету 

І.М. Оболенський. Для здійснення проекту щодо створення служби швидкої 

медичної допомоги у місті був організований «Комітет швидкої медичної 

допомоги». Оскільки міський бюджет не міг задовольнити потреби даної 

служби, було вирішено створити її як господарське товариство на зразок 

київського, решта фінансування отримувалася завдяки внескам членів 

товариства, добровільним пожертвам та організації благодійних заходів. 

29 листопада 1895 року було обрано правління «Общества скорой меди-

цинской помощи в г. Харькове». Його очолив професор І.М. Оболенський, 

старшим лікарем було призначено хірурга М.О. Молохова, який мав досвід 

керівництва лазаретом у російсько-японську війну. М.О. Молохову вдалося за 

короткий термін забезпечити службу необхідним інвентарем, придбати коней 

і транспорт, розробити відповідну документацію [1, с.236]. 

Власного приміщення харківська станція швидкої допомоги спочатку не 

мала. Їй було виділено дві кімнати у флігелі на території Олександрівської 

лікарні для диспетчерської та персоналу, а також будівлю неподалік під 

стайню. Розуміючи важливість справи, Харківська міська управа надала 

станції власний телефонний номер. І 25 квітня 1910 року о 10-й годині ранку 

на Соборному майдані відбулась урочиста церемонія відкриття харківської 

служби швидкої медичної допомоги. 

У 1910 році в штаті швидкої допомоги налічувалося 4 постійних лікарі та 

21 лікарів-кандидатів на постійну роботу. Але забезпечення транспортом було 

явно недостатнім – на все місто в розпорядженні персоналу було лише дві 

кінні карети. Були й інші обмеження – лікарі не виїжджали у випадку 

інфекційних захворювань, аби уникнути їх розповсюдження по всьому місту. 

Проте, швидкість реагування персоналу на виклики була достатньо високою: 

вдень бригада відправлялася через 17 секунд після отримання сигналу, а вночі – 

через 2,5–3 хвилини [1, с.239]. 

У 1914 році харківську станцію швидкої допомоги було переміщено на 

вул. Конторську, де для неї було побудовано спеціальну будівлю для 

розміщення транспорту та невелику лікарню для прийому хворих. Там же 

проживав разом із сім′єю тепер вже керівник служби М.О. Молохов. Зараз в 

цій будівлі розміщується центральна диспетчерська харківської служби 

швидкої допомоги. Тут також розміщується музей історії харківської 

екстреної медичної допомоги. Сам М.О. Молохов є легендарною особистістю, 

пропрацювавши на цій посаді до самої смерті у 1956 році. Він не залишив свій 
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пост і в часи окупації міста німецькими військами у 1918 р. та 1941–43 рр., 

являючи собою яскравий зразок самовідданості улюбленій справі [2, с.18-20]. 

Отже, харківська служба невідкладної медичної допомоги була 

організована однією з перших в Російській імперії. Надання екстреної 

медичної допомоги у Харкові ще не було забезпечено у необхідній кількості й 

мало обмежений характер. Як ознаки цієї обмеженості слід назвати: низьку 

пропускну здатність станції; заборону на виїзди до інфекційних хворих та на 

обслуговування хворих по домівках; досить високу платню за їх 

транспортування; залежність від фінансування приватними особами. Тобто, 

слабка присутність держави у цьому питанні не дозволяла розвинути службі 

швидкої допомоги необхідної потужності. Можна зазначити, що життю 

пересічного населення не приділялося достатньої уваги.  
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Державного архіву друку Книжкової палати України імені Івана Федорова, 
Україна, м. Київ 

ПАРАДОКСАЛЬНИЙ КОНТЕНТ РАДЯНСЬКОГО "ГЛОБУСУ" 

(1923–1928 РР.) В ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ  

НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Книжкова палата України нещодавно отримала грант на реставрацію та 

оцифрування радянської періодики, що виходила мовою ідиш. У коло видань, 

що зацікавили закордонних грантонадавачів, увійшов двотижневий універ-

сальний журнал "Глобус", що видавався в УСРР впродовж 1923–1935 рр. Ясна 

річ, що в умовах панування ідеології інтернаціоналізму журнал розробляв 

єврейську тематику, зокрема, на його сторінках розповідалося про відкриття 

"вищого єврейського наукового інституту" в УСРР, про проведення першого 

Всебілоруського з'їзду селянок-єврейок, читачів знайомили з біографією 

Шолома Алейхема та інформацією про зйомки кінострічки "Єврейське 

щастя". Між тим, у цілому, київський "Глобус", що видавався під егідою газет 

"Більшовик" і "Пролетарська правда", був "єврейським" лише за складом своєї 
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редакційної колегії – у своєму ж загалі, журнал носив всеукраїнський характер 

і у даному контексті є вельми корисним для дослідників української історії. 

Варто зазначити, що відповідно до змісту розвиток видання двотижне-

вика "Глобус" можна поділити на два періоди, перший із яких охоплює 1923–

1928 рр., коли УСРР розвивалася в умовах НЕПу, і другий – 1929–1935 рр. – 

коли, після встановлення сталінського всевладдя, Радянська Україна, як і 

увесь СРСР, опинилася у тенетах жорсткої адміністративно-командної 

системи. Так званий "рік великого перелому" (1929 р.), виходячи з контенту 

журналу, став, по-перше, етапом поступового переходу до "сталінських 

стандартів журналістики", а, по-друге, підготував змістовну трансформацію 

видання, яке в унісон з іншою радянською періодикою почало віддзеркалю-

вати процес втілення сталінського плану побудови соціалізму в СРСР. 

Дана стаття присвячена аналізу журнальних публікацій 1923–1928 рр., 

адже саме у цей період, на нашу думку, київський "Глобус" не тільки 

відповідав заявленому статусу універсального видання і характеризувався 

розкутістю думок, але і являв собою майданчик для оприлюднення доволі 

цікавих історичних фактів та нетипових для радянської історичної науки 

констатацій. Останні, на наш погляд, є актуальними і суспільно 

затребуваними у парадигмі розвитку незалежної України. 

Опрацьовуючи річні зшитки "Глобусу" 1923–1928 рр., автор виявив та 

визначив цілий ряд доволі стійких тенденцій у тогочасному висвітленні 

деяких визначальних аспектів нашої вітчизняної історії, а саме: 1) оголошена 

в УСРР кампанія українізації у виконанні журналу була позбавлена 

помпезності, зайвої галасливості, проводилася нібито непомітно для читача, 

але, разом з тим, носила всеохоплюючий характер; 2) у дослідженні історії 

Комуністичної партії більшовиків України редакційна колегія, без будь-яких 

озирань, коментувала дискусійні моменти утворення КП(б)У; 3) дописувачі 

журнальних статей і заміток демонстрували велику повагу до діячів 

українського визвольного руху, розглядаючи їх, виключно, як борців проти 

царського деспотизму, оминаючи, при цьому, фактор їх класової 

приналежності і суспільної діяльності; 4) провідною темою зазначеного 

періоду стало зворушливе ставлення до Західної України, захопленої 

агресивними сусідами і розшматованої між трьома країнами Східної Європи; 

5) редакція журналу активно і в абсолютно дружньому ключі популяризувала 

життя заокеанської української діаспори, розглядаючи останню у ролі 

союзника по світовому революційному руху. 

Більшовицьку політику по українізації населення УСРР журнал "Глобус" 

проводив, насамперед, у контексті розвитку шевченкознавства. Березневі 

номери журналів уміщували велику кількість матеріалів, присвячених 

видатному українському художнику і поету: у 1925 р. було опубліковано фото 

1914 р., зроблене на могилі Кобзаря, яку з усіх боків охороняли солдати 

царської армії, не підпускаючи відвідувачів вшанувати 100-річчя від дня 
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народження Тараса Шевченка. У редакційному коментарі говорилося, що 

свого часу цей знімок потрапив до англійських газет і викликав велике 

обурення світової спільноти [8, c.104]. Авторський підхід до проблеми 

шевченкознавства визначив О. Дорошкевич, який писав, що Шевченко, на 

відміну від Пушкіна, не потребує фетишизації та культу, "заглибленого у 

минуле" [5, с.65]. Вшануванням і дослідженням спадщини Шевченка на 

сторінках "Глобусу" займалися В. Кричевський, О. Новицький, Б. Навроцький 

та інші вагомі постаті української культури. Журнал здійснював пошукову 

роботу і друкував раніше невідомі портрети Тараса Шевченка: зокрема, до 

№ 2 за 1923 р. потрапило повідомлення про важливу знахідку у Києві – 

автопортрет Т. Шевченка у овальному тлі, де поет написаний у солдатському 

мундирі, в кашкеті з блискучим козирком – мальований олійними фарбами, 

вочевидь у 1848 р., портрет був віднесений до часу заслання поета. 

Оригінальність полотна була визнана академіком О. Новицьким та іншими 

знавцями шевченкініани [6, с.1]. 

Висвітлюючи історію утворення КП(б)У, редакція журналу надрукувала 

статтю К. Кравченко "Десять років КП(б)У" [7, с. 210-211]. Автор розповідав, 

що в Україні існувало кілька думок з приводу утворення республіканської 

компартії, а саме: 1) київська парторганізація виступала за створення 

всеукраїнського центру (партії), що керував би революційним рухом в Україні 

в протиставлення Українській Центральній Раді; 2) харківські більшовики у 

створенні Радянської України орієнтувалися на Москву, залишаючи 

селянському Правобережжю волю самовизначатися; 3) донецько-криворізькі 

партійні організації на чолі з Артемом заперечували будь-яку ідею Радянської 

України, як реакційну, що ніби то суперечить самій ідеї диктатури 

пролетаріату, тож, не розглядали проблему утворення КП(б)У взагалі [7, 

с.210]. Врешті решт, перемогла думка про необхідність утворення партії 

більшовиків у всеукраїнському масштабі.  

Надзвичайно контраверсійно щодо національно налаштованих 

українських істориків виглядає позиція радянського "Глобусу" в оцінці діячів 

українського визвольного руху. Так, якщо один із фундаторів 

західноукраїнської державності Льонгін Цегельський називав Мазепу 

відступником від православної віри, член Української Центральної Ради 

Павло Клепатський охрестив його пристосуванцем і негідником, а відомий 

український історик Григорій Коваленко – безжальним гнобителем 

українського народу, то громадянин УСРР, постійний автор журналу "Глобус" 

Степан Бразуль, не шкодуючи компліментів на адресу Івана Мазепи, писав, 

що гетьман боровся проти деспотії Петра І, а справа його рук і коштів – 

столиця Батурин – була жорстоко зруйнована царським посіпакою 

Меншиковим [2, с.168-170]. Своєю статтею про пам'ятник Богдану 

Хмельницькому на площі Героїв Перекопу (сучасній Софійській) у Києві 

Степан Бразуль суттєво підняв історичні акції і цього українського гетьмана, 
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змалювавши його як борця за незалежну Україну. Відкидаючи порівняння 

Хмельницького з Пугачовим, автор зазначав, що Омельку цариця тримала у 

клітці, а до Богдана, як до рівного, їздили посли від монархів [3, с.277]. 

Родзинкою міркувань автора стала малопомітна у тексті, але концептуально 

значуща деталь про те, що радянська влада з повагою поставилася до 

пам'ятника Богдану Хмельницькому, знявши з нього лише табличку про 

"єдину і неподільну Росію", під руку якої у 1654 р. поклявся піти український 

гетьман [3, с.277-278]. Тож, як на сьогодні, радянський дослідник С. Бразуль 

цілком послідовно і впевнено міркував у парадигмі сучасного Інституту 

національної пам'яті України. І відбувалося це не на заборонених владою, 

підпільно виданих листівках, а на сторінках контрольованого комуністичною 

партією УСРР популярного журналу. Виходячи з цього, автор наважується на 

скромні і виключно чемні поради панам В.А. Кириленку і В.М. В'ятровичу 

щодо більш шанобливого ставлення до радянської спадщини. На нашу думку, 

саме такий підхід збагатить дослідницький потенціал української історичної 

науки.    

Сторінки "Глобусу" уміщували велику кількість інформації про життя у 

Західній Україні. Тональність цих публікацій носила характер революційної 

єдності з регіоном, насильно відтятим у українців буржуазними режимами. 

Обкладинку № 6 за 1927 р. прикрашало фото галицьких селян, які з великим 

зацікавленням читають черговий номер "Глобусу", у січневому випуску за 

1928 р. йшлося про проведення художньої виставки "Мистецький Київ – 

Західній Україні" (3.12.27-15.01.28), кошти від якої було спрямовано на 

допомогу жертвам паводку [14, с.15]. Дописувач Я. Струхманчук у своїй 

статті "Історія Галицької армії" з великою теплотою розповідає про утворення 

січових стрільців, про галицьку буржуазію, що лізла зі шкіри, аби довести 

свою лояльність австріякам, тож використовувала революційний порив 

галичан, захоплених ідеєю визволення України з-під царського ярма [12, с.87-

88]. Квітневий номер 1925 р. уміщував замітку і фото під загальною назвою 

"Сенатор Прикарпатської України тов. Боднар". У тексті розповідалося, що 

член Компартії Чехословаччини і сенатор від Прикарпатської України брав 

участь у Міжнародному селянському конгресі у Москві, а потім відвідав Київ. 

Боднар зазначав, що уряд буржуазної Чехословаччини не виконує обіцянок, 

даних робітникам і селянам Закарпатської України, через те народ живе у 

тяжких злиднях, а комуністичний рух зростає – усі представники 

Закарпатської України у сеймі є членами компартії, а у сенаті працює два 

комуністи, один з яких Боднар [11, c.180].  
Однозначно сенсаційно в контексті сьогодення виглядають констатації, 

наведені у статті П. Бензі, написаній до 10-річчя Західноукраїнської Народної 
Республіки [1, с.348-349]. Автор стверджує, що піти на Злуку з 
Наддніпрянською Україною лідерів ЗУНР примусив народ, а самі політики 
вбачали у тому небезпеку і недоречність: так, Лев Бачинський у запалі волав, 
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що західнякам не можна об'єднуватися зі східними українцями, бо вони 
протистоять один одному у вірі (західняки – уніати, східняки – православні), а 
керівні кола ЗУНР говорили, що об'єднуватися з УНР не можна, бо це зіпсує 
їм стосунки із Антантою: остання розглядає Велику Україну як джерело 
пролетарської революції, з поширенням якої на Європу вона відчайдушно 
бореться [1, с.349]. 

З великим співчуттям у "Глобусі" розповідалося про страту ватажків 
антипольської боротьби у Галичині. Під фото розстріляних Петра Шеремети і 
Степана Мельничука розповідалося, що восени 1922 р. у Галичині відбулося 
повстання проти польської окупації, за встановлення радянської влади [4, с.1]. 
12 повстанців на чолі зі Степаном Мельничуком, Іваном Цепко і Петром 
Шереметою наводили жах на панство і жандармерію своїми раптовими 
нападами. Безпритульні повстанці, у найкращих традиціях кармелюковців, 
палили фільварки, вбивали жандармів. На вилов "червоних орлів" панська 
Польща пустила 12-тисячне військо. "Глобус" писав, що з приводу роковин 
загибелі народних героїв сумувала не тільки Галичина, але й галицькі 
робітники у Америці [4, c.1]. На цьому тлі достатньо переконливою виглядала 
остаточна дискредитація Симона Петлюри, який у 1920 р. водив Польщу в 
Україну "визволяти" український народ від Радянської влади.  

З неменшим теплом і турботою радянський "Глобус" відгукувався про 
діяльність української діаспори. Січневий номер 1925 р. умістив на своїх 
шпальтах портрет редактора американської газети "Українські щоденні вісті" 
тов. Настасівського, який зі своїми колегами святкував 5-тирічний ювілей 
газети [9, с.11]. У лютневому номері за 1924 р. було уміщено фоторепортаж з 
української трудової колонії у Канаді [13, c.7]. Квітневий номер зшитку був 
присвячений 5-річчю існування Українського Робітничого Будинку у Канаді 
[10, с.17-19]. Названий заклад діяв у місті Вінніпег, там працювало кілька 
робітничих організацій, а саме: часопис "Робітничий народ", відділ 
української соціал-демократичної партії, просвітньо-драматичний гурток 
імені Винниченка. Спільними зусиллями члени закладу зібрали 783 (!) долари 
і збудували собі робітничий дім. У лютому 1924 р. у ньому відбувся 5 з'їзд 
товариства, який показав, що Робітничий дім став потужною організацією: 
72 делегати представляли 30 філій та 28 відділів товариства, окрім того діяли 
27 відділів жіночої секції. Майно товариства сягнуло 307 342 доларів. Як 
зазначав "Глобус", це була розгалужена українська просвітньо-громадська 
організація у Канаді, учасники якої висловили глибокий сум з приводу смерті 
Леніна, оприлюднили своє бажання збудувати пам’ятник Шевченкові у Києві, 
надіслали щирі привітання Гриньку і Одинцю [10, с.19]. 

Підсумовуючи вищесказане, слід підкреслити, що двотижневик "Глобус", 
вочевидь, становить цінне, але дотепер малодосліджене, джерело до вивчення 
української історії. Автор даної статті лише дотиково окреслив варті уваги 
науковців окремі аспекти. 
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ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК: ДОСЛІДЖЕННЯ ПОСТАТІ 

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ 

На початку третього тисячоліття Україна переживає черговий 

переломний момент. Створення демократичної держави проходить в 

складних умовах реформування економіки і напруженій геополітичній 

ситуації. Революція гідності, соціальний вибух на Донбасі, підготовлений та 

спровокований ззовні, та нова конфесійна ситуація у країні гостро 

поставили перед молодою державою Україна проблему переосмислення та 

нового дослідження персоналій, які мали вагомий вплив на історію ХХ ст. 

Одним із таких діячів української історії є о. Гавриїл Костельник. Його 

життєві траєкторії вивчаються й жваво дискутуються дослідниками історії 

церкви й державно-церковних відносин радянського періоду, оскільки в них 

віддзеркалюються складні, неодномірні явища тогочасної доби, а також долі 

греко-католицького духовенства, втягнутого у вир нерівного протистояння з 

одіозною атеїстичною системою. Саме тому вивчення та аналіз його життя, 
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наукової та церковної діяльності, зв’язків із релігійними ієрархами, 

українським повстанським підпіллям та радянськими спецслужбами  є 

надзвичайно актуальними для нашого сьогодення. Адже у радянський час ця 

проблема не здобула  достатнього об’єктивного висвітлення у історіографії, 

оскільки, контроверсійна постать протопросвітера вводила його в очах 

радянських ідеологів як «неблагонадійного». Безліч документів пов’язаних 

із Львівським собором 1946 р. носили гриф «секретно», та й зрештою, 

«Радянізація» краю та жорстокі репресії сталінського режиму на Західній 

Україні у 1939–1941 рр. сформували у о. Г. Костельника стійкі 

антирадянські погляди, які залишались у нього протягом всього подальшого 

життя, навіть у той період, коли він очолював «ініціативну групу» з 

возз’єднання Греко-католицької та Православної церков.  

О. Гавриїл Костельник автор великої кількості філософських творів, 

полемічних релігійних праць, літературознавчих та мовознавчих 

досліджень. Навіть, не заважаючи на численний науковий доробок вченого, 

він і досі залишається незаслужено замовчуваною постаттю в українській 

історії, теології, філософії та культурі.  

У сучасній українській історіографії відсутнє монографічне 

дослідження присвячене постаті о. Гавриїла. Ряд науковців безпосередньо 

вивчають філософські, теологічні та світоглядні погляди мислителя. До 

вище згаданих вчених ми можемо віднести праці М. Кашуби [6], І. Мірчук 

[9], Н. Мадей [8] та І. Загребельного [5], які через філософську призму 

намагались розглянути саму концепцію та шлях розвитку УГКЦ у 

філософсько-теологічних поглядах вченого, його бачення основної 

проблематики тогочасної онтології, гносеології, історіософії.   

Окремо можна виділити дослідження лінгвістично-журналістської та 

філософсько-естетичної діяльності о. Гавриїла Костельника у роботах 

Л. Вежель [1], яка опрацювала поетичні збірки, публіцистські статті та 

мовознавчі твори протопросвітера. 

Як важливі історичні дослідження сучасних українських вчених 

можемо виділити праці О. Пагірі [10], Д. Вєдєнєєва [2], О. Лисенка [7], 

Ю. Волошина [3], О. Петрука [11] та Я. Дашкевича [4], які комплексно 

дослідили проблеми стосунків о. Гавриїла Костельника з ОУН та 

українським повстанським підпіллям, місце протопросвітера у війні 

радянських спецслужб з українськими націоналістами, дали власну оцінку 

важливості його персони у так-званому Львівському церковному соборі  

1946 р., а також стосунках голови «ініціативної групи» та Московського 

Патріарха. У працях Я. Дашкевича [19] надано власну оцінку персони о. 

Гавриїла Костельника, його життєві погляди, принципи та історіософську 

спадщину, адже історик особисто знав отця будучи його учнем у Львівській 

духовній семінарії.  
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Отже, накопичений істориками, мовознавцями, філософами матеріал 

дає змогу цілісно та ґрунтовно розглянути постать о. Гавриїла Костельника, 

застосовуючи методи історичної просопографії, дослідити взаємозв’язки та 

стосунки протопросвітера із греко-католицькими ієрархами, радянськими 

органами державної безпеки та ОУН, що дасть нам змогу цілісно та 

різносторонньо розглянути персону о. Гавриїла Костельника. 
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СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДУХОВЕНСТВА 

І СЕЛЯНСТВА У XIX – ПОЧ. XX СТ. 

У суспільному житті українського села у XIX – поч. XX ст., 

незважаючи на розвиток капіталізму, зберігалося чимало елементів 

патріархальних відносин. Споконвічним засобом самоорганізації села була 

община – «громада». Вона поставала головним правовим, культурним, 

релігійним, побутовим, економічним засобом існування селянської 

спільноти. Показовим стає відокремлення священника від громади як 

чужерідного, а іноді, і ворожого елементу суспільства. Вагомий вплив на 

розвиток самоорганізації селян здійснила аграрна реформа 1906 р., 

спонукаючи їх до прийняття самостійних виважених рішень. «Під час 

реалізації нового аграрного курсу важливим сегментом інноваційної 

діяльності влади в управлінні селом було збільшення повноважень установ 

селянського самоврядування. Курс на вільне визначення мешканцями 

дрібних громад свого статусу було окреслено наданим кожній громаді, що 

користувалася орною землею окремо (включаючи традиційні поземельні 

громади), права стати самостійним суб'єкт-об'єктом селянського 

самоврядування – окремою сільською громадою [1, с.20]. Тому чим 

самостійнішим в економічному і політичному житті стає селянин, ти більше 

він відчужується від опіки попа і церкви в цілому.  

Селянство України у XIX – поч. XX ст. в абсолютній більшості було 

малоосвіченим і тому мало цікавилося професійною підготовкою сільських 

священників. Питання змісту проповідей, канонічності літургій їх цікавили 

в останню чергу. Церква у повсякденні селянина виконувала роль 

обов'язкової інституції «замолювання гріхів». Традиційно її відвідували 

задля непогрішимості своєї репутації. В середньому на підросійській 

теріторії існувало близько 50 церков на повіт. Наприклад, у Золотоноському 

повіті було їх понад 60 [2, с.30]. А от суспільною поведінкою священників 

миряни переймалися досить вагомо. Селян обурювало, що духівництво, 

закликаючи їх жити за Законом Божим, першим порушувало ці правила, 

заграючи і підлещуючись до поміщиків задля свого збагачення. Окремої 

уваги селян заслуговував морально-етичний стан поведінки сільських 

священників. Пияцтво, гра в карти, участь у мужицьких бійках, 

недотримання постів та, навіть, мужолозство аж ніяк не сприяли укріпленню 
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авторитету священників і церкви в цілому. І така поведінка 

священнослужителя була характерною для всіх конфесій священників. 

Наприклад, у записках священника Мирона Подолинського про події 1891 р. 

у Перемишльській капітулі греко-католицької церкви яскраво намальовано 

соціальний портрет архіерея Кірь Юліана м. Перемишля. «Кілька днів епп 

нікого до себе не пускає, каже що в нього influenza (застуда), а служба його 

мовить, що він п'яний. 2 грудня три рази посилали для нього за обідом до 

ресторації. А по місті говорять, що епп гріховодить з чоловіками… 

нечуваний встид. Нещасна наша доля з таким владикою» [3, арк.4].  

Священник Мирон Подолинський розуміє всю небезпеку такої поведінки 

архієрея, особливо в умовах прогресуючої латинізації та поширення 

російського православ'я. Він жаліється: «Нас народ звинувачує в тому, що 

ми не дбаємо про народне добро. Много народу руського з прикордонних до 

Росії сіл вийшло за кордон і змінило віру католицьку на православну (30 000 

тис.), кажучи «Бог єдин!» [4, арк.10]. 

Але на відміну від підросійських територій України, на західних 

землях, підконтрольних автрійському уряду ситуація з взаємовідносинами 

церкви і селянства була дещо іншою. Руська нація у середині XIX ст. 

трималася на двох платформах своєї ідентичності – руська мова і східний 

обряд. Уряд намагався офіційно підтримувати ці категорії, щоб відрізняти 

поляків від русинів. Особливо в умовах загрози латинізації греко-

католицької церкви. Українська церква була інституціоналізована, мала 

свою архіепархію і митрополита. Але  питання мови теж було досить 

болючим: її офіційне вживання було обмежене початковими школами і 

духовними семінаріями. Селянство мало всі можливості отримати освіту 

рідною мовою [5, с.80-81]. Австрійський уряд мав на меті створити всі 

умови до впровадження серед селянства ідей підданства австрійській короні, 

але на нижчому рівни відносин церкви і селянства залишалися досить 

довірливі стосунки завдяки тому, що головною ланкою у цій взаємодії були 

місцеві дяки з найбільш освічених селян. Саме середня і нижча ланка 

свяшеників стояли непохитно на захисті національної релігійної 

ідентичності. Українська греко – католицька  еліта була головним чинником 

у національно-визвольному русі у XIX – поч. XX ст. 

Порівнюючи статусні позиції греко-католицької і православної церков 

на теренах України, визначимо більш об'єднуючу і пронаціоналістичну роль 

греко-католиків на західних землях і шовіністичну, регресивну 

московського православ'я. Як на Лівобережжі, так і Правобережжі у першій 

половині XIX ст. відбувався помітний відхід від офіційної правос¬лавної 

церкви. За словами Івана Ортинського, якщо, з одного боку, укра¬їнський 

народ крізь московську церкву втрачав відчуття українського «я» та 

одвічної прадідівської окремішності, то, з іншого боку, він віддалявся від 
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церкви та релігії. Селяни почали шукати вирішення своїх релігійних потреб 

у сектах. Досить показово, що до середини XVIII ст. в Україні сект 

практично не було [6, с.26]. Сектанство у XIX – поч. XX ст. набуло досить 

загрозливих масштабів як прояв непокори державно – релігійній політиці 

імперії. Частково виникнення сект пов'язують зі схизмою старообрядства. 

Але головною причиною можна вважати злиття державного і церковного 

функціоналу. Відторгнення народу від церкви проявилося у двох формах: 

відхід від офіційної церкви в аскетизм або виникнення позацерковних рухів. 

Більшість  релігійних сект в Україні виникло саме в середині XIX ст. 

Релігійний скепсис проявився у виникненні і поширенні рухів хлистів, 

скопців, молокан, духоборців та інших іконоборських течій.  

Наприклад, за словами дослідника В.П. Потоцького [7, с.8] 

слобожанське релігійне дисидентство у середині XIX ст. дійсно можна 

вважати досить поширеним явищем. Вагомими чинниками цього стали як 

питання суто релігійні, так і політичні, соціально-економічні. Реформи 1861 

року надали селянам надії на соціальні свободи. Саме це спонукало їх до 

переформування своєї релігійної свідомості. Лідерами релігійних 

антицерковних рухів стали угруповання старообрядців, хлистів і скопців. 
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ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ  

СТОСОВНО ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ  

НА МЕЖІ 80-Х – 90-Х РР. ХХ СТ. 

Наша сучасність характеризується змінами у всій системі міжнародних 
відносин, імпульсом для яких стали закінчення «холодної війни», розпад 
соціалістичної системи, об'єднання Німеччини тощо. Події, що змінили умови 
для міжнародної діяльності провідних держав світу, у свою чергу вимагали 
змін і у зовнішньополітичному курсі Франції в умовах нових реалій. Під 
питання було поставлено її статус держави з світовою відповідальністю, 
оскільки зовнішньо-політична концепція П'ятої республіки ґрунтувалася на 
уявленні про особливу роль країни у колишній біполярній системі. 

Однією з позицій, яка надавала можливість Франції змінювати свою зов-
нішню політику, є її лідерство в європейському інтеграційному процесі. Успіх 
Європейського союзу став основною можливістю для неї повернути собі 
колишній вплив на світову політику. Саме він розглядається як інструмент 
реалізації цієї стратегії. Це, у свою чергу, передбачає необхідність 
забезпечення лідируючої ролі Франції у ЄС, її активності та ініціативності. 
Така політика справедливо робить Францію одним з «двигунів» 
євроінтеграції. Тому висвітлення зміни зовнішньополітичного курсу Франції 
кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. видається достатньою мірою актуальним. 
Разом з цим, актуальність розгляду такої теми для нашої держави викликана 
ще й прагненням України вступити до ЄС. Щоб легше було їй інтегруватися у 
європейську спільноту, необхідно досліджувати і європейську політику 
Франції, як одного з лідерів Євросоюзу.  

Стан наукової розробки теми певною мірою є умовним, оскільки аналіз 
наукової розробки окресленої теми розглядається головним чином через 
публілкації та роботи науковців країн СНД та окремих західних дослідників. 
Дослідження, в яких містяться деякі факти з проблеми, умовно можна 
розподілилити на групи. До першої відносяться роботи вітчизняних авторів, 
серед яких мало науковців, які комплексно досліджували зовнішню політику 
Франції у постбіполярний період. Більшість з них присвячені аналізу 
європейського міжнародного життя в постбіполярний час, євроінтеграційним 
процесам, питанням «східного партнерства» у цей період. Це праці С. Рудька 
[1], О. Шаповалової [2-5], У. Ільяницької [6]. Проблемам європейської 
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безпеки, можливі загрози для неї, відмінність позиції США та європейських 
країн присвячені роботи та статті О. Бесараба [7], Р. Височанського [8], 
Д. Костюченка [9], О. Лозовицького [10]. Другу групу складають роботи 
російських авторів, серед яких особливо цікавою є праця О. Обичкіної [11]. 
Вона присвячена ключовій проблемі французької дипломатії – утриманню 
статусу держави з глобальною відповідальністю. У роботі Ю. Рубинського, 
І. Новоженової , Г. Черникова [12] розглядаються проблеми зовнішньої 
політики сучасної Франції. Питанням її політичної історії у ХХ ст. присвячена 
праця М. Арзаканян [13]. До третьої групи належать роботи французьких 
авторів: Е. Лундсгіарда [14], в якій вміщено аналіз статичного огляду 
динаміки вироблення політики протягом 25 років з 1980 по 2005 рр., Шона 
Р. Грегорі [15], праця якого являє собою аналіз французької оборони тощо. До 
четвертої групи входять праці англо-сакських науковців з обох боків 
Атлантики. Алістер Коул [16] оцінює політику Ф. Міттерана як світового 
лідера, висвітлює його лідерство в порівняльній перспективі. Ф. Гордон [17] 
розглядає зміну політики безпеки Франції починаючи з кінця 1989 р. 
С. Бауманн Рейнолдс [18] у своїй книзі пише про Ф. Міттерана як про 
політика під час завершення «холодної війни».  

 Незважаючи на те, що зовнішня політика Франції кінця 80-х – початку 
90-х рр. ХХ ст. активно досліджувалася і досліджується, залишаються 
недостатньо вивченими регіональні специфіки цього курсу та комплекс фак-
торів, які впливали на його здійснення. Поряд з цим, в історіографії не існує 
робіт, які були б безпосередньо присвячені зовнішній політиці Франції 
стосовно природи відносин між Сходом і Заходом. Тому цій розвідці автори 
поставили собі за мету узагальнити те, що вже досліджено й показати роль 
зміни зовнішньополітичного курсу Франції у цей час та її вплив на проблеми 
стабільності у Центрально-Східній Європі на межі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. 

Об'єднання Німеччини було не єдиним викликом, з яким зіткнулася 
Франція у міжнародних відносинах наприкінці ХХ ст. Розпад СРСР означав 
зникнення одного з полюсів світової могутності епохи «холодної війни», з 
новою гостротою поставили перед французькою дипломатією проблему аме-
риканської світової гегемонії.  

Однією з противаг американському світовому диктату, а також можливо-
го посилення азіатського тиску, будь-то економічний натиск азіатських 
індустріальних «тигрів» або релігійно-політичний тиск ісламського світу, 
повинна була стати спільна оборонна та зовнішня політика країн ЄС [20, 
с.111]. Ідея французького президента полягала в тому, щоб відновити 
оєвропейську могутність, здатну стати противагою як американському, так і 
азіатському світу на майбутні десятиліття. Ця концепція отримала назву 
«Європа-держава» [11]. 

При укладенні Маастрихтського договору французький уряд віддавав со-
бі звіт в тому, що в 1992 р. така єдність була скоріше віддаленою перспекти-
вою. По-перше, європейські держави створювалися протягом XVII–XIX ст., 
як державинації, і їх зовнішньополітичні прагнення, історична пам'ять їх 
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народів формувалися часто в боротьбі з сусідами, які сьогодні складають з 
ними єдине Співтовариство. Тому надзвичайно важко домогтися «синтезу» їх 
зовнішньопо-літичних прагнень. По-друге, США не хотіли б, щоб існувала 
справжня європейська автономія в питаннях оборони [12, с.277]. 

Ще одним важливим напрямком французької політики по посиленню 
європейської ідентичності, в справі забезпечення безпеки в регіоні була 
боротьба за збільшення ролі ЗЄС в якості «європейської опори НАТО». Серед 
конкретних кроків в цьому напрямку можна відзначити включення до складу 
франко-німецького корпусу військового персоналу з Бельгії, Люксембургу, 
Іспанії з метою реорганізувати його в Єврокорпус. Говорячи про поетапне 
розширення сфери діяльності НАТО, США мали намір надати йому нові 
функції – дії з підтримки миру, що мало на увазі вихід за рамки зони дії 
Північноатлантичного договору. Еволюція НАТО, викликала деяку 
настороженість з боку Франції [19]. В початкові плани Франції не входило ні 
розширення НАТО на Схід, ні особлива роль НАТО в діалозі з країнами 
Центральної та Східної Європи. Франція во-ліла, щоб приєднання колишніх 
соціалістичних країн до ліберального світу відбувалося б в рамках 
європейських структур. Перед обличчям дезінтеграції соціалістичної 
співдружності Ф. Міттеран висунув план створення Європейської 
Конфедерації. 

Скорегувавши й конкретизувавши свою «східну» політику. Ф. Міттеран 
зробив ряд кроків на користь посткомуністичних країн [12, 303]. Насамперед, 
мова йшла про економічну допомогу. Влітку 1989 року Польща і Угорщина за 
ініціативою Франції отримали західну допомогу. Тоді ж, на саміті Великої 
Сімки в Арше, обговорювалося, чи буде допомога Східній Європі 
координуватися Світовим банком або Європейською Kомісією. Франція 
високо оцінила пропо-зицію Дж. Буша, щоб координація залишилася за 
Комісією. Франція домагалася, щоб процес демократизації в Європі 
відбувався під егідою ЄС, а не НАТО і, отже, не США.  

Під час Ради ЄЕС в Дубліні в квітні 1990 р. було вирішено поширити еко-
номічну допомогу Співтовариств, крім обумовлених Польщі та Угорщини, на 
НДР і Чехословаччину (за пропозицією ФРН) і на Болгарію і Румунію (пропо-
зиція Франції). Франція не хотіла тоді, щоб члени ЄЕС обмежувалися допомо-
гою країнам Центральної Європи, більш розвиненим і політично 
«коректним», а поширювалася на Східну Європу, щоб посилити там 
прагнення до лібералізації і демократизації. У розвиток цієї ідеї Ф. Міттеран 
запропонував створити Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). 
Його першим президентом став співробітник Ф. Міттерана Жак Атталі. У 
своїй книзі «Європа» він пише, що розробка цього проекту почалася відразу 
після саміту в Арше, 1989 р. [12, с.305]. В Страсбурзі Англія погодилася 
обговорювати проект, тільки якщо всі країни ОБСЄ будуть в ньому брати 
участь. Оскільки Г. Коль резервував назву «Європейський банк» за 
Центральним банком ЄЕС, який тоді був тільки в проекті, але заздалегідь 
обумовленим адресою у Франкфурті. За пропозицією Данії французький 
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проект отримав назву «Європейський банк реконструкції та розвитку». За 
пропозицією Ж. Атталі його резиденцією був обраний Лондон. Остаточно 
договір про утворення Банку було підписано в Єлисейському палаці 29 травня 
1990 р. Незважаючи на цей успіх, задум Франції був у підсумку позбавлений 
важливого для неї змісту. Про це досить відверто пише Ж. Атталі: «Заду-
муючи цей Банк, ми хотіли створити умови, що дозволяють європейцям 
самим займатися своїми справами… без американського диктату. Ми 
намагалися створити континентальну Європу, котра була б об'єднаною і 
незалежною. Наш проект провалився. Чи не тому, що американці були досить 
сильні і рішучі в прагненні зруйнувати наш задум. Самі європейці, як на 
Сході, так і на Заході, не за-хотіли з різних причин здобути засоби досягнення 
власної незалежності » [1, с.290].  

Поки Франція вела боротьбу за нові європейські інститути, її першість у 
справі допомоги східноєвропейським країнам тут же оскаржила Німеччина, 
яка прийняла рішення укласти договір з Польщею про надання 
широкомасштабної економічної допомоги з боку ФРГ [20, с.122]. 
Суперництво за вплив у Центрально-Східній Європі (ЦСЄ) між провідними 
членами ЄЕС, а також різне бачення перспектив співвідношення між 
Європейським Співтовариством і створюваною континентальною Європою 
стояло і за боротьбою навколо іншого крупного французького проекту – 
Європейської конфедерації.  

Ідею її створення Ф. Міттеран висунув 31 грудня 1989 р. в Новорічному 
зверненні до нації. У Європейській конфедерації повинні були співпрацювати 
на основі принципу рівності прав і обов'язків члени ЄЕС і нові європейські де-
мократії – країни ЦСЄ, які прагнули увійти в Спільноти і мали на це повне 
право, але не могли його реалізувати негайно з причин економічного 
характеру. У 1989 р. Ф. Міттеран був упевнений, що постсоціалістичні країни 
не зможуть скоро увійти в ЄЕС без ризику для себе в економічному плані і без 
ризику самим підірвати бюджет та інститути ЄЕС. Міттеран вважав, що для 
самих цих країн шкідливо будувати відносини з ЄЕС за «принципом дає/бере» 
[20, с.138]. Включення їх в європейський економічний простір під егідою 
Комісії Співтовариства може стосуватися тільки економічної сторони 
проблем. Тому Ф. Міттеран пропонував, не чекаючи, поки всі країни Європи 
опиняться на одному рівні, включити їх, так само поважаючи гідність кожної, 
в «конфедерацію» політичного і юридичного характеру, де вони зможуть 
обговорювати питання, що становлять загальний інтерес. У проекті 
Європейської конфедерації Ф. Міттеран бачив єдиний спосіб стабілізувати 
перехідну ситуацію в ЦСЄ як стосовно відносин між колишніми соціаліс-
тичними країнами, так і в сенсі відносин ЄС з новими демократіями [20, 
с.140].  

У листопаді 1990 р. Париж приймав представників 34 країн-членів ОБСЕ. 
З ініціативи Франції вони підписали "Паризьку хартію", що містила 
демократині й ліберальні принципи, які повинні були стати загальними для 
всіх країн континенту. Французька дипломатія вважала її підписання своїм 
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великим успіхом. Президент Франції говорив на цій зустрічі про кінець поділу 
Європи, відкриття шляхів до Великої Європи «від Атлантики до Уралу», про 
яку мріяв де Голль. Що стосується ідеї Європейської Конфедерації, про яку 
мріяв сам Ф. Міттеран, то вона не отримала очікуваного відгуку з боку 
учасників цієї зустрічі [12, с.402]. Члени ЄЕС цілком задовольнялися 
досягнутими масштабами інтеграції, їх система безпеки була вписана в НАТО 
і ЗЄС. Що стосується колишніх країн соціалізму, зміни в яких, і породили 
ідею Конфедерації, то поділ Конфедерації та ЄЕС і загальна невизначеність 
плану Ф. Міттерана стали причинами провалу цієї ініціативи у нових 
керівників країн ЦСЄ. Пропозиція Ф. Міттерана привела до того, що Франція 
постала в очах посткомуністичних країн Східної Європи, які заявили про своє 
прагнення в ЄЕС, захисником неприступної західноєвропейської спільноти, 
яка залишиться і надалі оплотом "процвітання й егоїзму". Країни ЦСЄ 
боялися, що, утворивши Конфедерацію – сурогат континентального 
європейського співтовариства, вони залишаться "штовхатися в передпокої" 
благополучної Західної Європи [12, с.404]. 

Крім того, для них було важливо, що в проекті не передбачалося участі 
США, зате допускалась участь СРСР. Підспудно він був якраз спрямований 
проти американської всюдисущності, а країнам Східної Європи, США 
представлялися найкращим партнером і гарантом, бо в їх очах СРСР ще 
залишався могутнім і небезпечним сусідом. США з занепокоєнням стежили за 
становленням політичної складової ЄС і франко-німецькими консультаціями з 
приводу єдиної європейської політики безпеки, побоювалися за майбутнє 
НАТО, підігрівали ці жахи. У червні 1991р. президент Чехословаччини 
В. Гавел дав зрозуміти Ф. Міттерану, що без активної участі США 
європейська система безпеки була б небажаною, і неможливою [20, 142]. 
Дорікали французькому президенту і бажанням розділити континент на 
Європу першого і другого сорту. 

У підсумку, французькій дипломатії не вдалося заповнити пробіл, що ут-
ворився в ЦСЄ після розпаду СРСР. Але слід віддати належне Ф. Міттерану. 
Мотивуючи свої пропозиції, французький президент був близький до 
розуміння і передбачення факторів, що загрожують сьогодні безпеці регіону. 
Хоча його доводи і не відповідали тоді суб'єктивним страхам і настроям 
керівників країн ЦСЄ, а тому виглядали проявом замкнутості, егоїзму і 
зарозумілості представника успішного Заходу. Застереження Ф. Міттерана 
щодо долі релігійних і національних меншин в Східній Європі, взаємин Росії з 
Балтійськими державами, ускладнюють міжнародний клімат, вже тоді не були 
зовсім безпідставними. Після провалу проекту Європейської Конфедерації 
глава французького уряду Е. Балладюр [15, с.87] висунув ідею підписання 
Пакту стабільності в Європі. Проект був озвучений в його промові перед 
Сенатом 15 квітня 1993 р., і незабаром Європейська Рада в Копенгагені 
проголосила його загальною акцією зовнішньої та безпекової політики ЄС. 
Французька пропозиція була продовженням традиції превентивної дипломатії: 
щось схоже пропонував Арістид Бріан 1922 р. Пакт стабільності був 
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покликаний забезпечити умови, щоб кандидати на вступ до ЄС заздалегідь 
врегулювали можливі розбіжності з питань кордонів і з проблем національних 
меншин. З цією метою було створено два регіональних круглих столи: країн 
Балтійського регіону та країн ЦСЄ. Метою Пакту було встановлення міцного 
миру на базі створення мережі добросусідських відносин. Пропозиція 
стосувалася Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Болгарії, Румунії, Латвії, 
Естонії, Литви, України, Білорусії, Молдавії, Словенії та Албанії. На першій 
конференції (Париж, 26–27 травня 1994р.), крім зацікавлених країн, брали 
участь США, Канада, Росія та Швейцарія, а також, в якості спосте-рігачів, 
члени НБСЄ. Пакт стабільності був підписаний 21 березня 1995 р. під час 
заключної конференції 52 учасниками НБСЄ, перейменованого тоді ж в ОБСЕ 
[21, с.43]. Проте реальні підсумки цього пакту були досить скромними. Крім 
раніше наявних двосторонніх договорів, після його підписання був укла-
дений тільки договір між Словаччиною та Угорщиною, причому, його ратифі-
кація в Словаччині затягнулася по внутрішньополітичним причинам [21, с.49]. 

Географічно логічно було розуміти можливість участі в Конфедерації 
СРСР, але також і неучасть США. Через два тижні Ф. Міттеран розвинув цю 
думку під час свого візиту в Угорщину, але його проект не мав успіху. На по-
чатку 90-х рр. говорити про особливі відносини Франції з країнами ЦСЄ мо-
жна було лише на прикладі Польщі, хоча і тут французам доводилося ділити 
прихильність цієї «улюбленої кузини» [20, с.89] з ФРН. Польща склала з 
Німеччиною і Францією «Веймарський трикутник» (1991 р.), що передбачає 
регулярні тристоронні зустрічі лідерів цих держав. Перша зустріч відбулася у 
Франції 1992 р. у Бержераку. У центрі уваги членів цього «трикутника» 
стояли проблеми безпеки та зближення між ЄС та асоційованими членами. 
Польщі цей «трикутник» був потрібен для просування на Захід, оскільки 
франко-німецька пара розцінювалася як вісь європейської інтеграції. Крім 
того, французький приклад для неї багато значив з точки зору нормалізації 
відносин з вчорашнім «ворогом» [12, с.410]. 

Отже, що стосується політики Франції у Східній Європі, то тут у 
французів була також власна точка зору. Франція вважала, що необхідно 
усіма способами виключити вплив США у Європі. Перш за все це стосувалось 
сфери безпеки. Франція намагалась, щоб процес демократизації в Європі 
відбувався під егідою ЄС, а не НАТО, і отже, не США. За задумом 
Ф. Міттерана, єдина Європа – головний прихисток французької дипломатії в 
мінливому світі. Франція просувала ідею Європейської конфедерації, яка 
виключала США, але розглядала можливість участі СРСР. Така ідея не 
сподобалась східноєвропейським країнам, вони не бачили загрозу в обличчі 
США, однак вбачали її у СРСР. Як Франція не старалась побудувати тісні 
відносини з країнами Східної Європи, у неї це не вдалося. Францію 
звинувачували у розподілі європейських країн на країни першого і другого 
ешелону. Особливі відносини у французів склалися лише з Польшею, з нею та 
Німеччиною було утворено так званий «Веймарський трикутник».  
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Сірук О.І., 
магістрант Кам’янець-Подільського національного університету  

імені Івана Огієнка, 
Україна, м. Кам’янець-Подільський 

ВНЕСОК В.Б. АНТОНОВИЧА У НАУКОВЕ 

УКРАЇНОЗНАВСТВО 

Коли згадують про видатного українського ученого Володимира 

Боніфатійовича Антоновича (1834–1908), передусім вказують на його 

визначальну роль у творенні української національної історіографії. Його 

наукові праці (всього їх більше 200) демонструють інтерес і глибоке 

занурення ученого у дослідницьке поле різних наук. В. Антонович зробив 

також вагомий внесок у становлення наукових засад українознавства. 

Д. Дорошенко у статті «Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку 

ХХ ст. та її досягнення» наголошував, що саме за В. Антоновича розпочався 

найбільший розквіт цієї галузі науки [6, с.292]. 

У молоді роки, студіюючи спершу медицину, а згодом історію та 

філологію у Київському університеті св. Володимира, В. Антонович увійшов 

до гуртка «хлопоманів». Спільно з кількома товаришами він вивчав народне 

життя, переймався його майбутнім з метою служіння українству. Він розірвав 

зв’язки із польсько-шляхетським середовищем, висловивши у творі «Моя 

сповідь» свої сподівання, що український народ за його працю й любов визнає 

«мене сином свого народу, оскільки я все готовий розділяти з ними» [1, с.90; 

7, с.26].  

В. Антонович вважав за необхідне вивчати всі прояви народного буття: 

історію, релігію, етнографію, фольклор, літературу, психологію. З 1863 р. 

розпочався надзвичайно важливий етап його інтелектуальної біографії, коли 

молодий дослідник став членом Тимчасової комісії для розгляду давніх актів. 

Як співробітник, а згодом головний редактор комісії, В. Антонович працював 

над виданням фундаментального корпусу писемних джерел з історії України – 

«Архива Юго-Западной Росии». За участі В. Антоновича також побачив світ 

четвертий том «Літопису Самійла Величка» (1864), згодом – «Сборник 
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материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей» (1874), 

«Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной России» 

(1888), «Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси» (1890). Всі 

джерелознавчі публікації розпочиналися статтями монографічного характеру 

та супроводжувалися науковими коментарями [7, с.26,60]. 

Залучивши значний документальний матеріал, В. Антонович приступив 

до дослідження однієї з головних проблем історії України – історії козацтва. 

На думку М. Грушевського, монографії В. Антоновича про козацтво 

становили ідеологію українства, яку формував учений [3, с.12]. 

Відкриттям в українознавстві стало дослідження ученим походження і 

ранньої історії козацтва у монографії «Исследования о казачестве по актам с 

1500 по 1648 год» (Передмова до Т. I частини III «АЮЗР», 1863). У 1870 р. 

В. Антонович захистив у Київському університеті магістерську дисертацію на 

тему: «Последние времена казачества на правой стороне Днепра по актам с 

1679 по 1716 год». Учений змалював широке полотно політичних, соціальних 

і економічних процесів, які відбувалися на Правобережній Україні після 

Андрусівської угоди 1667 р. [7, с.27]. У наступному своєму дослідженні 

«Исследование о гайдамачестве» (1876) В. Антонович показав основні прояви 

народного протесту проти польсько-шляхетського режиму впродовж ХVІІІ ст. 

М. Грушевський вказував, що у своїх працях В. Антонович відобразив 

протиріччя між польським правом і демократичним укладом українського 

життя, показав глибокі аномалії в українському житті під впливом нових 

умов [4, с.36]. 

Важливим періодом інтелектуальної біографії В. Антоновича стала 

робота над докторською дисертацією на тему: «Очерк истории Великого 

княжества Литовского до смерти Ольгерда». Здобувши у 1878 р. докторський 

ступінь, В. Антонович став професором, пізніше декілька років був деканом 

історико-філологічного факультету Київського університету. Впродовж 1881–

1887 рр. учений очолював Історичне товариство ім. Нестора Літописця. 

В. Антонович став одним із організаторів у 1882 р. українознавчого часопису 

«Київська старовина». Майже у кожному номері часопису публікувалися 

статті, рецензії чи документальні публікації ученого [7, с.30,63].  

В. Антонович був один із перших науковців, хто широко використовував 

терміни «Україна-Русь», «українсько-руський». Об’єднуючи поняття Україна 

та Русь в єдине ціле, учений прагнув показати наступність поколінь, згадкою 

про давнє минуле консолідувати український народ, на той час поділений між 

Російською та Австро-Угорською монархіями. У своїй праці «Киев, его 

судьба и значение с XIV по ХVІ век» (1882) учений доводив автохтонність 

українського населення Наддніпрянщини, підкреслював центральне місце 

Києва в українській історії [1, с.535-577]. 

Учений підкреслював значення для українства такої особистості, як 

Тарас Шевченко. У своїй статті «Произведения Шевченка, содержание 
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которых составляет исторические события» він наголошував, що увагу поета 

особливо привертали епохальні події в історії українського народу, на основі 

свідчень народної пам’яті Т. Шевченко реконструював історичну правду, 

подавав власне бачення української історії [1, с.102-106]. 

Українство цікавило В. Антоновича в усіх виявах його буття. Учений 

старанно збирав пісні, легенди, приказки, документи XVIII ст. щодо 

відьомства та демонології, загалом усе, що характеризувало народну пам’ять 

та його світогляд. Історію українців у поетичній формі було відображено у 

збірнику «Исторические песни малорусского народа», який він підготував до 

друку спільно з М. Драгомановим. Російська імператорська академія наук за 

перший том видання присудила престижну Уваровську премію. Д. Дорошенко 

оцінив цей твір як епохальне видання, що звернуло на себе увагу всього 

вченого світу [6, с.300]. 

Використовуючи дані різних наук (географії, етнографії, антропології та 

ін.), учений прагнув знайти відповідь на важливі для українства питання: що 

таке нація, національний характер, національна ідея? У статтях «Об 

украинофилах и украинофильстве», «Три національні типи народні», у 

лекційному курсі з питань українознавства, який він викладав нелегально на 

початку 1880-х рр., В. Антонович зробив перші кроки у цьому напрямку. 

Народність, нація для ученого були об’єктом етнографічних студій і 

визначалася ним як сукупність антропологічних, етнографічних і духовних 

ознак, якими одна група людей відрізняється від іншої. Він підкреслював, що 

великою помилкою буде думати, що національність залежить виключно від 

мови [2, с.211-212]. В. Антонович доводив, що український народ мав свою 

провідну ідею – «...принцип вічовий, принцип широкого демократизму і при-

знання рівного політичного права задля кожної одиниці суспільства» [2, с.18]. 

У зрілому віці предметом підвищеної уваги ученого стали докнязівський 

та князівський періоди. В. Антонович глибоко зайнявся археологічним 

вивченням Правобережної України. Учений досліджував пам’ятки 

палеолітичної доби, стоянки, неолітичні печери, селища трипільської 

культури, городища, кургани та стародавні могильники. Найважливішими 

його працями з археології стали «Раскопки в земле древлян» (1893), 

«Археологическая карта Киевской губернии» (1895), «Археологическая карта 

Волынской губернии» (1902) та ін. За працю «Раскопки в земле древлян» 

учений отримав золоту медаль Російського археологічного товариства. М. 

Грушевський підкреслював, що саме під впливом В. Антоновича від «...80-х, 

головно в 90-х роках ... в київських монографіях поодиноких земель для 

розв’язання питань староруської етнографії дослідники починають звертатися 

до археологічних здобутків» [5, с.83]. Результати своєї наполегливої праці 

учений популяризував на загальноросійських археологічних з’їздах з 1871 по 

1905 рр. А в 1880 р. він був делегований на світовий Археологічний конгрес у 

Лісабоні [7, с.69]. 
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Протягом 1873–1898 рр. учений завідував Музеєм пам’яток старовини 

при Київському університеті. Це був музей українства, представленого 

пам’ятками всіх українських земель. В. Антонович поповнив його 7630 

експонатами [7, с.69]. 34 роки учений завідував Нумізматичним музеєм 

університету св. Володимира. У складеному ним у 1896 р. каталозі було 

описано 8818 монет і медалей [7, с.70]. 

Обіймаючи кілька десятиліть кафедру історії в Київському університеті 

В. Антонович створив власну історичну школу, котра вирізнялася із тодішніх 

великодержавницьких. Професор згуртував обдарованих молодих науковців, 

залучивши їх до дослідження історії українських і білоруських земель 

Київської держави й Великого Литовського князівства. Регіональні 

монографічні дослідження учнів В. Антоновича в майбутньому заклали 

наукові підвалини для синтетичної праці з історії України М. Грушевського.  

Справу свого вчителя продовжили: Д. Багалій (очолював кафедру історії 

у Харкові, досліджував історію Слобідської України), М. Грушевський (за 

ініціативою В. Антоновича обійняв кафедру історії у Львівському 

університеті), М. Довнар-Запольський (активізував українознавчі дослідження 

з членами історико-етнографічного гуртка студентів Київського 

університету), О. Грушевський (продовжив працю вчителя по творенню 

історично-географічного словника Української землі) та ін. [7, с.72-75]. 

Таким чином, українознавчі студії В. Антоновича задокументували 

автохтонність українського народу, показали його національне життя, його 

місце серед інших державних народів та окреслили перспективи українського 

руху в майбутньому. 
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НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ ЦЕНТРАЛЬНОЮ РАДОЮ 

IV УНІВЕРСАЛУ 

Трохи більше, ніж cторіччя тому, взимку 9 (22) січня 1918 року – 

Українською Центральною Радою був ухвалений останній в історії України 

Четвертий Універcал. Саме в ньому була проголошена незалежність та 

самостійність Українcької Народної Реcпубліки.  Окрім цього, у Четвертому 

Універсалі Генеральний секретаріат був перейменований у Раду народних 

міністрів та призначена дата скликання установчих зборів для схвалення 

Конституції УНР. 

Вважається, що найвизначнішим cеред усіх універсалів, що були 

укладені Центральною Радою, був Третій універсал, який був укладений у 

лиcтопаді 1917 року. Цим історичним документом уперше у XX столітті 

було втілено прагнення цілих поколінь, була задекламована вічна 

національна ідея кожного українця. І спочатку нібито все всіх 

влаштовувало, але вже через декілька місяців була проголошена 

незалежність. Що саме стало причиною такого несподіваного повороту? 

Основною причиною цього стало те, що Третій Універсал не мав чітких 

положень щодо федеративних зв’язків між УНР та Роcією. Третій Універсал 

був так би мовити «побідним прапором» для українського народу. На той 

час основним ворогом для УНР були більшовики, і саме для міжнародного 

визнання та виходу УНР на міжнародну арену, як незалежну суверенну 

державу, були необхідні рішучі дії. У той час багато європейських держав 

вже визнали існування УНР та сприймали її як cамоcтійний державний 

об’єкт. Це і поcприяло ухваленню відповідного рішення у вигляді 

Четвертого Універсалу. 

Провідними на той час політичними особистостями й було 

запропоноване негайне прийняття документу. Першими про проголошення 

незалежності заговорили Микола Ковалевський, який був міністром 

продовольчих справ, і Михайло Грушевський, він займав посаду голови 

Центральної Ради. УНР за дуже короткий проміжок часу пройшла шлях від 

декларації про наміри до незалежності. М.Грушевський казав: «…нам за 

шість тижнів довелося пройти такий шлях, на який іншим знадобилося 
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кілька років». Він дуже наполегливо відcтоював думку про те, що зволікати 

не можна, а потрібно негайно діяти, казав «промедление cмерти подобно». 

На той час було розроблено декілька варіантів документу. Перший 

варіант належав голові ЦР Михайлу Грушевському. Другий – голові уряду 

Володимиру Винниченку, і оcтанній – міністру пошти і телеграфу Микиті 

Шаповалу та члену Центральної Ради Миколі Солтану. Найбільш 

лaкoнічним та раціональним був Універсал Грушевського, в майбутньому 

самец цей варіант і був обраний. Під час диcкусії було вирішено взяти за 

основу варіант Грушевського з додатками та деякими положеннями, що 

були взяті з двох інших універcалів. 

Укладання та обговорення Четвертого Універсалу вимагало не одного 

дня. За офіційним даними датою його прийняття вважається 9 січня, але 

насправді він був укладений у ніч з 11 на 12 січня за старим стилем. Цілих 3 

дні йшла дискусія, через неузгодженість, неоднозначність та неоднорідність 

думок та поглядів. 

Палка дискусія тривала між національними меншинами, а саме - 

польською, російською та українською. Вони говорили про те, що 

підтримають ухвалення універсалу лише піcля укладання закону про 

національно-перcональну автономію. Сам Четвертий Універсал приймала 

Мала Рада- поcтійно діючий орган ЦР. З 49 членів ради 39 підтримали, в 

результаті чого було ухвалено Четвертий Універсал.  

Тривалий шлях до незалежноcті увінчався проголошенням універcалу. 

Ухвалення IV Універсалу залишило значний відбиток на житті усього 

українcького народу. Незважаючи на те, що відcтояти cамостійну українську 

державу так і не вдалося, cама ідея cамоcтійної cоборної Украіни надихала 

українців боротиcя за незалежність, сувернітет та державність своєї 

Батьківщини. 
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ПОЛІТИКА ВОЄННОГО КОМУНІЗМУ В 1917–1921 РОКИ 

Політика воєнного комунізму була обумовлена необхідністю 
подавлення супротиву внутрішніх та зовнішніх ворогів; максимально 
швидко стабілізувати економічний стан країни на фоні розрухи та повної 
відсутності будь-яких резервів та ресурсів. Ця політика виражалася в повній 
зневазі до потреб конкретної людини, зрівнялівкі, відмові від соціальних 
надбань.  

Ми вважаємо, що розглядати актуальність воєнного комунізму в наші 
дні можна лише в розрізі постапокаліптичного суспільства. 

Воєнний комунізм – внутрішня економіна політика радянської влади, 
яка була введена в роки Громадянської війни та воєнної інтервенції 1918–
1920 (в Україні з 1919 року), щоб мати контроль над усіма трудовими та 
матеріальними ресурсами. 

25 грудня 1917 року – вперше встановлена радянська влада. 
Осінь 1918 року – на території радянської Росії було сформовано 

тимчасовий робітничо-селянський уряд України, главою якого був 
Християн Раковський. 

1919 рік – введення політики "воєнного комунізму" на Україні. 
1920 рік – була створена Українська трудова армія. 
1919 рік – творення комбедів на селах України. 
1920 рік – була створена Українська трудова армія. 
Початок 1920 року – була встановлена радянська влада в Україні вже 

втретє. Першим кроком радянської влади було встановлення влади над Україною. 

Все розпочалося з того, що на початку 1919 року радянське військо 
одержало перемогу в боротьбі з Директорією. Після цього 3 січня 1919 року 
Червона армія зайняла Харків, куди була перевезена уся влада України. 
Наступною важливою подією було проголошення Української Радянської 
Республіки (УРР, яка з 1936 року буде Українською Радянською Соціаліс-
тичною Республікою – УРСР). Червона армія майже повністю встановила 
контроль над територією України, яка входила до складу Російської імперії,  
в маї 1919 року. З 6 по 10 березня 1919 року проводився III Всеукраїнський 
з'їзд Рад, на якому члени ради обрали радянську форму влади, завдяки чому 
вже удруге була встановлена радянська влада на Україні [1]. 
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Другим важливим для історії кроком було формування 
більшовитського режиму. Ці події відбувалися на початку 1919 року. 
Взагалі, уся влада в Україні належала РКП(б) – КП(б)У. Ця комуністична 
партія України ,яка була партією більшовиків, була створена в липні 
1918 року в Москві на I з'їзді більшовитських організацій України. Ця партія 
стала тоді частиною російської комуністичної партії та була її найбільшою 
організацією. Секретарем ЦК КП(б)У був Г. Пятков. Формально на той час 
найголовнішим органом влади УРСР був Всеукраїнський з'їзд Рад, а між 
цими з'їздами – ВУЦИК. У ключових подіях було згадано про тимчасовий 
робітничо-селянський уряд, після реорганізації якого на початку 1919 років 
його називали Радою народних комісарів (Совнарком) [1,2]. 

Наступною важливою подією для України було прийняття Конституції 
УРСР на III Всеукраїнському з'їзді Рад 10 березня 1919 року, яка 
проголошувала, що УРСР є суверенною республікою у складі РРФСР, а 
також форма державного управління була радянська республіка в формі 
диктатури робітничого класу населення. Ще одним важливим пунктом було 
те, що УРСР була готова у випадку перемоги світової соціалістичної 
революції ввійти до складу Єдиної Міжнародної Соціалістичної Радянської 
Республіки (ЄМСРС), бо більшовики були впевнені у тому, що світова 
соціалістична революція відбудеться дуже скоро [1]. 

Ці усі зміни в суспільстві були тільки записані, але Україна не була на 
практиці суверенною державою. Державний апарат УРСР створювався як 
частина відповідних структур Росії. Раднарком та ЦИК РРФСР, РКП(б) 
фактично керували Україною. Під керівництвом Всеросійської центральної 
ради були профсоюзи та комсомольські організції (Комуністичний союз 
робітничої молоді України), які були органами конролю над Україною. 
Через це РРФСР встановила контроль над всією економікою України: в 
Україні буда російська грошова система, УРСР не мала окремого бюджета, 
об'єднали залізні дороги, почтово-телеграфний зв'язок [1,2]. 

Політика "воєнного комунізму" проводилася з 1918 по 1921 (а в Україні 
з 1919 року). Завдань було поставлено багато, але найголовнішими були 
побудування комунізму засобами насилля, боротьба різними методами з 
ворогами влади, а також перемога соціалізму в усьому світі [2]. 

Першим завданням нової влади стала націоналізація промисловості 
засобом встановлення державної монополії на торгівлю вугіллям, цукром, 
чаєм та металами. Приватні підприємства, які ще не були націоналізовані, 
повинні були триматися цін, які установив Раднарком РРФСР [1]. 

Всі підприємства в Україні були націоналізовані до 20-х років. Все 
населення повинно було працювати, було запроваджено так названу 
"трудову мобілізацію". Людей примушували насильно працювати, фактично 
зрівнявши робітників та солдат в армії. При політиці "воєнного комунізму" 
торгівлі бути не могло, вона була заборонена, був бартер: не було оплати за 
топливо, житло, транспорт; влада намагаламь повністю знищити гроші; 
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вводилась карткова система оплати продуктів та послуг. Приватна власність 
на землю, аренда землі, наймана праця були заборонені і вводилися 
колективні форми господарства, так названі "комуни". Вводилася 
продовольча диктатура, тобто селяни примусово віддавали свої запаси зерна 
та продуктів по державним цінам. Інші форми торгівля вважалися 
спекуляцією та заборонялися. Так названі "комбеди", які створювалися з 
найбідніших селян, доповідали привладним службовцям, хто з селян не 
віддавав весь хліб та запаси продуктів. Їх за це карали. Після відновлення 
радянської влади втретє, більшовики почали створювати надзвичайні органи 
влади – революціонні комітети (ревкоми) [1,2]. 

Політика більшовиків вважається жорстою, її назвали "красний терор". 
За роки політики "воєнного комунізму" в Україні змінилося усе: від 
націоналізації великих підприємств до примусового збирання зерна з селян. 
Введення "воєнного комунізму" призвело до руйнування господарств, 
формування адміністративних методів управління, масовому невдоволенню 
населення. Тому вже в 1920-1921 рр. ця політика зазнала повного краху і 
почалися селянські повстання, які жорстоко каралися [1,2]. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУC ПРИВАТНОВЛАСНИЦЬКИХ ТА 

ДЕРЖАВНИХ СЕЛЯН УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ПОРЕФОРМЕНУ ДОБУ 

НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

Велике значення для історії Українського краю мають часи великих 

соціальних перетворень, до яких, відноситься «епоха Великих реформ». 

Дослідження та аналіз реформ цього часу сучасними істориками дозволяє 

повніше зрозуміти особливості механізму вітчизняної правової та 
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культурної спадкоємності. Дослідження правового статусу соціальних груп 

необхідно і з точки зору того, що цей час зібрав в собі як досягнення,так і 

помилки обраних правових моделей змін [1, c.5]. 

Постановка питання про спадщину державотворчої практики XVII ст. в 

контексті сучасного державотворення є цілком правомірною, адже здобутий 

на цьому історичному етапі досвід розбудови незалежної соборної держави 

не лише тією чи іншою мірою позначився на ідентифікації українців та 

самосвідомості нації в соціальних і політичних системах, а й своєрідно 

змінив спосіб мислення кількох наступних поколінь. Відсутність 

«кріпосного стану», особиста свобода суттєво позначалися на правовому 

статусі селян. Спираючись на дослідження Нужного С.С. «Еволюція 

правового статусу Приватновласницьких селян Українських губерній 

російської імперії у пореформену добу», ми проаналізували правовий та 

історичний аспекти розвитку та зміни статусу селян. 

У статусі приватновласницьких(поміщицьких)селян у дев’яти 

українських губерніях перебували – 4 млн. 441 тис. 579 чоловік (36,15%). [2, 

c. 234]. Чисельність другої за величиною (після приватновласницьких) групи 

селян – державних – до середини ХІХ ст. в Російській імперії становила 

19 млн. осіб) [3, с.206]. 

А.А. Леонтьєв зазначає, що селяни були відокремлені в правах 

стану,відособлені як стан. Закон встановлював для них такі обмеження, які 

притаманні особистості селянина, притаманні званню селянина і 

проявляються незалежно від його місця проживання. Відокремленість цього 

роду, діючим до тимчасового закону 5 жовтня 1906 р. правом виражалася в 

обов’язковій приписці до будь якої сільської або волосної громади, в 

паспортних правилах, що обмежували право пересування селян і 

утримували селян, що живуть поза місцем приписки, в невизначеному стані, 

під загрозою можливого примусового заслання в місце приписки, в 

обмеженнях, пов’язаних зі звільненням із громади для приписки в інші 

стани, в обов’язковості виходу зі стану  при вступі до вищих навчальних 

закладів і на державну службу, а також у забороні зобов’язуватися 

векселями [4, с.13]. Так, наприклад, у 1868 р. в Харківське губернське в 

селянських справах присутствіє було подано прохання вихованця 

педагогічних курсів Кошмана про виключення його з податного стану, у 

зв’язку з вступом до семінарії та переходом до іншого стану, яке і було 

задоволено[5, арк.3]. У зв’язку з тим,що досить велика кількість селян йшла 

на заробітки в індустріально розвинуті регіони, виникав ряд питань, 

пов’язаний зі сплатою податків. Так, Харківським губернським у фабричних 

та гірничозаводських справах присутствієм підіймалося питання, пов’язане з 

роз’ясненням порушеної Акціонерним товариством «Дзєвульскі і Лякке» 

питання:чи зобов’язане заводоуправління проводити утримання з робітників 

у сплату з боргів на вимогу сільських правлінь і волосних старост [6, арк.2]. 
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У судовій реформі, загальне положення надавало селянам вагомі судові 

гарантії. У справах цивільним селянам дозволялося подавати позови і 

заводити тяжби і нести відповідальність за себе, особисто або через 

повірених, а також бути повіреними у справах, як сторонніх осіб,так і селян 

своєї громади. Так, наприклад, Харківським окружним судом у 1905 р. 

розглядалася справа про позбавлення всіх особливих прав і переваг з селян 

Федора Володимировича Бірюченко, звинуваченого за 1627, 1630, 1632 ст. 

Уложення про покарання [7, арк.2]. Сучасний вітчизняний дослідник 

І.С. Гриценко вважає, що в цей період від буваються також кардинальні 

зміни в адміністративно-правовому статусі селянства.  

Закон 24 листопада 1866 р., який  фактично розглядав селян майже як 

власників,надає землю селянам у постійне користування. Для переходу на 

викуп за сільськими товариствами державних селян зберігаються всі надані 

їм у наділ і ті землі та угіддя, що перебували у їх користуванні, за що селяни 

повинні були вносити «державний оброчний податок». Він складався з 

існуючих оброчних платежів і додаткового збору, що встановлювався з 

1січня 1867р. Наявним свідченням кращої забезпеченості землею державних 

селян слугують такі данні: у Полтавській губернії середній наділ на один 

двір серед колишніх поміщицьких селян у 1877 р. складав 4,0 дес., тоді як 

серед державних – 7,6 дес.; у Харківській губернії відповідно 5,5 дес. і 

11,9 дес. В разі виникнення суперечностей при наданні земельних наділів 

державні селяни, також як і поміщицькі, подавали скарги до Правлячого 

Сенату. Так, у 1873 р. до Правлячого Сенату надійшов ряд скарг від 

державних селян Зміївського повіту та Валковського повіту Харківської 

губернії щодо визначення їх прав на ті землі, якими вони володіють. Землі 

були залишені у володінні селян [7, арк.5]. 

Становище державних селян щодо земельного забезпечення виявилося, 

таким чином, найбільш вигідним в середовищі інших розрядів сільського 

населення,поширення загальних засад викупної операції на державних селян 

відбулося вже за царювання Олександра III і почалося з 1 січня 1887 р. 

Таким чином, провівши дослідження історичних джерел, 

проаналізувавши роботи сучасників за цією темою, можна зробити 

висновок, про те що наслідком реформ у пореформену добу стало 

становлення селян як суб'єкта права. 

По-друге, у найбільш вигідному правовому становищі серед різних 

станів селян, у пореформену добу, опинилися державні селяни. 

Становлення селянських станів як вільних громадян недостатньо 

підтримувалося владою, та супроводжувалося жорсткими стандартами та 

обмеженнями у правах,що призвело до того, що становий правовий статус 

як вільних селян принципово не міняв їхнє становище в пореформеному 

суспільстві.  
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

В нинішній час умови функціонування змінилися – ринок стрімко 

змінюється, тому на підприємстві все важливішою стає пропозиція втілення  

та розвитку Інтернет-маркетингу. 

Тему Інтернет-маркетингу на підприємствах опрацьовували й висвітлю-
вавли у своїх працях багато авторів, зокрема: Котлера Ф., Хенсона У. та ін [1, 
5] та українських вчених Н. Кузнєцова, М.А. Окландер, О.І. Яшкіна, 
І.Л. Литовченко та ін. [2-4].  

Життєвий цикл інформаційного товару в Інтернет-середовищі 
відрізняється від життєвого циклу матеріального товару у реальній економіці: 
а) він складається із 2-х коротких, у порівнянні із реальною економікою, 
періодів; б) швидко морально старішає; в) потребується постійна діяльність на 
підприємстві з виводу на ринок нових інформаційних товарів, розробка яких 
здійснюється на основі трьох принципів: гнучкості, модульності та постійного 
зворотного зв’язку із споживачем; г) для підприємств важливо вийти на ринок 
із новим товаром першими якомога раніше (ефект «першопрохідця»), та 
закріпити короткочасну перевагу у довгострокову періоді домінуючу позицію 
за допомогою прийняття даного інформаційного продукту у якості стандарту. 
Продукт не лише не досягає зрілості, а й навіть не прагне до неї: коли 
конкурентоспроможна пропозиція знаходить попит, повинна бути готова вже 
нова пропозиція. 

У Інтернет-маркетингу товари, які пропонуються в Інтернеті, можуть 
бути як безкоштовно, так і за плату. Безкоштовна інформація може служити 
для виконання функцій просування торгівельної марки у вигляді залучення на 
веб-сайт користувачів для підвищення її упізнанності. Платна інформація 
виконує безпосередньо функції товару і є джерелом прибутку. На реалізацію 
моделі цього виду значно впливає те, що Інтернет є інформаційне насиченим 
середовищем. Великий обсяг інформації сприяє формуванню менталітету 
користувачів, який виявляється в тому, що практично завжди існує 
можливість знайти подібну інформацію безкоштовно [4]. 
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Комплекс Інтернет-комунікацій складається з п’яти елементів: Інтернет-
реклама, Інтернет-PR, Інтернет-стимулювання збуту, пошукова оптимізація, 
віртуальні спільноти [5]. 

Прикладом розвитку Інтернет-маркетингу можне навести Фуршетну 
продукцію в місті Рубіжне.  Вона рекламує фуршети закуски, горячи обіди, 
продуктові букети, торти та короваї. Інтернет-реклама має три формати 
(графічний, текстовий, інтерактивний) та дворівневий характер. На першому 
рівні зовнішня реклама, яка розміщується в пошукових системах, каталогах 
тощо. На другому – внутрішня реклама, яка розміщується на сайті 
підприємства. Цикл Інтернет-реклами складається з чотирьох етапів: перехід 
користувачів на рекламний ресурс; перехід користувачів на ресурс 
рекламодавця; оцінка користувачами якості товарів, що пропонуються 
рекламодавцем; укладання угоди. 

Таким чином, розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах в 
сучасних умовах здійснюється завдяки: формуванню нових потреб, 
доступності інформації та оперативності її надання, новому способу 
розширення цільової аудиторії, інтерактивністі.  
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ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМАТИКИ ВІДМОВИ ЛІКАРЯ 

ВІД ПОДАЛЬШОГО ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТА 

В сучасній Україні законодавство щодо охорони здоров’я зазнає 

новаторських змін, що змушує робити певну переоцінку відносин у цій 

сфері. У зв’язку із цим постає багато проблем теоретичного  та практичного 
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характеру, і на всіх етапах медичних правовідносин з пацієнтом у 

відповідних уповноважених осіб можуть наступати конфліктні ситуації 

доволі суперечливого характеру. Такі ситуації найчастіше характеризуються 

вираженням волі пацієнта щодо медичної допомоги, яка йому надається. 

Така диспозитивність закріплюється в багатьох нормах, зокрема у ст. 38 

Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:  

«Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за 

наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо 

останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування 

відповідно до його рекомендацій. 

Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути 

прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо 

цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.»[1] 

Також диспозитивний характер відносин лікаря і пацієнта 

підтверджується і ч. 4 ст. 284 Цивільного кодексу України: «Повнолітня 

дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати 

ними, має право відмовитися від лікування» [2]. 

Однак, не тільки пацієнт здатен проявляти своє небажання ведення 

відносин з лікарем. Право на відмову від лікування має і сам лікар, що 

закріплюється на відповідних нормативних засадах. Відмова лікаря від 

ведення пацієнта є безумовним правом, яке настає за певних обставин, які 

розкриваються ч.3 ст. 34 Закону України «Основи законодавства України 

про охорону здоров’я»: «Лікар має право відмовитися від подальшого 

ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил 

внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не 

загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення» [1]. 

Переходячи до аналізу реалізації зазначених норм, перш за все виникає 

потреба деталізації окремих аспектів, зазначених у цій статті. Так, факт 

невиконання медичних приписів повинен бути закріпленим у медичній 

документації, що стосується хворого. Наочним прикладом такої практики є 

запис відповідного порушення у Листку непрацездатності хворого, і це 

передбачається пунктом 4.1 Інструкції про порядок заповнення листка 

непрацездатності: «При порушенні хворим призначеного режиму вказується 

вид порушення (наприклад, несвоєчасна явка на прийом до лікаря; 

алкогольне, наркотичне, токсичне сп'яніння під час лікування; вихід на роботу 

без дозволу лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров'я; виїзд на 

лікування в іншому закладі охорони здоров'я без відмітки про дозвіл виїзду; 

відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК та ін.)» [3]. 

Що стосується правил внутрішнього розпорядку закладу охорони 

здоров’я, то в цій площині можна зробити цікаві спостереження, бо 

законодавчого закріплення обов’язку з цими локальними актами зазнали 

лише психіатричні заклади з охорони здоров’я, згідно з Законом України 
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«Про психіатричну допомогу»: «Власник закладу з надання психіатричної 

допомоги, закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні 

розлади, спеціального навчального закладу або уповноважений ним орган 

зобов’язаний знайомити осіб, яким надається психіатрична допомога, 

надаються соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання, або їх 

законних представників із законодавством про психіатричну допомогу, 

соціальний захист, соціальні послуги, спеціальне навчання, правилами 

внутрішнього розпорядку закладу з надання психіатричної допомоги, 

закладу соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади, 

іншого закладу соціальної підтримки (догляду), спеціального навчального 

закладу, а також адресами та телефонами відповідних органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, громадських 

організацій, до яких може звернутися особа у разі порушення її прав» [4]. 

Погляд з іншого ракурсу на відмову лікаря від ведення пацієнта можна 

простежити і у Етичному кодексі лікаря України, згідно пункту 3.4 якого за 

винятком  випадків невідкладної допомоги, лікар має право відмовитися від 

лікування хворого, якщо впевнений, що між ним і пацієнтом відсутня 

необхідна взаємна довіра, коли відчуває себе недостатньо компетентним або 

не має у своєму розпорядженні необхідних для проведення лікування 

можливостей та в інших випадках, якщо це не суперечить Клятві лікаря 

України. У цій ситуації лікар повинен вжити всіх заходів щодо 

інформування про це хворого та надати йому відповідні рекомендації [5].  

Разом із тим, не можна забувати і про кримінальну відповідальність 

лікаря за ненадання медичної допомоги, якщо йому завідомо відомо, що це 

може мати тяжкі наслідки для хворого. Це закріплено у ст. 139 Кримінального 

кодексу України: «Ненадання без поважних причин допомоги хворому 

медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правила-

ми, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати тяжкі 

наслідки для хворого, – карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років або громадськими 

роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до 

двох років» [6]. Таким чином, дії лікаря щодо відмови ведення пацієнта мають 

бути чітко вивіреними і процесуально виваженими, щоб правовідносини між 

пацієнтом і лікарем набули чітко взаємокорисного, нешкідливого, а коли 

справа стає конфліктною – найменш дискомфортного характеру. 
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INTEGRAL INDICATOR OF REGION'S COMPETITIVENESS 

Competitiveness is real and potential abilities of management entities to 

develop, introduce and implement competitive advantages at different time periods. 

At present it is challenging for regional management to predict and adapt to the 

external and internal conditions of dynamic national economy by means of creating 

new methods of competition. The efficient regional management should be based on 

the thorough assessment and profound analysis of competitiveness. The assessment 

of regional competitiveness and developing the ratings of regions are the necessity 

for modern regional management. At the same time, there are increasing 

requirements for management entities to understand the multifaceted phenomenon 

competitiveness, its specific features and conditions or methods of affecting it. 

Ratings of the level of regional competitiveness should be frequently used by 

business entities on a daily basis as they are the tools of conducting management 

policy aimed at improving the competitiveness of the region.  

The strategic and tactical levels of competitiveness assessment help to cover all 

stages of formation of regional competitive advantages. The strategic level of 

competitiveness management is aimed at developing the model of regional 

development, based on ensuring its efficient functioning and improving the socio-

economic environment. It is expedient to analyze the strategic level for the period of 

at least five years. This time period is quite enough to introduce the managerial 
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decisions of increasing the competitive positions of the region. The tactical level of 

competitiveness management is characterized by regional activities aimed at 

ensuring the implementation of current management tasks. The tactical level of 

competitiveness should be analyzed for the period of one year. 

The complex assessment of regional competitiveness with account of time 

periods (from 1 to 5 years) allows:  

– to rank the regions of Ukraine according to their competitiveness level; 

– to assess the competitiveness of the region at the strategic and tactical levels 

by means of the system of indices;  

– to compare the competitiveness of regions according to time periods and 

existing competitors; 

– to analyze regional management of competition policy issues by means of 

grouping the regions according to their competitiveness;  

– to define the most and least competitive regions at different levels of their 

activities and over different time periods (from 1 to 5 years); 

– to compare the ―speed‖ of competitiveness dynamics of certain regions; 

– to identify the regions with effective regional competition policy by means of 

assessing regional competitiveness at the strategic and tactical levels; 

– to identify the factors that have the greatest impact on the competitiveness of 

each particular region based on the three-block system of indices; 

– to define the degree of development and the impact on the level of regional 

competitiveness based on the indices of innovation and investment activities of the 

region. 

In the article the official, public data, calculated by the State Statistics Service 

of Ukraine and/or the Ministry of Regional Development are used as information 

sources for the assessment of regional competitiveness. All rates are empirical data 

and no expert estimates are used. The optimality principle should be followed, that 

is, there should not be too few indices, as this may lead to false conclusions; at the 

same time, there should not be too many indices, as there may be the 

interdependence (multicollinearity) among them.  

The data matrix takes into account the resources of Ukrainian statistics and 

modifies the existing research methods of regional competitiveness. The indices of 

regional competitiveness have been selected after singling out the incentives and 

disincentives.  

The indices, which make up the matrix, are heterogeneous and have different 

measurement units. To reduce them to the one-dimensional form, the mathematical 

normalization procedure is initially performed. For this purpose, partial indices are 

defined: the ratio of the actual Xij value of j index for each i region to the best value 

among all regions. 

For incentive indices the best is the highest value, that is max(Xij), in which 

the maximum is taken by j. The calculation formula is as follows: 

CKij= Xij / max(Xij).                                                                               (1) 
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For disincentive indices the best is the lowest value, that is min(Xij), in which 

the minimum is taken by j. The calculation formula is as follows: 

CKij= min(Xij) / Xij.                                                                                (2)  

Let’s use the grouping method for partial indices. According to the method, the 

partial indices are ―reduced‖ to the aggregate index. In order to calculate the block 

aggregate index the formula for defining the geometric mean should be used: the N-

th root of the product of the values of partial indices, where n is the number of 

indices included in the block. That is, n1 = 8, n2 = 6, n3 = 9. Thus, block aggregate 

indices are calculated by the following formulas: 

- for the first block for every j region: 

I1j = (CK1j * CK2j * CK3j * СK4j * CK5j * CK6j * CK7j * CK8j)1/8 ;     (3) 

- for the second block for every j region: 

I2j = (CK1j * CK2j * CK3j * СK4j * CK5j * CK6j)1/6 ;                               (4) 

- for the third block for every j region: 

I3j = (CK1j * CK2j * CK3j * СK4j * CK5j * CK6j * CK7j * CK8j * CK9j)1/9   (5) 

For each region three aggregate indices have been received for every year. 

They are to calculate the general aggregate index of the region. As the indices in 

blocks are heterogeneous, the arithmetic mean formula should be used:  

Ij = (I1j + I2j + I3j ) 1/3                                                                            (6) 

The peculiarity of this method is the statement that the impact level of indices 

divided into groups is considered equivalent. And consequently the negative 

dynamics of some indicators is compensated by the positive dynamics of the others.  

The results of regional competitiveness assessment show the marked 

disproportion that tends to increase. Regional differentiation within the country 

exacerbates and creates many problems, for example: migration of the unemployed 

to other more developed territories; increase of social tension; decrease of 

investment activities in depressed regions; growth of population poverty; limited 

access to the high-quality educational and health care services; disproportions in the 

sectors of social infrastructure; delay in the development of transport and industrial 

infrastructure; decrease in the business population; disproportion in regional 

unemployment; pre-conditions for regional inflation, etc. 
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СОЦІОЛОГІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ.  
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

Зінченко Т.В., 
викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 

Україна, м. Ніжин 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

Щасливою є людина, яка може себе реалізувати в різних сферах 

життєдяльності, в тому числі й професійній. Інтенсивний суспільний 

розвиток у ХХІ столітті висуває все вищі вимоги до особистості людини, й, 

водночас, створює різні проблеми. Однією із вагомих проблем сьогодення є 

проблема безробіття, яка супроводжує економіку усіх країн, в тому числі й 

Україну. Безробіття являє собою cоціально-економічне явище, при якому 

частина економічно активногo населення не може працевлаштуватися, тобто 

знайти застосування своїй робочій. За останніми даними ООН близько 800 

млн працездатних осіб не мають роботи взагалі, або мають сезонні чи 

випадкові заробітки. Рівень безробіття в державі залежить від її соціально-

економічного розвитку країни: чим нижчий рівень соціально-економічного 

розвитку країни, тим вищий рівень безробіття і навпаки [1]. 

У країнах з розвиненою економікою явище безробіття може проявитися 

внаслідок зростання виробництва і його структурної перебудови, 

пов’язаного з науково-технічним прогресом, призупинення чи скорочення 

виробництва певного товару внаслідок його неконкурентоспоможності, що, 

в свою чергу, веде до скорочення зайнятості населення. В Україні ці 

процеси суттєво відрізняються за своїми передумовами від аналогічних 

явищ у країнах Заходу. Україна ще не вийшла з економічної кризи, яка 

охопила усі сфери суспільства, що зумовлено безліччю факторів: 

економічних, соціальних та політичних. Саме це сприяло виникненню і 

зростанню безробіття в Україні як процесу вивільнення робочої сили на 

ринку праці на етапі загального спаду виробництва, що призвело до 

закриття підприємств, розпаду господарських зв`язків, значних скорочень 

централізованих інвестицій тощо. Безробіття європейських країн з 

розвиненою економікою характеризується перевироб-ництвом товарів. В 

Україні ж відсутні непереборні перешкоди для створення нових робочих 

місць для громадян, адже ємність українського ринку зайнятості для 

виробництва товарів та послуг далека від вичерпання [2].  

Питання регулювання зайнятості та безробіття на ринку праці України 

досліджували українські науковці С.І. Бандура, В.В. Близнюк, І.К. Бондар, 
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Л.І. Гальків, О.М. Майсюра, Л.В. Транченко, Ю.М. Маршавіна, В.Ю. Попов 

та інші. Вагомий внесок у вивчення проблем безробіття зробили іноземні 

дослідники Дж. Акерлоф, Л. Гроган, П. Дайамонд, Р. Джекман, А. Сміт, 

К. Терел та ін. Динамічність процесів на ринку праці України, специфіка їх 

розвитку засвідчує потребу систематичного комплексного вивчення даної 

проблеми.  

Метою даної статті є дослідження сучасного стану безробіття в Україні, 

підготовка майбутніх працівниів соціальної сфери до роботи з безробітними. 

Ознакою переходу України до ринкової економіки протягом періоду 

незалежності держави є гостра й болюча проблема для працездатного 

населення – це проблема безробіття різних категорій населення. Основною 

причиною його розповсюдження є неефективне використання робочої сили 

у недалекому минулому та відсутність економічних умов, які б дали змогу 

людям застосовувати свої здібності, знання й практичні навички у 

виробничій сфері за достойну оплату. Тому це явище проявляється як 

економічна і соціальна проблеми.  

Для більш ефективної соціальної роботи по зниженню рівня безробіття 

варто готувати майбутніх соціальних працівників до співпраці різних типів 

соціальних закладів з центрами зайнятості на основі теоретичних знань про 

безробіття як соціально-економічне явище, його причини, особливості в 

Україні. Дослідження проблеми безробіття в Україні у нових соціально-

економічних умовах є досить нагальним. Особливої уваги й досліджень 

потребують питання щодо дотримання принципів загальних прав людини і в 

соціально-трудовій сфері, гарантування соціального захисту усіх верств 

населення, гідної праці та її оплати, впорядкування міжнародних 

міграційних потоків. З одного боку, безробіття вважається вагомим 

стимулом активності працюючого населення, а з іншого – великою 

суспільною проблемою. Очевидно, що стан ринку праці й тенденція до 

зростання кількості безробітних в Україні та світі свідчать про потребу в 

реалізації заходів, необхідних для вирішення проблеми зайнятості 

практично в усіх сферах життєдіяльності країни та створення нових робочих 

місць. Це свідчить про те, що система допомоги безробітним на державному 

рівні потребує реформування.  

Безробіття як соціально-економчне явище, як правило, породжує цілий 

комплекс проблем: внаслідок зниження рівня купівельної спроможності 

населення виникає ризик соціального напруження; зростають витрати на 

підтримку безробітних на фоні скорочення кількості платників податків; 

створення в Україні новітнього ринку праці, який би дозволяв кожному 

громадянину оперативно знайти роботу з належними умовами праці, з 

гідною заробітною платою, а роботодавцю – працівників необхідної високої 

кваліфікації, можливе за наявності ефективної системи працевлаштуван-

ня [3].  
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Найбільшого скорочення зайнятого населення в Україні зазнали 

сектори промисловості й будівництва. Кількість офіційно зареєстрованих 

безробітних в Україні у 2009 році зросла на 533,7 тис. населення. До 

настання світової фінансової кризи 2009 року кількість безробітних була 

значно меншою. Поступово ця кількість почала зменшуватися, що свідчить 

про тенденцію незначного зниження рівня безробіття в країні. Це, в свою 

чергу, спровокувало значний спад як показників розвитку економічного 

добробуту населення країни, так і підвищення рівня безробіття. У 2010 році 

кількість безробітних знизилась на 173,2 тис. працездатного населення, у 

2011 році ці показники знизилися лише на 52,9 тис., що свідчить про 

незначний спад безробіття серед населення. Однією з вагомих причин став 

новий Податковий кодекс України, а також започаткована нова пенсійна 

реформа, за якої чимала кількість малих підприємств значно скоротила 

обсяги виробництва і кільність зайнятого населення або взагалі припинила 

свою діяльність [3].  

Таблиця 1  

Безробітне населення (за методологією МОП) [4] 

Роки Безробітне 

населення у віці 

15-70 років, 

усього тис. осіб 

З них особи, які шукали роботу, 

намагались організувати власну 

справу 

Всього, тис. осіб у % до всіх 

безробітних 

2001 2455,0 2296,2 93,5 

2002 2140,7 2052,9 95,9 

2003 2008,0 1915,8 95,4 

2004 1906,7 1808,6 94,9 

2005 1600,8 1523,5 95,2 

2006 1515,0 1443,8 95,3 

2007 1417,6 1362,6 96,1 

2008 1425,1 1347,9 94,6 

2009 1958,8 1896,6 96,8 

2010 1785,6 1711,8 95,9 

2011 1732,7 1729,0 95,7 
 

За результатами таблиці 1 протягом останніх 3 років простежується 

незначний спад рівня безробіття, але така позитивна тенденція є дуже 

незначною й далекою від реальності. Перешкодами виступають проблеми 

щодо статистики безробіття в Україні, такі як: неофіційне оформлення 

працівників, яке майже унеможливлює перевірку осіб, хто отримує виплати 

по безробіттю й паралельно задіяні в тіньовій економіці; неможливість 

порахувати осіб, які не стоять на обліку в службі зайнятості через втрату надії 
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на отриманя робочого місця; поза статистичними даними залишаються особи 

з частковою зайнятістю, в тому числі особи, які примусово знаходяться у 

відпустках з ініціативи керівництва, але при цьому вважаються зайнятими; 

похибка у статистиці через завідомо неправдиву інформацію з боку 

безробітних; поза увагою статистики залишились майже 7 млн. громадян, які 

виїхали за кордон на заробітки через відсутніть робочих місць; не враховано 

майже 2 млн селян, які живуть за рахунок прибутку з присадибного 

господарства; працюючі громадяни на «чверть ставки», а також ті, хто мають 

тимчасові підробітки, не мають статусу безробітного [3]. 

На ринку праці України однією з актуальних проблем виступає проблема 

конкурентоспроможності національного ринку праці. Сучасний стан розвитку 

економіки України характеризується трансформаційними процесами і 

прямопропорційно залежить від якісно нового рівня кваліфікації робочої сили 

та її конкурентоспроможності на внутрішньому й світовому ринку праці. 

Система підготовки кадрів має гнучко реагувати на зміни потреб новітнього 

виробництва, що проявляються на ринку праці, в тому числі соціальних 

працівників. Але відсутність єдиного комплексного підходу до потреб 

кадрового забезпечення виробничої сфери як на загальнодержавному, так і на 

регіональному рівнях призвела до зростання невідповідності між потребою у 

кваліфікованих працівниках і фактичною пропозицією робочої сили. Також на 

сьогодні в Україні простежується тенденція невідповідності кількості 

безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості, кількості 

зайнятих працівників, які скористалися послугами служби зайнятості, та 

потребі у робочій силі.  

Особливої уваги держави заслуговує проблема високої частки 

безробітних з вищою освітою, оскільки постає питання щодо збалансування й 

раціональності фінансування навчання такої великої кількості місць для 

різних спеціальностей у системі вищої освіти України. Питома вага зайнятої 

молоді у загальній кількості безробітних сягає приблизно 30%. Молодь, з 

одного боку, характеризується високою мобільністю, відкритістю, сміливістю 

у пошуку чи зміні роботи, з іншого, – молоді не вистачає відповідного досвіду 

роботи, щоб бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці [4]. Для 

підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці варто 

змінювати ставлення до людини, систему підготовки працівників, а саме: 

перегляду, приведення у відповідність навчальних напрямів і спеціальностей 

щодо потреб економічного розвитку регіону й країни; введення реального 

моніторингу якості освіти; забезпечення безпосереднього зв`язку між сферою 

освіти та ринком праці; запровадження професійного навчання 

висококваліфікованих працівників у скорочений термін на виробництві тощо. 

Отже, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного ринку праці 

потребує комплексного підходу й взалежить від їх державного врегулювання.  



136 

 

 

З метою скорочення рівня безробіття політика держави має 

спрямовуватися на забезпечення можливості реалізації трудової активності 

всіх громадян. Для цього з метою скорочення незбалансованості попиту та 

пропозиції робочої сили варто активно пропонувати  заходи, спрямовані на 

підвищення конкурентоспроможності нової робочої сили й забезпечення її 

відповідності з кількістю створених робочих місць; збільшення попиту на 

робочу силу з боку державного та приватного сектора економіки;  

вдосконалення процесу працевлаштування підготовлених фахівців [5].  

Безробіття як соціально-економічне явище може спровокувати такі 

негативні економічні та соціальні наслідки, як зниження трудової активності 

населення; масова дискваліфікація професіоналів; знецінення навчання та 

його наслідків; скорочення обсягів виробництва валового національного 

продукту; зниження податкових надходжень до державного бюджету; 

посилення соціальної напруженості; зростання витрат на соціальну 

допомогу безробітним тощо [3]. Для підвищення працевлаштованості 

громадян, в тому числі серед вразливих категорій населення (інваліди, 

первинне працевлаштування молоді, особи, які потрапили у складні життєві 

обставини, особи з числа дітей-сиріт, жінки-матері, сільське населення, 

люди пенсійного віку, особи, які повернулися з місць позбавлення волі, 

особи без професійної підготовки, внутрішньо переміщені особи, учасники 

АТО тощо) центрам зайнятості варто організовувати активну інформаційну 

роботу і тісно співпрацювати з соціальними працівниками центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціальними гуртожитками для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, центрами матері 

й дитини, центрами соціально-психологічної реабілітації, реабілітаційними 

центрами для інвалідів чи тимчасово непрацездатними громадянами, 

територіальними ценрами соціального обслуговування тощо.   

Для швидкого ефективного пошуку роботи Державна служба зайнятості 

України пропонує нові послуги, які стануть максимально доступними та 

комфортними, а саме: електронні сервіси з використанням інтернет-

технологій для роботи з клієнтами – громадянами та роботодавцями; новий 

веб-сайт Державної служби зайнятості України «Єдине соціальне середовище 

зайнятості» (https://www.dcz.gov.ua) з можливістю швидкого пошуку вакансій 

та резюме по всій Україні; сучасні онлайн-сервіси; сучасні форми, методи і 

підходи до роботи: можливість створення «Електронного кабінету 

роботодавця», який, по суті, є персональним автоматизованим робочим 

місцем; «Електронний кабінет безробітного» з метою створення власного 

резюме (за зразком), підібрати роботу, ознайомитися з інформацією про 

тимчасову чи сезонну зайнятість, можливості професійного навчання; 

дистанційно записатись на прийом до спеціаліста будь-якого центру 

зайнятості України, обравши мету, дату і час візиту тощо [6].   
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Отже, запровадження вищеназваних заходів значно покращить ситуацію 

зайнятості на вітчизняному ринку праці, що сприятиме покращенню як 

економічного, так і соціального рівня розвитку суспільства.  

Проблема безробіття є досить актуальною і потребує глибокого 

наукового аналізу й негайного вирішення та вироблення практичних 

рекомендацій, які можуть використовуватися для розробки й ефективної 

реалізації соціально-економічної політики держави, спрямованої на 

забезпечення продуктивної зайнятості економіно активного населення країни, 

зменшення рівня безробітя до мінімально допустимого рівня, в тому числі 

серед вразливих категорій населення за сприяння соціального працівника. І, в 

свою чергу, соціальний працівник має бути обізнаним у питаннях 

працевлаштування, явищах безробіття і підготовленим до професійної 

діяльності з клієнтом. 
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ОБ'ЄКТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ 

ЖУРНАЛІСТИКИ 

Найбільш обговорюваною у царині журналістики на сьогодні можна 

вважати проблему об'єктивності. Саме вона найактивніше дискутується у 

практичному й теоретичному вимірах. Зокрема, на сайті популярного 

журналістикознавчого ресурсу MediaSapiens, де переможець конкурсу про 

актуальні проблеми у журналістиці Володимир Пиріг зазначив, що 
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"перешкодами для об’єктивності з боку журналістів є некомпетентність у 

висвітлюваних темах, неповний аналіз теми, присутність (особливо 

надмірна) у публікаціях власних думок автора, особисті погляди та 

переконання журналіста, подання неперевіреної інформації і небажання її 

перевіряти [4]". 

Редактори, на думку автора публікації, теж чинять перешкоди 

об’єктивності: тиснуть на журналістів, забороняють писати окремі теми, 

некоректно правлять тексти, пропускають матеріали без перевірки фактів та 

посилань на першоджерела. 

Насамкінець, "багато з тих, кого ще донедавна вважали об’єктивним 

журналістом, продався, прислуговуючи режиму, а ті, хто ще не продався, зі 

своєю професійністю мало кому потрібні, бо наш інформаційний простір 

побудований таким чином, що для об’єктивності там лишилось небагато 

місця" [4].  

Ми свідомо цитуємо тут студента-журналіста, думка якого багатьом 

може видатися, як це не парадоксально, не достатньо об'єктивною. На наш 

погляд, саме молоді фахівці спроможні здійснити якісну експертизу cучасного 

інфопростору України, бо вони володіють базовим для вищої освіти рівнем 

знань, вже достатньо адаптовані як практики і, що найважливіше, позбавлені 

консервативного пропагандистського рецидиву радянськості, який вже 

десятиліття поспіль зводить журналістику на манівці медіатора ідеологічних 

структур. 

А тепер довідаємось, як і що з цього приводу кажуть академічні науковці. 

Аби не дублювати вже опрацьоване, звертаємось до публікації Людмили 

Пономаренко "Принцип об'єктивності в журналістиці: сфера ідеального чи 

реального?", у якій здійснено детальний огляд концептуальних поглядів 

журналістикознавців на зазначену проблему. 

В. Різун вважає: навіть коли журналіст просто фіксує і впорядковує 

факти – це суб'єктивний підхід, не кажучи вже про інтерпретації, тому позиція 

фіксатора, вочевидь, – найважливіший фактор об'єктивізму. В. Іванов серед 

причин порушення об'єктивності називає цензуру, самоцензуру, продукування 

сенсаційності. 

Найповніше критерії об'єктивності визначає Владимиров: науковість, 

достовірність, точність, правдивість, діалектичність, історизм, прогностичність. 

І саме з цим ученим Людмила Пономаренко вступає у дискусію, бо вважає, 

що науковість, діалектичність, історизм та прогностичність – надто загальні 

категорії для практичного використання. Постає логічне запитання – чи не ще 

недоречнішими для практичного використання слід вважати погляди Ж. 

Бодріяра? Або, приміром, концепції С. К'єркегора (які теж зустрічаються у 

переліках)? 
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Як справедливо зазначає Л. Пономаренко, слушною також слід вважати 

думку В. Карпенка, котрий пропонує не плутати об'єктивності з об'єктивізмом – 

вченням про реальність. 

Дилема об'єктивності плавно переходить у медійну реалізацію свободи. 

Обидві реалії так само невловимі, як і надзвичайно суттєві для журналістики. 

Поняття свободи неоднозначне. Його намагалися окреслити різні наукові 

школи. Як вислід, з'явилися майже полярні уявлення лібералізму й 

необхідності: відсутність будь-яких обмежень (себто – абсолютний анархізм) 

та розуміння свободи як внутрішнього стану і власної волі людини (за таких 

обставин, як це не парадоксально, навіть ув'язнені люди та цензуровані ЗМІ 

можуть бути вільними). 

Свобода бути почутим інколи менш важлива, аніж її протилежність, бо 

окрема інформація, навіть дуже важлива, може нашкодити. І йдеться навіть не 

про великі відкриття з атомної фізики чи біохімії, а про буденні повідомлення 

кримінального та екологічного характеру, здатні спричинити паніку. Навіть 

одне з найдавніших лексикографічних джерел – словник Даля – фіксує 

свободу як те, що сприймається у порівнянні [6].  

Наша свобода обмежена природою, суспільством та самосвідомістю. У 

царині масової комунікації вона ще додатково фрагментується "на три окремі 

свободи": свободу ЗМІ, журналіста та реципієнта. 

Cвобода мас-медіа означає не лише і не передусім форму власності мас-

медіа (згодом ми довідаємося, що це навіть не важливо), а право громадян 

вільно викладати свої погляди через ЗМК. Йдеться про відсутність будь-яких 

"темників", крім самоцензури. Якщо ж легальні засоби масової комунікації не 

належно ліберальні – суб'єкти комунікаційного процесу шукають і знаходять 

альтернативу у блогосфері та соціальних мережах. І хоча в окремих країнах, 

приміром – КНР, це навіть небезпечно для життя, така "дрібниця" вже нікого 

не зупиняє, бо мережеві втілення майже не вловимі. 

Загалом з плином часу умови реалізації свободи ЗМІ не змінилися. Це 

"невідсіяна" всебічна та збалансована інформація; коментування й аналіз 

матеріалу, які не залежать від громадських думок та ідеологій; продукування 

різноформатних ЗМІ, незаангажованість та свобода творчості талановитих 

фахівців; звільнення ЗМІ від обов'язкових обслуговувань (приміром, відсотків 

часу та ін.); високий діловий та фінансовий статус видавців. 

Найважливішим фактором незалежності та об'єктивності є свобода 

творчості (54-а стаття Конституції). Деякі академічні джерела, трактують її як 

право журналіста вільно, відповідно лише до своїх поглядів та уподобань, 

відтворювати і витлумачувати об'єктивну дійсність [3]. Насправді фраза 

"відповідно лише до своїх поглядів та уподобань" перекреслює сутність 

об'єктивності, і, навряд чи, гарантує свободу. 
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Річ у тім, що журналістська діяльність кардинально відрізняється від 

багатьох інших. У інформаційному та аналітичному блоках жанрів журналіст 

аж ніяк не може висловлювати жодних власних поглядів чи уподобань – він 

лиш виконує функцію посередника. У працівника мас-медіа немає навіть 

шансу зробити це на рівні задіяної експертизи, оскільки відсутність балансу 

думок зруйнує жанр [2]. І професійний редактор не пустить це до ефіру. 

Наведемо конкретний приклад. Як правило, напередодні виборів у 

медіапростір потрапляє величезна кількість рекламно-агітаційних матеріалів. 

Аудиторія ставиться до цього украй скептично і майже нічого не споживає. 

Або ж переглядає теледебати в аудіовізуальній формі – так видно конкретну 

людину: її емоції, інтелектуальний рівень, манеру спілкування тощо. Напевно, 

якраз цим легко пояснити нещодавній "обмін відеофайлами" між 

П. Порошенком та В. Зеленським". 

І саме тому фахові очільники ЗМІ дозволяють критикувати своїх 

власників, котрі займаються політичною діяльністю. А ті реагують спокійно, 

бо розуміють, що позиції відстоюються лиш у дискусії: чим вищий рівень 

опонента, тим кращі умови для оприлюднення вартісних ідей та формування 

оригінальних концепцій. Власне, це, на наш погляд, і є основою реалізації 

об'єктивності та свободи у сучасному інформаційному просторі. 
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ПОЛІТИКА І ПОЛІТИЧНИЙ ПРАГМАТИЗМ 

Прагматизм – визначальна характеристика сучасної політики більшості 
цивілізованих держав світу. Сьогодні ми спостерігаємо цілковите домінування 
політичного прагматизму (зокрема, через домінування США на міжнародній 
арені) як в зовнішній, так і у внутрішній політиці найбільш розвинених 
держав. 

Проблема проявів політичного прагматизму як визначної риси сучасної 
політики фактично ігнорується в політологічних та соціологічних 
дослідженнях як в світовій, так і у вітчизняній науці. Публікації, що 
стосуються політики як прояву політичного прагматизму, як правило, 
обмежуються описом дій того чи іншого політика, політичної сили або 
держави. При цьому прагматизму в політиці приписують саме позитивну 
характеристику, не розглядаючи можливості негативних наслідків проявів 
політичного прагматизму, про що свідчать політичні події, які відбуваються 
сьогодні в Україні. 

Саме тому все більшої актуальності набуває критичний розгляд 
політичного прагматизму сучасною політологічною та соціологічною 
наукою. Такий підхід дозволить озброїти сучасну практичну політику більш 
ефективними методами розв'язання конфліктів та досягнення політичних 
цілей, які не завжди бувають прагматичними. Отже, політичний прагматизм 
ніколи не був і ніколи не стане істиною в останній інстанції для досягнення 
цілей політики, яка сьогодні вимагає набагато більшої гнучкості, ніж може 
дозволити політичний прагматизм. 

Джерельною базою вищеназваної проблеми стали праці таких класиків 
соціологічної та філософської думки як В. Джемс, М. Вебер, А.Н. Чанишев, 
А.С. Хомяков, Н.Ф. Федоров. Серед сучасних вітчизняних дослідників варто 
відзначити Кавторина В.В. Весь інший матеріал було взято з аналізу 
періодичних видань, які висвітлюють сучасну політику. 

Тези містять загальнотеоретичні підходи до прагматизму як 
філософської течії та як стилю мислення і поведінки. В них аналізуються 
підходи до прагматизму видатних мислителів, а також порівнюються 
особливості прагматизму в США, Європі (і в Росії, і в Україні), дається 
аналіз сучасної політики Росії, США та України з погляду проявів 
політичного прагматизму, що являється ціллю тез. 

Прагматизм – духовний напрямок західного походження. Він свідомо 
зародився і теоретично оформився в кінці ХІХ століття в Америці. Саме тут 
прагматизм ввійшов у моду й одержав широку популярність на початку ХХ 
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століття, а ще років через 10 перетворився в «майже офіційну філософію» 
США. Термін «прагматизм» походить від грецького pragma – справа, дія. Як 
філософський підхід прагматизм знайшов розвиток у працях американських 
мислителів Ч. Пірса, В. Джемса, Дж. Дьюі, а свою конкретизацію він 
одержав у працях їхніх численних послідовників у різних гуманітарних і 
соціальних науках. 

Основний зміст прагматизму складає ототожнення істинності і 
соціального значення будь-якої теорії з її практичними результатами. 
Прагматизм – це не опис світу або суспільства, а зведення принципів, що 
направляють практичні дії людини, складають інструментарій її діяльності і 
забезпечують успіх та ефективність останньої. 

У Пірса прагматизм базується на любові, яка панує у Всесвіті, принципі 
космічної еволюції, як її рушійної і направляючої сили, що забезпечує 
прагнення об'єктів, особливо людей, до з'єднання й удосконалення. Джемс 
конкретизував прагматизм Пірса з позицій природничих наук і психології. 
Він доповнює принцип любові Пірса принципом плюралістичності Всесвіту, 
у якій немає місця єдиному абсолютному початкові, у якій існує безліч 
рівнозначних початків, у тому числі, в суспільстві, у житті людини, на яких 
тільки і може існувати справжня любов. Вигода, успіх і корисність 
зводяться ним у ранг вищого критерію істини будь-якого знання, у форму 
їхнього кінцевого виправдання. «Істинно усе, що корисно, а все корисне – 
істинно» (1) – такий лейтмотив прагматизму Джемса. Правда, таке розши-
рювальне трактування прагматизму, коли корисним і щирим виявляються 
злодійство, убивство, будь-який злочин і злодіяння, зіграла йому лише на 
шкоду, викликавши безліч справедливих критичних дорікань (2). 

Дьюі також розвиває прагматизм на принципах любові і плюралізму, 
але він у нього здобуває форму «інструменталізму». Знання визначається 
своєю інструментальною ефективністю як в експериментах, так і в 
практичній діяльності. Існувати – значить мати практичну значимість. 
Прагматизм у нього остаточно оформився в теоретичне обґрунтування 
практицизму і культу успіху, що панують у США, в ідеологію малих але 
значимих справ, що, на думку Дьюі, повинні привести особистість у 
гармонію із суспільством, а релігія, на його думку, приводить особистість у 
гармонію з Всесвітом. З цих гармоній виростає гармонія класів як база 
соціальної стабільності (3). 

Насіння американського прагматизму лягли на благодатний духовний 
грунт Заходу, який складав протестантизм, дух якого блискуче виразив 
М. Вебер у своїй роботі «Протестантська етика і дух капіталізму».  

Іншим духовним грунтом прагматизму – є плюралізм релігійний і 
світський як ідеологічне вираження рівності і демократії. Споконвічна 
плюралістичність протестантизму лягла в основу цінностей і соціальної 
рівності (4). Отже, європейський менталітет можна виразити формулою 
«чотирьох П»: протестантизм, плюралізм, прагматизм, поступовість. Тільки 
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в системі цих цінностей можна зрозуміти роль і розвиток прагматизму. Без 
них він був би неможливий, але серед них він відіграє пріоритетну роль, 
концентруючи ділову енергію особистості в гаслі: «Час – гроші». Час життя 
людини повинен завершуватися грішми, багатством, успіхом, процвітанням. 
Ось кредо прагматизму.    
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ПРО СУЧАСНІСТЬ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 

«Забуття» того факту, що новітня політична думка детермінована не 
лише відповідними конкретно-історичними передумовами, але й власною 
теоретичною передісторією, узагальненою поняттям «класики», призводить 
до того, що ця «класика» виявляється відчуженою від реалій політичного 
життя суспільства і орієнтованою на власну історію. Інтерес до такої історії є 
інтересом до її персоналій, їхніх думок, суджень та афористичних 
висловлювань, яким надають відтінок позачасових істин. В цілому знання 
«класики» існує як проста обізнаність щодо її представників, що має 
засвідчити широту кругозору. Така обізнаність, однак, спричиняє негативно-
поблажливе ставлення до «класики», провокує думку про її невідповідність 
політичним реаліям сьогодення, неспроможність допомогти у теоретичному 
осмисленні та практичному вирішенні його протиріч. «Класика» 
репрезентується як несучасна, а тому гідна лише суто пізнавального інтересу, 
оскільки те «практичне завдання», заради розв’язання якого власне вона і 
виникла, лишається  незрозумілим і непроаналізованим. 

Таким «практичним завданням» можна вважати чітке формулювання 
проблеми носія всезагальної волі, змістом якої є суспільно-необхідні дії та 
перетворення. А саме: «… всезагальна воля має бути й емпірично 
всезагальною, тобто, окремі особистості як такі управляють чи повинні 
управляти» (1, с.451). Інакше кажучи, у який спосіб залучити індивідуальні 
волі до «спільної дії багатьох» (Ж.-Ж. Руссо) й забезпечити тим самим 
дієвість останньої, якщо внаслідок подібного залучення вони стають 
«абсолютними одиничностями» (Г.В.Ф. Гегель), тобто приватними 
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власниками, – ось те питання, розв'язанню якого класична політична теорія 
підпорядкована у своєму дослідницькому пошуку.  

Перетворення всезагальної волі на емпірично всезагальну лишилося, 
однак, для «класики» проблемою, перед якою «історія зупинилася» 
(Г.В.Ф. Гегель). Адже «класика» формується в той період, коли клас буржуазії 
стверджувався як такий, що перебуває у безперервному розвитку, а тому 
здатний поглинути все суспільство, підняти його до власного економічного та 
культурного рівня. В особі своїх ідеологів цей клас здійснював на той час 
духовне керівництво народом (представниками третього стану), яке мало за 
мету ствердження особистої автономії та суверенності як всезагальної форми 
людських вчинків. Спонуканням для останніх мав стати вибір, що базується 
виключно на раціональних, осяяних світлом людського розуму, моментах, – 
вірно пізнаному інтересі, осягнутій історичній необхідності тощо. Пристрасті, 
забобони, до-розсудкові і, навіть, розсудкові форми мислення мали бути 
усунені як перешкода на шляху перетворення людини на свідомого учасника 
всесвітньо-історичних діянь, завдяки яким і мало відбуватися фізичне та 
ідеологічне розширення класу буржуа. Край подальшим його спробам 
поклали методи насилля, монополія легітимного використання яких, як 
засвідчили події 1848-го та 1871-го років, належить державі. На думку 
А. Грамші, увесь комплекс принципів політичної стратегії і тактики, що виник 
практично у 1789 році й був розвинутий теоретично в зв’язку з революціями 
1848 року, починаючи з 1870–1871 років втрачає свою силу й підлягає 
певному коректуванню. [2, с.166]. Останнє здійснюється  двояко. По-перше, 
проблема визначення носія всезагальної волі формулюється як проблема 
відтворення усіх життєвих позицій, які узагальнюються позицією вибору. По-
друге, провідні, енергетично активні складові «обраного народу» набувають 
тепер вигляду групи вчених-інтелектуалів, яка дотримується «етики 
відповідальності» (М. Вебер), формується за «залізним законом олігархії» 
(Р. Міхельс), санкціонує «усталену систему людських відносин» (Г. Моска), 
оскільки здатна до «логічно-експериментального пояснення» існуючого 
(В. Парето). Така група підноситься до носія всезагальної волі, що втілюється 
у приватному апараті гегемонії, існування якого, за визнанням М. Вебера, 
обумовлене потребою «панування як заходу» не лише у фізичному насиллі, 
але й у сформованій та відтвореній установці людської поведінки на скорення 
тим, хто репрезентує себе у якості носіїв легітимного насилля.  

Типологія суб’єктивних смислів М. Вебера та типологія залишків 
В. Парето фактично і були першою спробою з’ясування механізмів контролю 
процесу формування людських переконань, вибору людиною «власної кінцевої 
позиції» (М. Вебер) шляхом перекомбінування елементів повсякденної 
свідомості, фіксування одних її моментів та непідкріплення інших, вичленення 
типових реакцій  на типові ситуації політичного життя суспільства. (Найбільш 
повно ця проблема висвітлена у теорії масової поведінки, представленої 
іменами Г.Лебона, Г.Тарда, Е.Канетті, С.Московічі). Одинична воля відтепер 
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мала бути не залучена до всесвітньо-історичних діянь, а усунена від них, 
збережена в своїй одиничності та суб’єктивності, у повсякденності власного 
існування, де переважають поодинокі, розрізнені уявлення та стереотипні 
форми поведінки. Це досягалося на шляху постулювання вибору як 
всезагальної форми людського самоствердження, – але не вибору раціонально 
осмисленого, а вибору вподобаного, того, що «гідне співчуття» (В. Зомбарт), – 
точки зору, яка здатна привнести сенс у повсякденність людського існування, 
зробити її чимось очевидним. Проблема визначення носія всезагальної волі 
поступилася проблемі ідентичності як проблемі оволодіння індивідом позицією 
вибору, який завжди є вибором уподобаного, бо здійснюється не у спосіб 
теоретичного осмислення обраної життєвої позиції, а шляхом з’ясування її 
зв’язку з відповідними практичними наслідками для повсякденного життя 
людини. Моральне і духовне керівництво людьми, на яке претендувала 
класична політична теорія («мистецтво педагогіки» за Гегелем) перетворюється 
на процес цілеспрямованого впливу на індивідуальну свідомість з метою її 
завчасного програмування та уніфікації із залученням елементів соціального 
навіювання, символіки та ритуалу. «Класика» не мала потреби звертатися до 
останніх, оскільки, на думку С. Московічі, мала своїм вихідним пунктом 
раціонально мислячого індивіда і ґрунтувалася на постулаті про те, що 
поведінка людей залежить від усвідомлення ними власних інтересів та 
загальних цілей, смислу ситуації загалом [3, с.418]. Класична модель політики, 
вважає вчений, зверталася тому до розуму, сенсу речей, які й допомагають 
людям осмислити власні проблеми та здійснити вибір, усуваючи нераціональні 
елементи їх свідомості [3, с.418]. Останні, залучаючись до політичної практики, 
стають основою невідомого «класиці» організованого впливу на людські 
наміри, бажання та мотиви, що зумовлюють вибір людиною власної життєвої 
позиції, який, стаючи невід’ємним елементом механізму регулювання 
політичного життя суспільства, багато у чому визначає напрямок 
дослідницького пошуку сучасного політичного знання. Проблема ж визначення 
носія всезагальної волі перетворюється на ціннісне судження, яке репрезентує 
особисте вподобання людини, що погоджується з формально-юридичним 
визначення такого носія в якості народу. 

Засвоєння сучасної політичної теорії у тісному генетичному зв’язку з 
класичною політичною теорією, – розуміння соціально-історичної обумов-
леності перетворення проблеми визначення носія всезагальної волі на 
ціннісне судження, – може поставити під сумнів «сучасність» значного обсягу 
проблематики, що є провідною для сучасного політичного знання. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗДОРОВ’Я 

Кудрявець Д.С., 
учитель фізичної культури Краматорського закладу загальної середньої освіти 

№ 22 з профільним навчанням імені Миколи Миколайовича Крупченка, 
методист відділу фізичної культури і спортивно-масової роботи Донецького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Україна, м. Краматорськ 

КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПІД ЧАС 

УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ 

Важливу роль у формуванні комплексної оцінки показників здоров’я 

відіграють уроки фізкультури, заняття в спортивних секціях і групах здоров’я, 

організовані дні та години здоров’я, факультативні курси або гуртки 

позакласної роботи. Однак, слід наголосити, що в наш час, на жаль, стан 

здоров’я дітей має тенденція до погіршення, а тому проблема збереження 

здоров’я набула особливої актуальності. 

Моніторинг кількості здорових учнів показав, що по закінченню 

шкільного навчання кількість повносилих учнів становить близько 6 % 

(В. Горащук, [8]). Така ситуація є результатом впливу комплексу негативних 

факторів: забруднення навколишнього середовища продуктами господарсько-

побутової діяльності, що спричиняє 34 % усієї захворюваності в Україні 

(А. Сердюк, [24]; емоційні стреси (Є. Ільїн, [10]; незбалансоване харчування 

(О. Бондарчук, [4]); збільшення об’ємів навчального навантаження та 

водночас зниження рухової активності дітей (В. Ареф’єв, Т. Круцевич, [1;13]) 

та інші. 

Вітчизняний досвід науковців за означеною проблемою переконує, що 

дотримання оптимального режиму рухової активності для дітей шкільного 

віку І. Костенко, Т. Круцевич, [12;14]); використання диференційованого 

підходу до фізичного виховання (В. Ареф’єв, І. Глазирін, І. Іваній, 

А. Сітовський, [2;7;11;25]) та ефективних засобів і методів удосконалення 

рухових здібностей школярів різних вікових груп (Л. Бережна, Г. Безверхня, 

Т. Круцевич, В. Лях, С. Марченко, В. Романенко, Б. Шиян, [3;16;17;18;23;26]) 

сприятимуть нормальному фізичному розвитку, підвищенню фізичної 

підготовленості та зміцненню здоров’я підростаючого покоління. 

Окрім того, як наголошують науковці Т. Бухановська, А. Віндюк, 

Т. Круцевич, І. Масляк, відсутність у вчителя реальної інформації про стан 

учнівського здоров’я негативно відбивається на якості процесу фізичного 

виховання [5;6;15;19]. Унаслідок цього необхідним є впровадження 



147 

 

 

диференційованого підходу фізичного виховання учнів, що зумовлений 

констатацією відмінностей у фізичній підготовленості школярів, 

індивідуально-особистісними властивостями реагування на зовнішні чинники, 

рівнем фізичного навантаження (Н. Москаленко, В. Папуша, [21,22]). Це 

перекликається з тим, що ставить за мету Нова українська школа – 

«допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної 

дитини» [20, с.10]. 

А тому, на наш погляд, виникає необхідність створення методики 

моніторингу показників здоров’я з програмним забезпеченням «Комп’ютерна 

програма моніторинг фізичного розвитку та стану здоров’я учня» – це 

найкращий варіант створення української моніторингової системи оцінки та 

прогнозування стану здоров’я населення, дітей і підлітків. 

Сучасний освітній простір складний. Дитині недостатньо дати лише 

знання. Ще важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, 

взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві 

компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та 

праці. Нові освітні стандарти ґрунтуються на «Рекомендаціях Європейського 

Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей 

освіти впродовж життя», але не обмежуватимуться ними [20, с.10]. 

За визначенням, поданим у Концепції «Нова українська школа», 

компетентність – це «динамічна комбінація знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність» [20, с.10], а ключовими визнані «ті, яких кожен потребує для 

особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної 

інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та 

життєвий успіх протягом усього життя» [20, с.10]. 

Означимо зміст ключових компетентностей, визначених Концепцією 

НУШ, в аспекті проблеми комплексного моніторингу здоров’я учнів під час 

уроків фізичної культури. 

Однією з основних компетентностей у природничих науках і технологіях 

є збереження здоров’я населення, здійснення первинного діагностики 

факторів ризику. На уроках фізичної культури можна оволодіти знаннями з 

самоконтролю показників здоров’я, розуміти, завдяки міжпредметним 

зв’язкам те, як, відповідно до законів біології, хімії, фізики, математики, 

працює наше тіло, що визначає його фізичний стан і працездатність. Здоров’я 

дитини залежатиме від того, на скільки бути ефективним, вирішення даного 

завдання. Від рівня фізичної підготовленості залежить успішність у різних 

видах діяльності. На жаль, фізична підготовка підлітків здійснюється в 

основному в школі. Уроки фізичної культури є не тільки основною, а й для 

багатьох єдиною формою їхнього фізичного розвитку. 
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Інформаційно-цифрова компетентність може бути реалізована через 

застосування комп’ютерної програми «Моніторинг фізичного розвитку та 

стану здоров’я учня», що допомагатиме не тільки зберігати результати 

тестування й оцінювати їх відповідність нормативам, а й за розробленими 

критеріями аналізувати динаміку показників здоров’я, проводити їх 

експертизу для кожного учня, класу. Тільки ця інформація надасть 

можливість визначити, що необхідно для нормального розумового й 

фізичного розвитку школяра, для забезпечення збереження й зміцнення його 

здоров’я, які науково обґрунтовані рішення повинні бути прийняті щодо 

коригування навчального процесу. 

Математична компетентність реалізуватиметься через моніторинг 

здоров’я як комплекс діагностичних досліджень, що проводять упродовж 

певного проміжку часу. Так, можна визначити зміни у здоров’ї людини, 

відповідність індивідуального рівня віковій та статевій нормі. Цей моніторинг 

проваджують з метою призначення профілактичних чи лікувальних заходів, 

спрямованих на оздоровлення і лікування. 

Оскільки лікування стає дуже дорогим, набувають особливої 

актуальності зміцнення і відновлення здоров’я за допомогою фізичних вправ, 

використання оздоровчих сил природного середовища, гігієнічних факторів. 

Здоров’я – це сукупність низки ознак: нормальне функціонування всіх органів 

і систем, гарна працездатність, легкість переходу до активності, швидке 

відновлення сил після навантаження, високий рівень захисних властивостей 

організму, добре самопочуття, відповідність статури віку і росту (Р. Дібнер, 

Е. Синельникова, [9]). 

Ефективним засобом для здійснення заходів зі збереження та зміцнення 

здоров’я можуть стати результати комплексних моніторингових досліджень, 

які дозволять відслідкувати динаміку показників фізичного розвитку і 

фізичної підготовленості різних вікових груп.  

Тестування під час уроків фізичної культури легко перетворити на 

захоплюючу гру-змагання для учнів, використовуючи найпростіші прилади 

(тонометр, спірометр, мірну стрічку, ростомір, ваги, секундомір тощо), в силі, 

у визначенні життєвої ємності легень, розвитку грудної клітини, затримці 

дихання, у розвитку фізичних якостей тощо.  

Спілкування державною мовою. Сьогодні набуває значної актуальності 

проблема спілкування державною мовою. Саме комп’ютерна програма 

«Моніторинг фізичного розвитку та стану здоров’я учня» допоможе 

правильно використовувати термінологічний апарат. Під час занять фізичною 

культурою і спортом доводиться розв’язувати конфлікти, популяризувати ідеї 

фізичної культури і спорту спілкування в таких ситуаціях українською мовою 

сприятиме шануванню національних традицій у фізичному вихованні 

українському спортивному русі.  
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Уміння вчитися впродовж життя. Завдяки комп’ютерній програмі 

«Моніторинг фізичного розвитку та стану здоров’я учня» легко 

відслідковувати результати фізичного розвитку та підготовленості учня 

протягом всього життя. В основі методики комплексного педагогічного 

моніторингу лежить тестування, в якому безпосередньо задіяно учня 

(досягнення конкретних цілей у фізичному самовдосконаленні, розробка 

індивідуальних оздоровчих програм з урахуванням фізичних можливостей; 

власних мотивів та потреб; пошук, аналіз та систематизація інформації у сфері 

фізичної культури та спорту). Відстежуючи динаміку показників здоров’я, 

учитель здійснює індивідуальний підхід до фізичного виховання, виявляє 

причини невдалих результатів, веде пошук шляхів оптимізації навчального 

процесу.  

Спілкування іноземними мовами. Враховуючи прагнення нашої держави 

стати розвиненою країною з європейськими цінностями, виникає необхідність 

спілкування не тільки української, а й іншими іноземними мовами. Задля 

досягнення високих результатів у сфері фізичної культури та спорту провідні 

фахівці цієї галузі шукають інформацію про ефективні оздоровчі програми, 

спортивні новини в іноземних джерелах. А це не можливо без додаткових 

знань іноземних мов.  

Ініціативність і підприємливість. Навчальні ресурси – змагання з різних 

видів спорту. Без розвитку даної компетентності неможливо учасникам 

спортивного процесу контролювати свої емоції, організовувати свій час і 

мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі рухової 

діяльності, реалізовувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні 

рішення, користуватися власними перевагами і визнавати недоліки у 

тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізовувати спортивні 

проекти.  

Соціальна та громадянська компетентності. Держава сприяє реалізації 

ідеї безперервної фізкультурної освіти (дитячий садок – школа – ВНЗ – 

доросле населення) у формуванні особистості людини протягом усього її 

життя. Це неможливо без моніторингових досліджень динаміки показників 

рівня фізичного розвитку та морфо-функціонального стану здоров’я учня. 

Також створюються нові системи атестації і контролю якості освіти, що 

враховує динаміку показників здоров’я учнів, яка стане найважливішим 

критерієм оцінки діяльності освітніх установ.  

Обізнаність та самовираження у сфері культури. У навчальному ресурсі, 

крім основних, існують додаткові форми фізичного виховання: спортивні 

свята, змагання, рухливі перерви, фізкультпаузи. Кожен учасник таких форм 

фізичної діяльності повинен усвідомлювати можливості самовираження та 

самореалізації через фізичну культуру та спорт, дотримуватися мовленнєвого 

етикету. Особиста зацікавленість кожного учня в оцінці показників свого 

здоров’я перетворить дослідження на цікаве і захоплююче заняття. 
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Екологічна грамотність і здорове життя. Програма «Моніторинг 

фізичного розвитку та стану здоров’я учня» дозволяє свідомо ставитися до 

власного здоров’я та здоров’я інших; організувати гру чи інший вид рухової 

діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-спортивної 

діяльності. Ця програма надає можливість впроваджувати нові технології 

автоматизації обробки інформації та створення на цій основі банку даних про 

фізичний стан дитини для планування фізичних навантажень, розробки 

індивідуальних програм для самостійних занять. 

З метою досягнення поставленого мети широко застосовуватимуться 

методи викладання, засновані на співпраці, учні залучатимуться до спільної 

діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню 

суспільного досвіду. Підходи до оцінювання результатів навчання буде 

змінено: тепер оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд; 

вони слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і плануванню 

індивідуального темпу навчання, а не ранжуванню учнів.  

Ці дії неможливі без комп’ютеризації виконуваних робіт, адже необхідно 

занести в комп’ютер і створити банк даних зібраної інформації, роздрукувати 

її у вигляді таблиць, діаграм та графіків. Поряд із вчителями фізичної 

культури, тренерами, медпрацівниками, можуть бути задіяні куратори та 

класні керівники (для впровадження комп’ютерних технологій), учні, які 

мають схильність до активної, творчої, експериментально-дослідницької та 

наукової роботи. Така колективна співпраця допоможе постійно 

вдосконалювати процес оцінки показників здоров’я, зробити його 

відповідним сьогоднішньому рівню знань, захопити учнів новою, потрібною і 

цікавою справою. Також учні допомагатимуть зберігати вихідну фактичну 

інформацію, заносячи її у базу даних комп’ютера (USB- накопичувача). 

Учителі фізичної культури заздалегідь отримують готовий шаблон програми у 

відповідального міським відділом освіти в інформаційно-діагностичному 

центрі управління освіти. Задля уникнення помилок під час набору інформації 

програмою передбаченні певні обмежуючі показники. Наприклад, при 

введенні показників зросту більше 250 см, частоти серцевих скорочень нижче 

25 або більше 250 уд/хв обробка даних буде зупинена. 

«Комп’ютерна програма з моніторингу фізичного розвитку та стану 

здоров’я учня» дозволить учителю вивільнити час для занять руховою 

активністю з учнями, аналізу динаміки показників здоров’я кожного учня, 

класу, школи. Адже тепер не потрібне багаторазове складання списків і 

паспортів здоров’я всіх тестованих (тестуються 100% учнів), а також 

розрахункові операції (визначення в процентах кількості учнів, які виконали і 

які не виконали вимоги з фізичної підготовленості). Дана програма 

комплексної оцінки показників здоров’я проста, доступна, маловитратна, 

придатна для всіх освітніх установ, будь-яких підприємств і організацій. 
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Кожен, хто цікавиться своїм здоров’ям, може провести більшість вимірів у 

домашніх умовах. 

Ця методика дозволить: 

• модернізувати атестаційну й контрольну систему якості освіти, що 

враховуватиме динаміку показників здоров’я учнів, яка стане найважливішим 

критерієм оцінки діяльності освітніх установ. Сухомлинський вважав, що 

відставання в навчання учнів – це результат поганого здоров’я. Ціною 

здоров’я дитини не повинні компенсуватися ніякі освітні досягнення; 

• скоротити профілактичні огляди в рази (у т. ч. зменшити обсяги 

лікарського контролю) завдяки введенню на уроках фізичної культури 

стовідсоткового тестування показників здоров’я. Про ефективність 

навчального процесу фізичного виховання учитель або тренер зможе судити з 

динаміки показників морфо-функціонального стану здоров’я учнів. Наявність 

комп’ютерної техніки в кожній школі дозволить зберігати, накопичувати і 

оперативно аналізувати інформацію про стан здоров’я; 

• реалізувати безперервну фізкультурну освіту (дитячий садок – школа – 

ВНЗ – доросле населення) у формуванні особистості людини протягом усього 

її життя; 

• перетворити дослідження в цікаве й захоплююче заняття, особисту 

зацікавленість кожного учня (робота з комп’ютером і приладами для, життєва 

ємність легень (ЖЄЛ), вимірювання сили тощо) в оцінці показників свого 

здоров’я. 

Оскільки предмет «Фізична культура» – це єдина навчальна дисципліна, 

що формує в учнів грамотне ставлення до себе, свого тіла, особистісно-

вмотивовану потребу в зміцненні здоров’я, то програма «Моніторинг 

фізичного розвитку та стану здоров’я учня», буде корисною для 

перспективного покращення показників здоров’я. 

Цьому сприятимуть: створення на основі індивідуальних і групових карт 

бази даних для спостереження за динамікою досліджуваних показників; 

вивчення діагностичної і прогностичної цінності вимірювань, тестів і спроб; 

статистична обробка накопиченого матеріалу для виявлення достовірних 

оцінок взаємозв’язку рівня фізичного розвитку та морфо-функціонального 

стану здоров’я і впливу на нього навчальних навантажень. 
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