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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 понад 3300 науковців. Було видано 40 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 

Віртуальна реальність: проблеми та перспективи 

Рижак Л.В., 
доцент, к.філос.н., декан філософського факультету 

Львівського національного університету  ім. І. Франка, 
Україна, м. Львів 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕРЕЖЕВЕ СУСПІЛЬСТВО: 

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРАКТИК 

Філософське осмислення перспектив постіндустріального суспільства в 

70-80-х роках ХХ ст. започаткували Д. Бел, З. Бжезинський, Й. Масуда, 

Дж. Нейсбіт, Е. Тофлер та ін. Запропоновані ними теоретичні моделі 

постіндустріального суспільства базувалися на визначальній ролі розвитку 

науки та інформаційних технологій у життєдіяльності суспільства. Це дало 

підставу визначити майбутнє суспільство як інформаційне. 

Ґрунтовний аналіз інформаційного суспільства як суспільства знань 

здійснив Й. Масуда. На думку автора, соціальна організація суспільства 

буде вибудовуватися навколо університету, як центру продукування та 

накопичення наукових знань. Симбіоз нової соціальної організації та 

комп’ютерних технологій визначатимуть пріоритетність освіти як 

інтелектуального виробництва інформаційного суспільства [2, с.36-37].   

Ситуація докорінно змінилася з появою Інтернету. Почала формуватися 

нова соціальна структура – мережева, зумовивши конституювання 

мережевого суспільства. Як зазначав І. Пригожин, ніхто не планував 

мережевого суспільства, воно прикметний випадок стихійного виникнення 

нових форм суспільства [3]. 

На початку ХХІ ст. мережі отримали нове життя, ставши інформаційними 

мережами, що підживлюються Інтернетом. Їх функціонування надало 

безпрецедентну можливість кожному користувачу комунікувати он-лайн із усім 

світом в інтерактивному режимі. «Інтернет, зазначає М. Кастельс, є 

комунікаційним посередником, який дозволяє насамперед спілкування багатьох 

у визначений час на глобальному рівні. Як поширення друкованої продукції на 

Заході створило те, що МакЛюен назвав «Галактикою Гутенберґа», так і ми 

зараз увійшли в новий світ комунікації – Галактику Інтернету. Використання 

Інтернету як комунікаційної системи та організаційної форми в останні роки 

другого тисячоліття поширюється як вибух» [1, с.2]. Мережі перетворилися на 
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організаційну форму, що пронизує всі сфери суспільства. Таким чином, 

повсюдно всі види діяльності структуруються навколо Інтернету та локальних 

комп’ютерних мереж, формуючи ІТ-реальності. 

Завдяки Інтернет-технологіям інформаційне суспільство не лише 

запроваджує нову організаційну форму діяльності, але й утверджує нові 

цінності, а саме: індивідуальну свободу та відкриту комунікацію [1, c.2]. 

Вони презентують переваги віртуально-мережевої комунікації. Передовсім, 

наголошує М. Кастельс, віртуальна спільнота закладає підвалини 

самокерованої побудови мережі як інструменту для організації, колективних 

дій та розуміння змісту [1, с.53]. 

Глобальна мережа Інтернет створює передумови для проектування та 

конструювання національних освітніх мереж. Водночас, завдяки ІТ-

технологіям освітні мережі відкриті для взаємодії, впливають одна на одну 

що свідчить про конституювання глобального освітнього простору. 

Глобальний освітній простір є полем конкурентної боротьби за кращих 

абітурієнтів і джерела фінансування, за відповідність освіти очікуванням 

суспільства, його соціальним цілям і потребам. Отож  лідерство в сучасному 

глобалізованому світі перебирають на себе ті країни, які пропонують якісну 

освіту, технологічні інновації та використання комп’ютерно-мережевих 

технологій у навчанні. На сьогодні в глобальному освітньому просторі 

функціонує низка віртуальних університетів, зокрема, це британський 

«Відкритий університет», іспанський «Національний університет 

дистанційної освіти» тощо. Це бізнес-корпорації, для яких знання є товаром, 

який користується попитом і за який готові платити потенційні споживачі. 

Віртуальні університети реалізують американський проект «блискучої 

освіти», в основі якої вишкіл спеціалістів – дешево, швидко й ефективно.  

Зазначимо, що віртуалізація освіти та освітніх практик отримує 

потужну фінансову підтримку бізнес-структур, які зацікавлені в мінімізації 

затрат на інституційну організацію освіти та впровадженні 

транснаціональної електронно-дистанційної освіти.  

Віртуалізація освіти – це глобальна тенденція, що охоплює й класичні 

університети, спонукаючи їх переходити на бізнесові засади функціонування. 

У ХХІ сторіччі освітні системи уже функціонують у віртуальній реальності 

інформаційно-комп’ютерних технологій. Зокрема, кожен університет 

поступово трансформується у віртуальний екстериторіальний заклад, який 

володіє значними об’єктивованими знаннями, інформаційно-пізнавальними 

ресурсами, пропонуючи споживачам необхідний спектр освітніх послуг. 

Перевага віртуальних університетів, передовсім, у тому, що вони 

працюють в он-лайновому режимі, де завжди є доступ до інформаційних 

ресурсів. Безособова інтерактивність навчання, мережеві можливості 

обговорення й консультування з колегами чи експертами, незалежно від 

країни проживання, є безперечною перевагою таких університетів. 
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Зрозуміло, що віртуальний університет надає широкі можливості для 

освітніх практик: по-перше, індивідуалізації освіти, шляхом організації 

персонального часу студента, виходячи із власних можливостей у реалізації 

своїх планів; по-друге, вільно підключатися і відключатися від освітніх 

мереж; по-третє, вільно користуватися всіма наявними знаннями та 

поширювати їх на власний розсуд у будь-якій формі, будь-якому адресату; 

по-четверте, вибирати презентацію наукового знання в інтелектуальних 

освітніх системах; по-п’яте, використовувати програмне імітаційне 

моделювання з метою конструювання нового знання; по-шосте, доступу до 

інтелектуальних експертних систем, які презентують можливості штучного 

інтелекту в самонавчанні та самоконтролі. 

Експертні системи включають не лише загальновідомі знання з даного 

наукового напрямку, але й імперсональне знання викладачів, їхній досвід і 

навички. Крім того такі системи здатні до самооновлення шляхом 

реконструкції наявних знань із урахуванням набутого персонального досвіду 

студентів.  

Незважаючи на гнучкість освітніх комунікативних практик, їхня 

віртуалізація набуває рис інструментальної стандартизації, впливаючи на всі 

види соціальної взаємодії. Відтак віртуальні освітні практики презентують 

багатофункціональну транснаціональну мережеву модель, яка дає змогу 

віртуальному університету впроваджувати освітні ринкові технології та 

цінності, формувати конкурентоспроможну бізнес-еліту. Водночас, цілком 

слушними є застереження, що віртуалізація освіти  може вести до соціальної 

ізоляції, до руйнування соціального спілкування, до відмови індивідів 

взаємодіяти віч-на-віч у реальних обставинах. А відтак має бути 

збалансоване поєднання соціальних та віртуальних освітніх практик. 

Незаперечуючи тенденцій віртуалізації освітніх практик, необхідно 

наголосити, що вільна комунікація в процесі віртуалізації освіти мала би 

слідувати не ринковим, а гуманітарним цінностям, обстоюючи академічні 

свободи. На противагу віртуальним університетам, класичні університети 

мають за мету розвинути таланти людини, сформувати її як самодостатню 

особистість, відповідальну за долю й майбутнє людства. Становленню 

особистості слугує безпосереднє спілкування з професурою, залучення 

студентів до виконання науково-пошукових досліджень, грантів тощо. 
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Етико-естетичні виклики ХХІ сторіччя 

Жабляк М.Д., 
д.пед.н., професор, Карпатський університет ім. А. Волошина, 

Україна, м. Ужгород  

РОЛЬ ДУХОВНИХ ПІСЕНЬ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

Ну що б, здавалося, слова… 

Слова та голос – більш нічого. 

А серце б’ється – ожива, 
Як їх почує!.. Знать, од Бога 

І голос той, і ті слова 

Ідуть між люди! 

Тарас Шевченко 

Одним із найвпливовіших і найемоційніших засобів церковного 

проповідництва була і залишається пісня. Духовні пісні цікаві для співу й 

читання, корисні й спасенні. Поруч із пресою, радіо, телебаченням духовні 

пісні теж допомагають пересічним громадянам розібратися, зорієнтуватися, 

де криється істина, правда, а де маскується прихована брехня, де не 

дотримуємося настанов Святого Письма. 

Отримавши з Візантії разом з християнством культове богослужіння, 

церковні обряди, наші предки, як і сучасні вірники, сприйняли й духовні 

пісні і в них оспівують те, що безпосередньо відповідає їхнім запитам і 

смакам. Творчо переплавляючи запозичене, створювали і створюють нові 

форми, в яких відбилися місцеві смаки й світосприйняття. 

Саме впродовж ХVІІІ – ХІХ ст. духовна пісенність зазнає бурхливого 

розвитку, розкривається як самостійний різновид української народної 

пісенності, позначений рисами яскравої національної самобутності. Духовні 

пісні творяться зусиллями багатьох вірників. Кожне покоління приносить у 

духовні пісні своє відчуття часу, свої радощі й болі, свою, зрештою, щиру 

прихильність і любов до Бога.  

Перша систематизована збірка українських духовних пісень (з нотами) 

„Богогласник” з’явилася у Почаєві 1790 року, а перевидавалаcя у 1805, 1821, 

1850 рр. У збірнику містяться пісні церковнослов’янською, русько-

народною, польською і латинською мовами. Церковнослов’янські тексти 

читались і співались із суто народною українською вимовою.  

На Закарпатті побутує чимало духовних пісень Київського походження, 

які принесли закарпатські спудеї, що навчалися у Києво-Могилянській 
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академії. Про це пише історик Ф.П. Шевченко у праці „Закарпатці – 

студенти Київської академії ХVІІІ ст.” [5]. 

Варто нагадати, що духовна пісенність нашого краю, хоча й 

характеризується певними регіональними особливостями, не була якимось 

відособленим феноменом, а органічною ланкою загальнонародного 

уснопоетичного процесу, загальноукраїнської фольклорної єдності, що є 

яскравим запереченням твердження сепаратистів про „відрубність” 

Закарпаття від решти українських земель. 

Духовні пісні (без нот), знайдених у різних рукописних збірниках. 

В. Гнатюк опублікував у 1902 році у Львові в „Етнографічних матеріалах з 

Угорської Русі”. Всіх пісень нараховується 225. 

У Мукачівській єпархії духовні пісні почали з’являтися друком тільки в 

XIX столітті у молитовниках, і то лише в кінці як своєрідний додаток до 

книги. 

Уперше духовні пісні на Закарпатті були належним чином опубліковані 

(на жаль, без нот) у збірнику „Пісенник или собраніє пісней, поємых во дни 

праздников и нарочитых святых, равно пісней покаянных и надгробних” [2]. 

Збірник упорядкував і підготував до друку священик Уриїл – письменник 

Іван Сільвай (1838–1904).  

Вперше найповніший збірник духовних пісень з нотами під назвою 

„Греко-католицькі духовні пісні” підготував і опублікував Степан Папп у 

1969 році у Пряшеві. Детальніше про історію збирання й публікації 

духовних пісень на Закарпатті йдеться у статті А. Пекаря „Розквіт духовної 

пісні”, що знаходиться у книзі Пекаря А.В. „Нариси історії церкви 

Закарпаття” [1]. 

Заслуговує на увагу збірка духовних пісень у перекладі для фортепіано 

„Радуйся, серце” [3], який підготувала Наталія Шимша. У книзі вміщено 33 

закарпатські народно-духовні пісні, представлені у шести розділах, до 

кожного з яких подаються окремі відомості з Євангелія, Літургії, житій 

святих, музичні короткі коментарі та щодо особливостей церковних свят. До 

текстів „Ангелику милий мій” та „Отче Миколаю„ музику написала 

Н. Шимша. Збірник виконує просвітницьку місію, пропагує духовні пісні, а 

також розширює педагогічний репертуар музичних шкіл, закладів освіти та 

культури різного рівня акредитації. 

Найповніше духовні пісні Закарпаття представлені у 

фундаментальному збірнику „Співайте Богові нашому, співайте” [4].  

Побожний український народ створив незрівнянні своєю красою і 

простотою духовні пісні, віками удосконалював їх, прибравши у 

високомистецьку форму, що свідчить про глибину і багатство релігійних 

почуттів нашого народу. 

На Закарпатті здавна існує звичай співати духовні пісні і виявляти тим 

найбільшу любов до Бога, Матері Божої та святих. Отриманий від 
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Всевишнього дар слова облагороджує людину, незмірно підіймає її над 

усіма іншими земними творіннями. 

Творці духовних пісень ніби здогадувалися про нашу спрагу, спрагу 

ХХІ століття, і натхненно складали і тепер складають пісенні твори, 

слугуючи Богу, слугуючи вічності, тому що вони себе відчували Господніми 

співавторами, його підмайстрами, знали, що у Всевишнього все неповторне. 

У сучасному глобалізованому світі, серед засилля чужих цінностей, норм і 

правил життя, формування в українства духовних цінностей, справжньої 

особистості має принципово важливе, першорядне значення. 

Духовні пісні, як і інші народнопісенні жанри, доносять до кожного 

покоління живлющу силу рідної мови. У них закладено безсмертя народу, 

нації. Щасливий той, хто вміє багатшати на слово й пісню. І всі ми, українці, 

сущі доти, доки вони є, доки вони живуть. Відродити їх можуть і велич нам 

самим, оглушеним століттями національної зневаги, і цілому світові – давно 

настав час. 

Підсумовуючи сказане, хочеться зауважити: робота над духовною 

пісенністю має не тільки пізнавальне значення. Це хороший засіб виховання 

у учнів самостійного підходу до духовних надбань народу. І якщо така 

робота в школі ведеться систематично, то можна бути певним, що 

випускники не розгубляться, коли їм доведеться давати оцінку тому чи 

іншому творові самостійно. Так виробляється громадянський, свідомий 

погляд на духовну поезію, на мистецтво взагалі. 

Історія українських духовних пісень нараховує багато століть. Проте, як 

відомо, більше, ніж на сім десятиліть, вони були під забороною. Виросли 

декілька поколінь, фактично відлучених від національних духовних скарбів. 

За останні майже тридцять років, відколи з церкви, а значить, і з її духовних 

пісень, було знято табу, ситуація кардинально змінилася. Духовні пісні 

почали співати, записувати і публікувати. 

Маємо надію, що в перспективі духовні пісні звучатимуть у церквах, і 

особливо у хорах. Мистецькі колективи будуть виїздити за кордон і 

представля-тимуть там українські духовні пісні – от тоді-то світ по-

справжньому відкриє для себе українську культуру і тільки тоді відбудеться 

справжня інтеграція її у світову культуру. Отже, це справа державного 

значення. 

У минулому друкувалися окремі духовні пісні у молитовниках, 

виходили й окремими виданнями, найбільше до 180 текстів і майже всі без 

нот. Духовні пісні глибоко врізалися в мою пам’ять ще з дитячих літ. У часи 

комуністичного тоталітарного режиму духовні пісні не записували й не 

публікували, а з 60-х років XX ст. їх навіть заборонялося виконувати. І 

тільки з часів перебудови, особливо коли Україна здобула незалежність, 

стало можливим записувати всі жанри українського фольклору. Саме в цей 

час було записано, підготовлено й опубліковано збірник духовних пісень 
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Закарпаття, насамперед тих, які ще збереглися в людській пам’яті. Нині 

найповніше духовні пісні Закарпаття представлені в унікальному збірнику 

„Співайте Богові нашому, співайте”, в якому подано понад 560 текстів з 

нотами. У ньому міститься справді безцінний матеріал для кожного 

християнина, для виховання високо інтелігентної особистості. 

Крім цього, фахівці вказують на певні передумови, які негативно 

впливають на формування особистості й штовхають людину на безглузді 

насильницькі злочини, справжні звірства. Це такі фактори: розбиті сім’ї, 

екстремістські угруповання, небезпечні секти, насильницькі розваги, 

насильницьке середовище, вживання наркотиків, невміння долати труднощі, 

легкодоступна смертоносна зброя, деякі психічні хвороби. 

Духовні пісні відіграють важливу роль у справі родинного 

національного виховання. Відомо, що в перші роки життя дитини 

найважливішими засобами виховання є рідна мова, пісні, народне 

мистецтво, інші національні традиції. Ці першоджерела Любові, Краси і 

Добра формують у кожної дитини „коріння духовності”, як говорив 

К. Ушинський, патріотизму і гуманності. Найкраща духовна аура для 

виховання особистості – це любов до Бога, Матері і Батьківщини – України. 
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Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
Україна, м. Житомир 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ПРОЦЕС ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ: 

ЕСТЕТИЧНІ «ВІДКРИТТЯ» ПОСТГУМАННОГО СВІТУ 

Людство швидкими темпами просувається вперед, – адже наступає нова 

ера постгуманного суспільства, яка може кардинально змінити не тільки світ, 

але й світогляд людей, їхній стиль життя. Постгуманізм прагне посилити 

інтелект шляхом кіборгізаціі – інтеграції свідомості людини в комп’ютерну 

систему. Футурист-винахідник Р. Курцвейл, один з провідних теоретиків 

постгуманізму, впевнений, що через кілька десятиліть буде створений штучний 

інтелект, який значно перевершить людський; саме симбіоз людського і 

штучного інтелекту має знаменувати перехід до епохи постгуманізму [1].  

Ідея штучного інтелекту в сучасній науці – одна з найбільш актуальних 

та привабливих. Науковий напрям, який вивчає штучний інтелект, почав 

формуватися в середині 50-х років XX ст. Вперше питання про можливість 

створення штучного інтелекту поставив американський вчений А. Т’юринг у 

своїй статті «Обчислювальні машини і розум» (1950 рік); свій тест оцінки 

інтелектуальності Т’юринг назвав грою в імітацію. [4]. В свою чергу, назву 

«штучний інтелект» для нової науки запропонував американський 

інформатик Д. Маккарті. Інший вчений Н. Нільсон визначив поняття 

«штучний інтелект» як вирішення «інтелектуальних» завдань за допомогою 

автоматичних методів, здатних здійснюватися обчислювальними машинами 

[3]. Отже, системи штучного інтелекту спрямовані на моделювання 

людського мислення (інтелекту) та процесів пізнання, й, останнім часом, – 

людських емоцій. Тому головним завданням сучасних досліджень в області 

штучного інтелекту є розробка процесу імітації різних аспектів діяльності 

інтелекту людини за допомогою машин, а також створення роботів з 

аналогами нейронних мереж людини. З приводу того, чи можуть машини 

мати інтелект, єдиної думки серед вчених немає, так само, немає їхньої 

єдності в питанні глибинної сутності людського інтелекту – ніхто досі не 

зміг сформулювати прийнятне для всіх визначення цього поняття. 

Відповідно, актуальність статті пов’язана з дослідженням впливу 

робототехніки, як носія штучного інтелекту, на сучасне життя людини і 
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суспільства, в тому числі роботів, певною мірою запрограмованих на 

творчість, людські емоції. Метою дослідження є намагання проаналізувати 

художньо-творчі можливості штучного інтелекту, а також питання «процесу 

художньої творчості» роботів-«митців» та їх «естетичні» здобутки. 

Вивчаючи наукові джерела та передивляючись фільми і телевізійні 

новини, які піднімають тему штучного інтелекту, можна сказати, що 

майбутнє, яке здається нам фантастикою, наближається з неймовірною 

швидкістю. Сьогодні в світі широко відомою є «Софія» – робот у вигляді 

жінки (гіноїд), в якого закладені розумові програмами та функції з імітацією 

людських емоцій (робот розроблений гонконгською компанією Hanson 

Robotics). Софія змодельована за образом актриси Одрі Хепберн і 

відрізняється від попередніх роботів своїм людиноподібним зовнішнім 

виглядом та поведінкою. Автор-творець робота Д. Хенсон зауважує, що 

прагне налаштувати особливий зв’язок-порозуміння між людьми і роботами.  

На наш погляд, Софія схожа на відомий рекламний «бренд» у світовому 

шоу: з роботом проводиться багато зустрічей в країнах світу, в тому числі, 11 

жовтня 2017 року вона була представлена в ООН, де «провела» коротку бесіду 

з заступником Генерального секретаря ООН Аміною Дж. Мохаммед. У жовтні 

2017 року Софія стала підданою Саудівської Аравії і першим роботом, який 

отримав громадянство будь-якої країни: це спричинило скандал в країні, –

 адже під час конференції та оголошення про громадянство Софія перебувала 

з непокритою головою, без хіджаба та без супроводу чоловіка-опікуна. 

Цікаво, що спільнота країни зреагувала на робота так само, як на людину: 

виявляється, що людство вже готове до впровадження штучної людини у 

соціум як рівнозначну особистість. Вважаємо, що з морально-етичної точки 

зору – це виклик людяності взагалі. Страшно навіть уявити, що, можливо, 

згодом роботи будуть сповідувати певну релігію, виконувати місіонерські 

функції, ставати відомими політиками… Тоді можна погодитися з відомими 

футуристами, що ми вже вступили в епоху постгуманізму. 

Під час різних телешоу журналісти задавали Софії питання, які були 

запрограмовані заздалегідь, проте робот-жінка вразила їх своїм інтелектом 

та уявленнями. На питання, чи є в неї бажання знищувати людей, Софія 

відповіла, що так [8]. Отже, з одного боку, роботи здатні змінити життя 

людини на краще, допомагаючи долати побутові та соціальні проблеми, але 

з іншого боку, можливо, в майбутньому роботи будуть налаштовані на 

знищення людей і панування в світі. Зрозуміло, що сьогодні серйозно 

реагувати на подібні заяви робота Софії підстав немає, але стосовно 

майбутнього – невідомо.  

Скептики вважають, що створити самостійно мислячих машин-роботів 

неможливо, – адже людський мозок являє собою найскладнішу природну 

систему, і будь-які спроби відтворити штучним чином процес мислення 

приречені на провал. Американські вчені Д. Сирл та Р. Пенроуз впевнені, що 
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машина фізично не здатна мислити як людина. Пенроуз зазначає, що 

механічна істота, яка «наділена» людською свідомістю та здатністю думати, 

суперечить квантовим законам: людина не могла б мислити без квантових 

ефектів, які, безумовно, мають бути присутні в мозку. Він стверджує, що в 

клітці є структури, відомі як мікротубули, які демонструють квантову 

поведінку, а тому мозок неможливо звести до простого набору електронних 

компонентів. Крім того, базові закони розуму для дослідників й досі 

приховані покривом таємниці [2]. Відмітимо також, що інші вчені 

налаштовані більш оптимістично. Г. Моравек передбачає такий час у 

віддаленому майбутньому, коли людина навчиться переносити структури 

свого мозку, нейрон за нейроном, безпосередньо в машину, й роботи, або 

людиноподібні кіборгі, як представники постбіологічного світу, можливо, 

навіть подарують людству безсмертя (наприклад, у вигляді штучних тіл з 

поліпшеною ДНК) [2]. Технологічна постлюдина (транслюдина) вже не буде 

належати до звичайного людського природно-біологічного виду: рятуючи 

своє життя і свідомість від вимирання в умовах екологічної катастрофи на 

планеті Земля, вона зможе здолати межі планети та сонячної системи і знайти 

собі нове місце існування поза ними [1]. Але у відповідь на фантастичні мрії 

вчених-футурологів відомий британський фізик-теоретик Стівен Хокінг 

попереджає, що люди не зможуть конкурувати з незалежним штучним 

інтелектом, – той здатний навіть знищити людство.  

Сьогодні ще один різновид роботів з нестандартними функціями 

штучного інтелекту все більше завойовує популярності – їх умовно можна 

визначити як «роботів-митців». Нещодавно у Китаї був поставлений 

світовий рекорд, який попав у Книгу світових рекордів Гіннеса: 1069 

однакових роботів моделі Dobi компаниї WL Intelligent Technology (висотою 

приблизно 47 сантиметрів) вільно і красиво виконали найбільш масовий 

синхронний танець. Усі вони керувались через один смартфон. Подібне 

явище дійсно захоплює, дивує, є цікавим та незвичним [10].  

Ще більше захоплення викликає робот-музикант Shimon, створений 

дослідниками Технологічного інституту Джорджії: він має чотири руки, з 

закріпленими на них восьми ударними паличками. Shimon виконує музику, 

написану ним самим. Дослідники впровадили в його систему штучного 

інтелекту п’ять тисяч музичних творів усіх жанрів: від Бетховена – до пісень 

Леді Гага, та близько двох мільйонів окремих музичних фрагментів, нот і 

акордів. Але роботу-«композитору» необхідний початковий поштовх для 

того, щоб скласти свою мелодію. Після того, як Shimon визначить основні 

параметри введених йому початкових даних, він досить швидко складає 

безліч варіантів свого майбутнього твору й самостійно вибирає з них 

найбільш гармонійний. Стиль музики робота нагадує щось середнє між 

класикою і джазом. Дослідники вважають, що незабаром Shimon зможе 

перевершити музично-творчі здобутки людини [9].  
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Наступний незвичайний робот-художник зветься Vincent – цей новий тип 

штучного інтелекту (один з найкращих на сьогоднішній день) створила група 

вчених з Кембриджа. Він схильний до експресії та ініціативи, тобто робот не 

виконує завдання людини, а створює самостійні роботи. У його системі 

об’єднані дві методики машинного навчання: перша, «технічна половина» 

відповідає за обробку зображення (для цього у систему було впроваджено 

численну кількість зразків живопису і технік малювання, починаючи від 

художників епохи Відродження); друга частина – «емоційна», яка побудована 

на передових експериментальних технологіях. Щоб створити картину, роботу 

необхідний певний начерк, який складається з ліній. Vincent аналізує цей 

найпростіший начерк та перетворює його в завершений малюнок. 

Роботизований стилус цієї системи може малювати в будь-якому відомому 

стильовому напрямі, а також перетворювати звичайні начерки або 

недосконалі малюнки в справжні завершені картини. Роботом Vincent 

неможливо управляти – він діє самостійно і паралельно з художником [7]. 

«Творчі» здобутки штучного інтелекту є актуальними й вже 

користуються серйозним попитом. У 2016 році в Сан-Франциско компанія 

Google представила галерею картин, створених роботами. Спеціалісти 

дослідили штучні нейроні мережі, які відповідають за сприймання 

зображення. Виявилося, що світло у сприйманні штучного інтелекту 

виглядає досить цікавим та несподіваним. Найдорожчі картини були продані 

за вісім тисяч доларів [5]. Також компанія Google розробила проект Magenta, 

в якому спеціалісти будуть навчати роботів музичному мистецтву, і 

користувачі зможуть оцінити твори, написані цією програмою [6]. 

Досить незвично аналізувати «творчі» досягнення штучного інтелекту – 

майбутнього «конкурента» людини у сфері художньої діяльності. 

Незважаючи на популярність теми, зауважимо, що мислення штучного 

інтелекту, згідно вченого М. Каку, пов’язане з двома серйозними проблемами: 

це розпізнавання образів і здоровий глузд. Роботи бачать і чують набагато 

краще людей, але вони не розуміють побаченого і почутого, – адже їм не 

вистачає звичайного людського життєвого досвіду, який не вкладається навіть 

у найскладніші технологічні схеми. М. Мінські, один із засновників науки про 

штучний інтелект, констатує, що на сьогоднішній день не існує машини, 

здатної відповідати на питання стосовно найпростіших оповідань, які можна 

знайти в книжці для першокласників. Жоден робот на Землі не здатний 

зрозуміти просту дитячу казку, яку йому прочитають. Щодо імітації емоцій, 

якими активно наділяються сучасні популярні роботи, питання ще складніше. 

Вважається, що саме від емоцій залежать суто людська чутливість, унікальне і 

неповторне сприйняття навколишнього світу, які насправді й дозволяють 

людині бути людиною. Машина-робот ніколи не зможе відчувати справжні 

емоції – тому що емоції є вершиною розвитку людини, тим нервом, який 

пронизує життям усе природне існування. Жодна машина ніколи не зможе 
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надихатися красою природи, перебувати у пристрасному стані закоханості, 

або зрозуміти соковиту гумористичну історію [2].  

Стосовно художньо-творчих перспектив штучного інтелекту, необхідно 

наголосити, що процес художньої творчості передбачає велику захопленість 

певною ідеєю та стан натхнення, які є суто людськими характеристиками. 

Художник спирається на незвичайні емоційні враження, які з’являються в 

результаті загостреної уваги до явищ навколишньої дійсності. Художньо-

творчий процес виводить людину-митця на рівень найвищої напруги усіх 

нервово-психічних процесів: здивування, піднесення, почуття великої 

естетичної насолоди, трансцендентного осяяння-доторкання до вічної істини 

буття, навіть певного стану блаженства. Процес створення художніх образів 

потребує володіння семантикою мистецтва – метафоричною та символічною 

мовою, яка резонує з внутрішнім світом художника, дозволяє створювати 

унікальні мистецькі композиції, в яких відображена жива душа художника. В 

художній творчості беруть участь свідомість і підсвідомість, розум та інтуїція, 

які є поштовхом для могутнього «викиду» накопиченого в підсвідомості 

життєвого і художнього досвіду та безпосереднього включення його у 

творчість. При цьому підсвідомі процеси та інтуїція, якими наділена лише 

людина (зрозуміло, що машина ніколи не набуде такої можливості), грають 

особливу роль. Тому процес художньої творчості є суто індивідуальним, не 

схожим на творчий досвід іншої людини. Його важко описати словами – 

напевно тому таємницю художньої творчості й досі не розгадано.  

На нашу думку, варто погодитися з вченими-скептиками стосовно 

можливостей штучного інтелекту. І хоча роботів можна запрограмувати на 

потужні інтелектуальні навички та вміння, але неможливо з робота зробити 

живу істоту – це заперечення законів природи. Робот – це лише інструмент-

посередник між людиною і природою, особливо потужна модель знаряддя 

праці, яке має обслуговувати людину. Так само, як у технічні інструменти 

людина закладає необхідні функції та автоматизує їх для полегшення праці, 

так і роботи – у плані творчості – в найкращому випадку мають розважати 

людину, надавати їй нових незвично-гострих відчуттів, можливо, спонукати її 

до власної творчості, але аж ніяк не можна очікувати від машини геніально-

творчих винаходів. Скоріше, геніальними є розробники штучного інтелекту, 

які граються з роботами в Бога, перебуваючи під владою споконвічно-гордели-

вого бажання людини позмагатися з Творцем Всесвіту й перевершити його.  

Але в цій захопленості мистецтвом роботів є і небезпечний бік, – адже 

для спостереження за роботою «розумної» машини, особливо, коли вона 

виконується легко й миттєво, особливих зусиль людині не потрібно. Відомо, 

щоб набути майстерності у сфері мистецтва та мати можливість естетично 

виразити певну творчу ідею, таланту недостатньо: необхідно роками важко 

опановувати художні навички, годинами малювати, грати на інструменті, 

повторювати танцювальні рухи тощо.  
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Крім того, в роботів закладається стилістична суміш художніх та 

музичних напрямів, яка позиціонує певний еклектичний хаос в музиці та 

живописці. Тому на виході насправді може з’явитися безліч антихудожніх 

творів. На нашу думку, це має негативно вплинути на естетичне почуття 

реципієнта й таким чином сприяти спотворенню його естетичного смаку. 

Також роботи не здатні самостійно створювати свої «шедеври»: їм необхідні 

основні параметри початкових даних, які має ввести в систему саме людина.  

Отже, робототехніка, на наш погляд, має бути обмежена її 

функціональним призначенням й не виходити за межі здорового глузду, за 

межі розумного – як у випадку з епатажною ситуацією отримання 

громадянства роботом Софію, й враховувати морально-етичний бік цього 

питання. Поступове витіснення людей машинами зі сфери їх 

життєдіяльності та творчості неухильно призведе до дегуманізації 

суспільства. Якщо людство буде й надалі захоплюватися «грою в богів», 

тоді, на нашу думку, перспективи людського існування в світі виглядають 

дійсно драматичними. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Живучи в XXI столітті, ми є свідками формування нового типу 

суспільства. Д. Белл визначив його як "постіндустріальне суспільство", тобто, 

таке що йде за індустріальним. Э. Тоффлер назвав це суспільство 

"інформаційним", оскільки основна цінність нового суспільства – інформація 

та знання. Економіка стала зорієнтованою на високі технології: мікро- і 

наноелектроніку, розробку і продаж інтелектуальних продуктів, готових 

рішень для життя, систем для зберігання і поширення інформації. Заміна 

базових цінностей повністю реформувала суспільний устрій і життя його 

членів. У зв'язку з цим в суспільстві сформувалися нові цінності. 

У постіндустріальному суспільстві відбувається віртуалізація економіки. 

Зовнішній вигляд речі в рекламі стає важливішим за її матеріальне втілення у 

товарі. Ціна товару також визначається виглядом, а не реальною вартістю 

речі. За словами сучасного соціолога Д.В. Іванова, споживач платить не за 

матеріальний товар, а за вирішення своєї проблеми, статус або імідж. 

"Фізичний об'єкт реклами перестає бути самим собою і перетворюється на 

зміст рекламованого образу. Тому власне економічний процес, тобто 

виробництво, (конструкторське бюро і конвеєр) переміщається в офіс 

маркетолога і консультанта, в рекламне агентство і студію. Виробляється не 

річ (шампунь, костюм, автомобіль), а образ (привабливості, упевненості, 

стильності, унікальності, респектабельності)"[6]. Це, за словами дослідника, 

призводить до зміни структури зайнятості і престижності професій. Сільське 

господарство і промисловість (виробництво продукту) стають дотаційними 

галузями економіки, знижується частка населення, яке зайняте в цих сферах, 

підвищується відсоток населення, яке працює у сфері послуг. Найбільш 

престижними стають невиробничі сфери економіки, які раніше вважалися 

другорядними і навіть необов'язковими.  

Масове виробництво і швидкий розвиток технологій призводить до 

частої зміни в асортименті товарів і необхідності їх швидкого збуту, чому 

сприяють реклама і створення образу. Ж. Бодрийяр зазначає, що реклама нині 

"переслідує мету не додати, а позбавити товари споживчої цінності, позбавити 

їх цінності часу, підпорядковувавши цінності моди і прискореного оновлення" 

[3]. Речі в сучасному суспільстві оголошуються "застарілими", "немодними" 

значно раніше, ніж фізично "виходять з ладу". Речі, хоча і продовжують бути 
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показником статусу власника, перестають бути об'єктом інвестицій. З цієї 

причини в інформаційному суспільстві втрачають актуальність такі цінності, 

як міцність, довговічність, надійність, поступаючись місцем актуальності, 

сучасності, новизні, доступності, зручності. Увага до подібних характеристик 

товару найхарактерніше для молоді, тому молодість і відкритість новому – ще 

одна важлива цінність інформаційного суспільства. 

Зміни в економіці призвели до трансформації вимог по підготовці кадрів. 

"На початок 80-х років XX століття серед учених закріпилася думка, що саме 

знання та інновації в процесі їх застосування на практиці виступають 

джерелом прибутку" [5; 176]. Інформаційна теорія вартості Д. Белла свідчить: 

"Коли знання у своїй систематичній формі залучається до практичної 

переробки ресурсів у вигляді винаходу або вдосконалення, можна сказати, що 

саме знання, а не праця виступає джерелом власності" [2]. Ще один фактор, 

що впливає на освіту в постіндустріальному суспільстві – велика кількість і 

швидке оновлення інформації. Тому освіта припускає не лише освоєння знань 

і навичок, але і здатність швидко поповнювати свої знання відповідно до 

вимог працедавців і суспільства. Крім того, постійно з'являються нові сфери 

професійної діяльності, зміна професії в інформаційному суспільстві – досить 

поширене явище. Тому освіта перетворюється на безперервний процес. Цьому 

сприяє і загальнодоступність інформації, що призводить до втрати учбовими і 

науковими закладами монополії на знання і його інтерпретацію. "В зв'язку з 

цим З. Бауман говорив про кризу університетської освіти : знання втрачають 

актуальність, перш ніж людина встигає їх отримати; тому сучасним потребам 

більш відповідають короткострокові практичні курси за місцем майбутньої 

роботи" [1; 165]. 

Мобільність економіки, постійне оновлення усіх сфер життя призводить до 

явища, яке З. Бауман назвав "реваншем кочівників". Для інформаційного 

суспільства, за словами З. Баумана, характерний "прихід нової, 

"короткострокової" ментальності на зміну "довгострокової". Шлюби, що 

укладаються "до тих пір, поки не розлучить нас смерть", сьогодні стали 

рідкістю: партнери вже не припускають довго складати один одному компанію. 

Гаслом дня стала "гнучкість", що стосовно ринку праці означає кінець трудової 

діяльності у відомому і звичному для нас вигляді, перехід до праці за 

короткостроковими, миттєвими контрактами або взагалі без таких, до роботи 

без всяких обумовлених гарантій, але лише до "чергового повідомлення""[1; 

28]. Далеко не завжди зміна діяльності і місця проживання відбувається із 

власної волі людини. Глобалізація економіки разом із розвитком транспорту та 

інтернету дає працедавцеві можливість перемістити бізнес в регіон з 

вигіднішими умовами, тому він також не прагне зв'язувати себе зобов'язаннями 

і зацікавлювати працівників довгостроковою співпрацею з ним. 

У постіндустріальному суспільстві істотно змінилися і стосунки між 

людьми. Причиною цього є відмова від масового виробництва, а услід за ним і 
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від синхронізації і стандартизації життя, впровадження нових технологій, що 

дозволяють перенести частину економічної діяльності вдома. Основною 

сферою діяльності стає розумова праця, яка припускає не стандартний набір 

операцій, а індивідуальну творчу активність. Також інформаційне суспільство 

характеризується підвищенням міграції, соціальній мобільності, розвитком 

етнокультурних контактів різних рівнів. Одночасно з цим процесом в 

суспільстві протікає прямо протилежний йому процес регіоналізації – 

збереження народами власної ідентичності. В таких умовах можна 

стверджувати, що однією з основних цінностей інформаційного суспільства є 

толерантність. 

Таким чином, для інформаційного суспільства характерним є 

суперечність: покращення якості продукції і зростання уваги до параметрів, не 

пов'язаних з якістю; безперервне виробництво інформації і швидке її 

знецінення; глобалізація економіки і культури разом з децентралізацією та 

індивідуалізацією людського життя. Для духовних цінностей також 

характерна дуальність: знання цінуються, але швидко втрачають актуальність; 

професіоналізм не дає гарантії доходу і статусу, якщо не підкріплений 

умінням орієнтуватися у світі, що швидко змінюється; обов’язок і 

зобов'язання співіснують з відсутністю тривалої прив'язки до місця і 

оточення; глобалізація культури відбувається разом з децентралізацією 

суспільного життя. Зміна життєвих цінностей має як позитивні, так і негативні 

наслідки, тому важко передбачити можливі варіанти подальшого розвитку 

життя і цінностей людей. 
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ВПЛИВ КАТЕХИЗАЦІЇ НА ЗМІНУ СВІДОМОСТІ 

«ОГОЛОШЕНИХ» НА СТАДІЯХ ФОРМУВАННЯ ВІРУЮЧОГО 

Релігія – явище, з яким людина, стикається якщо і не кожен день, то 

добре відоме кожному – як віруючому, так і невіруючому або просто 

співчуваючому. Релігія як світогляд і церква, як її основний інститут, 

виникли ще до всіх інших нині існуючих і функціонуючих інститутів. 

Релігія і релігійні вірування протягом тисячоліть визначали і продовжують 

визначати суспільну ідеологію, впливаючи на всі сфери соціального життя – 

економіку, політику, освіту, культуру. Після багатьох років забуття, в 

Україні, питання релігії знову опинилися в центрі уваги і стали, якщо не 

єдиним мірилом цінностей і моральних основ людини, то якимось критерієм 

праведності і моральної оцінки поведінки і дій людей. В останнє десятиліття 

з'явилося і продовжує з'являтися безліч робіт, присвячених аналізу 

релігійного дискурсу, питань теоретичного моделювання останнього. У 

центрі уваги опиняються механізми породження і функціонування жанрових 

зразків релігійного дискурсу, (притч, псалмів, та ін.) як осмислення світу 

релігії, характеристики стереотипів поведінки і дій учасників релігійного 

дискурсу, вивчення вербальних і невербальних стратегій релігійного 

дискурсу. Цінності релігійного дискурсу зводяться до визнання існування 

Бога і як наслідок ідеї відповідальності людини перед Творцем, відповідно 

визнання істинності даного віровчення  його догматів, і визнання релігійно 

обумовлених моральних норм. Механізми формування та функціонування 

цінностей релігійного дискурсу різні. Хоча головним інститутом релігійного 

дискурсу виступає церква, його функціонування не обмежується храмовим 

форматом спілкування та включає в себе всі форми комунікації, коли 

учасником спілкування можна вважати сферу сакруму. «Сфера сакрум–

профанум є не лише аксіосферою, а й прагмасферою, яка визначає моделі 

поведінки (у тому числі й мовної) певного суспільства. Характерно, що 

суб’єкти сфери сакрум впливають на життя суб’єктів сфери профанум – у 

першу чергу на людей – швидше ситуативно» [1].  
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Для реалізації релігійного дискурсу можна виділити наступні форми: 

1) спілкування в храмі як основному релігійному інституті, що відзначається 

високим рівнем клішованості, ритуалізованості; 2) спілкування в малих 

релігійних групах, що характерно для різних релігійних організацій та 

неконфесійних напрямів християнства; 3) безпосереднє інтимне спілкування 

людини з Богом, найяскравішим прикладом чого може виступати молитва 

[2, с.92]. Відповідно до В. Карасика в релігійному дискурсі основною є 

молитова, сповідальна, стверджувальна, пояснювальна та обрядова форма 

[3, с.186]. Молитва є перформативною, оскільки вона змінює дійсність своїм 

вимовлянням і молитва спрямована до Бога, в якій адресатом є також сама 

людина, бо молитва змінює й її свідомість. Стратегії релігійного дискурсу 

визначаються його цілями та жанрами, головною серед яких виступає 

залучення людини до релігії: 1) одержання підтримки від Бога; 2) очищення 

душі; 3) заклик до ближніх навернутися до віри та покаятися; 4) укріплення 

віри та милосердя віруючих; 5) тлумачення віровчення; 6) усвідомлення 

приналежності до конфесії через ритуал.  

Якщо вивчати явище релігії в руслі теорії дискурсу, то в якості об'єкту 

дослідження розглядатимуться змістоутворюючі процеси (акти комунікації), 

спрямовані на трансляцію досвіду віри або залучення до системи релігійних 

поглядів ще неоцерковлених «оголошених». При цьому важливо розрізняти 

завдання зовнішньої, формальної інтеграції співрозмовника (пропаганда) і 

більше довірчу взаємодію (свідоцтво), що має на меті не стільки досягти 

формального приєднання співрозмовника до певної системи релігійних 

установок, скільки спонукати людину до внутрішньої, незримої духовної 

роботи. При цьому, на практиці виявляється наявність позараціональних 

компонентів духовності, оскільки духовно людина – «це людина, що 

поєднує спокій з надчутливістю, здатна зрозуміти іншого, зрозуміти 

сутність явищ. Духовна людина характеризується прикладами душевності, 

відкритості до людей, любов’ю, самовдосконаленням, благородними 

вчинками.  

Сенс свого життя вона бачить не в самоствердженні, а в 

суспільнокорисній діяльності» [4, с.171-172]. Тому для формування і 

вдосконалення високих духовних ознак «оголошених», це були, так би 

мовити, кандидати на хрещення, в релігійному дискурсу прекрасно 

«працює» концепція становлення комунікативної компетенції особистості в 

процесі катехизації, враховуюча динаміку і ступінь «занурення» особистості 

готовність брати участь в міжкультурній комунікації. Слово, «оголошені» 

що знаходиться в Святому Письмі (Рим. 2:18; Гал. 6: 6), позначає тих осіб, 

які, щоб бути прийнятими в християнську церкву, повинні вивчати 

християнське вчення (Мф. 28:19).  

При формуванні комунікативної компетенції в процесі катехизації, 

можна виділити такі стадії як: 1) «audientes» на даній стадії інтуїтивно 
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реалізуєма комунікативна поведінка направлена на досягнення єдиної мети - 

залишитися в контексті релігійної комунікації і далі або просунутися в своїй 

комунікативній компетенції, або просто не випасти з релігійного контексту. 

Для подальшого просування по шкалі комунікативної компетенції необхідна 

сильна мотивація, найпотужнішою в даному типі спілкування виступає віра. 

В часи перших християн перший розряд «оголошених», яким викладалися 

перші істини християнського вчення, їм дозволялося приходити до церкви 

до літургії і слухати читання Святого Письма і Євангелія, після чого вони 

негайно повинні були виходити з храму. У першому розряді оголошені 

звичайно залишалися три роки (Апостольські постанови, VIII, 32), хоча цей 

час могло бути скорочено або продовжено згідно з ретельністю і велінням 

даної особи. 

2) На стадії (orantes), у комуніканта виявляється, як правило, більш-

менш сформованою лексична компетенція – він володіє основою лексичної 

бази релігійної підмови (лексикою, що вживається під час служби, а також в 

текстах найбільш часто вичитуємих молитв). Однак на цій стадії у 

коммуніканта тільки починає формуватися поняттєва база. Говорячи мовою 

релігії, людина ще «не воцерковлена», вона лише наближається до віри, 

торкається її, але казати про те що вона є людиною повністю віруючою ще 

не можна. «В другому розряді «оголошені», широко вивчали християнське 

вчення і особливо з усіма подробицями символ віри. Вони називалися 

(orantes), тому що могли молитися з вірними і після Євангелія». 

3) Третій стадією формування комунікативної компетенції в сфері 

релігійної комунікації виступає (genuflectentes), або ще (competentes) і 

(perfectiores, electi), рефлексуючий практик. Даний рівень компетентності 

мають віруючі, які регулярно відвідують храм, виконують всі релігійні 

канони  і догмати. Для даної стадії формування комунікативної компетенції 

характерна розвиненість лексичної і жанрової компетентності. У 

релігійному дискурсі комуніканти спочатку осягають практику спілкування, 

теорія ж видається багато в чому необов'язковою; в даному випадку знову ж 

спрацьовує принцип віри – все приймається як даність, приймається на віру, 

пояснення і теоретичні викладення при бажанні отримуються під час 

додаткових недільних повчальних бесід які проводять священнослужителі 

даної церкви яку відвідує комунікант. В перші християнські часи вони 

залишалися в церкві до тих пір, поки диякон під час літургії не звертався до 

них зі словами: «оголошені вийдіть», після чого вони віддалялися з храму. 

Тривалість їх перебування на цій стадії також залежала від їх старанності до 

навчання, а також від їх поведінки. 

Релігія змінює людину та її духовний світ, робить сприйняття світу 

людини більш диференційованою, а мислення – більш універсальним і 

концептуальним, пред’являє до особистості людини і її духовних якостей 

високі вимоги, дисциплінує і розвиває розум. 
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МИКОЛА БЕРДЯЄВ І ЖАК МАРІТЕН ПРО КОНФЛІКТ 

ХРИСТИЯНСТВА І ГУМАНІЗМУ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КРИЗИ 

Глобальна антропологічна криза, яка на межі ХХ – ХХІ ст. призвела до 

становлення нової цивілізаційної парадигми, нових соціально-культурних 

форм технотронного суспільства, почала виразно проявляти себе вже з кінця 

ХІХ ст. в культурі декадансу, модернізму і реалізму, що маніфестували вкрай 

антиклерикальні й антихристиянські настрої. У всіх сферах життя відбувалася 

тотальна секуляризація, виявляючи ознаки не просто кризи культурно-

історичної епохи, а кризи цивілізаційної. З кінця ХІХ ст. модерна і 

постмодерна філософська думка майже століття, блукаючи поміж трьох її 

стовпів Маркса, Ніцше і Фрейда, на уламках індустріальної цивілізації 

формувала дегуманізовану й деперсоналізовану теорію, все далі заходячи в 

глухий кут уречевлення відношень між людьми. Натомість у цей же час 

постає персоналістична думка, здатна на адекватну відповідь кризовим 

явищам. Надзвичайно важливими в її розвитку стали філософські вчення двох 

релігійних мислителів Бердяєва і Марітена, що зустрілись у Франції та 

інспірували появу французького персоналізму. 

Найвидатніший представник неотомізму, французький філософ Жак 

Марітен, концепція «цілісного гуманізму» якого надихнула Кароля Войтилу, 

відтак обумовила значну кількість нових ідей ІІ Ватиканського Собору та мала 

вплив на зміст душпастирської конституції «Про Церкву в сучасному світі». 

Найпотужнішим і найяскравішим проявленням персоналістичного 

мислення став Микола Бердяєв – київський філософ-екзистенціаліст, 
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наділений пророцьким даром, який за жахами від наслідків діяльності 

озброєною технічними винаходами, дегуманізованої людини, спромігся 

побачити інше призначення техніки, не як знаряддя знищення людини, а як 

знаряддя реалізації її духовної активності – знаряддя духу. Таким чином, 

Бердяєв утвердив погляд на нову епоху як персоналістичну. Ці прогнози 

київського філософа, знаходять своє підтвердження у працях відомого 

американського філософа, соціолога та футуролога Е. Тоффлера «Третя 

Хвиля» (1980) і «Революційне багатство» (2006). 

Персоналізм у французькій філософії виникає з реакції на економічну 

депресію як загострення соціально-культурної кризи і по суті свій відлік 

починає з появи журналу «Esprit» (Дух) у 1932 році. Фундаторами журналу й 

активними його співробітниками були професор Католицького інституту 

Парижу Жак Марітен і емігрант Микола Бердяєв – один з найосвіченіших 

людей того часу, що вчений ступінь почесного доктора теології 

Кембриджського університету отримав лише за рік до смерті. Марітен і 

Бердяєв познайомилися ще у 1920-х рр. Обидва мали великий авторитет серед 

молоді, як зауважує безпосередній засновник «Esprit» Е. Муньє: «Ми шукали 

притулку між Бергсоном і Пеґі, Марітеном і Бердяєвим» [Цит. за: 6, с.286]. 

Тему впливу Бердяєва на французьку філософію того часу ґрунтовно 

аналізує французький православний богослов О. Клеман, який говорить про 

прямий вплив Бердяєва на Муньє, Лакруа, Марітена та інших філософів і 

стверджує, що стосовно підходів до проблеми особи «певними своїми рисами 

французький персоналізм завдячує саме йому» [6, с.291]. Сам же Бердяєв 

говорить, що емігрувавши до Західної Європи, приніс із собою усвідомлення 

кризи історичного християнства, конфлікту особи і світової гармонії, 

індивідуального і спільнотного, а також критику раціоналізму й 

екзистенціальність мислення [3, с.227]. З погляду О. Клемана, вплив Бердяєва 

на Марітена стосувався, насамперед, соціальної та політичної сфер, розуміння 

«цілісного гуманізму» [6, с.300]. 

Можна по різному оцінювати цей вплив, однак з упевненістю можемо 

стверджувати, що розуміння кризового характеру епохи французькими 

персоналістами формувалося під дією бердяєвської філософсько-релігійної 

думки. Саме Бердяєв з його неймовірно потужною філософською інтуїцією 

одним з перших відчув антропологічний і глобальний характер цієї кризи та 

зробив аналіз глибинних її причин, зазирнувши у саму їхню суть і виявивши 

їх онтологічне коріння. Здійснений київським філософом аналіз, ніхто після 

нього не спромігся перевершити. Задовго до появи «Цілісного гуманізму» 

Марітена у 1936 р., у своїх працях, починаючи з «До філософії трагедії» 

(1902), Бердяєв говорить про «онтологічне розтління образу людини», про її 

одержимість і біснування в революціях і, нарешті, про її бестіалізацію. 

Останній феномен, за його спостереженням, є явищем витонченої цивілізації, 

що пройшло через рефлексію і самовиправдання. У праці «Доля людини у 
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сучасному світі» (1934) висловлено думку, що сучасна бестіалізіція 

спирається на ідолопоклонство, ідололатрію, розбещення афектів, 

національних і расових інстинктів, інстинктів влади, насильства, помсти, які 

актуалізуються у формах технічної цивілізації та соціальних явищах, як 

фашизм і комунізм, головне, вона спрямована на заперечення всіх духовних 

цінностей [4, с.169-171]. Зростаючий процес дегуманізації людини вражає 

духовну основу особи, підкорює особу безособовій, нелюдській стихії, відтак 

призводить до втрати особового начала. 

Найбільш небезпечним Бердяєв вважає концепції Ніцше і Маркса, вплив 

яких сильно відчувається в течіях 1930-х рр., бо саме вони окреслюють «зрив і 

кінець гуманізму», «борються між собою і розділяють світ» [4, с.171], вони є 

полюсами самозаперечення гуманістичної ідеї, на яких завершується 

«діалектика гуманізму» [2, с.374] і переходить у свою протилежність – 

антигуманізм, що в ньому «завжди торжествує антиперсоналізм» [2, с.370]. 

Кризу людини філософ пропонує збагнути «внутрішньо християнськи», 

бо лише зсередини християнства можна зрозуміти, що в сучасній цивілізації 

похитнулась християнська ідея людини, яка залишалася ще в гуманізмі [1, 

с.669]. Цю тезу Бердяєв повторює, як мантру: «Образ людини розхитано в 

кінці гуманістичної епохи в технічній цивілізації. Людині загрожує гибель. 

І спасти людину, захистити її образ може лише християнство, через 

боголюдську істину, тільки християнське відродження» [5, с.216]. У 

«Філософії вільного духу» (1928) він стверджує, що, попри думку про 

відсутність появи християнських єресей у Новий час, ця епоха створила 

«велику єресь гуманізму», вона могла виникнути лише на християнському 

ґрунті, і відповідає на релігійне питання про людину, вона є 

«антропологічною єрессю» (курсив. – М. Б.). Виходячи з думки, що єресі мали 

велике значення для позитивного розкриття догматів, активізуючи 

догматичну творчість Церкви, оскільки містили, окрім украй перебільшеної 

неправди, певну частку істини, Бердяєв переконаний, що «церковна 

свідомість рано чи пізно відповість на єресь гуманізму догматичним 

розкриттям істинної християнської антропології» [5, с.216]. У цій відповіді 

має розкритися істина про творчу природу людини, істина про те, що творча 

активність належить самій людині. Ця відповідь, обумовлена, як наполягає 

філософ, тим, що Церква є Боголюдством і через це у русі Церкви до повноти 

має приймати участь і творча активність людини. За словами Бердяєва, 

людина може віддати свою творчу активність або Богу, або духу небуття. У 

гуманістичний період свобідна творчість людини «носить двоякий характер, 

вона спрямована до двох протилежних царств» [5, с.217]. 

Натомість Марітен для вирішення проблеми кризи пропонує концепцію 

«цілісного гуманізму», яку розробляє на підставі томізму в ряді праць, і 

основні її положення викладає в програмній роботі з відповідною назвою 

«Цілісний гуманізм» (1936). ЇЇ аргументи щодо захисту демократії як сучасної 
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державної системи, що максимально відповідає інтересам людської особи, 

позначилися на виробленні погляду Церкви на сучасний світ у ході 

ІІ Ватиканського Собору. 

Марітен під впливом Бердяєва переймається соціальними проблемами, 

утім, залишаючись послідовним томістом, концепцію «цілісного гуманізму» 

розробляє в межах розбудови неотомізму. У праці «Від Бергсона до Томи 

Аквінського» (1944) французький філософ зазначає, що гуманізм св. Томи є 

«інтегральним гуманізмом», тобто таким, який «не зрікається нічого 

людського», а сама томістична думка є персоналістичною, позаяк 

філософський реалізм св. Томи незмінно передбачає дійсність цілісної 

людської особи перед буттям» [8, с.83]. Полемізуючи з гуманізмом Маркса, 

Марітен наче вступає в суперечку з Бердяєвим про єресь гуманізму, 

підкреслюючи, що «християнський гуманізм, інтегральний гуманізм» «не 

відкидає в темряву все, що в людському набутку виходить з єресей і розколів, 

блукань серця та розуму, знаючи, що історичні сили, схильні до помилок, 

служили Богу мимоволі, і що, незважаючи на них і з їхньою допомогою в ході 

сучасної історії, разом з ілюзіями енергії християнства вливалися в тимчасове 

існування» [7, ЕР]. 

Бердяєв говорить про протистояння церковної і гуманістичної свідомості: 

«Світ лишається розірваним; з одного боку, церковний світ і церковна 

свідомість, з іншого боку, гуманістичний світ і гуманістична свідомість» [5, 

с.216-217]. Зіткнення християнства і гуманізму, в розумінні Бердяєва вимагає 

вирішення релігійної проблеми людини, адже йдеться про зіткнення ідеї 

Боголюдини і людинобога. 

Натомість Марітен не ставить питання в есхатологічній перспективі, так 

радикально, як це робить Бердяєв, конфлікт християнства і гуманізму 

французький філософ з площини філософсько-теологічної переводить у 

площину філософії соціально-політичної й економічної, з екзистенціального 

рівня – на емпіричний, з апофатичного виміру – у катафатичний. Він 

стверджує, що соціалізм перетворив капіталістичну цивілізацію, відстоюючи 

гідність праці, але соціалістичне вчення, втрачаючи багато можливостей 

припустилося значних помилок, які й досі розводять його з християнською 

думкою, тому філософ вважає доцільним розробити соціальну, політичну й 

економічну філософію, яка навертатиме сучасну культуру до радикальних 

змін, творення нових соціальних структур і прогресу у відкритті світу 

духовних реалій. Цю філософію й пропонує цілісний гуманізм, котрий, на 

переконання Марітена, має врятувати та розвинути в кардинально іншому 

синтезі всі істини, стверджені й передбачені соціалістичним гуманізмом, 

об’єднуючи їх органічно з багатьма іншими істинами і забезпечуючи їм 

життєздатність [7, ЕР]. 

Ідея цілісного гуманізму Марітена, яка передбачає «органічний розвиток 

Церкви і світу» [8, с.82], спрямована на глобальний переворот духовно-
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ціннісних орієнтацій сучасного суспільства та безпосередньо пов’язана з 

реалізацією власне мирської місії християнської діяльності по відношенню до 

світу і культури. Бердяєв же у своїх прагненнях дозволив собі бути більш 

свобідним, рішучим і категоричним, за свідченням самого київського 

філософа, його мислення було «значно радикальнішим», а світогляд «більш 

конфліктним і антиномічним» [3, с.243]. Цей радикалізм дозволив Бердяєву на 

ґрунті вирішення проблеми цивілізаційної кризи вивести узагальнення, що 

стали засадничими для персоналістичної думки, і надати їй телеологічного 

характеру. Одне з них найбільш виразно сформульоване у праці «Екзистенційна 

діалектика Божественного і людського» (1947): «У християнстві закладена 

найвища людяність, оскільки воно спирається на боголюдяність і 

християнський персоналізм, на визнання вищої цінності кожної людської 

особи» [2, с.431]. Інше – у праці «Особистість і колективний дух російської 

свідомості» (1945): «…тільки християнське відродження, що поєднує принцип 

особи з принципом колективності, може заперечити перемогу над 

деперсоналізацією і дегуманізацією, які загрожують світу» [Цит. за: 6, с.306]. 

Розуміючи християнство есхатологічно, Бердяєв розглядає конфлікт між 

християнським вченням і гуманізмом у контексті генези релігійної свідомості, 

тому вирішення антиномії християнство/гуманізм в інтерпретації київського 

мислителя має призвести не просто до змін у соціально-культурній свідомості, 

а спричинити зміну онтологічного статусу людини й світу. Розбираючи кризу 

гуманізму як кризу катастрофічного характеру, Бердяєв переконливо довів: 

якщо шлях, обумовлений творчою активністю людини, не веде людство до 

Царства Божого, то він веде тільки в інше Царство. Обидва, і Марітен, і 

Бердяєв, вирішуючи з позиції синтезу філософського і релігійного підходів, 

конфлікт християнства і гуманізму, що породив глобальну антропологічну 

кризу, прагнуть християнського відродження, здатного змінити основи 

культури і суспільства, та мають на меті в межах персоналістичного дискурсу 

утворити синтез духовного і соціального. Але обирають різні шляхи: Марітен 

з позиції католицької соціальної етики пропонує змінити політику Церкви, 

Бердяєв з позиції есхатологічного християнства пропонує значно 

радикальніший шлях – змінити християнську догматичне вчення. 
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РОЛЬ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ В 

ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ «АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ» 

Коли дослідники аналізують причини виникнення «Арабської весни», в 

першу чергу вони називають корупцію, жорстокість управлінської еліти, 

недопущення широких мас до прийняття державних рішень та, як наслідок, 

бідність, так звану «приреченість країн», постколоніальний синдром та 

інше. Разом з цими факторами, неостанню роль в цих політичних 

трансформаціях відіграв релігійний чинник, і саме тому розглянемо релігію, 

як однин з чинників підтримки революційних подій.  

Ставлення до релігії, як до сфери духовного життя та культурного 

феномену, не може раптово змінитись в один момент, особливо якщо ця 

традиція закріплювалась сторіччями. Релігія завжди була морально-

формуючим або схвалюючим фактором, який з точки зору віри давав оцінку 

"правильності" чи "неправильності" дій. Це стосуються і політичних подій 

"арабської весни" Важко заперечити думку про те, що іслам повинен керувати 

не тільки приватним, але й громадським життям віруючих, оскільки Коран і 
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Сунна (традиція пророка Мухаммада) – виступають джерелами релігійного 

закону ісламу, і формують Shari`a (Шаріат) (комплекс приписів, що 

визначають переконання, а також формують релігійну совість і моральні 

цінності мусульман), який надає інструкції практично щодо кожного аспекту 

життя. Проте, існування широкого спектру шкіл ісламської юриспруденції 

Fiqh (Фікх), які в сунітському та шиїтському ісламі варіюються за двома 

ключовими аспектами: інтерпретація (дослівно або соціально-обумовлена) та 

авторитет (особистість тих, хто має кваліфікацію для тлумачення та характеру 

своєї політичної влади), дозволяють неоднозначно трактувати ті чи інші 

положення, що може призводити до порушення духовного та матеріального 

життя мусульман в країнах арабського світу. Як наслідок, почала зростати 

кількість мусульман розчарованих у владній верхівці, яка використовувала 

нормотворчі приписи ісламу з метою обґрунтування то отримання власних 

політичних вигод. Така ситуація тривала роками, про неї довгий час 

замовчувалось або було неприйнято говорити публічно. Схожі маніпуляції з 

трактуванням норм шаріату дозволяли політичним владам провадити 

дискримінаційну практику щодо жінок та немусульманських меншин, виборчі 

маніпуляції які призвели до перемоги антизахідних ісламістів в Судані, Газі та 

Алжирі, дозволяють зробити висновок що, поняття що іслам і ліберальна 

демократія є несумісними [2]. 

З часом, зловживання владою, призвело до зародження та розквіту 

корупції, соціального розшарування населення, зростання бідності, порушень 

прав людини та інших негативних соціальних явищ політичних зловживань, 

які прикривались законами Шаріату. Соціальне напруження досягло 

критичної межі і відбувся перший «вибух» – самоспалення одного з 

продавців в Тунісі. 

Арабська весна тільки підтвердила лицемірство встановлених 

релігійних влад, які випустили фетви проти протестуючих в Єгипті, Лівії, 

Сирії та Ємені, а також показала "справжнє обличчя" ідеології радикальних 

бойовиків. Араби, які протестували на вулицях через релігійні, вікові та 

статеві дискримінації, були об'єднані прагненням до універсальних 

цінностей демократичного суспільства – свободи та прав людини. 

Хоча ісламський світ, за критерієм світська влада/духовна, поділяється 

на три типи: світський уряд, який вважає що релігія стосується тільки 

особистого життя громадян (Єгипет); формально релігійний, але по суті, 

світський уряд, який санкціонує авторитет духовних осіб (Саудівська 

Аравія); і відверто релігійний уряд (Іран) [3], проте, майже в усіх випадках 

політична влада намагалась використати релігію для легітимації своїх дій. 

Як Саудівська Аравія так шиїтський Іран намагались застосувати норми 

Шаріату для підтримки своїх диктаторських режимів та придушення 

політичних свобод. Основним аргументом легітимації дій влади та 

"винесення" дій протестуючих поза норми Шаріату було застосовано 
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принцип покори владі і недопущення бунту проти неї, оскільки Бог 

встановив що суверенітет належить Богу, а не людям. Таким чином протест 

проти влади політичної, автоматично стає протестом проти влади 

божественної, що є порушенням норм Шаріату.  

Таким самим чином, маніпулюють духовними нормами і радикальні 

войовничі ісламістські групи, такі як "Аль-Каїда", «ІДІЛ» які використовують 

настанови Шаріату для виправданя терористичних нападів на 

немусульманських мирних жителів на Заході, а також своїх співвітчизників 

під виглядом Джихаду. З цією метою Джихад трактується ними, як обов'язок 

кожного мусульмани вести війну проти всіх немусульман з кінцевою метою 

панування у світі. 

Ці схеми зловживань Шаріатом авторитарними мусульманськими 

правителями та бойовими групами, змушують дослідників уважніше 

розглянути два основні виміри фікх-шкіл: тлумачення та авторитет. Роботи 

радикальних ісламських теоретиків, а також релігійних діячів скооперованих з 

режимом, за своєю суттю є результатом вибіркового тлумачення норм 

Шаріату в якому одночасно поєднуються тлумачення та пояснення надані 

середньовічними священнослужителями, разом з самостійною інтерпретацією 

у відповідності з вимогами сучасної політичної ситуації та особистих 

інтересів. Щоправда, вони не мали місця саме в період «Арабської весни», їх 

дії посилились на завершальному етапі революції та після неї. [1] 

Підсумовуючи варто зазначити, що релігія, як культурний феномен та 

духовна практика, не була причиною революції, проте використовувалась 

для легалізації та легітимації дій політичної влади, які й спричинили 

проблеми через які відбулись революційні події. Політичні еліти 

використовували віру та покірність громадян Аллаху в особистих цілях, 

адже жоден мусульманин не стане проти законів Шаріату, на чому владна 

еліта й зробила акцент при формуванні внутрішньої політики. Тому, 

визначаючи причини політичних трансформацій в країнах арабського 

Сходу, варто зазначити, що ці події мали, насамперед, соціально-

економічний характер, а релігія була стимулюючим фактором. 
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СЛУЖІННЯ ЖІНКИ В СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ 

ПРОТЕСТАНТСЬКІЙ ЦЕРКВІ 

Минулого, 2017 року, у рік відзначення 500-річчя Реформації, 

науковцями, богословами, священнослужителями було написано солідну 

низку статей, присвячених цій події. Варто зазначити, що в цих статтях 

майже завжди мова йшла про чоловіків-реформаторів. Складається 

враження, що Реформація – це суто чоловіча справа. Проте існує солідна 

когорта жінок, які зробили вагомий внесок у справу Реформації, 

підтримуючи і доповнюючи діяльність реформаторів, послуговуючись тим 

становищем, у якому перебували. Якщо говорити більш загально, то 

«…реформаційні трансформації зробили можливим появу нового типу 

жінок-інтелектуалів – пасторських дружин і світських теологів» [2, 151]. 

Реформатори кардинально змінили становище жінки як у суспільстві, так і в 

церкві. Зміни були викликані такими чинниками: по-перше, абсолютно всі 

реформатори виступили за зречення від обітниць чернечого життя, що 

надавало можливість кожній жінці стати дружиною і матір’ю. По-друге, 

принцип загального священства надавав право жінці (як і в 

первоапостольській церкві) на рівних умовах з чоловіком проповідувати 

Євангеліє. Вони – чоловік і дружина стали партнерами, друзями на 

духовному шляху. Це вплинуло на піднесення ролі жінки в сім’ї. Жінка стає 

не тільки хранителькою сімейного вогнища, а дружиною. Реформація 

змінила погляд на подружжя як партнерів у спільному служінні Богу. 

Дружина разом з чоловіком виконує Боже доручення, виховуючи дітей для 

вічного життя. По-третє, принципи загального священства та Sola Scriptura 

актуалізувало у жінок потребу в навчанні, що сприяло розвитку освіти та 

професійної діяльності. Це забезпечило жінкам свободу. 

Сучасна дослідниця Ю. Лубенець у своїй дисертаційній роботі [4] 

напрямки діяльності жінок у епоху Реформації класифікує так: 

– дружини і матері – Катаріна фон Бора, Іделетта Штордер, Анна 

Рейнгардт; 

– впливові патронеси – Маргарита Ангулемська (Наваррська), Жанна 

д’Альбре, Рене Феррарська, королева Єлизавета І; 

– жінки-богослови – Аргула фон Грумбах, Катарина Целл, Марі 

Дент’єр, Урсула Мюнстербергська, Олімпія Мората; 

– жінки-мучениці – леді Джейн Грей. 
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Отже, думка що «реформація як час зламу традиційного укладу життя 

дозволила жінкам проявити себе, вийшовши за межі звичних гендерних 

ролей» [2, 152] у висновках дослідників на тему: «Чи була у жінок 

Реформація», є слушною. 

Проте, незважаючи на те, що доба Реформації принесла серйозні зміни 

щодо становища жінки, питання про роль і місце жінки в церкві завжди було 

і залишається одним із гострих і найскладніших питань для правильного 

вирішення. І як не дивно, й у ХХІ ст. це питання залишається 

неоднозначним особливо для українського протестантського напряму 

християнства. 

У вітчизняній протестантській сучасній церкві, як і в 

первоапостольську і реформаторську епоху, жінки є активними 

молитовницями, часто – дияконисами. Як і раніше, вчителювання в 

недільних школах – це служіння жінок. Проте зміни в суспільному житті 

принесли серйозні зміни в служіння жінки в церкві.   

По-перше, жінки стали активно вчити на різних формах служіння, 

наприклад – конференціях, семінарах і навіть на центральних недільних 

служіннях. Але для сучасних українських церков є особливість, що 

виявляється у двох позиціях, які властиві для традиційних громад і нових. У 

традиційних громадах – баптистських, пятидесятницьких, адвентистських  

вважається, що жінка, крім дітей, може вчити тільки жінок. Останнє 

десятиліття можна спостерігати активну учительську діяльність таких жінок 

як Н. Комендант (баптистська церква), Н. Савочка (пятидесятницька церква). 

Дещо по-іншому виявляється служіння жінки-вчителя в нових, 

харизматичних громадах. Крім жіночих і дитячих служінь, в більшості 

церков жінка служить на спільних зібраннях як вчитель або проповідник – 

н-д: Л. Балюк, В. Загорулько, Т. Баландюк. 

Абсолютно новим явищем, яке не було характерним (тільки в 

поодиноких випадках) для всієї двадцятистолітньої історії християнства є 

пасторське служіння жінок. Варто вказати, що таке явище властиве лише 

для протестантського руху. «Фемінізація» священства активізувалася в 

останні десятиліття ХХ ст. Як пише А.Макграт «у Сполучених Штатах від 

1997 до 1997 року кількість жінок, висвячених у баптистських церквах, 

зросла зі 157 до 712; В Єпископальній церкві з 94 до 1394, в Об’єднаній 

методистській церві з 319 до 3003» [1, 474]. І український протестантизм 

серед світового став не винятком. Проте, служіння жінки-пастора вітчизняні 

традиційні протестанти не допускають, відстоюючи біблійні принципи. Таке 

служіння у протестантському вітчизняному русі поширене лише у 

харизматичних церквах. Найбільше жінок, які є пасторами у церквах, 

вийшли з об’єднання «Посольство Боже».  

Дискусійним питанням у протестантському українському середовищі є 

питання права жінки на служіння лідера домашньої групи, оскільки такий 
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служитель є вчителем і пастором водночас. Проте, служіння лідера 

домашньої групи для сучасної протестантки стає все частішим, навіть для 

п’ятидесятницьких, баптистських і адвентистських громад. Такий стан справ 

викликає гостру критику з боку нереєстрованих, наприклад, 

п’ятидесятницьких громад.   

Нові інформативні технології посприяли глобалізації світу, що не могло 

не задіяти до активного знайомства зі світовим жіночим служінням і 

українських протестантів. Вітчизняні протестантки є активними читачами 

книг жінок-служителів світового рівня, н-д, К. Кульман, Д. Майєр, 

Г. Коупленд, Д. Остін, Л. Бівер, що мотивувало й мотивує жінок до активного 

служіння в церкві.  

Жінки з різних протестантських конфесій в порівнянні з 

православними, наприклад, через своє духовне служіння мають більший 

вплив на суспільство, а отже, є більш соціально активними. Наприклад, 

багато жінок задіяні в сфері ЗМІ: жінки є активними членами 

Всеукраїнської християнської асоціації мовників і журналістів «Новомедіа»; 

телеведучами телеканалу «Надія», заснованого Церквою адвентистів 

сьомого дня. У найвідомішій конфесійній періодиці певну частину 

матеріалу формують саме жінки. Найвиразніше діяльність жінок 

простежується в освітянській сфері. Як виявила перша Всеукраїнська 

науково-практична конференція для вчителів та науковців «Реформація: 

освіта і наука», яка відбулася в березні 2017 року в рамках відзначення «R – 

500», багато жінок-протестантів працюють у загальноосвітніх школах. 

Серед протестантів є жінки, які не просто задіяні у освітній процес, а стали 

очільниками різноманітних освітніх закладів – Л. Штанько є ректором 

Українського гуманітарного університету, заснованого ЦАСД, А. Кухарчук – 

директором навчально-виховного комплексу «Софія» (м. Київ). 

Часи релігійної свободи в Україні, широкі інформативні можливості 

посприяли появі жінок-протестантів, які здобули наукові ступені і звання, а 

отже, поповнили вітчизняну наукову когорту.  

Жінки-протестанти відомі в музично-культурному житті України. Так, 

серед протестантських співачок відомі такі імена як О. Новак (Оксамита), 

заслужена артистка України М. Одольська, а К. Бужинська отримала звання 

народної артистки України. 

Проте, проаналізувавши служіння в церкві і суспільну діяльність жінок, 

у вітчизняному протестантському русі більше свободи у служінні мають 

жінки у адвентистських та неопротестантських церквах. У багатьох 

традиційних громадах служіння жінки обмежується «миттям підлоги,… 

приготування церковних обідів, прикрашенню церкви, співом в хорі чи 

участю в молитовній групі» [3, 79]. До активності жінок ще досі ставляться 

упереджено. Тому питання жіночого служіння залишається дискусійним. 
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МОЖЛИВОСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

У ФОРМУВАННІ НОВИХ ГУМАНІТАРНИХ ПІДХОДІВ 

В НАУКОВОМУ І ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Впродовж останніх десятиліть в науковому співтоваристві робляться 

активні спроби збудувати смислові зв'язки між науковим знанням і 

богословсько-церковним досвідом православ'я, і в цьому контексті з усіх 

теологічних дисциплін саме християнська антропологія викликає найбільший 

інтерес передусім для гуманітарних наук, особливо для педагогіки, 

психології і філософії. Стали до неї приглядатися політологи і соціологи. 

Причиною того стала наростаюча гуманітарна криза сучасного 

суспільства, де людина начебто займає ключову позицію, але часто 

використовується лише в контексті соціальних функцій суспільства, як його 

сировина, або предмет маніпуляцій, або джерело доходу. Декларується 

висока цінність людського буття, але в реальності процеси деградації 

розвиваються по найсумніших сценаріях.  

Підвищений інтерес саме до антропологічної тематики православного 

вчення заключається в загальновизнаному факті, що православ'я має 

внутрішній потенціал перетворення людини та узагальнений досвід 

теологічного осмислення антропології.  
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Православна антропологія як самостійна богословська дисципліна 

виділилася з догматичного богослів'я в середині XX ст. У змістовному плані 

вона частково перетинається із аскетикою, патрологією, агіологією, 

моральним, пастирським і літургійним богослів'ям православного вчення. У 

стосунках зі світською наукою християнська антропологія стикається чи не 

з усіма гуманітарними дисциплінами, але переважно – з психологією, 

педагогікою і філософією.  

Принципові протиріччя навряд чи можливі, по причині різних сфер 

інтересів: православна антропологія займається метафізикою і онтологією 

людини, а гуманітарні науки – конкретними процесами, діями і феноменами 

її буття. Внаслідок того, що християнська антропологія – не наукова, а 

богословська дисципліна, співвідносити її твердження з науковими 

концепціями якщо і можливо, то з граничною обережністю і долею 

умовності. Значущість православної антропології – не лише в цілісному 

системному викладі теологічного вчення про людину, її зміст може і за 

межами церковного життя бути дієвим, і здатним в деякій мірі вплинути на 

наукове уявлення про людину та сприяти духовному переосмисленню 

культури. 

Для гуманітарних наук, особливо для психології і педагогіки, 

християнська антропологія може стати новою координатною системою, в 

контексті якої відкриється внутрішній зміст вже усталених наукових фактів і 

теорій, з'являться можливості для моральних інтерпретацій відомих явищ з 

перспективою на конкретну реальну допомогу людині. Даний підхід 

дозволяє говорити про можливості створення православної педагогіки і 

православної психології. 

В основі будь-якої діяльності, зверненої до людини, лежить певне 

загальне уявлення про людину, або антропологічне вчення, відповідно до 

якого і будується конкретна діяльність. Початкове антропологічне уявлення 

багато в чому визначає і навіть зумовлює будь-яку гуманітарну діяльність. 

Антропологічні рамки багато в чому визначають напрям, масштаб, зміст, 

засоби і можливості того або іншого педагогічного або психологічного 

підходу. Тому знання християнських антропологічних основ принципово 

важливо для будь-якої православної гуманітарної діяльності, тобто знання 

християнської антропології важливе не лише в плані змісту, але і 

методологічно. 

Так, згідно із положеннями православної антропології, особистість – 

принципово апофатична, оскільки її можна пізнати, відчути, пережити, але 

неможливо раціонально визначити чи описати. Головною рисою особистості 

є комунікативність. Особистість виникає і розвивається як суб’єкт для 

комунікації з іншим суб’єктом – Богом. Створення особистості відбувається 

через «творче слово» Бога, завдяки якому благословляється зачаття і 

надається зародку особиста душа, унікальна за всіма своїми властивостями. 
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Повністю унікальність кожної особистості буде розкрита лише в 

есхатологічній реальності. 

В словах Немесія, єп. Емеського, явлений справжній гімн високого 

достоїнства людини: «Хто може достойно оцінити благородство цієї істоти 

(людини), яка поєднує в собі самій смертне з безсмертним і суміщає розумне 

з нерозумним, представляє своєю природою образ всього творіння і тому 

названу «малим світом», удостоєну настільки великого промислу 

(благовоління) Божого, що заради неї – все: і теперішнє, і майбутнє, заради 

неї і Бог зробився чоловіком, який переходить до нетління і уникає 

смертності? Створена за образом і подобою Божою, вона (людина) царює на 

небі, живе з Христом, є дитям Божим, володіє всяким началом і владою. Хто 

може висловити словами переваги цієї істоти? Вона перепливає моря, 

перебуває через споглядання на небі, осягає рух, відстань і величину зірок, 

користується плодами землі і моря, зі зневагою відноситься до диких звірів і 

великих риб; людина вдосконалюється у всякій науці, мистецтві і знанні, з 

відсутніми, по бажанню, бесідує за посередництвом письма, ніскільки не 

обмежувана тілом, відгадує майбутнє; над всіма начальствує, всім володіє, 

всім користується, з ангелами і з Богом бесідує, наказує творінню, повеліває 

демонами; досліджує природу існуючого, усердно намагається осягнути 

єство Боже, робиться домом і храмом Божества; – і всього цього досягає за 

посередництвом добродійності й благочестя. Тож, знаючи до якого 

благородства ми причастні, (знаючи) що ми складаємо небесну рослину, не 

посоромимо нашої природи…» [6] 

Також і св. Григорій Ниський показав, що людина не має іншого 

визначення, крім невизначеності, бо вона створена безмежністю Божою і за 

її образом” [2].  

Св. Григорій закликає віруючих вести належний їм образ життя, щоб 

уникнути небезпеки для душі. Це прохання, зокрема, доречне і для сучасної 

людини та, особливо, для нас, безпосередніх духовних нащадків св. Григорія. 

Ми покликані не лише застосовувати живоносну патристичну думку і 

традицію до нашого повсякденного життя, але також передавати для загальної 

користі цю древню і водночас сучасну думку отців, яка так необхідна для 

нашого світу – світу, котрий випробовується так різноманітно» [5]. 

Головну властивість людської особистості сучасні православні богослови 

вбачають у її створеності. Людина не знає Бога у своєму особистому досвіді 

як присутнього, подібно іншим особистостям і предметам. Бог спершу 

виявляється як відсутній у цьому світі. Причина цього явища – нескінченна 

різниця між Богом і створеним, «безмежна межа», «безодня – між» (цю 

безмежну межу позначають грецьким терміном «діастема»).  

Православні мислителі підкреслюють значення Церкви для формування 

релігійного досвіду особистості. Фактично Церква стає новим «життєсвітом», 

відмінним від звичайного життєсвіту, але не менш реальним.  
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Розуміння православного концепту особистості як образу Божого на 

перший погляд подібне до концепції самоактуалізації, розробленої 

К. Гольдштейном і покладеної в основу гуманістичної психології [3]. Згідно 

з Гольдштейном, самоактуалізація є тенденція індивіда актуалізувати на 

найбільш можливому рівні свої індивідуальні здібності. Але вираз «образ 

Божий» вказує, що смисл існування людини знаходяться в Богові, тобто не в 

людині, а поза нею, і тому критика В.Франклом концепції самоактуалізації 

багато в чому співзвучна концепції християнської антропології: «…Реальна 

ціль людського існування не може бути досягнута шляхом так званої 

самоактуалізації… Самоактуалізація взагалі не може бути ціллю по тій 

простій причині, що чим більше людина буде прагнути до неї, тим більше 

вона буде помилятися. Адже тільки тією мірою, якою вона буде 

присвячувати себе цілі свого життя, вона й буде себе актуалізувати. Інакше 

кажучи, самоактуалізація не може бути досягнута, якщо це стає самоціллю, 

але може бути лише супутнім елементом самотрансценденції» [4].  

Загалом, в гуманістичному світосприйнятті поняття особистості, 

духовного розвитку, свободи мають викривлений характер: духовний 

розвиток підмінюється в гуманізмі розвитком душевних сил, особистість – 

індивідуальністю, свобода розглядається з позиції вибору поведінки 

індивіда в емпіричному світі. Цілісне осмислення цих основоположних для 

педагогіки і психології понять містить у собі православне вчення про 

особистість.  

Тому, перед нами постає непросте завдання щодо вивчення 

антропологічного спадку, та його осмислення його в світлі сучасного 

досвіду, більше того – щодо осмислення нашого сучасного досвіду в світлі 

православної антропології. [1]. 

Православна антропологія як теоретичне й методологічне підґрунтя дає 

нову смислову перспективу як для теорії, так і для практики сучасної 

психолого-педагогічної науки. Даючи об'єктивне відображення всієї 

складності людської особистості, православна антропологія здатна подолати 

характеристику людської особистості в межах біологічного або психічного 

існування і повернути у психолого-педагогічну науку цілісне й повне 

розуміння особистості.  

Для сучасної науки нагальною стає необхідність перегляду 

горизонтальної гуманістичної антропології, яка приземлює поняття 

особистості, та звернення до православного погляду на людину, який 

ставить індивідуальну людську долю у виключне положення по відношенню 

не тільки до тварної природи, але й до суспільства, держави, історії і навіть 

цивілізації. Використання теологічних знань про людину сприятиме 

відновленню цілісної картини світу. Для психолого-педагогічної науки це 

означає вибір оптимальної позиції при формуванні повноцінного світогляду. 
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ТЕОРІЯ СУПЕРСТРУН ТА КОСМОГОНІЯ 

ДАВНЬОІНДІЙСЬКОГО ТАНЦЮ ТАНДАВА: ПЕРЕХРЕСТЯ 

ФІЛОСОФСЬКО-КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІДЕЙ СВІТОБУДОВИ 

Серед сучасних фундаментальних наукових теорій про походження 

Всесвіту і його закони найбільш цікавою і перспективною видається теорія 

суперструн. Вона наближає до холістичного уявлення про єдність і 

взаємозалежність усього існуючого в світі, єдину основу буття Всесвіту. Ця 

теорія дивним чином співвідноситься з ідеями давньоіндійських Вед, в яких 

ще п’ять тисяч років назад стверджувалося, що світ – цілісний, який пішов з 

єдиної божественної субстанції, з єдиної звукової вібрації. І найбільше вона 

розкривається у метафізиці космогонії індуїзму – дякуючи образу бога Шиви-

Натараджа, який виконує свій славнозвісний танець Тандаву. В результаті 

космічного танцю Шиви усе в світі виникає, рухається, дихає, живе, 

створюється та руйнується, а потім цей цикл повторюється знову і знову. І так 

відбувається вічно. З танцю Тандава народився індійський класичний танець, 

який своєю метою має вивільнення душі людини, її єднання з Богом та 
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повернення до Бога. Важливо зазначити, що теорія суперструн і танець Тандава, 

так само як індійський класичний танець, пронизані естетичними ідеями про 
гармонію, досконалість, співрозмірність й невимовну красу Всесвіту та його 

законів. Відповідно, актуальність статті полягає у тому, щоб розкрити 

взаємозв’язки давніх і сучасних уявлень про цілісність світу та його естетичну 
складову як основу світобудови, а також розглянути філософсько-естетичні засади 

індійського класичного танцю, який безпосередньо зв’язаний з можливістю 

гармонізації особистості у розумінні калокагатії, тобто єднання фізичної та 
духовної краси людини; психічно-тілесна гармонія людини, в свою чергу, 

відкриває шлях до глибинного самопізнання та приналежності до всього існуючого. 
Метою статті постає звернення до філософсько-естетичних засад індійського 

класичного танцю на прикладі Тандави – в аспекті сучасної теорії суперструн.  

Теорія суперструн – це синтез актуальних ідей теоретичної фізики і ряду 

розділів сучасної математики. «Це велика і глибока теорія, що охоплює 

найважливіші положення, які відіграють центральну роль в сучасній фізиці. 

Вона об’єднує закони макросвіту і мікросвіту, дія яких поширюється у 

найвіддаленіші куточки космічного простору і на найменші частки матерії» – 

зауважує вчений Г. Брайан [2]. В цій теорії окреслені шляхи вирішення 

фундаментальних завдань єдиної теорії елементарних часток і гравітації. 

Теорію струн розглядають навіть як теорією всього сущого. Прагнення 

створити таку теорію можна спостерігати в історії науки – від піфагорійців до 

Ейнштейна і Гейзенберга.  
Теорія суперструн стверджує, що на найбільш елементарному рівні 

світобудови все складається зі струн, тобто електрон і інші субатомні частки, 

виконуючи свій фантастичний танець, являють собою різні коливання струни, яка 

працює приблизно як крихітна гумова стрічка. Якщо смикнути за натягнуту 
гумку, вона буде видавати різноманітні «музичні» вібрації – при цьому кожна 

«нота» відповідає конкретній субатомній частці. Ці ноти виконуються на одній 
фундаментальній струні. [3]. Мікроскопічна структура нашого Всесвіту є складно 

переплетеним, багатовимірним лабіринтом, в якому струни Всесвіту нескінченно 

закручуються і вібрують, ритмічно відбиваючи закони космосу. На відміну від 
звичайних струн, що складаються з молекул і атомів, струни, про які говорить 

теорія струн, лежать глибоко в самому серці матерії. Всесвіт, що складається з 
численної кількості цих вібруючих струн, подібний космічній симфонії [2]. Отже, 

все існуюче складається з крихітних струн, які своєю вібрацією структурують та 

врівноважують всесвітній хаос. 
Деякі сучасні фізики говорять, що дослідження субатомних просторів 

здаються їм надзвичайно гарними і містять в собі безліч загадок, гідних того, щоб 

бути відкритими [9]. Вчений С. Габсер називає теорію струн магією, 
стверджуючи, що «виконані з її допомогою розрахунки дають несподівано гарні і 

узгоджені результати», сама ж теорія струн «пропонує елегантний ланцюжок 
міркувань» [1]. І ця елегантна, красива теорія дозволяє узгодити всі суперечності 

сучасної картини світу в фізиці на ядерному та макрорівнях, які, як виявляється, 

мають певний естетичний вимір.  
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З давніх часів музика, музичний звук (звукова вібрація) надихає 

дослідників розгадати таємниці Всесвіту: людство намагається зрозуміти 

пісню природи у величних хороводах небесних тіл і шалених танцях 

субатомних часток [2]. У давньоіндійських Ведах теж говориться, що першим 

елементом цього світу був звук «Ом», який є суттю та ім’ям самого Бога. 

Сакральний склад «Ом» був першим звуком, який прорік Всемогутній 

Творець, даруючи початок усім музичним та речовим звукам. Єдине 

індуїстське божество Тримурті (санскр. trimūrti – «три лики») – тріада, яка 

об’єднала три іпостасі головних божеств індуїстського пантеону: Брахму-

Творця, Вишну-Хранителя та Шиву-Руйнівника в єдине ціле (Тримурті 

вважається Брахманом – духовним триєдиним началом (принципом) і являє 

собою одну божественну істоту з трьома сутностями). Тримурті 

представлений сакральним складом «Ом» («Аум»), що визначає суть індуїзму, 

як єднання з Богом, злиття фізичного тіла з духом: звук «А» позначає Бога, 

звук «У» – енергію Бога, звук «М» – злиття-єднання Бога та його енергії. 

Слово «Ом» приховує минуле, теперішнє і майбутнє, а також воно є 

позачасовим; своїм звучанням воно може охопити усе існуюче та неіснуюче; 

воно є як творчим, так і руйнівним символом буття. «Ом» також представляє 

звукову форму «Атмана» (суб’єктивного початку, індивідуального буття): 

Пуруша створює світ за допомогою прорікання слів та мантр [6].  

Згідно думки В. Єремєєва, у філософії індуїзму музика трактується як 

споконвічний виток буття. В Індії також існувало вчення про вищий звук 

«Нада-Брахман», Звук-Абсолют, що звучить, як Бог, і є зародком усього 

Всесвіту. У своєму первинному, «невдареному» стані пустоти (анахата) він є 

непроявленим; лише згодом цей звук, який представляє з себе вібрації тієї чи 

іншої висоти, розгортається й перетворюється у видимий світ.  

Музика, танець, живопис і театр завжди вважалися в Давній Індії 

божественним мистецтвом. Музика була нерозривно пов’язана з танцем. Тому 

танець, згідно Вед, є також актом космічного створення. Індуїстська міфологія 

зображує бога Шиву в образі Натараджа (Царя Танцю), який постає 

Космічним Танцівником, виконуючи Ананда-Тандаву (Ánanda Tandava – 

танець вічного блаженства); своїми стрімкими рухами Шива активізує 

процеси створення, збереження та руйнації Світу, що розглядаються як етапи 

безперервної діяльності Брахми. Танець Тандава уособлює релігійне вчення 

про те, що Всесвіт вічно рухається, а Шива – його сила і джерело руху.  

Відома скульптура «Шива-Натараджа» дуже виразна, пластична, 

багатовимірна. У верхній правій руці Шива тримає барабанчик Дамару як 

символ Сабда (Sabda) – звуку, ритму, вібрації, з якої розпочинається акт 

Створення Світу та його еволюції (музичний інструмент виступає тут 

важливим символом, який вказує на роль звуку в загальній картині Всесвіту 

індуїстської міфології); вважається, що всі ритми Космосу можна отримати з 

цього барабанчика. В долоні лівої верхньої руки Натараджи виблискують 
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стрічки полум’я, які є символом Пралайягні (Pralayagni) – руйнівного вогню 

для знищення та відтворення Світу; також це вказує на циклічність 

світобудови: противага творіння і руйнування збалансована рівновагою 

верхніх рук бога-творця. Друга – права, піднята вгору, рука Шиви знаходиться 

в позиції захисту (абхайя): цим жестом бог захищає створений ним Світ. Ліва 

нижня рука вказує на високо підняту ліву ногу, що символізує порятунок 

через звільнення від неуцтва, ілюзії: Шива танцює на розпростертому тілі 

карлика Апасмара Пуруша (Apasmara Purusha), образ якого є уособленням 

темряви і невігластва. Фігура Натараджи оточена кільцем полум’я і світла, які 

символізують енергію творіння і руйнації, а також вказують на вічний 

коловорот буття. Бог Шива у якості Космічного Танцівника є втіленням і 

проявом нетлінної енергії у п’яти формах: Створення, Збереження, Руйнації, 

Майї (Ілюзії) та Благодаті [8].  

Отже, космос, планети і зірки виконують споконвічний божественний 

танець, підкорюючись рухам рук бога Шиви, Земля ж приводиться в рух його 

ногами; у вічному русі танцю Шиви перебувають найменші частки речовини 

та потоки енергії: «природа сповнена танцю» – саме так зазначено у Ведах. 

Все, що відбувається у світі, і все, що має відбутися, – це всього лише танець. 

Схід сонця, подих вітру, шепотіння листя, кожен удар серця – це тільки форма 

танцю. Атоми, з яких складається матерія, знаходяться у постійній вібрації, в 

буквальному сенсі виконуючи Ананда-Тандаву, – вони теж є символом 

всесвітнього руху й оновлення. Коли божественний танець Шиви зупиниться, 

настане згортання світу – пралайя.  

Танець Тандава втілює божественну космічну енергію і символізує 

монументальне чоловіче начало. Шива є Махайогом (Mahayogi), Йогешварою – 

Божественним йогом. У «Курма Пурані» Шива говорить про себе, що він є 

творецем, який перебуває у вищому блаженстві; він називає себе йогіном, 

який танцює вічно. У давньоіндійських міфах зазначалося, що різні форми 

Тандави можуть по-різному впливати на Світ: Тандава діє як ліки для кожної 

рани Творіння; Тандава кожним своїм кроком усуває найменші недоліки у 

Всесвіті; Тандава оновлює творіння, очищує його і збагачує; Тандава в будь-

якій формі дарує творчу радість й натхнення. Тандава Шиви відбувається у 

Всесвіті кожну мить. Але коли у світобудові виникає нестабільність, тоді 

природа красиво врівноважується і збагачується танцем Ласья богині Парваті 

(дружини Шиви) – уособленням жіночого, більш витонченого початку. Таким 

чином, Парваті зберігає у недоторканності визначальну сутність природи і 

приймає форму богині Джагадамби (Матері Світу). За допомогою танцю 

Ласья богиня Парваті врівноважує і контролює руйнівні енергії Тандави. Так 

само, як танець Тандава належить богу Шиві, Ласья належить богині Парваті.  

Давні перекази говорять про небесне походження індуїстського танцю, 

що непрямим чином підтверджується його існуванням в століттях. 

Вважається, що бог Шива сам виконує божественні танці у своїй обителі на 
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горі Кайлас і у південних храмах [4]. Шива також відомий як Махадев (Бог 

богів), він є покровителем музики і танцю. За переказами, він навчив музиці 

божестенного мудреця Нараду, а танцю – Натьячарью, першого музиканта і 

танцівника, якому було даровано знання Тандави.  

Найдавніші згадки про мистецтво танцю містяться в «Рігведі». Своє 

теоретичне обгрунтування танець отримав в трактатах Бхарата «Натьяшастра» 

(II ст. н.е.) та Нандікешвари «Абхінайя дарпана» (1000 р. н.е.). Згідно трактату 

Бхарата «Натьяшастра» (Bharata-Natyasastra) про танцювальне мистецтво, 

Шива виконує 108 видів танцю. Найбільш відомі з них: Ананда-тандава-

Мурті, Ума-тандава-Мурті, Тріпура-тандава-Мурті, Урдхва-тандава-Мурті. 

Більшість з різновидів Тандави зображено в кам’яній скульптурі на храмових 

надбрамних вежах (барельєфи храму Шиви в Чидамбараме (штат Тамілнад) 

зображують 108 канонічних поз-рухів класичного танцю Бхарат натьям). 

Фрески, скульптура і рельєфи багатьох інших давніх храмів Індії відтворюють 

різноманітні танцювальні пози і композиції. 
Індійський класичний танець сформувався на основі Тандави і Лас’ї – 

згодом з них розвинулися всі відомі танцювальні стилі: Бхарат натьям, 

Кучипуді, Одісси, Катхакалі, Мохініаттам, Маніпурі, Катхак і Сатрія. Індійський 

класичний танець перетворився на вагому складову драматичного мистецтва, 
яке включає також музику і співи, літературу і поезію. У Давній Індії танець був 

обов’язковою частиною релігійного ритуалу. Протягом тривалого часу танці 
задавалися чітко встановленим метафізичним виміром. Тому індійський 

танцівник вважався інструментом реалізації божественного [10]. Сакральний 

характер індійських танців підсилюється геометрично точними рухами, які 
візуально створюють янтру-мандалу і мають величезне смислове навантаження. 

Міміка і жести, бездоганна послідовність поз і малюнок танцю – все чітко 

визначено і підпорядковане, як правило, міфологічному сюжету. Усі класичні 
танці Індії вважаються так чи інакше пов’язаними з йогою, а також з давньою 

індуїстською релігійною символікою [5]. Глибокий зв’язок індійського 
класичного танцю з релігією, йогою, філософією і езотеричними знаннями 

вказує на його унікальну самобутність як виду мистецтва. Індійський класичний 

танець постає як шлях індивідуального пізнання і відображення загальних 
законів Всесвіту в мистецтві ритму і жесту. Це пошук внутрішньої гармонії, 

рівноваги, внутрішнього зосередження. Тому вищою метою індійського 
мистецтва є почуття емоційного блаженства. Філософсько-естетичний зміст 

танцю розкривається у звільненні «Я» виконавця від суєтності буття та злитті з 

неперевершеним за змістом і красою космічним «танцем» Всесвіту. 

Отже, уважно дослідивши ведичні філософсько-релігійні уявлення, 

можемо побачити багато фундаментальних ідей світобудови, які певним 

чином перетинаються з сучасною теоією суперструн. Американський фізик 

японського походження Мічіо Каку у своїй книзі «Фізика неможливого», 

наводить думки вченого Ю. Вігнера стосовно фундаментальної ідеї ведичної 

філософії індуїзму про єдину всеосяжну свідомість, яка пронизує наш Всесвіт. 
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Особисто М. Каку відверто визнає божественне походження світу: «Весь 

всесвіт являє собою симфонію вібруючих струн, що виходять з розуму самого 

Бога. І ця космічна музика резонує в 11 вимірах гіперпростору. Ми гадаємо, 

що розум Бога – це космічна музика» [7].  

Також ми з’ясували, що як давні, так і сучасні погляди на природу 

музичного та драматичного мистецтва Індії мають безпосереднє вираження у 

високій естетиці індійського класичного танцю. Згідно сучасних досліджень, 

індійський класичний танець займає особливе місце у світовому 

хореографічному мистецтві. Індійський танець побудований на складних 

глибинних і системних морально-релігійних та філософсько-естетичних 

засадах, потребує не лише великої технічної майстерності, а й розвиненої 

духовності, тобто морально-етичного ставлення до світу, бажання творити 

добро і відчувати себе необхідною часткою єдиного всесвітнього організму, 

даруючи глядачам велику естетичну насолоду, а також можливість певною 

мірою наблизитися до усвідомлення неперевершених станів краси і 

блаженства трансцендентних вимірів світобудови. 

А тим часом вічна божественно-прекрасна космічна феєрія Тандави 

Шиви триває… 
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КАТЕГОРІЇ МУЖНОСТІ ТА ЖІНОЧНОСТІ У ВЕДИЧНІЙ 

КУЛЬТУРІ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПРИНЦИП САКРАЛІЗАЦІЇ 

ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 

Здавна людство цікавило питання про глибинну сутність чоловіка та 

жінки й, відповідно, співвідношення жіночого і чоловічого початків в людині 

та їх взаємодію. У різних народів в різні часи складалися власні уявлення про 

певну сукупність якостей, які мають бути притаманні жінці, – як вираження її 

жіночності, та якості, які б характеризували мужність та хоробрість, – у 

розумінні сутності чоловіка. Тема природного та соціального призначення 

чоловіка і жінки, а також підміни, агресивного протистояння та анігіляції 

статевих ролей сьогодні є однією з найбільш актуальних, особливо у західній 

культурі, яка за часи індустріального та постіндустріального розвитку 

знівелювала ці поняття й, по суті, зруйнувала сімейний інститут, зрівнявши 

чоловіка і жінку у соціально-правових константах (у ХХ столітті відбулися 

сексуальна революція та феміністичні рухи, реалізувалися «прогресистські» 

ідеї рівності чоловіка і жінки та програма «планування сім’ї»). Подібні 

процеси вже давно є характерними також для країн пострадянського 

простору, зокрема, України – як наслідок системи соціально-ідеологічного та 

статевого виховання, яка панувала сімдесят років на території СРСР.  

Мудреці різних епох та народів, намагаючись зрозуміти сенс людського 

життя, прагнули оволодіти таємницею жіночої та чоловічої природи. Серед 

найдавніших культурних традицій світу у цьому питанні особливе місце 

посідає давньоіндійська ведична філософська традиція. У Ведах, на наш 

погляд, є відповіді на складні сучасні питання рольової приналежності 

чоловіка і жінки, яким варто приділити увагу, взявши їх за основу 

оздоровлення сімейних взаємин в сучасному українському суспільстві. Як 

відомо, вчення давніх Вед було поширене також на величезній території 

дохристиянської Русі, в тому числі серед слов’яно-арійських земель, і наші 

пращури притримувалися ведичних законів та настанов. Відповідно, метою 

статті є аналіз традиційного ведичного вчення та міфологічних уявлень 

індуїзму стосовно осмислення природного призначення чоловіка та жінки як 
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споконвічних засад людського буття, а також трансцендентного виміру цих 

відносин; цінності та ролі сім’ї як основи соціуму; життєвого добробуту 

чоловіка та дружини. 

Веди – це найдавніші знання, які були записані на санскриті близько 

п’яти тисяч років тому. Веди вважаються вічними (санскр. sanatan), 

богодухновенними писаннями (санскр. apauruṣeya – «без автора», «не 

створений людиною»), в яких докладно описана природа світу, людини, Бога, 

душі. Веди торкаються усіх сфер життєдіяльності людини, дають практичні 

відповіді на найважливіші питання, пояснюють сенс життя і вказують шлях до 

справжнього щастя, створюючи таким чином єдину гармонійну філософсько-

світоглядну систему. Згідно ведичних оповідей, Господь втілив частину своїх 

знань і духу в найвеличнішого мудреця давнини В’ясадеву, який склав чотири 

розділи Вед, а також так звану П’яту Веду – смріті (санскр. smṛti – «те, що 

запам’ятоване»), що складається з вісімнадцяти Пуран та геніальних 

літературно-епічних творів «Рамаяни» і «Махабхарати» – текстів-розповідей 

про історичні події [5]. 

Давні Веди вчать, що матеріальний світ, так само, як і божественна 

космічна енергія, являє собою єднання і взаємодію чоловічого та жіночого 

аспектів, чоловічої та жіночої енергії: матеріальна енергія, активна за своєю 

природою, постає як жіночій початок світобудови, а духовна енергія, пасивна 

та інертна – відповідно, чоловічий. Весь матеріальний та духовний світ 

об’єктивується завдяки єдності чоловічого та жіночого початків, тобто у 

ведичній традиції власне Бог і є первинним, вихідним джерелом чоловічого та 

жіночого – у їх сукупності. Ідея єдності чоловічого та жіночого початків 

також співвідноситься з концепцією Божественного Подружжя – практично 

всі деви (боги) в індуїстському пантеоні мають наречену чи жіночу половину, 

яка зветься деві (богиня). Зокрема, бог Шива, витоки культу якого сягають ще 

доведичного й ведичного періодів, уособлює собою Космічну Свідомість, 

статичний чоловічий початок Всесвіту (Пуруша); він є протилежним 

динамічному жіночому початку світобудови, яке уособлює богиня Парваті 

(Пракріті). Культ Шиви виступає символом життєвої сили і мужності, культ 

Парваті, навпаки, – є відображенням духовної енергії Шиви: саме Парваті 

постає запорукою могутності і величі свого божественного чоловіка.  

У Індії однією з найвідоміших і шанованих божественних форм Шиви є 

Ардханарішвара, або Ардханарі (санскр. Ardhanārīśvara – одна з 25-ти 

первинних форм бога Шиви), в якій він постає у подвійному символічному 

образі-єднанні божественної чоловічої та божественної жіночої енергій 

Всесвіту: ліва сторона являє собою його жіночу іпостась (дружину Парваті), а 

права – чоловічу (власне Шиву). Форма Ардханарі вважається великою 

таємницею всюдисущої божественної природи. З цим красивим та 

незвичайним образом Шиви пов’язана драматична історія Створення Світу, 

яка розповідається в «Шива-Пурані»: безперервний процес творіння став 
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можливий лише після того, як Шива (Рудра) з’явився Брахмі в формі 

Ардханарі і на його прохання відділив від себе жіноче начало (Шакті). Брахма 

молився жіночій половині Шиви, благаючи її допомогти в процесі творіння. 

Богиня погодилася і створила різні жіночі сили зі свого тіла, даруючи світові 

можливість подальшого розвитку. Це був вкрай болісний процес розтинання 

єдиної живої плоті Бога Шиви, результатом якого стало вбивство 

божественного кохання. Жіноча половина – Шакті – була принесена у жертву 

світові у якості всеосяжної любові до всього сущого… З того часу Шива, 

занурений у глибокі страждання і самотність, тисячоліттями чекав на зустріч-

єднання зі своєю улюбленою половиною – частиною самого себе. У деяких 

Пуранах сказано, що Богиня дала обіцянку народитися в образі Саті на Землі, 

щоб знову стати єдиною з Шивою. Але трагічна історія втрати своєї жіночої 

частини після зустрічі з Саті тривала, і лише богиня Парваті змогла подолати 

усі перешкоди і вже назавжди з’єднатися з Шивою. У «Каліка-Пурані» 

йдеться про те, що коли Парваті побажала бути єдиною з Шивою, він виконав 

її прохання, і вони злилися разом в первинній формі Ардханарі. 

Отже, образ Ардханарі – це остаточне злиття Шиви і Шакті-Парваті. 

Будучи різними в своїх проявах і природних принципах, вони доповнюють 

одне одного і неможливі одне без одного: Бог Шива не існує без Шакті-

Парваті (як уособлення природи), і Шакті без Шиви (уособлення духу, 

свідомості) теж немає. Форма Ардханарі виявляє неподільну єдність 

чоловічого і жіночого початків як фундаментальну основу світобудови, 

вказуючи на Верховний трансцендентний творчий аспект абсолютного стану 

буття: Шива і Шакті вважаються Єдиним Верховним Господом, Батьком і 

Матір’ю всього Всесвіту і кожної живої істоти [4]. 

Історія кохання Шиви і Саті-Парваті – одна з найвеличніших та 

найпоетичніших у світі. В ній відображені усі відомі фази кохання чоловіка і 

жінки: від першої зустрічі, любовних переживань та перешкод на шляху до 

омріяного єднання, й надалі – шлюбно-сімейних відносин, з народженням 

дітей та їх вихованням. Усі типи взаємин чоловіка і жінки, які найчастіше 

зустрічаються у житті, представлені у міфологічних сюжетах про Шиву і 

Парваті і є насправді змістовною енциклопедією подружнього життя, з мудрими 

морально-етичними та психологічними порадами і настановами, які для 

індуїстів тисячоліттями були прикладом, взірцем та моделлю ідеальної сім’ї. 

Образ Ардханарі – це найбільш глибоке філософське уособлення 

холістичного розуміння єдності світобудови. З усіх андрогінних метаморфоз 

давнини (наприклад, у Платона) цей образ найбільш відповідає сутності 

законів Всесвіту і є найвищим міфо-поетичним та трагедійним виміром буття, 

вершиною оспівування величі чоловіка і жінки в її морально-етичному та 

філософсько-естетичному аспектах. Біблійна оповідь про Адама і Єву в іудео-

християнській традиції – теж глибока і красива, але в ній не вистачає того 

первинного балансу, співрозмірності, божественної рівноваги – гармонійного 
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і паритетного співвідношення чоловічого і жіночого початків, а також ідеї 

жертовної відданості чоловіка і жінки одне одному (зрада Бога Адамом і 

Євою насправді була також зрадою їхнього кохання, їхньої єдності у Богові – 

саме тому цей акт тлумачиться як первородний гріх). Сакральність кохання та 

його сила постає у трагічних сторінках долі Шиви і Саті, коли жахлива смерть 

Саті зруйнувала їхнє сімейне життя, і потім, знову і знову Шива мав 

відновлювати в собі життєдайні сили, щоб повернутися до своїх 

божественних обов’язків. Ідея втрати кохання та страждань душі у вічних 

пошуках своєї половини, а потім нескінченні зближення-віддалення закоханої 

пари вже у сімейних відносинах – ось головний мотив усього сюжету, який 

закликає боротися за свою любов і своїх коханих, бути вірним і відданим 

коханому, як самому собі. Динаміка, напруга, пікові пристрасні стани 

кохання, з одного боку, та неймовірні відносини ніжності і краси у стосунках 

закоханих, з іншого, – саме про це неперевершена історія кохання бога Шиви і 

богині Парваті. 

Можливо, індійські мандри та образ Ардханарі свого часу надихнули 

К. Юнга окреслити досить складну структуру психіки людини і виділити в ній 

такі архетипічні компоненти колективного несвідомого, як Тінь, Персона, Его 

та Самість, а також Аніму та Анімуса – психологічні утворення особистісних 

персоніфікованих комплексів з фемінними (жіночими) та маскулінними 

(чоловічими) характеристиками, – адже, згідно Юнга, людська психіка 

андрогінна за своєю природою. Вчений підкреслював, що як чоловічі, так і 

жіночі риси є в кожній людині: в кожній жінці є прихований чоловічий 

початок – Анімус, в кожному чоловікові приховане жіноче начало – Аніма; за 

допомогою Аніми чоловік намагається осягнути природу жінки, в свою чергу, 

Анімус допомагає жінці зрозуміти чоловіка. Отже, можна сказати, що 

метафора образу Ардханарі визначає глибинну сутність людської психіки, 

вказуючи на те, що жінка і чоловік у контексті буття – це дзеркальне 

відображення одне одного, тобто у своїй єдності вони насправді є двома 

сторонами однієї медалі. 

Необхідно також звернути увагу на те, що в міфологічній історії кохання 

Шиви і Саті-Парваті мова йде про пошуки Бога своєї втраченої половини, але  

не в Богині, а в земній жінці (Саті і Парваті народилися у людських царських 

сім’ях), в яку не раз «втілювалася» Шакті – божественна жіноча частина 

Шиви, і яка мала поступово очиститися від суто жіночого агресивного 

сексуального аспекту пристрастей та бажань, духовно зрости до стану 

абсолютної божественної свідомості. Згідно Вед, жіноча сексуальна енергія 

анангу, яка є вкрай пристрасною й таїться в жіночих грудях, може 

накопичуватися і витрачатися, бути творчою і руйнівною; анангу може 

сприяти процвітанню жінки лише за умови, що вона контролюється і 

правильно використовується; неконтрольована анангу, як правило, 

перетворюється на руйнівну. Утримання цієї сили в певних межах, її 
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постійний контроль здійснюється саме в шлюбному ритуалі, що визначає його 

головний сенс і мету. У подальшому подружньому житті на жінок 

накладаються спеціальні правила та зобов’язання – «карпу», тобто вміння 

тримати свою енергію у благому, стриманому стані, що завжди вважалося 

найвищою жіночою чеснотою. У ведичній сім’ї жінка виконує роль ключової 

фігури, яка оточена близькими чоловіками зі свого роду: батьком, сином, 

братом, чоловіком. Коло, створене чоловіками, замикає, стримує і контролює 

жіночу енергію, тим самим ніби змушуючи її жити і працювати саме для своєї 

сім’ї. Таким чином обґрунтовується необхідність дбайливого ставлення 

чоловіка до жінки і відданості жінки чоловікові [2]. Напевно, саме тому Саті-

Парваті (Шакті) мала пройти цей земний шлях, щоб набути своїх втрачених 

божественних рис. 

Виходячи з філософського-психологічного розуміння форми-образа 

Шиви-Ардханарі, віруючі індуїсти завжди орієнтувалися на трансцендентну 

ідею сакрального шлюбу як божественної рівності чоловіка і жінки, де 

кожний з них має свої власні якості, риси, характеристики та відповідні 

способи репрезентації своєї поведінки в реальному житті. На наш погляд, в 

цьому сюжеті йдеться не тільки про рівність чоловіка і жінки як глибинної 

взаємодії, але також підкреслюються відмінності, які відрізняють визначальні 

природні завдання чоловіка і жінки. В сучасній Індії і досі непохитними є 

уявлення про те, що жіноча енергія анангу – це велика творча сила, яка 

спонукає чоловіків, як сильну стать, на подвиги, звершення та захист сім’ї. 

Крім сюжету про Шиву і Парваті, взірцем та орієнтиром для сімейного життя 

в Індії завжди були також історії кохання бога Вишну та його дружини богині 

Лакшмі (особливо їх людське втілення в образах ідеального подружжя Рами і 

Сіти); бога Брахми та його дружини Сарасваті, а також кохання та подружнє 

життя інших богів. Необхідно зазначити, що верховні божества принципово 

мають лише одну дружину і одне кохання у вічності, вони завжди віддані 

одне одному і являють трансцендентну цілісність чоловічого і жіночого. 

В основі індуїстських сімейних відносин лежали традиції давніх аріїв, 

відображені у Ведах, перш за все, в канонічних текстах – «Рігведі» і 

«Атхарваведі». В традиційному індуїзмі шлюб вважався священним 

інститутом, в якому соціальні та природні компоненти грали другорядну, 

підпорядковану роль. Шлюб був сакралізований і трактувався як форма 

жертвопринесення, виступав певною ідеєю божественного закону, який не 

можна порушувати: той, хто відмовлявся одружуватися – відмовлявся й від 

самого акту жертвопринесення, що взагалі було неприпустимим. Вища мета 

шлюбно-сімейних відносин виражалася у прагненні більш високого рівня 

людяності й досягненні вищих духовних цінностей, а також у необхідності 

здійснення свого священного обов’язку – продовження роду [2]. У 

«Тайттирія-брахмані» сказано: «Сам чоловік – це лише половина, друга 

половина – дружина» [7]. Цей ведичний текст підтверджує важливість і 
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значущість парадигми сакрального шлюбу та смислового навантаження 

образу Ардханарі в традиційній культурі індуїзму. Як соціальний інститут, 

шлюб в культурі індуїзму має дві мети: взаємну підтримку чоловіка і дружини – 

як духовну, так і матеріальну, а також народження дітей. Основною функцією 

чоловіка в сім’ї вважається необхідність брати на себе відповідальність за її 

духовну, економічну, фізичну і ментальну безпеку та добробут, приймати 

важливі рішення, матеріально забезпечувати свою родину. Повноцінною 

людиною – і соціально, і ритуально – визнається саме домогосподар 

(гріхешвара), який є главою сім’ї, продовжувачем роду. У відповідності зі 

своїми фізичними, ментальними та емоційними особливостями чоловік 

призначений для активної діяльності, праці, він створює економічні ресурси, 

необхідні для сім’ї та суспільства. У нього є достатні фізичні і розумові якості 

для того, щоб переносити стрес і виконувати свої обов’язки. Чоловік має бути 

мужнім, уважним, розуміючим, люблячим, ніжним, він повинен приділяти 

увагу своїй дружині, дарувати їй одяг та прикраси, а також убезпечувати її 

життя. У Ведах сказано: «Там, де високо шанують жінок, протегують боги». У 

«Махабхараті» саме дружина проголошується основою трьох цінностей: 

доброчесності, користі і кохання. Ведичні джерела зауважують, що від 

ставлення чоловіка до жінки залежить також процвітання суспільства в 

цілому, тому надзвичайно важливими мають бути любов і повага до кожної 

жінки.  

Дружина (гріхіні) – господиня родинного вогнища. Інтуїтивні та емоційні 

якості дружини, які проявляються в жіночності, м’якості, скромності, доброті 

і співчутті, необхідні для належного виховання та розвитку дітей. 

Гармонійною та щасливою вважається сім’я, в якій дружина служить 

чоловікові, поважає та  слухається його, підтримує і надихає його, а чоловік 

прагне  самовдосконалення й самоусвідомлення. У такому випадку чоловік 

дивиться на Бога, дружина дивиться на чоловіка, і діти йдуть за батьками. 

Відзначимо, що у священних та світських текстах можна прослідкувати 

двозначне ставлення до жінки: з одного боку, жінка має підкорятися своєму 

чоловіку, однак, з іншого боку, у якості матері вона займає найважливіше 

місце в божественній ієрархії, ототожнюючись з Шакті – космічним жіночим 

початком. Закон закликає глибоко шанувати мати, їй не можна завдавати 

шкоди, скривджувати її, – адже саме мати-жінка дарує життя та об’єднує весь 

рід [8].  

Отже, у давньоіндійських Ведах проголошуються головні принципи і 

закони гармонізації відносин чоловіка і жінки згідно їх природного 

призначення як трансцендентного виміру світобудови, які є запорукою 

сімейного щастя та суспільного процвітання. Якщо ж рівновага між жіночим 

та чоловічим початками порушується, гармонія зникає, а на зміну їй 

приходить хаос… Вважаємо, що ідеї ведичної культури можуть стати в нагоді 

для покращення сімейних стосунків в сучасному українському суспільстві. 
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ФЕНОМЕН СМЕРТИ КАК ПРЕДЕЛЬНОСТЬ ИЛИ… 

«Мне кажется, я существовал всегда…» 

Густав Флобер  

Человек является существом, наделенным сознанием. Следуя этому 

принципиальному аспекту в различии индивидуумов и примитивных живых 

существ, ученые установили существенный факт осознанности смерти среди 

первых. То, как смерть приобретала социальную значимость в социуме, явно 

показано в религиозных учениях, этических нормах, а также эстетических 

ценностях. 

На самых ранних этапах развития человеческого общества уже 

складываются особые социальные нормы, которые выражались не только 

как формы общения с умирающим человеком, но и как способы его 
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захоронения. В это же время в мифологии происходит осмысление смерти, 

постепенно возникают фантастические идеи о возможной связи живых и 

умерших, о том, что существует после смерти. 

«В культуре многих народов важное место занимали представления, 

связанные с культом предков и их влиянием на судьбу живых людей, 

переселением душ после смерти и бессмертием души в потустороннем 

«загробном» мире. Развитие античной философии, как формы 

рационального осмысления наиболее общих проблем человеческого 

существования, позволило более глубоко подойти к пониманию смерти» [1].  

Порой, противоположные мнения имели общую цель. Пытаясь разумно 

примирить человека со смертью, а также помочь преодолеть страх перед 

нею, такие великие философы как Сократ, Платон и Аристотель оставили 

тезисы, которые послужили некой достоверностью в данном вопросе. 

Наиболее яркое утверждение предоставил Платон, где действительно 

рассматривал душу, как образ бессмертия, надежды и стремления которой 

были перенесены в другой мир.  

В поддержку того, что популярность реинкарнации абирала обороты 

даже в середине ХХ века, служит такая личность как Фон Браун В. Будучи 

ученым и конструктором ракетно-космической техники, он также укреплял 

свою веру в непрерывность духовного существования после смерти с точки 

зрения науки. По его словам, она уже доказала, что ничего не исчезает в 

небытие, следовательно, не жизнь ни душа, не могут распасться в небытие 

и, таким образом, являются бессмертными. 

Со стороны гуманитарного пространства существуют три основные 

концепции того, что же происходит с человеком после смерти физического 

тела: концепция Ада и Рая, материалистическая концепция и концепция 

перерождения (реинкарнация). 

Первая концепция распространяла идею суда и божественной кары в 
соответствии с религией веры. В научной сфере выделилась материалистическая 

концепция, согласно которой сознание является продуктом деятельности 

мозга и полностью исчезает после того, как тот умирает. Третья, наиболее 

популярная, гласит о существовании реинкарнации (перерождении) 

согласно которой наше сознание не исчезает бесследно после омертвления 

физической оболочки, а переходит в иное состояние, обретая другие формы, 

однако сохраняя собственную суть для дальнейшего «витка». 

«На Востоке идея перерождения естественным образом вплеталась в 

культуру, религию и науку, поэтому сейчас более 90% людей считают эту 

идею само собой разумеющееся»[2]. Идея Ада и Рая также получает 

поддержку, особенно у славян, которые, в последнее время не забывают об 

еще одной, менее распространённой, однако немаловажной концепции. 

Рерих Н.К. – известный российский художник и философ-мистик, 

который распространил одну из легенд Индии о вечной жизни. Ее идея 
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заключалась в «бесконечном ряде последовательных жизней людей, 

которые приобретают все более и более полный жизненный опыт, а в 

промежутках между воплощениями, то есть во время нахождения в Мире 

Огненном, претворяются в способности и в характер человека»[3]. 

«Эта эволюция сознания каждого человека происходит по 

определенному плану, который состоит в раскрытии его дремлющей 

Божественности. Выполняя этот план, человек изживает свои отдельные 

жизни, и каждая его жизнь – как бы один день в Школе Вечной Жизни. Так 

люди, наставляемые Великими Учителями Мудрости, учат уроки, 

необходимые для перехода из одного класса в другой» [3, с.43]. 

Таким образом, пока ведутся споры за ответ на один из наиболее 

важных и интересных вопросов в философии, нам остается лишь решить: 

действительно ли так важно верить человеку в какую-либо концепцию или 

отрицать ее? Может, гораздо важнее те изменения, которые могут 

произойти в его жизни вслед за принятием возможной идеи? 

Литература 

1. Фролов И.Т. Смерть [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ordodeus.ru/Ordo_Deus9Smert.html 

2. Подкорытов Валерий Memento mori! [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.kvoku.org/blog/archives/1417 

3. Рерих Н. Семь Великих Тайн Космоса / Н. Рерих – М.; Эксмо, 2009. - 56 с. 

Тіменик З.І., 
к.філос.н., доцент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини 

Національного університету «Львівська політехніка», 
Україна, м. Львів 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД У ФУНКЦІОНУВАННІ 

ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ ІДЕЙ: 

З МЕТОДОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 

1. Актуалізація використаного підходу акцентує увагу на 

багатовимірному осмисленні ідеї Бога в структурі людини і світобудови, а 

також – щодо ідеї взаємодії добра-зла, світла-темряви, коли мовити про 

особливості людського буття. І це своєю чергою сприяє історіософському 

розкриттю теми – особливо у контексті (між)релігійних комунікацій та 

міждисциплінарного простору крізь багатосотлітню взаємообумовлювальну 

тяглість різних віровизнавчих систем. У цьому разі – передусім з позицій 

язичництва й християнства). Про таке тим більша є потреба розмірковувати, 

бо за виниклих обставин із закономірною об’єктивністю зі спонтанною 
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одночасністю формуються метакомплексні процеси-стани всередині 

обміркованої ідеї, у названих комунікаціях і у цьому просторі. Окрім того, 

видається потрібним з’ясувати неминучу закономірність органічного 

взаємоіснування двох буттів – людського й Божого, незважаючи  водночас 

на їхні несумірні стани з позиції філософської концепції часу. 

2. Важливо мати також на увазі до кінця непізнані особливості 

стосунків людини з Тим, Хто Найвищий тоді, коли не могло існувати 

письмових джерел. Тобто істинність таких стосунків (при всій об’єктивності 

та всебічності аналізу) також завжди залишатиметься відносною. Все ж 

постійно виникає потреба своєрідного програмування ймовірних ситуацій 

(як стосовно буття людини стародавньої, так і сучасної, що спричинюється 

спільним чинником – неможливістю з боку людини пізнати Бог в Його 

повноті через протилежність можливостей. Тобто коли розмислювати про 

вічність існування Того, Хто Найвищий і коли усвідомлювати про 

тимчасовість (фізичного) існування самого творіння Божого. Водночас за 

виниклих ситуацій важливо щоразу усвідомлювати очевидну 

неоднозначність виражень екзистенційного, яке з філософсько-релігійного 

погляду тим не менш підлягає гармонійно-симфонійним закономірностям. 

3. Екзистенційні вираження взаємообумовлювались логікою 

доцільності поступово-поетапно пізнавати довкілля і – самого Творця світу 

незалежно від способу Його сприйняття, розуміння чи виниклої згодом 

системи Його наймень. Стосовно об’єктивізації екзистенційності з 

філософсько-релігійного погляду, то вона базується на тому, що в принципі 

не узалежнювалась від інтелектуально-культурного рівня, тобто зберігала 

свою відносність з позиції філософської концепції часу. Адже попри 

надзвичайну різноманітність наймень Бога (зооморфних, антропоморфних і 

т. п.) Творець світу (з позиції доцільності і самого сенсу світотворення) не 

міг не являтись людині в принципі. Тому спочатку в індивідума уже мусило 

існувати поняття про Богів [див.: 4, с.138]. Адже фізично видима тварина 

сама по собі не могла бути божеством. І це тоді розумілося. А через 

розрізнення конкретної тварини від обожнюваної того ж роду – тотема – 

усталювалося вторинне поняття про обожнення тварин – як неминучий етап 

на шляху до пізнання Того, Хто Найвищий.  

4. Якраз із таких міркувань екзистенційний підхід через комплексну 

сукупність процесів дає змогу також на психофізичному, а відтак – і на 

аналітичному рівнях долати етико-естетичну та історичну дистанцію щодо 
віровизнавчих систем первісного періоду. Тобто, коли мовити про усвідомлене 

розуміння того, що структурно названі системи перебували у зародковім стані і не 

можуть бути сумірними зі сучасними (передусім з огляду на щораз відчутну 

неадекватність світоглядних позицій епохи первісної і – сучасної). Застосовувати 
названий підхід, зваживши на викладені розмисли, – означає водночас з’ясовувати 

також вияв ідеї істинності й повноти (між)релігійних комунікацій. Маєм на увазі 
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комплекс процесів, коли через психофізичні й духовні стани, через низку ступенів 

богоусвідомлення такий комплекс сприяє своєрідній “єрархізації” морального 
усвідомлення божественної сутності щодо Того, Хто Найвищий» [див.: 2, с.278].   

5. Стосовно залучення морального чинника, то можна простежити, як 

утверджується філософсько-релігійна ідея Бога в структурі людини і 

світобудови, коли мати на увазі всеохопну універсальність Закону з його 

феноменальною здатністю до багатоваріантних виражень істинного. Звідси 

випливає, що через екзистенційний підхід уможливлено виявляти ситуації, під 

час яких органічне духовнокультурне існування людини виражається лишень 

за умови зафункціонування елементів міждисциплінарного простору. 

6. Через екзистенційний підхід уможливлено осмислювати також такі 

процеси, коли зло прагне заволодіти субстанцією добра. З увагою до названого 

підходу супровідно є сенс аналізувати особливості існування людини, коли її 

духовний простір перебуває на зіткненні противенств обміркованих понять – 

органічних складових ідеї взаємодії добра-зла, світла-правди. З такої позиції 

використаний підхід стає сприйнятливим, щоб проаналізуати дію «темної 

духовності» у вигляді “центру злих випромінювань” [див.: 3, с.36] . Особливо 

коли виникає потреба з’ясувати, як і за яких обставин названий центр 

спроможний черпати силу для cвого існування від “центру світлих 

випромінювань” [див.: 3, с.36] духовного світу людини. 

7. Відтак актуалізується потреба вивчення всього комплексу 

паразитичного існування людини, а в ширшому вимірі – усвідомлення 

закономірності морального занепаду – як різновиду існування зла. 

Використаний підхід за супровідною дією принципу взаємозв’язку всього 

сущого сприяє осмисленню плазмової плинності між добром-злом, коли між 

ними неминуче відбуваються інтенсивні контроверси, без яких неможлива 

між ними і сама взаємодія. А відтак уреальнюютьсяч процеси: від постійності 

суперечливих контактів до – гармонії противенств за супровідною дією 

принципу цілісності, коли стверджується обумовлене існування такої гармонії 

від людської свідомості [див.: 1, с.117-118]. Адже центри темного та світлого 

випромінювань спроможні комплексно взаємодіяти із названою свідомістю.  

8. Отже, використаний підхід дає змогу з’ясовувати багатовимірність 

екзистенційних виражень і всередині певної філософсько-релігійної ідеї, і у 

взаємообумовлених контактах між ними. Феноменологізація екзистенційного 

у контексті утвердження філософсько-релігійних ідей уперспективнює 

подальше осмислення теми – особливо, коли мати на увазі контекст 

духовнокультурного буття сучасної України. Також маловивченим 

залишається проблема соборного усталення світоглядно-свідомісних засад 

української нації через опосередковане уконтекстування обміркованих ідей 

у простір таких засад, – як в історіософському вимірі, так і з погляду реалій 

нашого сьогодення. Тобто коли про вічність творення добра і тимчасовість 

існування зла доводиться розмірковувати з позицій миру і війни. 
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В постмодерном обществе проблема идентичности является актуальной 

в силу плюральности, многополярности этого общества, его ценностного 

релятивизма, ценностной неустойчивости. Сама идентичность представляется 

множественной и размышление о ней распадается на различные подходы. В 

современном философском дискурсе эта старая философская проблема 

самопознания человека характеризуется выделением разных ее граней, 

аспектов, одним из которых является проблема кризиса идентичности. 

Идентичность в общем виде определяется как тождественность, 

одинаковость, полное совпадение чего-нибудь с чем-нибудь. Не всякое 

отождествление можно считать собственно идентичностью. Идентичность, в 

отличие от простого отождествления, выходит на целостную определенность 

личности, включающую ее бытийные первопринципы, глубинные основания, 

смысложизненные ориентиры. В понятии «идентичность» содержится 

указание не только на непохожесть, дистанцирование, обособление, но и на 

самовыражение, самоутверждение, самостояния личности. И рассматривая 

проблему идентичности, необходимо учитывать эти значения, т. к. речь идет 
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о разных гранях индивидуального и социокультурного бытия человека и о 

разных системах ценностей. Идентичность же в контексте социокультурного 

бытия человека мыслится как его приобщение к той или иной общности. 

Удовлетворение потребности в общении, в «общности» очень важно для 

полноценной человеческой жизни, т. к. отсутствие или нехватка ресурса 

«принадлежности» может оказаться болезненным для личности.  

Характеристика идентичности как отождествления, приобщения 

является в лучшем случае неполной. В проблемное поле идентичности 

включается еще одно понятие – идентификация. Между этими понятиями 

нет полного совпадения. В общем виде идентификация определяется как 

уподобление чего-то чему-то. В этом понятии содержится указание на 

процесс. Идентичность нередко отождествляют с идентификацией как 

задачей узнавания, различения, выделения, противопоставления.  

Рассматривая взаимосвязь этих понятий, следует отметить, что с одной 

стороны, идентичность удовлетворяет одну из важных потребностей 

человека – потребность в принадлежности, причастности и привязанности. 

С другой стороны, в идентичности происходит самоутверждение, она есть 

всегда «самовыражение, манифестация собственной значимости». Можно 

сказать, что идентичность – это осознание человеком себя как целостного 

существа, и идентификация через причастность (к группе, етносу, нации и 

т. д. ) может быть лишь первой ступенью такого осознания. Идентичность 

фиксирует единство внутриличностных и социально-культурных процессов. 

При этом между персональной идентичностью и социальной идентичностью 

может возникнуть конфликт. 

Далее. Постмодерные черты уже достаточно давно определяют облик 

социальной жизни. Следует рассмотреть сущностные черты постмодерного 

общества, влияющим на идентичность. Прежде всего, такое общество 

мыслиться как «текучая современность» (З. Бауман), в которой 

действительность не является однозначной. Открытость к новому в 

постмодерном обществе становится нормой, а обозначение чего-либо как 

первостепенного, универсального оказывается неприемлемым. Такое 

общество характеризуется господством децентрации. 

Скорость развития технологий, релятивность норм, неустойчивость 

ценностей, глобализация и стирание границ – это условия постмодерного 

общества, которые способствуют проявлению кризиса идентичности. 

Неверно утверждать, что такое общество полностью релятивно, скорее речь 

идет о множестве социальных практик, каждая из которых не является ни 

единственно верной, ни требующей продолжительности ее применения. В 

этой ситуации картина мира становится разорванной, нечеткой, порождая 

неустойчивость сознания и самосознания.  

Особенностью современного мира является то, что постмодерные 

(постиндустриальные) черты общества наслаиваются на модерные 



57 

 

 

(индустриальные) и традиционные, архаичные и это влияет на проявление и 

осмысление проблемы идентичности в ее личностной и социокультуной 

формах. И актуальность проблематики, связанной с кризисом идентичности, 

возникает потому, что именно сегодня происходит напластование разных 

типов социальности, социальных практик индустриального общества, его 

мировоззренческих основ в виде идей прогресса, рациональности и 

ценностей постиндустриального общества. 
Невозможность осмыслить соотношение этих достаточно разных позиций 

приводит к тому, что человек продолжает усваивать определенные образцы, 

ценности, подходы, одновременно наблюдая, что они уже утрачивают свою 

силу. Современный человек оказывается в ситуации «гибридного общества», в 
котором могут сочетаться традиция, модерн (индустиральное общество) и 

постмодерн (постиндустриальное общество). И они могут сочетаться не просто 
в одном обществе, но и в одном человеке. Трудность существования человека в 

ситуации множественности и «текучести» (когда все смешалось и не на что 

опереться) порождает кризис идентичности. Можно сказать, что это ощущается 
как отдельными людьми, так и государствами. 

Вместе с тем следует отметить, что понятие кризиса несет в себе не 

только негативное содержание. Кризис не однозначен, под ним или за ним 

могут скрываться совершенно разные процессы. «Кризис может быть и 

очистительной грозой, избавляющей ситуацию от всякого рода иллюзий и 

неэффективностей. Кризис не обязательно знак дезинтеграции, развала или 

застоя. Необходимо уточнять, что за движение – от чего и к чему – 

вызревает в недрах кризиса. В наш необычайно динамичный век, будучи 

переходом (или назревшим требованием такового) к чему-то другому или во 

что-то иное, кризис может рассматриваться и в качестве вполне приемлемой 

формы существования, «нормы бытия» [3, с.5]. Кризисные явления – это 

своеобразные «призмы», сквозь которые можно увидеть не только 

открывающиеся возможности, но и пути, по которым следует идти. 
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ПРОБЛЕМА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОЇ 

МЕНТАЛЬНОСТІ 

Ментальність, зокрема і правова, є надзвичайно неоднозначним та 

малодослідженим феноменом соціальної філософії. В українських наукових 

колах її досліджували О. Овчинніков, Р. Байніязов, Ю. Оборотов, Л. Бойко, 

А. Бондаренко, О. Данильян, Ю. Калиновський та інші. Попри це, досі 

залишається дискусійним питання методології дослідження цієї 

філософської категорії.   

Так, Р. Додонов слушно зауважує, що в сучасному гуманітарному 

знанні складається стійка міждисциплінарна залежність в дослідженні 

етнічної ментальності, яка практично зтирає межу між психологією, 

соціологією, етнологією, семіотикою, культурологією, історичною наукою. 

Системно поглянути на процеси, що протікають, дозволяє також 

синергетичний метод, який узагальнює результати названих природничих та 

гуманітарних галузей знання і логічно «очищує» їх [1, с.57]. 

Ментальність, на думку дослідника, явище настільки тонке, що проста 

фіксація фактів свідомості з наступним їх суворо раціональним 

тлумаченням не завжди може дати вичерпну відповідь на всі питання. 

Реконструкція духовного світу людей і етносів – це певною мірою 

мистецтво, що потребує врахування не лише логічних, раціональних, таких, 

що піддаються вимірам та квантифікації ментальних та поведінкових 

мотивів, але й ірраціональних, неусвідомлених потягів, котрі не можуть 

бути вичерпно виражені в моделях чи в цифровому вигляді, а потребують 

уяви, інтуїції, психологічного проникнення і навіть фантазії [1, с.57]. 

Автор наголошує, що філософія, рефлексуючи з приводу вибудованих 

істориками, етнологами, соціологами, культурологами, психологами 

евристичних моделей і концепцій, переосмислює призначення 

використовуваних категорій, уточнює суть і природу означених ними 

феноменів, співвідносить їх з дійсністю. По суті справи філософський аналіз 

покликаний відношення тієї чи іншої суспільної теорії до практики, 

визначити її життєвість та адекватність» [1, с.59]. 

Він підкреслює, що витікаючи з філософської традиції німецької 

класики діалектика в її матеріалістичній інтерпретації розглядала духовний 

світ людини як продукт духовної діяльності соціуму. Сама категорія 

діяльності є однією з основних матеріалістичних категорій. За К. Марксом, 
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вся історія людства є ні чим іншим, як діяльністю людини, що переслідує 

свою мету Діяльність як така виступає атрибутом людського існування, а 

тому будь-який суспільний феномен слід розглядати як прояв людської 

діяльності. Діяльність при цьому розуміється як сутнісна особливість буття 

людини в світі, здатність її вносити в дійсність зміни. 

Р. Додонов відмічає, що саме поняття «діяльність» ширше за поняття 

«виробництво», і втой же час містить в собі загальне субстанціональне 

відношення, єдине для обох категорій. Діяльність грунтується на активності, 

але остання складає лише енергетичний компонент діяльності. Активність 

притаманна не лише людині, але і тваринам. Історичною ж ознакою 

людської діяльності є цілетворення, тобто створення ідеального образу 

бажаного [1, с.60].  

Філософ вважає, що одного боку, комплекс конкретних наук про 

людину і суспільство виробив ефективний інструментарій аналізу 

ментальних процесів і експериментальної перевірки отриманих результатів 

(стилістичний, психологічний, біхевіористський, етнологічний, соціологічний, 

структуралістський методи). З другого боку, специфіка менталітету не може 

бути всебічно описана і вивчена тільки методами окремих наук. Прояв 

ментальності не завжди піддається суворому раціональному аналізу і 

причинно-наслідкової детермінації. Навіть етнологія являє собою 

природничу науку лише в тому сенсі, що етноси є об'єктивно існуючими 

феноменами, функціонування котрих здійснюється за певними 

закономірностями. Чітко сформульовані логічні теорії приваблюють своєю 

стрункістю, але на практиці вони часто виявляються надто спрощеними та 

механістичними. Ліквідувати цей недолік покликані власне філософські 

підходи, такі як аксіологічний, герменевтичний, феноменологічний і т.д. 

Однак, відрив однієї з названих протилежностей від іншої зумовлює або 

перехід на емпірико-метафізичний рівень, або побудову мисленнєвих теорій, 

що не відповідають об'єктивності. Постійно існує небезпека абсолютизації 

одного з названих вище підходів чи еклектики, тобто штучного поєднання 

факторів, що не мають єдиної основи. Власне філософський аналіз ставить 

за мету оцінку плідності і співвідношення того чи іншого методологічного 

підходу до практики, визначити його життєвість та адекватність. 

Об'єднуючим началом, своєрідним «спільним знаменником» для 

перерахованих методологічних підходів покликана стати діалектика, що 

розуміється як здатність мислити через протилежності. Головним 

принципом данного дослідження, на його думку, є принцип діяльнісного 

начала, у відповідності з котрим всі явища людського буття варто 

розглядати як продукт його діяльності» [1, с.63-64].  

В ході дослідження правової ментальності може бути застосована низка 

методів. Зокрема, метод дедукції дає змогу вивчати окремі особливості 

правової поведінки наших співгромадян, виходячи із загальних 
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поведінкових настанов українського етносу. Наприклад, уявлення українців 

про Правду-Справедливість визначає їх ставлення до офіційного закону, 

правосуддя, державної влади вцілому та окремих її органів. Індукція ж, 

навпаки, формує для дослідника загальну картину етнічної правовової 

ментальності на основі окремих її архетипів, образів, поведінкових 

автоматизмів. 

Метод аналізу дозволяє розкласти правову ментальність вітчизняного 

етносу на окремі складові та розглянути їх окремо один від одного та від 

даного феномену. Натомість метод синтезу, що тісно пов'язаний з 

індукиивним методом дозволяє вивчати правову ментальність як цілісне, 

системне явище. 

Метод конкретизація дозволяє здійснити мисленнєвий шлях від 

абстрактних уявлень та ідей у сфері праворозуміння до їх конкретного 

втілення у повсякденному бутті та діяльності людини, а також процесі 

державотворення. З метою вивчення сучасних ментально-правових процесів 

в колективній свідомості українців застосовується науковий метод 

моделювання. 

Порівняльно-історичний метод дає змогу вивчити поведінкові 

настанови етносу на різних етапах його історичного розвитку, 

прослідкувати їх еволюцію та співставити з сучасними уявленнями про 

державу і право, що побутують у вітчизняному соціумі. Метод наукової 

класифікації дозволив виділити окремі групи визначень поняття 

«ментальність», види чинників її стресогенезу, поділити ментально-правові 

архетипи на деструктивні та конструктивні та ін. Метод аргументації 

допоміг обгрунтувати твердження автора про обумовленість процесу 

вітчизняного державотворення та ряд інших, висловлених в роботі тез. 

Також з різною метою застосовуються герменевтичний, 

феноменологічний, евристичний, прогностичний та інші методи пізнання 

суспільних явищ. 

Таким чином, етнічна правова ментальність повинна досліджуватися 

шляхом поєднання досягнень цілої плеяди наукових дисциплін (соціальної 

філософії, антропології, етнопсихології, історії, правознавства, політології, 

соціології та ін.), а також з використанням щирокої номенклатури наукових 

методів. 
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МИТРОПОЛИТ А. ШЕПТИЦЬКИЙ І ЄПИСКОП Г. ХОМИШИН: 

МІЖ ЄВРАЗІЙСЬКИМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ВЕКТОРОМ 

РОЗВИТКУ 

Постанова Верховної Ради України про запровадження 

загальнодержавного вихідного дня 25 грудня на Католицьке Різдво додала 

свіжих сил учасникам полеміки про перехід церковного календаря з 

Юліанського на Григоріанський стиль.  

Проте небагато сучасників знають, що в Україні сто років тому, і також 

в умовах війни, була спроба перевести церковний календар на новий стиль.  

Такий крок в умовах російської окупації частини Галичини і Буковини 

в ході Першої світової війни здійснив один із ієрархів Української Греко-

Католицької церкви єпископ Григорій Хомишин. 

Дану подію варто розглянути в контексті внутрішньоцерковної дискусії 

між двома течіями – «візантійською» та «римською» серед духовенства 

Греко-Католицької церкви, в яку була втягнута західноукраїнська 

інтелігенція та віряни. 

Ці течії пов’язані з іменами їхніх провідників: митрополита Галицького  

Андрея Шептицького та вищезгаданого єпископа Станіславівського 

Григорія Хомишина (Станіслав – нинішній Івано-Франківськ). 

Ім’я А. Шептицького добре відоме не лише вірним греко-католикам, а й 

історикам, релігієзнавцям, культурологам й усім, хто цікавиться історією 

України. Його зусиллями Греко-Католицька церква, вірними якої були 

галицькі українці–русини, піддані австрійського імператора, була 

українізована і стала властиво другою після православної національною 

церквою віруючих українців.  

Митрополит Андрей – в миру Роман Марія Александер граф 

Шептицький – очолював Українську Греко-Католицьку церкву протягом 
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1900–1944 рр. Історія його родини подібна до долі багатьох сімей 

західноукраїнської інтелігенції того періоду. Двоє із п’яти братів – Андрей і 

Климентій – були ченцями і стали з часом ієрархами греко-католицької 

церкви. Третій брат – Станіслав – був поляком за своїми поглядами і 

становищем, генералом армії Другої Речі Посполитої. Між собою брати, не 

бажаючи переходити на польську чи українську, спілкувалися французькою 

мовою. Четвертий брат помер молодим, а п’ятого – Леона – більшовики-

«визволителі» розстріляли у 1939 році. 

Митрополит Андрей Шептицький бачив майбутню Україну греко-

католицькою. Саме у середовищі його найближчого оточення визріла ідея 

українського патріархату, яку до кінця своїх днів намагався втілити у життя 

його однодумець і наступник на митрополичому престолі кардинал Йосиф 

Сліпий.  

Важливе місце у діяльності А. Шептицького займала справа поєднання 

християнських церков у католицькому розумінні, тобто «повернення 

слов’янського Сходу до єдності з Апостольським престолом». Він захищав 

православних від переслідувань польської влади, підтримував контакти з 

російським філософом Володимиром Соловйовим, який стояв на позиціях 

екуменізму, обстоював ідею унії церков, сприяв розбудові Російської Греко-

Католицької церкви. 

Після Лютневої революції 1917 року в Росії Шептицький організував у 

Петрограді Синод Російської Греко-Католицької церкви і призначив 

о. Леоніда Федорова екзархом для католиків візантійського обряду в Росії. 

Таким чином, Шептицький відновив церковну ієрархію російських греко-

католиків, що існувала до 1839 року. Після смерті Л. Федорова у 

більшовицькій тюрмі митрополит Андрей призначив екзархом російських 

греко-католиків свого брата Климентія Шептицького. Останній помер у 

Владимирському централі в 1951 році. 

У тому ж екуменічному дусі зближення греко-католиків з 

православними митрополит здійснив кілька реформ з відновлення 

візантійського обряду в українській греко-католицькій церкві.  

До близького оточення митрополита належав доктор філософії Гавриїл 

Костельник (1886–1948рр.). Публіцист і письменник, вчений-богослов, 

дійсний член Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. Він походив із 

русинів–українців Сербії, студіював філософію у Швейцарії, викладав у 

Львівській греко-католицькій семінарії, а згодом Богословській Академії, 

редагував популярний церковно-суспільний журнал «Нива». Г. Костельник 

негативно оцінював Берестейську церковну унію з Римом, очолював греко-

візантійську течію в середовищі уніатського духовенства, виступав проти 

римо-католицьких впливів і закликав до повного відновлення православної 

обрядовості. Саме його органи НКДБ після смерті А. Шептицького 

призначили ініціатором приєднання греко-католиків до «прабатьківської 
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православної церкви». Доктор Г. Костельник був одруженим священиком, 

його син загинув у застінках НКДБ, про що Костельник не знав, не відома 

йому була й участь доньки, яка емігрувала до Югославії. Шантажуючи 

долею дітей, спецслужби схилили Г. Костельника до співробітництва. 

З нещодавно опублікованих документів радянських каральних органів 

[3] довідуємось, чому Г. Костельник видався найбільш придатною 

кандидатурою. З одного боку, галицька українська громадськість знала його 

як «візантійця», з іншого – сам Г. Костельник у приватних розмовах не 

приховував своєї позитивної оцінки національної політики більшовиків. 

Так, у Києві делегацію ієрархів греко-католицької церкви, у т. ч. 

Костельника, запросили на виставу українською мовою в столичному театрі. 

Повернувшись на Західну Україну, Костельник захоплено розповідав у 

Львові, як тепло російськомовні глядачі вітали акторів [3]. «У Львові навіть 

уявити важко, щоб польська публіка вітала українську виставу», – 

підкреслював він. 

Своєю участю у діяльності ініціативного комітету з об’єднання греко-

католицької церкви з російською православною та проведенням Львівського 

псевдособору 1946 року, який проголосив скасування Берестейської унії та 

приєднання УГКЦ до РПЦ, доктор Костельник скомпрометував не лише 

себе, але й «візантійську течію» серед греко-католиків. Теоретичне 

євразійство Г.Костельника на практиці виявилося «підросійством». 

Непримиренним ідейним супротивником Г.Костельника і опонентом 

А.Шептицького був Станіславівський єпископ Григорій Хомишин (1867– 

1945 рр.). Він належав до переконаних прозахідних  церковних діячів і 

активно діяв у справі латинізації обряду УГКЦ. Селянський син з 

галицького Поділля закінчив Віденську богословську академію, у Відні став 

доктором богословських наук і в 1904–1945 роках очолював Станіславівську 

єпархію Греко-католицької церкви. Свої переконання він набув не лише 

дякуючи віденській освіті, а й добрим знанням української історії.  

Царський уряд у XIX ст. двома заходами ліквідував греко-католицьку 

церкву на землях, які Російська імперія захопила внаслідок поділів Речі 

Посполитої. У 1839 році Священний Синод силоміць «возз’єднав» греко-

католиків Правобережної України з православними. У 1875 році при 

допомозі військової сили до РПЦ були приєднані греко-католики Холмщини 

і Підляшшя.  

Обидвом цим подіям передувала так звана «чистка обряду», тобто 

усунення з Літургії та церковної обрядовості греко-католиків римських 

впливів і повернення «до прабатьківської віри», яка на той час була вже не 

стільки візантійською, як московською. 

Єпископ Г. Хомишин, посилаючись на ці прецеденти, різко виступав 

проти будь-яких спроб усувати з практики греко-католиків римські 

запозичення.  
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У 1916 році, коли біля сотні греко-католицьких священиків разом з 

митрополитом А. Шептицьким були арештовані російською окупаційною 

владою і вивезені в Росію, а населення новоствореної Галицько-

Буковинської губернії посилено русифіковувалось, Хомишин своїм 

розпорядженням увів Григоріанський календар у Станіславівській єпархії. 

Більшість галицької інтелігенції та вірних сприйняли цей крок як шлях до 

ополячення. Під тиском громадськості, а також в процесі зняття російської 

загрози й загострення польсько-українських відносин єпископ через два 

роки відкликав своє рішення. Однак особисто, за свідченнями близьких до 

нього осіб, продовжував дотримуватися нового стилю до кінця своїх днів.  

З 1921 року єпископ Г. Хомишин ввів у своїй дієцезії за римо-

католицьким зразком обов’язковий целібат священиків. Цей крок єпископа 

також не знайшов підтримки ні серед греко-католицького духовенства, ні 

серед вірних. 

У квітні 1945року Григорій Хомишин був арештований органами НКДБ 

і в грудні того ж року єпископ після катувань помер у Лук’янівській тюрмі 

Києва. 

Повертаючись до теми вихідного дня 25 грудня, проведені опитування 

засвідчують, що поділ між прихильниками і противниками святкування 

Різдва разом з усією Європою, або по-старому разом із Росією проходить не 

стільки на міжконфесійному, скільки на генераційному рівні. Більшість 

практикуючих вірян старшого покоління висловлюються за збереження 

існуючого стану речей. Більшість молоді схиляється до святкування за 

новим стилем. 

Щодо умовного «євразійства» митрополита А. Шептицького і 

європейського латинського вибору єпископа Г. Хомишина, то, слід 

сподіватись, виявлення нових документів в архівах колишніх радянських 

спецслужб з одного боку і документів Ватиканського архіву з другого, 

допоможе пролити додаткове світло на дискусію, що триває донині.  
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ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР МЕТАФОРИ МОСТА 

У КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ 

Ми живемо в постіндустріальному глобалізованому світі – в епоху 

масштабного містобудування, поширення міських агломерацій та мегаполісів, 

які потребують розвиненої і доступної транспортної системи. Одним з 

найважливіших засобів для з’єднання територіально близьких населених 

пунктів, а також міської інфраструктури є міст. Міст – це вид архітектури, 

транспортна споруда, яка призначена для переходу або переїзду через річку, 

канал, залізницю; міст з’єднує два пункти земної поверхні і надає можливість 

встановлення між ними необхідної комунікації. З давніх часів мости зазнали 

величезної трансформації: від дерев’яної колоди, перекинутої через струмок, 

до багатокілометрових, фантастично складних, красивих, широко відомих 

мостів-гігантів сучасної цивілізації: Золоті Ворота в Сан-Франциско, Дан’ян-

Куньшаньський віадук, скляний «Міст хоробрих людей» в Китаї, віадук 

Мілло (Мійо) у Франції, Міст Тисячоліття в Англії, Міст Хелікс в Сінгапурі, 

міст Акасі в Японії, міст Октавіо де Олівейра в Бразилії, міст Курілпа в 

Австралії, Магдебурзький водний міст та багато інших.  

Як і будь-яка архітектурна споруда, мости, згідно римського архітектора 

Вітрувія, мають вирізнятися простотою, міцністю і красою. Збудований за 

вдалим інженерно-конструкторським проектом, міст завжди справляє гарне 

естетичне враження, – адже він одночасно виступає не лише як утилітарна 

транспортна споруда, а й певний архітектурно-художній образ. З часом 

естетично привабливі образи мостів набули символічного значення, 

надихаючи письменників, поетів, художників, філософів, мистецтвознавців на 

нові творчі відкриття та досягнення. 

Тема будівництва мостів та їх символічного значення в культурі людства 

завжди є актуальною, хоча наукових праць, присвячених культурологічному 

дослідженню цього питання, не так багато. Відповідно, метою нашої статті є 
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визначення практичного та символічно-метафоричного значення поняття 

«міст» в сучасній культурі, його онтологічного виміру в культурно-

історичному просторі. Питання дослідження смислового змісту поняття 

«міст» і просторової організації моста, на які ми спираємося у пропонованій 

статті, відображені в теоріях і концепціях відомих вчених М. Хайдеггера, 

К. Лінча, елементах концепції «духу місця» (Genius Loci) К. Норберг-Шульца, 

а також філософії сучасної архітектури Ч. Дженкса. Ці теорії базуються на 

загально-філософських принципах екзистенційної феноменології, 

деконструктивізму і постструктуралізму.  

Мости, згідно К. Норберг-Шульца, є екзистенційно-феноменологічним 

поняттям, певним «проживанням в світі», особливим «місцем» – зі своїм 

власним характером, умовою виникнення і перебування. На думку 

М. Хайдеггера, міст має першорядне значення для збирання «місця» як цілого, 

й тому міст у нього виступає метафорою-архетипом «місця». У своїх роботах 

Хайдеггер пояснює феномен «моста» як такий, що з’єднує два береги, сторони 

якого протиставляються одна одній з його допомогою; разом з берегами міст 

притягує до річки простори ландшафту (потік, берег, землю) для сусідства 

одне з одним. Ландшафт як такий набуває цінність і «відкриває» себе за 

допомогою будівництва моста, тобто міст збирає Буття в певний «стан», який 

Хайдеггер і назвав «місцем». Це місце, однак, не існувало у якості певної 

реальності до появи моста, але воно знаходить свою присутність разом з 

мостом та у вигляді моста. Екзистенційна мета будівництва моста полягає в 

тому, вважає вчений, щоб спонукати ландшафт стати місцем і розкрити низку 

значень, потенційно представлених в даному середовищі. Таким чином, міст 

космізує, збирає разом розрізнені хаотичні простори і стихії Землі.  

З часом поняття «міст» перетворилося на символ, а також почало 

використовуватися в якості метафори-іномовлення. Метафора (грец. μεταφορά – 

«перенесення») пов’язує два різних явища, виявляючи їх подібність та 

ідентичність. Метафора моста, як правило, означає перехід з одного стану в 

інший, зміну або бажання змін; це новий погляд на минуле або новий ракурс, 

оцінка того, що зроблено. 

Міст має взаємодіяти з оточуючим ландшафтом, як природним, так i 

міським. Мости, як правило, перекинуті через річку з метою подолання 

природних водних перешкод, однак сьогодні вони з’єднують також береги 

через морські протоки. Іноді дякуючи простоті форм і колірному рішенню 

мости здаються створеними не людиною, а самою природою.  

Річка – це символ плину життя, руху, розвитку. Міст є символом 

подолання перешкоди на життєвому шляху: з одного боку, спочатку перед 

людиною постає ситуація «пізнаного берега» (частини життя), освоєного 

простору буття, а з іншого – необхідність усвідомити, зрозуміти таємницю 

протилежного «непізнаного берега» як чогось зовсім невідомого, дивовижного, 

загадкового, з метою розширення життєвого досвіду і власних можливостей. 
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Створення моста – це випробування накопичених науково-технічних 

знань, які є актуалізацією стрибкоподібної якісної трансформації культурно-

цивілізаційних надбань людства. В свою чергу, сприймання моста – це 

відображення у свідомості діалектики буття: дихотомія «берег лівий – берег 

правий» постає як протидія, протистояння; перетинаючись, ці протилежності 

утворюють баланс нульового стану, – адже людина, наближаючись до 

середини моста, вже не перебуває в минулому, але ще й не увійшла в 

майбутнє; після переходу вона потрапляє в абсолютно інший світ, інше 

середовище з іншими правилами існування і поведінки. Тому міст є не тільки 

подоланням певного відрізка шляху, він також фіксує екзистенційний момент 

«тут і тепер», об’єктивуючи у просторово-часовому континуумі буття стан 

невизначеності «переходу» – непередбаченої зміни позиції існування. 

Людина, яка прямує мостом, певний час знаходиться у своєрідному 

невагомому, немов би «підвішеному» стані – не тільки стосовно фізичного 

відчуття (міст дійсно висить в просторі), але також і психічного сприйняття: 

ноги ступають легше, обережніше, серце завмирає, настил під ногами здається 

непевним, нестійким.  

Існує безліч різних конструктивних систем зведення мостів: балкові, 

аркові, понтонні, висячі, розвідні, вантові мости. Матеріалами для мостів 

служать дерево, природний камінь, мотузки, бетон, залізобетон, сталь. 

Особливо вражають уяву підвісні мости, зведені над прірвою. Міст над 

безоднею – особлива споруда, просторово-буттєвий елемент, в якому 

сходяться «небесне» і «земне». По суті, метафорично всі ці мости можна 

позначити як своєрідні двері в метафізичний вимір, бо насправді вони є 

викликом вічності, крайньою межею земного буття, інтенцією 

екзистенційного ризику, усвідомлення потужних можливостей інженерно-

технічного генія людини. Сучасні металеві або скляні мости через прірву 

вражають навіть найрозвиненішу уяву, спонукають людину «торкнутися» 

безмежного й одночасно здивуватися духовним силам, якими володіє 

звичайна людина, усвідомити, яким цілісним, грандіозним і неперевершено-

прекрасним є світ, а також хоч на мить уявити свободу «польоту» без крил й 

відчути смак перемоги над власним природним обмеженням.  

Здавна міст символізував горизонтальний перетин простору у якості 

продовження земної поверхні – на противагу небесній вертикалі; проте, в 

середні віки міст вважався символом порушення цілісності природи, особливо 

стосовно священних річкових вод, які перетинає міст (річка уособлювала 

єднання сердець в особливому сакральному просторі, зв’язуючи людей, 

обставини і час). Владу виправити це порушення мав лише верховний жрець 

Стародавнього Риму – Рontifex Maximus, що в перекладі означає «головний 

будівельник мостів». Титул верховного Понтифіка з тих давніх часів носить 

глава Католицької церкви – Папа Римський, який завжди вважався справжнім 

носієм «технічного знання», майстром «укладання каменю» (sui generis), а 
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також носієм міфоритуальних знань, які надавали можливість йому самому 

перетворюватись на «міст» між земним й потойбічним світами: він міг 

ритуально трансформувати негативну (людську) дію в позитивну. 

До образу моста активно зверталися міфи. Вважалося, що мости  створені 

богами з метою єднання Землі і Неба. Наприклад, міст використовується в 

якості символу сполучення людини з Богом, божественним, переходу в світ 

горній, райський, руху до кращого життя, й у цьому випадку виступає як 

метафора-зв’язок між різними елементами сакрального простору. В міфології 

зороастризму міст Чінват Парвата (Міст Розділення) розділяє царство мертвих 

та живих; пізніше цей міст виступає уособленням «божого суду», де для 

грішника він стає надзвичайно вузьким, а для праведної людини – широким і 

зручним. Вірування українців стверджують, що по Калиновому-сонячному 

містку приходить весна, а по небесному – рухається сонце; також цим мостом 

йдуть від людини її молоді літа і щаслива доля. Образ Калинового мосту 

означав також межу між земним та потойбічним світами: перейти Калиновий 

міст через вогняну річку можуть лише праведники, грішники ж потрапляють в 

пекло-вогонь. У християнській традиції Боголюдина Христос визначає себе як 

Міст між людиною та Богом-Отцем; так само Богородиця уособлює Міст між 

Небом і Землею; в свою чергу, апостол Павло бачить міст «вузький, як 

волосина», який з’єднує світ дольній, людський зі світом горнім – Раєм: не 

втримавшись на містку, грішна людина потрапляє в Пекло. Отже, міст ніби 

випробовує душу людини: злі грішники потрапляють в темряву або пекло, а 

душі добрих людей попадають на небеса. В усіх наведених прикладах 

метафора мосту вказує на ключову точку єднання земного й потойбічного, а 

перехід мостом осмислюється як подолання межі між цими світами. Також у 

міфології міст трактується як перехід межі між добром і злом, життям і 

смертю.  

Міст нерідко постає як символ кохання. Пращури слов’ян вважали, що 

зустрічатися з будь-ким на Калиновому мосту – означало любити; Калиновий 

міст у весільному обряді уособлював для молодят перехід в новий невідомий 

період життя (заміжжя нареченої символічно осмислювалося як смерть в 

якості дівчини і наступне її народження в новому стані – жінки, дружини). 

Сьогодні по всьому світу великої популярності набули так звані «мости 

кохання», де закохані різного віку, а також одружені пари вішають замки та 

кидають ключі у воду. Мости кохання приглянулися як особливо привабливі 

місця для побачень, зізнань у коханні та пропозиції «руки і серця». Так, 

Парковий міст (або Чортів міст чи Міст божевільних) пов’язує дві паркові 

зони в центрі Києва; його перила перетинає численна кількість любовних 

написів, а конструкція завішана замками. Однак, цей міст також відомий 

трагічними фактами зведення рахунків з життям, спричиненими 

розчаруванням та безнадією молодих людей у взаємному коханні. Міст тут 

одночасно постає як символ зустрічей та розлучень. 
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Поняття «міст» також застосовується як символ дружби (між людьми, 

народами): словосполучення «міст дружби» вживають у міжособистісних, 

міждержавних, міжнаціональних, політичних, загальнолюдських стосунках 

(«береги» народів різні, але всі люди єдині у всесвітньому неподільному 

просторі Землі).  

Метафора моста виступає як уособлення єднання різних об’єктів, 

руйнування моста означає розрив між ними. Образ мосту містить просторову 

метафору для позначення міжособистісних відносин: в цьому випадку людина 

має дізнаватися про щось, знайомитися з будь-ким, «перекинути міст» між 

двома ворогуючими таборами. Широковідомий вираз «навести мости» 

позначає встановлення та зміцнення міжособистісної комунікації. В цілому, 

усі мости світу виконують, в першу чергу, комунікативну функцію, 

поєднуючи шляхи-дороги Землі динамікою, ритмом, рухом, сприяючи 

ефективному розвитку та функціонуванню соціального, економічного, 

політичного життя країн світу. 

Протилежне, негативне значення має вираз «спалити за собою мости», 

тобто наміру прийняття безкомпромісного, твердого, незмінного рішення, яке 

вказує на те, що колишні зв’язки розірвані, шлях назад неможливий; також 

тут мова йде про уособлення незворотнього процесу у відносинах людей 

(друзів або подружжя), які ініціювали певні дії, що фактично поклали кінець 

взаєминам. Нерідко вираз «спалювання мостів» означає військовий конфлікт 

між дружніми державами, прагнення забути своє минуле, почати нове життя. 

Насправді руйнування мостів як реальних об’єктів в результаті війни, 

революції або стихійного лиха, завжди детермінує катастрофічні або вкрай 

несприятливі наслідки для людей. 

Мости бувають населені людьми: у минулі часи на деяких з них зводили 

будинки, магазини, там велася жвава торгівля, тобто мости мають можливість 

ущільнювати та економити простір міста. Криті мости були звичайними для 

середньовічної Європи й збереглися в деяких європейських країнах: Німеччині, 

Люксембурзі, Швейцарії. У сучасному світі знову відроджуються ідеї стосовно 

використання мостів в майбутньому під житлову або адміністративну 

забудову з причини численної населеності і браку землі в мегаполісах. 

В світі також існують водні мости – такі, як Магдебурзький водний міст в 

Німеччині, який представляє собою спеціальний міст-канал, прокладений 

через річку. Водний шлях перетинає природне річкове русло, поєднуючи між 

собою басейни річок Одра і Рейна: на нашу думку, в даному випадку людина 

заощаджує час і ресурси, створюючи свій власний «малюнок», свою власну 

картину земного ландшафту, намагаючись органічно вписати прагматичну 

модель людського буття у споконвічний «сюжет» природно-земного існування. 

Мости-місточки були улюбленим мотивом садово-паркової культури 

Стародавнього Китаю. Вони постають як приклад художньо-естетичної 

модуляції взаємин людини і природи; вигнуті дерев’яні, бамбукові і кам’яні 
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містки, прокладені над водоймами, задають траєкторію руху людини, 

символізуючи несподіваний поворот думки, екзистенцію найбільш тонких 

почуттів людини і носять інтимно-ліричний, споглядальний характер. 

Мости пов’язані з особливими подіями історії. Як вже зазначалося, є 

пам’ятні мости – на честь визволення міст, країн, революційних подій; мости-

візитівки відомих міст; мости закоханих; мости випробування мужності в 

екстремальних умовах (мости над прірвою) тощо. 

Мости подібні живим істотам. Вони є унікальними не лише за своїм 

зовнішнім виглядом, але й сутнісним змістом – стосовно розуміння їх місця, 

історії, а також їх самобутнього характеру. Недарма кожен міст має своє ім’я 

та особливе географічне положення.  

Сприйняття моста – це завжди творчо-особистісне осяяння в свідомості 

людини. Підходячи до мосту, людина інтуїтивно очікує дива: візуальний 

образ панорами мосту, яка раптово відкрилася, народжує схвильоване 

відчуття зіткнення з чимось невідомим та неочікуваним. Пройти або проїхати 

будь-яким мостом означає – ніколи його не забути.  

Мости завжди доброзичливі: вони підставляють людині свої потужні 

«спини», вони з силою впираються в береги, зв’язують, стягують простір в 

єдину протяжно-силову лінію, надихаючи людину зробити реальний прорив у 

своїй долі.  

Таким чином, результати нашого дослідження дають підстави вважати, 

що міст відіграє надзвичайно велике значення у житті людей. Ми з’ясували, 

що поняття «міст» має онтологічне значення, вміщуючи в собі всю живу 

історію руху і розвитку людської цивілізації. Слово «міст» є виразним мовно-

семантичним засобом, яке виступає як символ і метафора та широко 

вживається в контексті різноманітних смислоутворень. Мости є найбільш 

важливими, ключовими культурно-історичними домінантами формування 

соціально-економічного та соціально-політичного розвитку людства, а також 

його найбільш прогресивних комунікативних стратегій. Мости як предметне 

явище постають вершиною архітектурно-інженерної думки людської 

цивілізації, виявляють унікальні елементи художнього образу міста та інших 

територій,  уособлюючи виразний центр і естетичне забарвлення культурно-

просторового середовища країн світу. 
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КОНЦЕПЦІЯ «ЕСТЕТИЧНОГО ІСТОРИЗМУ» 

ХЕЙДЕНА УАЙТА ЯК ТРОПОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ 

РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ 

На сучасному етапі розвитку методології гуманітарного пізнання 

проблема епістемічного статусу історичної науки залишається дискусійною: з 

одного боку, загальновизнаним є положення, що історія є наукою, яка 

вирізняється рядом специфічних рис, пов'язаних з особливостями предмету і 

методу дослідження (текстуальна природа, діалогічність, інтерпретативність); 

з іншого боку – зазначені особливості продовжують викликати запитання, які 

стимулюють подальший розвиток окресленої тематики. Як зазначає Микола 

Сур’як перед історією літератури нині постали важливі виклики: 

проаналізувати нові методологічні стратегії та новації й виробити адекватну і 

сучасну модель опису літературних, позалітературних текстів і явищ, 

осмислити питання ідентичності, розвитку людських спільнот не тільки у 

контексті власне літературного твору, але й з огляду на те, що вони 

розгортаються у цілісному історичному, соціокультурному дискурсі існування 

людства [4]. 

А. Кошелєв вважає, що проблема теорії історичних наративів на 

сьогоднішній день актуалізується двома причинами: 

1. Це питання суб'єктивності історичних текстів. Не зважаючи на те, що 

сучасна історична наука має чіткі критерії дослідження джерел, визначений 

алгоритм роботи, покликаний допомогти встановити істинність інформації, 

яку вони в собі несуть, ми можемо констатувати, що звинувачення у 

суб'єктивності історичних текстів є розповсюдженими не лише серед широкої 

аудиторії, але й у вітчизняному академічному середовищі. Проблема 

суб'єктивності виникає не на фазі дослідження джерел та встановлення певної 

інформації про минуле (хоча неможна повністю виключати суб'єктивізм під 

час роботи із джерелами), а під час інтеграції істориком результатів своїх 

досліджень та намагання ним побудувати цілісну картину минулого, пояснити 

або зрозуміти його. Використання аналогічних джерел для висвітлення однієї 

проблематики призводить до побудови різних репрезентацій історії. 

Дослідження теорії історичних наративів покликане розкрити причини 

зазначеної вище проблеми суб'єктивності.  

2. Проблема теорії історичних наративів актуалізується через відсутність 

у сучасних дослідженнях єдиного бачення щодо зв'язку наративу з минулим. 
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Ми можемо спостерігати, що сучасні методологічні дискурси теорії 

історичного наративу є поліваріантними, що дає змогу стверджувати про 

існування спектру ідей в її рамках. Тому виникає необхідність дослідити 

засади, на яких ґрунтуються різні бачення теорії історичного наративу, та 

з'ясувати подальші перспективи їх розвитку [1]. 

Найбільш показовими теоріями історичного наративу в межах наративної 

філософії історії є концепції Х. Уайта та Ф. Анкерсміта. На думку Х. Уайта, 

історичний твір − це словесна структура у формі оповідного прозаїчного 

дискурсу (наративу). «Історії (як і філософії історії) поєднують певний об'єм 

«даних», теоретичних понять для «пояснення» цих даних і оповідну структуру 

для їх представлення в якості знаків сукупності подій, які припустимо 

відбулися у минулі часи» [3, с.17].  

Х. Уайт вказує, що на початок ХІХ ст. наукові студії фіксують 

ототожнення істини і факту, а також учені розглядали літературу як таку, «що 

протиставляється істині, і отже, швидше, заважає розумінню реальності, аніж 

сприяє її пізнанню» [6, с.25].  

Для нас ключовою для розуміння формування постмодерної 

наративістської теорії є теза про взаємозв'язок між окремими 

висловлюваннями як результатом введення в текст мінімуму інтерпретації, 

яка є необхідною умовою пояснення логічної послідовності висловлювань 

історичного тексту розробленої Х. Уайтом. Архітектоніка тексту історика, 

створена ним на основі його власних композиційних міркувань, 

трансформувала матеріали, які він зібрав в архівах [5, с.35].  

Даний постулат наблизив історію до літературної теорії, адже необхідно 

було дослідити характеристики різних способів репрезентації. У своєму 

інтерв'ю Х. Уайт зазначає, що не дивлячись на те, що наратив має речення, 

самі наративи не розширюються до множини речень. Компоненти наративу не 

зводяться лише до речень. Ці компоненти екстрапропозиціональні і 

асоціюються з синтаксисом. Але це не граматичний синтаксис. Це синтаксис 

використання мови, яка розміщена по той бік речень. Він пов'язує речення 

воєдино. Можна сполучити речення разом за допомогою логіки, а можна за 

допомогою тропології. Тропологія використовується тому, що нам необхідна 

теорія відхилень від логічних очікувань. Наратив не може бути підкорений 

строгим правилам логічної дедукції. Саме тому дослідник звернувся до теорії 

риторики, адже вважає, що риторика передбачає теорію імпровізованого 

дискурсу [5, с.35]. 

Історія та література у наукових студіях Х. Уайта набували нових ознак − 

дослідник тлумачить їх як широкий культурний публічний дискурс, у якому 

ні подія, ні факт не мають такого значення, як опис та спосіб опису цих подій 

чи фактів, адже саме риторика та стилістика опису надає історичним подіям, 

фактам сенсу та значення. Так у концепції вченого формулюється ідея 

репрезентації історичної події чи факту, адже за сучасного розвитку медіа, 
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«єдине минуле, на яке ми можемо розраховувати, − це віртуальне минуле» [7, 

с.156]. 

В ідеї репрезентації так чи інакше відлунює теорія репрезентацій, яка 

лягла в основу нового історизму, і підкреслює цілісність соціокультурного 

простору, у межах якого розвивається художній світ літератури та суспільні 

настрої, тенедеції, формуються поведінкові моделі суспілсьтва і 

закріплюються уявлення про минуле, форми представлення колективної та 

індивідуальної історичної пам’яті [4]. 

Отже, відповідно до теорії Х. Уайта, історичний наратив представляє 

собою певну комбінацію сюжетної лінії (за аналогією з літературою: роман, 

комедія, трагедія, сатира), типу пояснення (формалістичне, механістичне, 

органічне, контекстуальне) та ідеологічного обґрунтування (з позицій 

анархізму, радикалізму, консерватизму, лібералізму). Дослідник підкреслює 

наявність певної вибіркової спорідненості між різними типами побудови 

сюжету, доказу та ідеологічного підтексту в конкретній історичній праці, що 

ґрунтується на основі структурних гомологій [3, с.18]. 

Ми погоджуємось із думкою В.П. Культенко [2], що теорію філософії 

історії, пропоновану Хайденом Уайтом можна визначити як літературно-

філологічну субсистему епістемологічної підсистеми філософії історії. Цю 

субсистему розвивають прихильники Уайта – філософи історії, реалізуючи її у 

деконструктивістських рефлексивних операціях. Першорядною ж заслугою 

Х. Уайта є те, що він пропонує нову методологію історичних досліджень, 

коли в ході дискурсу створюється адекватна мова для аналізу історичних 

феноменів. 
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ЖАХ ПЕРЕД ІСТОРІЄЮ ЯК СВІТОВІДЧУТТЯ 

СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ (ЗА ПРАЦЯМИ М. ЕЛІАДЕ) 

М. Еліаде – етнограф, письменник, філософ, один із провідних 

дослідників у сфері міфології та релігії. Його світогляд зазнав впливу східної 

філософії в результаті довгого перебування та навчання на Сході. Ідеї 

М. Еліаде тісно пов’язані із осмисленням міфологічних та релігійних основ 

нашого існування. Саме цьому присвячені праці “Історія віри та релігійних 

ідей”, “Міф про вічне повернення”, “Аспекти міфа”, “Космос та історія: 

Вибрані роботи” та багато інших. 

У своїй праці “Космос та історія” М. Еліаде розрізняє людину сучасного 

та міфологічного світоглядів [1]. Людина міфологічного світогляду живе у 

гармонійному світі, відчуваючи себе частиною Космосу, який 

підпорядковується певним закономірностям. Її сприйняття розшаровується на 

два пласти реальності: історичний час, який вона проживає в межах власного 

життя, і міфологічний час, або “час воно”, коли відбулися найважливіші для 

становлення Всесвіту та неї події [1, с.93]. Це час, коли людина отримала усі 

необхідні та беззаперечні принципи власного існування. Повертаючись у цей 

час за допомогою виконання певних обрядів та ритуалів людина відновлює 

значущість цих подій для свого життя. Прикладом може служити культ бога 

Озіріса, що символізував значущість життя  та смерті, згасання та оновлення 

всіх природних процесів. Ритуали, що відтворювали створення світу, та 

кожного разу “повертали” людину в момент формування Всесвіту і 

символізували народження життя. “Згідно з іранською традицією релігійні 

свята були встановлені Ормаздом в пам’ять про акти Творення Світу, яке 

відбувалось один рік. В кінці кожного періоду, що відтворював відповідно 

етапи творення неба, води, землі, рослин, тварин і людини, Ормазд відпочивав 

протягом п’яти днів, започаткував, таким чином, головні маздеїстські 

святкування. Людина лише повторює акт творіння; її релігійний календар 

відмічає протягом одного року усі космогонічні фази, які мали місце від 

основи. Дійсно, сакральний рік безкінечно повторює творіння, людина стає 

сучасником космогонії та антропогонії, оскільки ритуал переносить її в 

міфічну епоху первинності” [1, с.46-47]. Вертаючись у “час воно”, людина 

ніби анульовувала ті історичні процеси, в які вона була залучена. Історія 

гнітила людину своїми безперевними змінами, плинністю та невідворотністю. 

Кожна подія в межах історичного буття набувала небаченої ваги, що подекуди 
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позбавляла людину будь-якого вибору і тиснула своєю неминучістю та 

незворотністю. Виконуючи ритуали, людина “відміняла” історію, починала 

кожного разу з чистого аркушу. Навіть в нашому мисленні ці елементи 

присутні досі. Згадаємо святкування Нового року, яке супроводжується 

надією на оновлення. І що би не сталося в минулому, воно втрачає свою вагу, 

оскільки новий рік принесе з собою оновлення, зцілення від тих проблем, що 

переслідували нас попереднього року і дасть надію на нове життя. Людина 

міфологічного світосприйняття постійно знаходилась у певному замкненому 

колі, оскільки що би не сталося, міфи та ритуали є тим поверненням до 

першооснов, рятівним місточком, що позбавляв людину від неминучого 

відчуття жаху перед історичною неминучістю. 

З розпадом міфологічного світогляду відбувається зміна становища 

людини. Єдиний і цілісний гармонійний Космос, що був прихистком людини 

перетворився на безмежність, в якій все стрімко еволюціонує, змінюється,  

трансформуючись у різноманітні форми. Людина постала в якості залученої у 

ці стрімкі природно-космічні процеси. Сьогодні вже ніколи не буде таким, як 

вчора, а що буде очікувати нас завтра, ми навіть уявити нездатні. Людина 

перетворилась на цю мислячу тростину, що відчуває свою ніцність у 

порівнянні із безкінечністю і велетнем у порівнянні з найменшими частинами 

природного існування [2, с.65, с.76]. Перед нею розверзлася безодня. Людина 

більше не вірить у казки, міфи перетворились для нею в оповідки про 

створення всесвіту і втратили онтологічне значення, людина відчула свободу. 

Але як її використовувати? Не проблема володіти свободою, проблема знати, 

як її застосувати. Використовуючи власні потенції та можливості людина 

залучилась у процес самостворення. Вона проникла у найглибші глибини та 

зазирнула у найдальші простори. Сучасний науково-технічний прогрес є 

свідченням її самореалізації та становлення. Проте чи принесло це людини 

відчуття спокою та душевної гармонії? Чим більше людина пізнавала, тим 

більше вона тонула у незнанні. Людина опинилась на роздоріжжі: в чому 

полягає смисл її життя? Історія, що постає результатом самовиявлення та 

свободи людини, починає тиснути на людину масивом помилок, здійснених 

нею, невизначеністю майбутнього та неусвідомленням сенсу людського 

існування, що губиться у множині варіантів. Постаючи істотою в корені 

історичною, людина жахається історії. В локальному варіанті це проявляється 

у підлітків, що оглядають себе, своє місце в цьому житті, і не розуміють для 

чого воно, жахаються невизначеності та невідомості майбутнього. Проте 

найбільше тиснить на людину незворотність подій. Якщо в міфологічному 

світосприйнятті, людина завжди могла “відмінити” історію, відновлюючи 

міфи, ритуали, обряди, втікаючи у “час воно”, то сучасній людині втікати 

нема куди. Її світ – це світ її власних дій, змінити які неможливо.  

Тому навіть в сучасному світі людина прагне віднайти певну 

стабільність. На думку М. Еліаде, такий внутрішній спокій людина здатна 
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віднайти лише за умови наявності віри [1, с.143-144]. Тому християнство, 

розглядаючи людину в контексті історичного буття, надає людині віру у Бога, 

що опікується людиною і дає їй надію на потойбічне щасливе життя та 

віднайдення спокою. Окрім того, саме християнство пройняте міфологічними, 

архетипічними сюжетами, що надають людині елементи стабільності у 

мінливому світі [1, с.129; 3, с.162-180]. Навіть наші обряди, що ми здійснюємо 

кожного року на Різдво або Пасху, – є свідченнями повернення в “час воно”. 

Без віри сучасна людина падає жертвою своєї власної свободи та 

неузасадненості.  

Звісно, з позиції прихильника міфологічного світобачення, сучасна 

людина постає нещасним створінням, позбавленим власного коріння та 

свободи дій. Вона не здатна змінити хід історії або повпливати на нього. Це 

або зовсім недосяжна мета, або привілея обраних. В той час як людині 

міфологічного світобачення досяжне анулювання історичного буття та 

постійне відродження. З боку сучасної людини, міфи обмежують нашу 

свободу, позбавляють нас творчого підходу до осмислення реальності [1, 

с.137-141]. Людина утримується на межі становлення не завдяки власним 

потенціям, а постійному зануренню у міфологічну реальність, що поглинає її 

без залишку. Кожна з позицій по-своєму виправдана. Проте оцінюючи 

сучасну реальність, ми не можемо не помітити певної розгубленості людини і 

остраху перед майбутнім. Обертаючи свої погляди у минуле, людина 

усвідомлює, що історія нас нічого не вчить. Свобода – це небезпечний дар, що 

може обернутись не лише розвитком людства, але й його духовним занепадом 

та деградацією, війнами та знищенням екосистеми. Невміння правильного 

застосування свободи може призвести до втрати будь-яких смислів та цілей. 

Саме це і є однією з ознак сучасної кризи. 

Наприкінці ХІХ-поч. ХХ ст. виникла німецька історична школа, серед 

представників якої можна відзначити В. Дільтея, Г. Зіммеля, Е. Трьольча, 

Г. Ріккерта. “Окрема людина в перебуваючому в ній самій індивідуальному 

існуванні є історичною істотою. Вона визначена своїм положенням у часі, 

своїм місцем у просторі, своєю позицією у взаємодії культурних систем і 

спільнот. Тому історик повинен розуміти усе життя індивіда – так, як вона 

проявляється у певний час і в певному місці. А це і є той взаємозв’язок, який 

простягається від індивідів, оскільки вони націлені на розвиток свого власного 

існування, до систем культури та спільнот і, врешті-решт, до людства, – 

взаємозв’язок, що складає природу суспільства та історії” [4, с.181]. 

Представники історицизму кожне явище або подію в історії вважали 

унікальними та неповторними. І саме на дослідження цих унікальностей і 

повинне бути спрямоване пізнання людини. Але якщо кожна подія постає 

унікально, це покладає на людину величезну, можливо, непосильну для неї 

відповідальність за неї. К. Поппер дещо по-іншому підійшов до визначення 

поняття “історицизм”. На його думку, історицизм охоплює усі філософські 
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системи, що спрямовані на пошуки певних законів розвитку історичного 

буття і передбачають можливість передбачення майбутніх подій. Такі теорії 

об’єднує бажання соціальних змін згідно з певного плану та задуму. 

Мислитель виступає проти таких теорій, вважаючи, що в нашому житті ми 

завжди маємо справу з конкретними, індивідуальними, унікальними явищами 

та подіями. “Пошуки закону еволюції не мають ніякого відношення до 

наукового методу – ні в біології, ні в соціології. Доводи мої дуже прості. 

Еволюція життя на Землі або людського суспільства – унікальні історичні 

процеси. Припустимо, що такий процес відбувається за різними причинними 

законами – наприклад, законами механіки, хімії, спадковості і мінливості, 

природного відбору тощо. Однак опис цього процесу буде не законом, а 

одиничним історичним твердженням” [5]. 

Оцінюючи вищезгадані позиції, не можна заперечити того факту, що 

кожна подія в історії є унікальною. Якими б подібними не здавались певні 

явища, кожне з них має свої характерні риси, прояви, причини та умови 

формування (це, однак, не спростовує існування певних спільних тенденцій та 

закономірностей розвитку суспільства та історії). Людина відчуває себе 

вільною, творчою істотою, здатною проявити себе у всій повноті, повпливати 

на хід Історії. Проте історицизм часто критикується за релятивізм, що 

відзначає становлення історичного буття. В історії всі поняття, ідеали, 

ціннісні орієнтири трансформуються в залежності від історично-культурного 

середовища, в якому вони функціонують. Такий релятивізм не здатен 

ствердити людину та забезпечити її чіткими принципами. Позиція 

історицизму не позбавляє людину почуття заціпеніння перед історичним 

буттям, а навпаки, посилює відчай, невпевненість у майбутньому та покладає 

на людські плечі непосильну відповідальність за нього. Крізь призму таких 

розмірковувань стає зрозумілим відродження міфологічних уявлень, яке ми 

спостерігаємо у ХХ–ХХІ ст. Далеко не завжди таке повернення у “час воно” 

сприймається позитивно. Це пояснюється тим, що міфи в сучасному світі 

виконують функцію не лише світоорієнтування, але й маніпуляції масами. Це 

можна простежити на наступних прикладах: реклама, діяльність ЗМІ, 

політичні баталії. Проте міфологічний ренесанс свідчить також про спроби 

людей віднайти внутрішню стабільність, зачепитись за Буття в процесі Його 

становлення. Сучасна міфологія виконує аксіологічну функцію, допомагаючи 

людині надати сенсу тим подіям, в які вона залучена, сприяє формуванню її 

цілісного світогляду. 

Завершуючи ці розмірковування, можна відзначити, що взаємозв’язок 

людини та історії є надзвичайно складним та драматичним. Намагаючись 

схопити сутність історичних подій, людина сама постає в якості першого 

прояву історичного буття. Певною мірою людина здатна впливати на рух 

історії, історія – це сфера вияву людської свободи та спонтанності. Але сама 

людина подекуди може стати заручницею Історії, потрапивши під її “колеса”. 
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Неузасадненість людського буття, свобода і спричиняє цей острах за себе, за 

близьких, за суспільство і за наше майбутнє. Нам складно достеменно 

спрогнозувати результати та наслідки власних дій. Єдине, що залишається 

людині, – рухатись вперед, перебуваючи в постійному пошуку себе та 

орієнтирів, що нададуть сенсу її існуванню і приборкають жах перед Історією. 
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АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 

КАРТИНИ СВІТУ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

Система ціннісних пріоритетів будь-якого суспільства, не дивлячись на 

культурно-історичний контекст, завжди має в собі підґрунтя 

загальнолюдських цінностей, а саме: цінності життя, його сенсу та гідності, 

цінності свободи, знань про світ і віри у його трансцендентні начала. Однак 

при цьому в суспільній свідомості виробляється логічно пов’язана 

багатоелементна система сприйняття речей та явищ, що передбачає певну 

парадигму реалізації загальнолюдських прагнень в конкретних умовах 

об’єктивної дійсності та суб’єктивних координат її відображення. Таким 

чином, аксіологічна система постає унікальною для кожної епохи та народу. 

Крім того, вона є живою і динамічною, такою що постійно відтворює 

загальнолюдський сенс цінностей на кожному етапі розвитку соціуму.  

В цьому контексті важливо проаналізувати ціннісно-смислові виміри 

давньоруської культури в рамках прийняття і засвоєння нею християнського 

світогляду. Варто відмітити, що специфіка ціннісно-смислових домінант 

культури Київської Русі формується в умовах соціальної і релігійної 

трансформації, переходу від родового ладу до класового суспільства, від 



79 

 

 

язичництва до християнства, від замкнутого монокультурного простору до 

полікультурного універсуму.   

Світоглядні зміни пов’язані з прийняттям християнства, базуючись на 

онтологічних, гносеологічних та антропологічних основах християнського 

мислення, обумовили специфіку формування ціннісних домінант 

давньоруської культури. Потрібно підкреслити, що такий поділ основ, при їх 

системній реалізації у суспільній свідомості, досить умовний. Неможливо 

сказати про ту чи іншу цінність як генеровану власне на онтологічній чи 

гносеологічній основі. Мова йде про акценти специфічного вираження 

конкретних підструктур ціннісної системи, які для вираження сутності 

цінностей опираються на те чи інше концептуальне вирішення світоглядних 

проблем. Тож всі аспекти християнського світогляду пов’язані так само 

міцно як і елементи ціннісної системи, що ними обумовлюються.  

В контексті конфлікту онтологічних установок дохристиянського та 

християнського світоглядів давніх русичів, добре помітний процес реформи 

світогляду у аксіологічному плані. На думку В.В. Мількова,  світ у поглядах 

язичника не уявляв хаосу, не сприймався як невпорядковане емпіричне 

різноманіття явищ. Він постає стрункою взаємопов'язаною системою, в якій 

панують порядок і співмірність, підтримувані ритуалом. Міфологічна 

свідомість виходила з принципів єдності та рівноправності всіх частин 

світобудови [4, с.8]. Отже світ язичника самоцінний у будь-якому його 

прояві. Людина – органічна частина світу по суті незмінного, існуючого 

поза телеологічними рамками. Християнство ж приносить ідею 

неоднорідності, дискретності світу та його цілеспрямованого розвитку, що 

фундаментально міняє відношення до буттєвих основ та їх ціннісного 

означення. Встановлюється чітка ієрархія ціннісних пріоритетів. 

В дуалістичній онтології християнства, в якій буття подвоюється на 

духовне та матеріальне найвищою цінністю постає Бог як джерело 

досконалого буття, а цінність людського життя визнається лише у контексті 

спрямованості до Нього. Онтологічне розмежування духовного і 

матеріального гармонізується уявленням про людину як духовно-тілесну 

сутність, що покликана відновити первинну досконалість безпосереднього 

зв’язку світу з Творцем, розірваного в результаті гріхопадіння людини, 

шляхом духовного зросту та морального вдосконалення. Така установка 

реалізується у давньоруській релігійно-філософській думці, повністю 

переводячи її проблематику у смисложиттєву та етичну [2, с.162].   

Людина за природою істота з визначеним вектором прагнення до добра 

та відштовхування від зла. Але в наслідок первородного гріха, вона втратила 

безпосередній зв'язок з Богом і не здатна без Його допомоги чітко 

розрізняти добро і зло та відновити втрачену досконалість. Тому можливість 

спасіння постає морально-ціннісним благом дарованим людині Богом і 

носить провіденційний характер. Бог із своєї любові до людини дарує їй 
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можливість спасіння, адже втілившись в Христі, через страждання, смерть і 

воскресіння долає первородний гріх, що тяжів над людством. В руслі 

провіденційності розуміється і хрещення руського народу в «Слові про 

Закон і благодать» Іларіона Київського, яке вписується в Божий план щодо 

спасіння людства як поступового поширення благодатної віри до всіх 

народів [3, с.15]. 

Таким чином, перед нашими пращурами постає модель світу, який має 

бути освячений і очищений від зла в якому винувата сама ж людина.  

У образі перших святих Київської Русі рівноапостольних Ольги та 

Володимира проектується встановлення онтологічного зв’язку між Руссю та 

світом «Божим». Центром одуховлення руської землі виступає Київ.  

Тож сам акт хрещення Русі, появи тут апостола, робить її 

сакралізованою частиною буття, а давньоруський християнізований соціум – 

духовним простором для руху до досконалості.  

Відносно до цього і роль людини у бутті та суспільстві переоцінюється. 

В дохристиянському розумінні людина як особистість не сприймалася 

автономною. Вона сполучена із обожненою природою та колективом у 

єдиному родовому началі. Це підкреслює уявлення про загальну рівність, 

соціальну справедливість і цінність статусу колективної особистості. 

Натомість християнство пропагує ту ж ідею соціальної справедливості і 

рівності всіх перед Богом на основі цінності людини яка особисто 

відповідальна за власні вчинки. Дана ідея долає кризу суспільних відносин 

нерівності і м’яко розриває коло кровної родової спорідненості, переносячи 

зв’язки роду, народу, соціуму із окремих колективних в загальні духовні, 

детерміновані спорідненістю кожного з Вищим буттям. Так княгиня Ольга, 

охрестившись, отримує хресного батька християнського імператора, а 

Володимир хрестить Русь і подовжує духовний християнський континуум 

на всіх русичів.  

Сакралізація буття та часу в уявленнях про священну землю та історію, 

одуховлення самої людської природи вимагали змін у поведінці людини, її 

ціннісних установках на власне життя і призначення. У міфології давніх 

русичів дохристиянської епохи світ є циклічним, таким, що постійно 

відновлюється і повертається до висхідних значень. Людина в даному 

процесі – частинка загального коловороту. Її обов’язки перед богами та 

людьми не носять світотворчого характеру та рольової спрямованості. 

Замкненість даної системи повністю перекреслюється ідеєю про високу 

місію людини як одиниці, особистості. У християнській антропології  

основну роль починає грати інтенція на особистісне начало людини – душу 

– та можливість її очищення, відтворення первинної досконалості душі та 

світу і розірваного безпосереднього зв’язку з Богом. Новий ціннісний ряд  

звільняє людину від природної та родової залежності, дає їй можливість 

вибору та підвищує цінність її дій у рамках самотворення, світотворення та 
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богоосягнення, причому основною метою і засобом реалізації особистої 

екзистенції визначається Бог. 

Вся система ціннісних домінант сполучається у взірцевому образі 

Христа. Горський наголошує: «сенс людського буття розуміється як процес 

«переображення», що здійснює людина, піднімаючись сходинками «ліствиці» 

образів до Бога. Вищий щабель цього шляху відводиться образу святості, 

який уособлював уявлення про найдовершеніше, найдосконаліше, про межу, 

досяжну для людини на шляху єднання з Богом» [1, с.8]. Специфічне 

розкриття окремих аспектів аксіології християнства в києворуській культурі 

знаходимо переважно в агіографічному жанрі, де вони мають конкретне 

втілення в тому чи іншому образі святого. Рівноапостольні Ольга та 

Володимир уособлюють сам прихід християнства на руську землю, 

освячення її та причетність до світу Божого, страстотерпці Борис і Гліб 

подають приклад мучеництва як уподібнення Христу, а святі подвижники 

Антоній та Феодосій Печерські – спосіб життя та шлях досконалої віри. 

Кожен взірець для наслідування дає людині тієї доби  ціннісний орієнтир, 

що логічно доповнює інші та несе відповідне соціальне і психологічне 

навантаження. 

Спасіння відкрито кожному, а градації досконалості подані у житті 

святих та подвижників і в самому образі Христа, що сполучає в собі всі 

чесноти.  

Християнська система цінностей в Київській Русі формує образ 

досконалої людини, універсальним взірцем якої визнавала Христа, а його 

діяння виступали алгоритмом поведінки і остаточною метою життя людини. 

Як ми бачимо християнство на Русі утворює систему цінностей, вихідні 

положення якої базуються на християнському світогляді взагалі та його 

розумінні і прийнятті у рамках існуючого історичного та культурного 

контекстів. Християнські онтологія, гносеологія та антропологія, проходячи 

через призму давньоруської ментальності, формують ціннісну систему з 

акцентом на етичну проблематику. 
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ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ГУМАНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИСОКОЇ 

ОСВІТИ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

У часи соціально-культурних перетворень в сучасному українському 

суспільстві особливу актуальність набувають проблеми наукового пошуку 

позитивного історичного досвіду у аспекті вищої освіти. У зв’язку з цим перед 

культурологічною наукою стоять задачі більш глибокого вивчення, 

узагальнення, систематизації, переосмислення культурно-світоглядного 

насліддя минулих епох. І досі актуальними залишаються питання вивчення 

формування і збереження основних духовно-гуманістичних цінностей, 

напрацьованих і перевірених часом, які гармонійно поєднуються з сучасними 

уявленнями про суспільство, людину і довкілля. Спадщина видатних 

просвітителей епохи Відродження здатна збагатити сучасну систему вищої 

освіти ідеями гуманізму, віри в людину, її творчі можливості.   

Безперечною заслугою гуманізму епохи Відродження вважається 

визнання цінності людської особистості. Людину почали оцінювати не тільки 

за її належністю до якогось соціального прошарку, а за рівнем її ерудиції, за 

ступенем участі в створенні гуманістичної культури. Оголошуючи людину 

центром всесвіту, гуманізм спрямував прагнення людства до ідеалу його 

гармонійного розвитку.  

Про ренесансних гуманістів як попередників інтелігенції і про 

італійський ренесанс як унікальне явище епохи Відродження говориться у 

працях вітчизняного вченого, кандидата історичних наук, мистецтвознавця, 

історика культури М.Т. Петрова (1944–2014). У монографії «Італійська 

інтелігенція епохи Ренесансу» [6] на прикладі видатних представників епохи 

Відродження розглядаються особливості формування гуманістичних 

принципів культури і культурної діяльності, виокремлюються світоглядні 

риси вченого – інтелектуала, на думку автора «ренесанс був орієнтований на 

формування певного ідеалу людини, інтелектуально і духовно активної, яка 

рухає культурний прогрес суспільства» [6, 210]. 

Сучасний вітчизняний дослідник кандидат філософських наук, доцент  

О. Решетов у праці «Філософія відродження» [8] характеризує Відродження 

як таку історичну епоху, яка трансформує акцентуацію поглядів та 

переконань, а саме «на етапі раннього або італійського Відродження наголос 
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падає, головним чином, на природу людини» [8, 40], що призводить до 

розвитку не тільки гуманітарних, а й природничо-технічних наук, оскільки  

«наголос явно зміщується в бік природи взагалі, природи як джерела 

постійних спонук продуктивно-виробничого життя і предмета прикладання 

технологічних зусиль» [8, 41].  

Про світоглядно-естетичні суспільні особливості епохи Відродження 

висвітлюється у статті кандидата філософських наук, доцента І. Лещенко 

«Італійське мистецтво раннього відродження в його релігійному аспекті» [4], 

де автор продовжує аналізувати проблему узгодження традиційної схоластики 

і новітнього гуманістичного світогляду, стверджуючи що «для митців 

Ренесансу основною темою була людина. Людина як міра всіх речей, як 

героїчна, різнобічно розвинута особистість, як творча сила» [4, 186], що 

послугувала таким собі будівничим конструктом філософсько-світоглядних та 

мистецько-культурних новоутворень епохи. 

Роль мистецтва як акомолюючого фактору світогляду, в т. ч. літератури, 

значиться у праці кандидат історичних наук, доцента В. Петрикової 

«Європейська новела відродження в історії мистецтва» [5]. Вона узагальнила 

концепцію гуманізму літературної спадщини епохи Відродження на основі 

новели як мистецько-літературного жанру. Наведені джерела автор 

класифікувала як ««шедеври», що мають єдину семантичну ознаку – насолода 

земним буттям в межах нового світогляду «studia Humana»» [5, 368]. 

Європейська новела насичена характерними рисами «благородної людини», 

біографічними даними видатних гуманістів, творчої еліти Відродження, що і в 

сучасних умовах залишається джерелом людяності взагалі і суспільства 

зокрема.  

Італійську модель на засадах антично-римської спадщини заклали 

гуманісти, котрі переосмисливши теологічно-схоластичну догматику 

теоцентризму, «відродили» античність, надавши нового змісту і значення 

людини і її місця у всесвіті, заклали основи наукового екзистенціоналізму як 

культурно-філософської течії майбутніх культурних епох. Екзистенційний 

світогляд формує основи духовно-моральних етико-естетичних особливостей 

людини, пошуку сенсу життя, природніх закономірностей на право вільного 

вибору свободи розвитку та усвідомленої відповідальності за вчинки. 

Вчення про людську свободу є головним підсумком людиноцентриської 

філософії мислителя та філософа Джованні Піко делла Мірандоли (1463–

1494). Місце людини в ієрархії всесвіту має бути результатом її власного, 

вільного, а отже, і відповідального, вибору. Вона може піднятися до 

найвищого розвитку, може опуститися і до тваринного стану. У своєму творі 

«Промова про гідність людини» [7] автор стверджує, що «ти сам, вільний і 

славний майстер, сформував себе в образі, якому ти віддаси перевагу. Ти 

можеш переродитися в нижчі, нерозумні істоти, але можеш переродитися за 

велінням своєї душі і в вищі, божественні» [7, 249].  
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Поповнив скарбницю гуманістичного світогляду італійської моделі 

вчений, архітектор, письменник, музикант Леон Батіст Альберті (1404–1472), 

втіливши гуманістичний ідеал всебічно розвиненої людини. Аналізуючи цей 

ідеальний образ, посилаємось на думку М.С. Кореліна [3], який наводить 

слова Альберті: «Якщо існує що-небудь, що найбільше підходить до 

знатності, що становить найбільшу прикрасу людської чесноти, що створює 

авторитет і репутацію сім'ї, то це, звісно, науки, без яких не може бути 

істинного благородства, без яких нічиє життя не може бути визнане щасливим 

і досконалим… » [3, 240]. Л. Альберті сформував найважливіші чинники 

гуманістичної етики, які зводяться до людських моральних якостей і досі 

залишаються моральним ідеалом гуманізму. 

Близька сучасникам позиція іншого італійського філософа, вченого, 

державного діяча Леонардо Бруні (1370–1444), який у своїх наукових 

пошуках, окрім перекладацької та політичної діяльності, приділяв багато 

уваги моральній філософії, проблемам виховання, підкреслюючи вирішальне 

значення у цій галузі гуманістичних занять, які вдосконалюють і 

прикрашають людину. Свої погляди автор виклав у праці «Про наукові та 

літературні заняття» [1], у якій Бруні підкреслив важливість жіночої освіти, 

сформулював принципи гуманістичної освіти і описав гуманістичний ідеал 

освіченої особистості. Звертаючись до читача, гуманіст бажає йому, його 

розуму «досягнути усіх вершин», мати нестримну «жагу до пізнання», щоб 

«ніяких дисциплін він не відкидав, не вважав чужим для себе, був охоплений 

чудовим бажанням зрозуміти і пізнати речі» [1, 57]. Гуманістична освіта, на 

думку Бруні, полягала у «прагненні до блиску, краси і вишуканості мови» [1, 

56], досягти якої можливо за умови симбіозу практичних знань, моралі й 

духовності, історії, риторики, поезії, власної літературної творчості. 

Томмазо Кампанелла (1568–1639) – італійськи філософ та утопіст, відомий 

своїми радикальними філософськими поглядами, які він виклав у головній праці 

свого життя «Метафізика» [2]. Особливий інтерес для нас викликає окремий 

розділ цієї праці, який називається «Про перевагу людини над тваринами», де 

автор розвинув теорію людських чеснот та гідності, серед яких чільне місце 

займає інтелект. Кампанелла глибоко переконаний, що «механічні» науки, 

такі як медицина, військова справа, суспільства та угруповання властиві і 

тваринам, але оволодіння такими «співглядальними мистецтвами» як 

математика, фізика, географія, метафізика, богослов’я урівнюють людину з 

богом: « хто не вивчає ці науки, той не може зрозуміти божественності людини 

і перетворюється у сліпого» [2, 423]. Митець щиро переконаний у безмежності 

процесу пізнання світу, міру якого встановлює сама людина, а вищі 

трансцендентні сили (бог) стимулюють і заохочують її до цього, оскільки « 

розум людини вказує, що вона не тільки вище тварин, але і вище неба» [2, 425].    

Реальною цінністю у епоху Відродження була людина з усіма своїми 

різноваріантними можливостями розвитку, людина – як творець нового. 
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Світогляд Ренесансу характеризується гуманізмом, всебічним розвитком 

людських здібностей, що є засадничим вектором всіх подальших прагнень 

людської цивілізації. Особистісно-орієнтоване спрямування наукової думки 

Відродження базується на глибокій і безмежній вірі в людину, її сили, 

можливість їх універсального розвитку. 
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НАУКА И СУБЪЕКТ: ГУМАНИТАРНЫЕ ДИАЛОГИ 

Наша черствость, наш эгоизм побуждают нас с завистью взирать на природу, 

но она сама будет завидовать нам, когда мы оправимся от недугов. 

Ральф Эмерсон 

Наука стала непосредственной производительной силой общества. Она 

исполняет роль основы, института и метода, а также прогнозирует 

общественное развитие. На данный момент, человечество достигло уровня 
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техногенной цивилизации, которая характеризуется общественным, 

экономическим и производственным процессами. Сейчас возникла 

ситуация, когда неограниченные возможности науки породили ее культ, 

пришли в противоречие с теми проблемами, которые породила сама наука. 

Наука в определенной мере ответственна за то, что человечество стоит на 

грани экономической катастрофы. Создаются достижения, которые 

используются против человека или неосознанно могут быть обращены 

против него. При бесспорном вкладе науки, в процесс гуманизации 

общества, прогресс науки сопровождается утратами определенных 

ценностей. Характер науки является таковым, что он порождает 

нежелательные последствия. Так, обвинения науки в проявлении 

негуманизированных тенденций, имеют древнюю традицию.  

Основной причиной негуманизированных тенденций является 

аналитическая декомпозиционная направленность научной методологии. 

Наука, по своей направленности, по способам овладения миром, носит 

аналитический характер, конечной задачей которой является синтез. Ученые 

чаще всего «разбирают» объект, а «сборка» – переносится на более позднее 

время. Зачастую, «разбирают» одни, а «собирают» – другие. Это является не 

только временной, но и типологической разорванностью. Аналитическое 

обращение с природой снимает с нее ореол таинственности, загадочности. 

При таких действиях, природа утрачивает печать недоступности и 

определенной интриги. 

Этот процесс можно проследить на примере полемики между поэтом 

Гете и ученым Ньютоном о том, как они понимают, что такое свет. Поэту 

Гете, создавшему свою теорию света, был неприемлем особый подход 

Ньютона, который разложил свет на цвета. По мнению Гете, свет утратил 

свою целостность [3]. 

Еще одним подтверждением того, что научный эксперимент – это 

естественное следствие аналитической науки является высказывание 

Галилея. Он считал, что эксперимент – это удавка, которую набрасывают на 

природу [1]. Устремления ученых непосредственно сопровождаются утратой 

духовных ценностей. Это происходит, когда они проводят опыты над 

животными. Ценой достижения необходимого результата зачастую является 

смерть или уродование тела животного.  

В середине прошлого века поэта Гейне обескуражило то, что в область 

чистой мысли вторгся грубый факт, разрушающий поэзию и искусство [2]. 

Шиллер, в свою очередь, обратил внимание, что аналитическая 

устремленность ученого-прагматика имеет отрицательное воздействие на 

самого человека [4]. В то же время, Шпенглер предсказал гибель и распад 

науки и цивилизации в своей книге «Закат Европы» [5]. Погружаясь в 

аналитику, исследователь подчиняет ей все действия, строй мыслей. 

Заложенная в природе науки линия на добросовестное проведение 
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аналитического исследований таит в себе ловушки, которые могут привести 

исследователя к ограниченному взгляду на природу, на весь мир в целом. 

С точки зрения усиления абстрактности научной деятельности, ведущей 

тенденцией науки является приращение ее абстрактности. Само приращение 

не может не сопровождаться потерей связи с природой и учета ее 

качественного многообразия. К примеру, квантовая механика является очень 

абстрактной дисциплиной. Сама же, новая квантовая теория имеет дело уже 

не с природой, а с нашими знаниями о ней. Подобный поворот в научной 

деятельности отлучает человека от природы. Связь между ними становится 

возможной лишь благодаря приборам, которые фиксируют следы природных 

объектов.  

В то же время, формализация науки дает определенный выигрыш в 

развитии науки. Но также есть и отрицательные моменты. При 

математизации науки, математическому описанию могут поддаться только 

те области, которые подверглись обработке формально логическим 

инструментом. Природа объединяется и лишается качественных и 

существенных характеристик. Математика не оставляет предметам никаких 

свойств. Она лишает предметы своей индивидуальности. Математизация и 

формализация унифицирует личность, подводит ее под какой-то стандарт. 

Таким образом, благодаря формализации и математизации, в наше 

время стало возможно развитие компьютерных технологий. Компьютер 

меняет методы творческой деятельности. Однако, возникает ряд проблем, 

связанных с развитием компьютерных технологий: проблема создания 

виртуальных миров, проблемы кибератак, возникновение информационных 

войн, а также зависимость от соцсетей большей части населения. 

Компьютер превращается в собеседника, в оппонента и даже в оружие. 

Формируются тенденции, данные которых инициируют дальнейшую 

рефлексию мыслителями разных сфер научной деятельности. 
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HISTORIOGRAPHIC METAFICTION IN THE CONTEXT 

OF POETICS OF BRITISH POSTMODERN NOVEL 

(on the basis of the novel “To the Hermitage” by Malcolm Bradbury) 

Being one of the writers, historians and literary theorists who had an important 

role in the formation and development of postmodernism in British literature 

Malcolm Bradbury (1932–2000) reflected postmodernist aesthetics and poetics 

perfectly in his novels, thus this is the very sphere his literary legacy is so valuable 

for literary critics. Malcolm Bradbury’s attitude towards British novel is related to 

his art conception and has more literary-historical character. According to 

M. Bradbury, late XX century writers in British literature “are busy in making 

bridges between indefinite past and present”[1]. That is the reason describing the 

interest to retrospection in M. Bradbury’s creative activity. In one of his interviews, 

M. Bradbury noted: “turning to the past the writer tries to overcome modern 

oppositions”[2]. 

In British postmodern novel, there is a longing to “return” back, to make the 

past “alive” again which is specific to British society. For a British, any knowledge 

gained during the historical period was valuable in the social and cultural context, 

and historiographic metafiction relying on the postmodern aesthetic principles tried 

to relate point mentioned above. 

In Education part of “BBC New” newspaper dated to November 28, 2000, in 

the article dedicated to M. Bradbury writer is called literary person and is 

characterized as: “Sir Malcolm was committed to spreading his love for "serious" 

literature outside intellectual circles and paving the way for a new wave of British 

writing”[3]. Doubtless, M. Bradbury had an exceptional role in creation and 

formation of new trends in British prose. His novels as “The History Man”, “Doctor 

Criminale”, “To the Hermitage” gained a specific place in the European literature 

and could take British literature far away from the native borders. 

One of the characteristic features of British postmodern novel is “obsession 

with history”. Tim S.Gauthier in his book “Narrative Desire and Historical 
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Reparations: A.S. Byatt, Ian McEwan, Salmon Rushdie” researches the problem of 

obsession with history in modern British novel and makes several conclusions. 

According to researcher such kind of novel is a chance to make interrelations 

between past and present, to have a glance at the past events once more. The author 

thinks that British novel using postmodernist aesthetic principles makes the past 

valuable, at the same time “re-evaluates” the values looking at them through the 

eyes of the modern person [4]. Thus, M. Bradbury’s historiographic metafictions are 

interesting and important in studying poetics of British postmodern novel.  

In British postmodern novel reality and fiction, imagination and facts are 

described in the borders of historiographic metafiction, it is mainly based on the 

opinion of novelists about history “being not what happened, but what historians tell 

us”. This attitude is seen in P. Ackroyd’s, M. Bradbury’s, D. Lodge’s, G. Swift’s, 

J. Barnes novels, and defines the face of British postmodern novel. In British 

postmodern prose, the researches on in history are done only on the ground of 

“putting” it in the plot and “destroying” so-called limits of discourse between 

history and literature in these historiographic metafictions. We see historiographic 

meta-imagination in such novels as P. Ackroyd’s “Shakespeare: The Biography”, 

“Milton in America”, “Chatterton”, D. Lodge’s “The British Museum Is Falling 

Down”, J. Barne’s “A History of the World in 10½ Chapters ”, G. Swift’s 

“Waterland”, M. Bradbury’s “To the Hermitage”. British writers relate past to 

present by means of different postmodern techniques from novel to novel and try to 

recall the memories of the past. This attitude is related to the postmodernist phrase 

“the end of the history”. Postmodernists announced about the end of the history, 

however, the new generation of British postmodern novelists depicted in their works 

not the end of all history, but of the concrete historical era. Post-structural multi-

variation attitude gained by postmodernists changed their views on history and 

history turned to be the open area for the endless number of changes.  

Postmodernist attitude towards history, historical processes led to confusion of 

times and to their indifference in postmodern novels. The only thing exciting in the 

literary works created by the postmodernist writer is metahistory. Postmodernist 

writers having the modern view on the past have philosophical opinions in one 

point, and by means of sarcasm and game technique in postmodernism hints on the 

illusionary and unreal features of the past on the other hand. Thus they try to 

describe that history returns to its way and it is impossible to understand the real 

meaning of the history. That is the reason why postmodernist writers turn to past 

instead of the future, they long to restore it, and to put their way into the future 

though investigating the past.  

“Historiographic metafiction” relies on the aesthetic characteristics of 

postmodern philosophy and in this phrase “historiographic” is for the person who 

writes the history and “metafiction” means the text which is underlined to be fiction, 

it shows the textuality of the text. Hutcheon Linda explaining historiographic 

metafiction as an example for postmodern prose says: “those well-known and 
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popular novels which are both intensely self-reflexive and yet paradoxically also lay 

claim to historical events and personages” [5, p.5]. In historiographic metafictions, 

one may come across such postmodern paradigms as an intertextual game, sarcasm, 

and parody, as well. Interest in the history of such works is not evaluated through 

traditional history and is more depicted with postmodern aesthetics. Author’s and 

reader’s attitude towards the past, their opinion is presented from the modern point 

of view in these novels. Describing the historical parallels they understand the 

modern period in the context of other periods. According to postmodernists the 

event happened in the past may only be interpreted, this attitude also has its various 

versions. Modern reader wants to learn the past, tries to find out its full 

interpretation. It is because of the human lives in the chaotic reality. The world 

around him is divided into fragments. The only solution is “to create” something 

new and “to alive” again the history, historical events.  

Historiographic metafiction is formatted in the limits of postmodern aesthetics, 

and involves in itself the principles of deconstruction and intertextuality basing on 

the thesis on postmodernism “the world as a text”. Postmodern poetics influenced 

the formation of historiographic metafiction, which describes its efforts to join the 

literature and history, elite and common literature of dual code. Citation, sarcasm 

(parody), “loss” of the author in the narration, “playing” with cultural codes help us 

to accept historiographic metafiction as an example for postmodern prose. Hutcheon 

Linda in her research called “A Poetics of Postmodernism. History, theory, fiction” 

writes: “Historiographic metafiction both install and then blurs the line between 

fiction and history” [5, p.113] ... “Historiographic Metafiction: а postmodern 

ideology of plurality and recognition of difference. It plays upon the truth and lies of 

the historical record; incorporates, but rarely assimilates such data”[5, p.114]. 

It is obvious that exactly in historiographic metafiction conceptuality of 

postmodernism in literature helps the reader to understand the past and the present, 

becomes the reason for the modern man to gain stability through finding out the 

supports in the changeable and chaotic world. These novels offer the reader to return 

to his roots and to restore his individuality by means of searches done in the past. 

Historiographic metafiction makes the relations between past and present and raises 

questions about the history of the modern man. In postmodern novels, it depends on 

the level of the readers’ investigation of the text and their activeness lead them to 

find the answers to those questions. 

Theorists of postmodern literature call historiographic metafiction as fiction 

and show its forms mainly according to the relations with the literature. This idea is 

brilliantly reflected in “To the Hermitage” by M. Bradbury. The first lines of the 

novel are: “This is a story. It draws a great deal on history, but as history lies the 

present tells in order to make sense of the past I have improved it where necessary. I 

have altered the places where facts, data, info, seem dull or inaccurate. I have 

quietly corrected errors in the calendar, adjusted flaws in world geography, now and 

then budged the border of a country, or changed the constitution of a nation… I 
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have altered monuments, defaced icons, changed the street signs, occupied the 

railway station. In all this, I have behaved just as history does itself when it plots the 

world’s advancing story in the Book of Destiny above. 

He knew history was the future’s complaint against the present; but that past, 

present, and future eternally interfere and interface with each other”[6, p.9]. 

Bradbury shows his attitude towards the history in the Preface and advises to 

accept his novel seriously, but leads the reader to the “game” according to the 

postmodern aesthetic principles, hints on the history and tells about the illusionary 

characteristics of history. It is obvious that M. Bradbury underlining the seriousness 

of the works tells about the life of permanent French philosopher Denis Diderot, on 

the other hand, acts with sarcasm mentioning its unseriousness. Novel consisting of 

two parts has “Now” and “Then” order which includes thirty-six chapters. The past 

and the present days are depicted from the postmodern point of view, historical 

events being described in the borders of illusion and reality make it interesting for 

metafiction. 

Postmodernist writers do not perform the big realities to their readers, however, 

they depict the realities and deep conflicts they come across in historical process in 

a literary way. 

In the novel “To the Hermitage” by M. Bradbury the past and present are 

presented in an interrelated form and as a rule, the limits between the reality and 

fiction are wiped here. Tobias Hill in “The Guardian” evaluated “To the Hermitage” 

by M.Bradbury as: “This book is one of those strange hybrids that exist at the 

borders of fact and fiction, creatures with the head of an essay and the hindquarters 

of a romance, say, or vice versa”[7]. The author is right in underlining the hybrid 

feature of relations between fact and fiction in the novel. Actually, the searches of 

the artifact perform the relations with the past, however the attitude from the present 

“changes” the stagnation of the past. Through the entire novel, the idea of the real 

existence of Denis Diderot’s library and fake motives lead to the idea of the 

falseness of the thoughts about the past and its unavailability. Although characters 

are obsessed with the past and follow the trail of the great philosopher trying to 

understand the secrets of the past through the entire novel, the past remains “as the 

past” and the secrets are not opened. The open final part symbolizes 

inaccessibleness of the past and the history remaining open signs to new 

interpretations, to its “being rewritten”. The events happen in the passage of XVIII 

and XX centuries in Russia. XVIII century Russia during the reign of Catherine II 

(Catherine the Great) and attack to the Russian White House in 1933 is given as 

background information to the travel to Russia of little international expedition 

researching Denis Diderot’s life and creative activity. The main characters of the 

novel are French philosopher, the ideologist of Enlightenment period Denis Diderot 

and author’s infamous alter-ego, British writer. The place where the events happen 

and main characters relate two different periods with each-other. 
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According to the principles of the postmodern novel the borders between the 

text related to the past and the text in the present “disappear”. It is obvious from the 

novel “To the Hermitage” that the borders between the “real” world and 

“imaginary” one are indefinite. Especially, it is difficult to understand what is real 

and what is not, what is a fiction. From this point of view, the conception performed 

by one of the ideologists of postmodernism Jean Baudrillard “simulacra”[8] is 

understandable. According to J.Baudrillard, the modern world consists of models 

and “simulacra” and has no referent, does not rely on any other reality except itself, 

consists of the world of signs enough for itself in number. Simulation, in this case, 

mixes various sides of reality and fiction at the same time. Counting the successes 

made by Catherine II in the Russian history narrator describes her as the protector of 

science and art, however, with the ironic tone stresses how she “bought” the great 

philosopher of his period Denis Diderot as an antique thing, author’s irony added on 

the background scene changes Russian imperialistic attitude towards the humans to 

the object of “sale”: “Soon there’s a university, an Academy of Arts, another of 

sciences; an Italian theatre, a great observatory, a Temple of Minerva, a library, 

even a mysterious astronomical clock whose interior can be entered to disclose the 

inner workings of the unmistakably rational universe. She more than reads; she 

thinks, studies, argues. She’s drawn to grand ideas and leaning; she looks to Paris 

and the great Encyclopaedia itself. No sooner has she taken power than she writes 

warm letters to the makers and shakers: Voltaire and Rousseau, d’Holbach and 

d’Alembert, the people who think new thoughts not just for Paris – where court, 

church, and sensor are all too ready to burn their books or stack their authors in 

prison – but for the self-redeeming progressive cosmos itself. And, truth to tell, in 

the course of her great Enlightenment shopping spree she has purchased our Thinker 

himself” [6, p.25]. 

As a conclusion, historiographic metafiction involving postmodern principles 

mentioned above shows that all big events and the collapses humanity passed were 

kept in the past. As we mentioned above, interrelations between man and history are 

one of the most important problems of British postmodern novel. In such novels 
historical process is analyzed, evaluated again, historical events are not “unchangeable” 

anymore and turn to be the element for objective analysis in the modern view. 

Postmodern writers’ views on the past are presented in the form of well-known 

historical events and history relying on the cultural memory appears as the part of the 

present trying to protect the tradition and continuity. In postmodern novels, history is 

made interesting for readers as the combination of fiction and real-world history.  
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ЗООНОМИНАЦИЯ МАСКУЛИННЫХ ОБРАЗОВ В РУССКИХ 

НАРОДНЫХ БЫЛИНАХ ДОКИЕВСКОГО ПЕРИОДА 

Вопрос феномена генезиса культа животных возник во времена 

античности. Однако всестороннего решения данной проблемы нет и на 

современном этапе развития литературоведческой науки. Каждая новая 

гипотеза отражает в себе воззрения эпохи, следовательно, возникают новые 

аспекты постулируемого вопроса. Возникновение и формирование культа 

животных – это проблемы генезиса искусства эпохи палеолита (изобража-

тельные мифы), особенностей первичного мифического сознания, специфики 

существования обиходно-бытовых отношений и функционирования самого 

социума. Следует отметить, что вопрос культового значения животных и их 

образной символики невозможно рассматривать вне аспектов генезиса 

культа растений, астральных тел, минералов или числовой знаковости.  

В данном случае целесообразнее акцентировать внимание на реальных 

аспектах обозначенной проблемы: почему именно животный код представлен 

более «действенным» в фольклорных текстах, чем другие; чем обусловлен 

отбор тех или иных животных видов в символическую систему образов 

народного словесного творчества; по каким «правилам» строится народная 

классификация символики зооморфного мира и каким образом следует 

анализировать и характеризовать зообраз.  

Исследования показывают, что грань между человеком и животным в 

сознании первобытного человека была наименее четко осмысленной (по 

сравнению с отношениями человек – растение, человек – камень и т.д.) и 
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часто вовсе не дифференцировалась как таковая. Н. Пастух предлагает 

определенную схему «жизненности» кодов славянской модели мира: 

камень   астральное тело   растение   животное. Литературовед 

подчеркивает, что «популярность» того или иного символического 

комплекса зависит от функциональной способности кода, которая 

подчинена жизненной активности, действенности тех или иных элементов 

мира [1, с.18]. 

Следует также отметить, что сила человеческого интереса к 

определенному природному классу определяется жизненно-энергетическими 

характеристиками. На наш взгляд особого внимания заслуживает 

характеристика Н. Пастух, в которой представлены основные параметры 

анализа значимости природных классов в соответствии с их физическими 

аспектами существования: 

1) камень: а) цвет, б) форма; 

2) астральное тело: а) цвет, б) форма, в) движение; 

3) растение: а) цвет, б) форма, в) рост; 

4) животное: а) цвет, б) форма, в) рост, г) движение, д) тепло, е) звук [1, 

с.25]. 

В данной классификации автор перечисляет базовые черты-

характеристики каждого из представленных природных классов. Когда в 

каком-либо классе появляется факультативная черта, позволяющая добавить 

новый аспект характеристики, то смысло-образное маркирование носителя 

этой черты значительно возрастает. Например, месяц как астральное тело 

может маркироваться характеристикой «рост» («месяц растет»). Данный 

параметр позволяет говорить и о том, что в славянских культах месяц / луна 

были более почитаемы, нежели солнце, которое не обладает характеристикой 

«рост». В целом данный инвариантный аспект ставит месяц на вершину 

иерархической пирамиды символического значения астральных тел. 

Возникновение определенных видов представителей животного мира 

мифологическое сознание рассматривает как снижение статуса человека по 

причине какой-либо провинности на одну ступень. Этиологические жанры 

литературы связывают генезис животных с людьми, которые преступили 

некоторые законы истинно человеческого бытия, правила жизни в социальной 

группе. При этом во многих случаях наказание проявляется в утрате 

способности молвить слово – главнейшей черты человека как вида. 

По замечанию В. Сокола, этиологические легенды могут давать 

представление не столько о самом моменте происхождения того или иного 

элемента, сколько о принадлежности его значимости к плохому или 

хорошему началу [2, с.52]. Такой механизм часто ложится в основу 

объяснений возникновения животных видов, в частности ворона, лиса, волк 

почти всегда оказываются творением нечистого, а жаворонок, заяц, медведь – 

творениями божьими, а значит, чистыми.  
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Итак, для функционально насыщенной жизни образов животные в 

текстах фольклора имеются «объективные причины» – высокая 

жизнеспособность их прототипов, проявляется в возможности расти, 

двигаться, издавать звуки. Например, камень из-за своей статичности не 

может «семантизировать» распространенные переходные мотивы и 

ситуации, суть которых заключается именно в движении. Долгое время 

распространенной была мысль, что отбор образов животных в 

символическую систему фольклора обусловлен силой, мощью и яростью их 

реальных прототипов. Страх заставил людей отдавать должное 

определенным грозным животным. Однако фактический материал, всегда 

выполняющий роль некоего индикатора на истинность - неистинность, 

обнаружил совершенно противоположную тенденцию: «уже в архаических 

мифах определяется одна из эстетических доминант ...  – предпочтение 

отдается животному невзрачной, «низкой»» [3, с.34]. Социальный 

фундамент такого выбора прояснил Е. Мелетинский в разделе «Низкий 

герой волшебной сказки» [4, с.213-255]. 

Основной механизм отбора животных в образную систему заключается 

в фокусировании реальных характеристик животных через призму 

мифологического сознания и последующей интерпретации реального мира 

сквозь нее. Указывая на связь между чувственным восприятием животного и 

его качествами, К. Леви-Стросс отмечал: «... виды, наделенные какой-то 

знаменательной чертой – формой, окраской или запахом, – открывают 

созерцателю то, что можно было бы назвать «правом соблюдения», 

позволяют постулировать, что эти видимые черты являются знаком скрытых 

таких же специфических свойств» [5, с.126]. 

На такие черты, особенности, воспринятые человеком в реальных 

животных, накладывается классификационная система, созданная логикой 

мифологического сознания; она отбирает материал по требованиям своей 

схемы, подстраивает отдельные виды животных под свои значения (с 

учетом исходных, «естественных» черт), а лишнее отвергает как 

неисправимо профанное. 

В своих тезисах мы рассматриваем зоонимы как средство 

характеристики или номинации маскулинных (мужских) персонажей. 

Далее мы подробно останавливаемся на анализе текстов русских 

народных былин с целью обнаружения необходимых лексем. 

Так, в докиевском цикле былин особое внимание в интересующем нас 

аспекте обращает на себя былина «Вольга»: 
Повернулся Вольга сударь Буславлевич, 

Повернулся он левым зверём; 

Поскочил по сырой земли по темну лесу, 
Заворачивал куниц, лисиц, 

И диких зверей, черных соболей, 
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И белых поскакучиих заячков, 

И малыих горностаюшков … 
Повернулся Вольга сударь Буславлевич Науй птицей, 

Полетел по подоблачью. 

Заворачивал гусей, лебедей, ясныих соколей 
И малую птицу-ту пташицу … 

Повернулся Вольга сударь Буславлевич 

рыбой щучинкой 
И побежал по синю морю. 

Заворачивал рыбу семжинку, белужинку, 
Щученку, плотиченку, 

Дорогую рыбку осетринку [6]. 

В данных отрывках недетализированные номинации зверя и птицы, а 

также детализированная номинация рыбы-щуки являются средствами 

категоризационной характеристики Вольги как мудрого, прыткого, ловкого, 

с гибким умом персонажа; эмоциональная маркированность является 

положительной. 
Малою птицею-пташицей, 

Полетел ён по подоблачью. 
И будет скоро во той земли турецкоей, 

Будет у сантала у турецкаго, 

А у той палаты белокаменной, 
Против самых окошечек, 

И слухает он речи тайныя [6]. 

В этом эпизоде номинация птицы-пташины – средство воплощения 

позитивно маркированной хитрости героя былины.  

А повернулся Вольга сударь Буславлевич, 
Повернулся серым волком 

И поскочил-то ён на конюшен двор, 
Добрых коней-тех всех перебрал, 

Глотки-то у всех у них перервал. 

А повернулся Вольга сударь Буславлевич 
Малым горносталюшком, 

Поскочил во горницу во ружейную, 
Тугие луки переломал, 

И шелковые тетивочки перервал 

И каленыя стрелы все повыломал, 
Вострые сабли повыщербил, 

Палицы булатныя дугой согнул [6]. 

В представленных отрывках былины номинативные обозначения серого 

волка и горностая являются средствами описательной характеристики силы, 

дальновидности и коварной ловкости Вольги, при этом данные параметры 

имеют четко положительную оценку. 
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В былине «Вольга и Микула Селянинович» видим следующее: 
Стал Вольга ростеть-матереть, 

Похотелося Вольги да много мудростей: 

Щукой-рыбою ходить Вольги во синих морях, 

Птицей-соколом летать Вольги под оболоки, 
Волком и рыскать во чистых полях [7]. 

В этом отрывке зоонимы «щука-рыба», «птица-сокол» и «волк» 

употреблены в качестве средства описательного раскрытия понятия 

«мудрость» как качества Вольги. 

Таким образом, мы выявили, что зоономинационные характеристики 

маскулинных образов в русских народных былинах докиевского периода 

предстают не как сумма действенно-природных черт, а как сложная система 

взаимосвязанных и взаимообусловленных значений и функций. 

Обнаруженные на каждом уровне семантические диапазоны зообразов 

характеризуются общими мотивами, переплетениями ролей и функций. 

Полизначность зоонимов в целом, их амбивалентность и архаичность как 

средства художественного воплощения гендерных образов, и маскулинных в 

том числе, свидетельствуют о вековой истории оформления и закрепления 

символа анималистической символики в русской культуре в целом и в 

корпусе фольклорных текстов в частности. 
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СИЛА МИСТЕЦТВА У РЕЦЕПЦІЇ ВІКТОРА ПОЛОЖІЯ 

Формування кожної людини відбувається в тому середовищі в якому 

вона перебуває. Для того щоб зрозуміти, що вплине на творчість 

обдарованої неординарної особистості слід звернутися до її біографії. 

Творча людина здатна побачити в невеликій окремій події ціле явище, яке 

притаманне даному суспільству. Віктор Положій не є виключенням. 

Отримавши професію вчителя, він переріс рамки своєї професії, бо зумів 

сягнути за межі шкільного класу. Герої його творів – ровесники, люди 

старшого віку, діти. І в усіх творах провідною ідеєю іде бачення пошуку 

істини. А це підхід справжнього вченого.  

Віктора Положія як людину освічену, мудру, неординарну хвилювало 

питання розвитку не тільки літератури, а і мистецтва вцілому. Неодноразово 

у своїх спогадах, есеях, нарисах він переймається долею талановитої 

людини у «совковому» середовищі.  

У жмутку есеїв «Сила мистецтва» Віктор Положій виражає своє 

бачення життєвих ситуацій, які траплялися з талановитими, відомими на той 

час, митцями. Згадує у творі автор письменника Юрія Збанацького, 

режисера Тимофія Левчука, актора Миколу Гриценка, співака, соліста 

Київської опери Андрія Кікотя, головного редактора сатиричного журналу 

«Перець» Федора Маківчука, письменників Романа Іваничука, Юрія 

Мушкетика, Павла Загребельного, російського актора Олександра 

Кайдановського, «талановитого прозаїка» Володимира Кезлю.  

Більшість описаних історій переважно гумористичного спрямування. 

Не викликає посмішки есей «Пройшло – як не було», в якому розповідається 

про долю популярного письменника, Героя Радянського Союзу Юрія 

Збанацького, який «десятиріччями займав керівні посади у Спілці 

письменників, парткомі. І зжився, мабуть, зі своєю незамінністю». Але 

«цековські» верхи відправляють семидесятирічного Юрія Олефіровича «з 

почестями» на відпочинок. Він виголошує дорогою додому знакову фразу 

молодим письменникам, яка має стати напутніми словами «Молоді ви 

хлопці й талановиті. Кращі, ніж ми. Далеко підете. Але запам’ятайте: 

візьмуть із вас усе, що можна й не можна, а станете непотрібними – 

викинуть, як вижатий лимон…» [1, с.402]. 

Поміж жартівливих історій є ще одна, яка змушує замислитися про 

сутність не тільки митця, а й звичайної людини у радянському суспільстві 
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«сільський житель – найбільше упосліджений на наших теренах із 17-го року 

XX століття…перед державою він тусклий: від неї залежить, чи впорає вчасно 

город, добуде на зиму палива, випише в колгоспі те, що важко купити, 

зрештою, дозволить настачити сіна для корови. Усе перекрито; крім повітря і 

води. Це останнє можуть відібрати тільки в міліції на допиті, а загриміти туди 

можна на рівному місці. Як було, так і зосталось…»[1, с.416].  

На прикладі життя звичайного «перспективного прозаїка» Володимира 

Кезлі, що проживав у селі і вів господарство, автор зображує абсурдність 

указів та постанов «совкового начальства», що призводили до трагічних 

наслідків для селянства: «На наше «совкове» (іншого не було й нема) 

начальство, особливо дрібне, часом нападає нестримна дрож довести до 

абсурду якусь забуту, але не скасовану, постанову начальства вищестоячого. 

Уже городи пообрізувані по пицю, приватні парники й теплиці порозбивані 

активістами, витрушений самогон випито, а одному котромусь не йметься. 

Усе шукає, за що б учепитися. Ага, ось воно! Не відмінене!.. Щоб мати сінце 

для корівки, треба немало молока державі здати. Інакше не те що не 

виділять ділянки під покіс, а впіймають десь у нейтральній лісополосі з 

косою – можна одним штрафом і не відбутись» [1, с.417]. 

Положій достеменно розуміє трагедію думаючої людини, називаває її 

свідомість «четвертованою». Ці свої думки він  також виклав в есеї «Так 

помер Володимир Кезля»: «Отож гени генами, буття, що визначає 

свідомість, буттям, а виходить: яку в тебе інформацію вкладають, таким ти і 

є. Як кажуть нині модні лікарі: скажи мені, що їси, і я скажу, хто ти. І от 

коли прорвало загати цензури і заборон і нас із головою накрив вал давно 

приховуваного старого, і нового, і зовсім новітнього… коли прочитали 

нечитане… побачили небачене… Були роздвоєними (для публіки і кухні), 

стали четвертованими, достеменно вже й не знаючи, для кого і для чого, бо 

Батьківщину від нас потроху відсторонювали найбільші патріоти всіх країн і 

народів, а решта – робота, родина, кавалерські пригоди, відкриття – вже не 

мали особливого значення: вік, рання втома…»[1, с.416]. 

А в есеї «Що було, те й виніс» можемо розгледіти легку іронію у 

ставленні автора до режиму: «Гарне колись життя було! Недарма за 

минулим, як за молодістю шкодують прибічники комунізму. Про дешеву 

паперову ковбасу й горілку мовчу – то речі приземлені, побутові. Головне, 

що воно, те життя, було цілевказуючим. Із будь-якого приводу на всіх 

рівнях – обов’язкові наради, активи, збори. І ти знав, що робити в кампанії 

збору яєць, заготівлі молока й картоплі, не кажучи вже про розв’язання 

глобальних проблем, типу знищення світового імперіалізму»[1, с.406]. З 

відкритим глузуванням про одну з таких нарад говорить і режисер Федір 

Маківчук: «Неважна була нарада… От минулого разу давали апельсини – 

п’ять кіло взяв. А нині тільки дарма авоську пер. Були, правда, шпроти, та в 

мене жога від них…»[1, с. 406]. 
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Отже, через низку есеїв об’єднаних назвою «Сила мистецтва» Віктора 

Положія можемо спостерігати, як та у яких умовах формувалося та 

розвивалося мистецтво кінця XX століття. Кожна талановита особистість – 

це частинка своєї епохи з її позитивними чи негативними вадами. Як 

відображення суспільного буття вона несе на собі відбиток характерних рис 

епохи і певної суспільно-економічної ситуації. І саме вимоги суспільства 

впливають на індивідуальність обдарованої людини. Сформовані ж 

суспільством і самою творчою людиною її якості справляють величезний 

вплив на розвиток та силу мистецтва. 
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СИСТЕМНІСТЬ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ УМОВ 

ІСНУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ТЕРМІНА 

За діалектичними законами будь-яке поняття перебуває у зв’язку з 

усіма іншими, тобто виступає елементом певної системи. Філософська наука 

розглядає систему як сукупність взаємопов’язаних та взаємозумовлених 

елементів цілого, між якими існує обов’язкова та закономірна взаємодія. 

Внутрішня організація такого цілого, що розглядається з боку його цілісності, 

визначає його структуру. 

Система утворює особливу єдність з оточенням і звичайно виступає 

елементом системи вищого класу. Тому справедливим є твердження, що 

«лексику будь-якої мови можна розглядати як систему систем, або як 

всеосяжну систему, яка складається з ряду більш дрібних систем» [135, с.25]. 

Таким чином, основними рисами системи є її внутрішня розчленованість та 

функціональна цілісність. 

У вузькому розумінні кожна термінологічна система пов’язана з 

термінами певної науково-професійної галузі і становить сукупність 

взаємопов’язаних терміноелементів для вираження наукових понять. 

Об’єднуючись, термінологічні системи створюють термінологію відповідної 
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національної мови або мови взагалі. Отже, системність архітектурних 

термінів підпорядковується, з одного боку, внутрішнім закономірностям 

загальномовної лексичної системи і вступає у відношення з нею як частина 

цілого, а з другого – відбиває структуру понять архітектурної сфери, що 

описується цими термінами.   

Питання про системність термінів першим поставив мовознавець 

Д.С. Лотте, зазначивши, що термінологічна одиниця може існувати лише як 

елемент терміносистеми, якщо під останньою розуміти впорядковану 

сукупність термінів, які висвітлюють систему понять певної спеціальної 

сфери людських знань та діяльності [76, с.10]. 

 Дослідження та глибоке вивчення будь-якої термінологічної системи, 

як і системи мови в цілому, потребує не тільки аналізу одиниць мови, 

відношень та зв’язків між ними, але й їх синтезу. Це дозволяє якнайповніше 

виявити сутність мовної системи та розкрити причини й закономірності її 

розвитку. Аналізуючи терміни різних галузей як елементи загальномовної 

лексичної системи, мовознавці залежно від методів, предмета та цілей 

дослідження розрізняють декілька напрямків: по-перше, це вивчення 

словникового складу за предметними групами; по-друге, дослідження мови 

за понятійними та семантичними полями; по-третє, історико-семасіологічне 

вивчення лексико-семантичної групи певної мови або різних мов [147, с.18]. 

Слід відзначити, що системність термінів вчені розглядають з різних 
точок зору. О.О. Реформатський у системній організації термінології відводить 

важливу роль словотвору, за допомогою якого вона набуває рис ієрархічної 

системи [115, с.54]. Системна ієрархія мовних знаків в архітектурній сфері 

відбиває реалії, які функціонують у цій галузі знань. Наприклад, сема вікно 

є основою творення ряду простих однокореневих слів: вікнина, вікняр, 

віконечко, віконник, віконний, віконниця, віконничний, віконце, надвіконний, 

підвіконний, підвіконник, підвіконня, попідвіконню, привіконний. Терміни-

словосполучення, які є найвищим ступенем системної родо-видової ієрархії 

і зумовлені конкретизацією понять, творяться на основі терміна-слова вікно: 

біфорне вікно, брамантове вікно, венеціанське вікно, верхнє вікно, волокове 

вікно, італійське вікно, односхиле вікно, подвійне вікно, сегментоподібне 

вікно, слухове вікно, термальне вікно, фронтонне вікно тощо.  

Таким чином, словотвірні засоби мови відбивають класифікацію понять 

у структурі та формі термінів, встановлюючи відповідності між відношеннями 

в понятійній системі та способами їх мовного вираження. 

Кожна терміносистема має свої особливості і є інструментом розвитку 

відповідної сфери наукових знань. Досконалість, стабільність термінологічної 

системи свідчать про процес еволюції науково-професійної галузі знань. 

При цьому відзначають зміни як у плані змісту, так і у плані вираження, 

оскільки що більше розвинута наука, то більш значна вага мови в її 

структурі. 
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Основною ознакою будь-якої системи є наявність зв’язків та відношень 

між її елементами та частинами. Сучасне мовознавство розрізняє два типи 

цілого, які ґрунтуються на зовсім різних відношеннях між частинами: 

парадигматичних та синтагматичних.  

Слід зазначити, що парадигматичні та синтагматичні відношення 

взаємопов’язані, оскільки з перебігом функціонування мова притаманну 

лексичним одиницям здатність до лінійної сполучуваності переводить в 

актуальні синтагматичні відношення. Таким чином, відношення між 

поняттями та термінами, що їх передають, а також мовні парадигматичні, 

синтагматичні та ієрархічні відношення і визначають структуру певної 

термінології. 

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що кожна 

архітектурна терміноодиниця, репрезентуючи поняття, яке належить сфері 

архітектури, знаходиться у взаємному зв’язку з іншими термінологічними 

одиницями і виступає елементом цілісної організації – терміносистеми.  

Таким чином, терміносистема архітектурної галузі – це комплекс 

мовних одиниць, специфічних для даної сфери науково-професійних знань, 

що забезпечує когнітивно-інформативний та комунікативний процес в 

архітектурній сфері. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ТА ДИФЕРЕНЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ 

В СТРУКТУРІ ЛЕКСИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ 

АДРЕСАТНИХ ДІЄСЛІВ 

Розвиток функціональної граматики спричинив комплексний підхід до 

аналізу мовних явищ, з-поміж яких явища функціонально-семантичної 

природи активно досліджувались наприкінці минулого століття. Наразі ж 
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науковий інтерес до них послабився, оскільки наріжним каменем багатьох 

наукових розвідок стали соціальні та гендерні аспекти мови, під пильне око 

дослідника потрапляють питання текстової, когнітивної чи прикладної 

лінгвістики, психолінгвістики тощо. Тому апеляція до адресатних дієслів як 

визначальних складників функціонально-семантичного поля адресатності 

видається нам доречною і на часі. 

Ми поділяємо позицію вчених, хто розглядає функціонально-семантичне 

поле як своєрідне угрупування мовних елементів, для якого характерні такі 

риси, як: 

1) наявність спільних інваріантних семантичних функцій елементів, що 

формують поле; 

2) взаємодія не тільки однорідних, але й різнорідних елементів, зокрема 

лексичних і граматичних; 

3) структурна організація з ядром і периферією та відсутністю чіткої 

фіксації елементів (особливо периферійних) за певним угрупуванням, що 

забезпечує конфігурацію поля з перехрещеннями і накладаннями. 

Функціонально-семантичне поле адресатності витворюється одиницями  

лексико-семантичного та граматичного рівнів мови, але ядерними засобами 

вираження адресатної семантики  постають дієслівні лексеми відповідного 

значення, валентність яких дозволяє їм бути репрезентантом мінімальної 

реченнєвої синтагми. Традиційно з семантикою адресатності зазвичай 

пов’язують лише дієслова відповідної семантики, хоча створюється 

адресатна ситуація завдяки дієсловам лише на лексико-семантичному рівні, 

а морфологічним її вираженням є відмінкові форми давального, для якого 

адресатність є первинною функцією, родового, знахідного та кличного, 

внутрішня граматична форма яких містить указівку на спрямований 

характер дії. Ми свідомо залишаємо поза увагою морфологічні форми 

давального, родового, знахідного та кличного відмінків, здатних різною 

мірою передавати адресатність дії, оскільки це має стати предметом 

окремого дослідження.  

Функціонально-семантичне поле адресатності має характерну для будь-

якого поля структуру з ядром, близькоядерними компонентами, які, 

поступово віддаляючись від ядра, переходять у напівпериферію, із 

периферією, що має найнижчу концентрацію ознак поля. Загалом структура 

функціонально-семантичного поля адресатності має такий вигляд: ядерну 

позицію займають мікрополя передачі об’єкта і отримання чи збереження 

його; близькоядерним компонентом є ФСМП дієслів мовлення; на відстані 

від ядра розташовані ФСМП дієслів фізичної та моральної дій; 

напівпериферію становить мікропіле дієслів фізіологічної дії; периферія 

означеного ФСП подана дієсловами стану, безособовими.  

Як бачимо, ядерну позицію у структурі ФСП посідають мікрополя 

дієслів передачі об’єкта адресату і дієслів отримання чи збереження об’єкта, 
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елементи яких вступають між собою в антонімічні відношення. Порівняймо: 

А клуню він давно вже продав за пуд ячменю добрим людям 

(В. Підмогильний); Водив її по крамницях, мав чималі заощадження й 

купував усе, на що падав її погляд (Ю. Мушкетик); – Послухай мене, віддай 

землю селянам, а сам візьмись до чесної праці (В. Підмогильний); Дехто ще 

до війни забрав дітей і подався в села (М. Зарудний). 

Ми схильні вважати досліджуване ФСП поліядерним (ядро утворене 

двома функціонально-семантичними мікрополями), слабко центрованим, 

оскільки ядерну позицію в його структурі має не певна граматична 

категорія, а лексичні засоби вираження адресатності. Саме лексичній 

складовій ми і приділяємо увагу в нашій роботі. 

Специфіка адресатних дієслів визначається не лише їх місцем у 

структурі функціонально-семантичного поля, а й наявністю у більшості з 

них кількох лексичних значень, що виявляється у специфічній організації 

лексико-семантичних варіантів у складі семеми. А звідси необхідною 

умовою розуміння структурно-семантичної організації адресатних дієслів є 

дослідження зв’язків між ЛСВ та між самими компонентами в межах 

окремого лексичного значення. Беручи до уваги, що під компонентами 

розуміють і семи (елементарні компоненти, «семантичні примітиви»), і 

семантичні множники (безпосередні складові семем), і семантичні ознаки 

(гіперсеми, чи родосеми), і їх конкретизатори (гіпосеми, чи видосеми) [49, 

c.91-91], ми на підставі різних критеріїв виділили в структурі дієслівних 

лексем такі основні макро- і мікрокомпоненти: 1) лексичні і граматичні; 

2) експліцитні та імпліцитні; 3) парадигматичні та синтагматичні; 

4) домінувальні і залежні; 5) ядерні та периферійні; 6) ідентифікаційні та 

диференційні; 7) обов’язкові і факультативні тощо.  

З-поміж зазначених різновидів компонентів ідентифікаційні та 

диференційні постають своєрідними кваліфікаторами як самого 

функціонально-семантичного поля адресатності, так і засобом диференціації 

семем чи компонентів у їх структурі. Ідентифікаційні та диференційні 

компоненти вирізняються своїм функціональним навантаженням у межах 

певної лексичної парадигми. Ідентифікаторами можуть бути тільки ядерні 

компоненти, носієм яких, зазвичай, є ім’я поля чи мікрополя. 

Ідентифікаційні, за іншою термінологією, інтегральні, [49] семи об’єднують 

слова в угрупування, а диференційні постають основним носієм відтінків 

лексичного значення. Інтегральні семантичні ознаки визначаються шляхом 

протиставлення всієї сукупності слів, що не входять до цієї парадигми, але 

разом з нею утворюють систему більш загального характеру; диференційні – 

на основі протиставлення слів, складових компонентів однієї групи. 

Ідентифікатором досліджуваного нами функціонально-семантичного 

поля можна вважати сему адресатності, присутність якої стала основним 

критерієм входження до складу ФСП менших угрупувань. Морфологічним 
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вираженням семи адресатності є форми давального, родового, знахідного та 

кличного відмінків, які містяться у словникових дефініціях більшості 

досліджуваних дієслів. Але при цьому зауважимо, що ядерну позицію у 

відмінковій парадигмі, що реалізовує адресну семантику, посідає, звичайно, 

давальний відмінок, а периферію формує кличний. При комплектації 

лексико-семантичних парадигм у складі функціонально-семантичного поля 

не достатньо ідентифікаційних сем, а обов’язковим є врахування і 

диференційних семантичних ознак. Ідентифікатором окремого мікрополя 

поставатиме його ім’я; інтегральні семи лексико-семантичних груп і 

мікрогруп є назвами цих угрупувань, у межах кожного з яких одиниці 

протиставляються диференційними, розрізнювальними, ознаками. Так, для 

ядерного ФСМП передачі об’єкта назва мікрополя є ідентифікаційною 

частиною значення всіх його складників і збігається з ядерними 

компонентами у структурі їхнього значення: «передавати від однієї особи до 

іншої», «надавати в чиєсь користування». Наявність цього ідентифікатора 

визначається протиставленням між собою груп і мікрогруп у складі ФСМП. 

Наприклад, при зіставленні ЛСГ дієслів способу передачі і ЛСГ дієслів мети 

передачі об’єкта адресату ідентифікаційна частина значення, смисл якої – 

означити сам процес передачі, забезпечує їх функціонування у складі більш 

ємної системи – ФСМП, а роль диференційних компонентів подвійна: 

1) розмежувати малі лексико-семантичні парадигми між собою; 

2) диференціювати значення окремих елементів угрупування. 

Диференційними семантичними ознаками на рівні лексико-

семантичних груп виступатиме та частина значення, яка вказує або на спосіб 

передачі, або на мету, а для кожної окремої семеми диференційними є семи, 

що конкретно означують спосіб передачі, наприклад, «в обмін на гроші», 

«як дарунок», або її причину, наприклад, «за виконану роботу», «замість 

витраченого, загубленого». Ідентифікатором ФСМП отримання чи 

збереження об’єкта постає ім’я мікрополя, тотожне ядерним компонентам у 

структурі лексичного значення дієслів, які утворюють це мікрополе: 

«набирати певну кількість чого-небудь». Наявність зазначених сем у 

структурі семем є показником належності дієслівної словоформи до 

функціонально-семантичного мікрополя  отримання об’єкта, а розрізнення 

менших угрупувань у його складі і в їх межах окремих одиниць можливе 

тільки завдяки диференційним компонентам значення. Останніми для малих 

парадигматичних форм є, наприклад, семи на позначення загального 

способу  отримання об’єкта, отримання його із застосуванням сили до 

особи, у якої відбирають об’єкт, семи емоційно-оцінного характеру, а для 

окремих членів цих парадигм це вже конкретні семи вужчого змістового 

наповнення. Так, ідентифікатором для семем, означених дієсловами 

«боргувати», «віднімати», «тирити» (розмовне), є комплекс сем «набирати 

певну кількість чого-небудь», а диференційна частина значення  відповідно 
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«в борг», «силою», «чуже». Причому, у структурі лексичного значення 

слова «тирити» наявний ще й емоційний компонент як обов’язковий у 

семній структурі будь-якого стилістично маркованого слова; у цьому 

випадку це розмовна лексика з відтінком фамільярності. 

Близькоядерне функціонально-семантичне мікрополе дієслів мовлення 

матиме таку ж комбінацію ідентифікаційних та диференційних компонентів 

у структурі значення його складників, де набір складників на означення 

загального процесу говоріння «розповідати про що-небудь» водночас іменує 

мікрополе і постає його ідентифікатором. Так само, як і в двох попередніх 

мікрополях, диференційна частина значення з ємним смисловим 

наповненням є основою розрізнення груп та мікрогруп, а з вузьким 

конкретним змістом – окремих членів цих угрупувань.  

Із віддаленням від ядра послаблюється концентрація ознак 

функціонально-семантичного поля, і як один із можливих наслідків цього 

процесу – складність визнання імені мікрополя ідентифікатором його 

складових одиниць. Загальне широке смислове наповнення членів таких 

парадигм, як ФСМП дієслів фізичної дії, морального впливу, фізіологічної 

дії, ФСМП дієслів на позначення стану уможливлює визначення лише  

загального ідентифікатора для всього функціонально-семантичного поля. 

Це, як попередньо зазначалося, буде сема адресатності, яка тільки в 

комплексі з семемами на означення фізичної дії, моральної дії тощо є 

достатнім критерієм для розмежування окремих мікрополів. 

Ідентифікаційні та диференційні семи визначають і структуру ФСМП 

дієслів на позначення стану, що досить віддалене від ядра поля. 

Периферійність мікрополя не перешкоджає визнанню ідентифікатором його 

складників імені самого мікрополя, але через семантичну віддаленість 

одиниць лексико-семантичних груп, що репрезентують це мікрополе, 

ідентифікаційна частина значень не збігається з ядерними компонентами в 

їх семній структурі. Так, для семем, позначених дієсловами «щеміти» і 

«легшати», ідентифікатором, підставою для входження їх до однієї лексико-

семантичної парадигми, є «перебувати у стані»,  а диференційною частиною 

є відповідно «тупого болю від неспокою, тривоги, хвилювання» і 

«поліпшення самопочуття, зменшення горя». Деяка «розмитість» семантики 

ідентифікатора робить неможливим сприйняття його як ядерного 

компонента в структурі лексичних значень наведених дієслівних лексем. 

Ядерним для «щеміти» є набір сем «перебувати у стані тупого болю», а 

периферійні  –  «від неспокою, тривоги, хвилювання» варіюються 

контекстуально. Основні компоненти значень лексеми «легшати» подані 

повним комплексом ядерних семантичних ознак, які ми розчленували на 

ідентифікаційні та диференційні: «перебувати у стані» + «поліпшення 

самопочуття, зменшення горя», а варіювання периферійних можна 

простежити у відповідному мовленнєвому контексті.  
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Ідентичну ситуацію спостерігаємо при дослідженні мікрополів, 

віддалених від ядра, та напівпериферійного ядра на позначення 

фізіологічних процесів. 

Зауважимо, що одні й ті ж семантичні ознаки в межах одного 

угрупування можуть бути інтегральними, а для одиниць іншої парадигми 

виконувати диференціальну функцію. Так, ідентифікатором синонімічного 

ряду «нести, тягти, волокти», при вживанні їх у значенні спрямованої 

адресатної дії, будуть компоненти «доставляти що-небудь комусь, ідучи», 

які для іншого парадигматичного об’єднання слів «нести, везти, відсилати» 

є диференційними ознаками, що увиразнюють смислове навантаження 

одного члена парадигми – «нести».  

Аналіз ідентифікаційних та диференційних сем у структурі лексичного 

значення адресатних дієслів дозволив нам зробити ряд узагальнень 

теоретичного характеру: 

1) ідентифікаційна і диференційна частини є обов’язковими складовими 

семної структури слова-семеми; 

2) окреслене розмежування семантичних ознак носить ступеневий, 

ієрархічний характер і можливе на рівні: фунціонально-семантичного поля; 

мікрополів; малих лексико-парадигматичних форм; окремих одиниць у 

складі угрупувань; 

3) для ядерних ФСМП передачі та отримання об’єкта і близькоядерного 

ФСМП дієслів мовлення характерний збіг ідентифікатора і ядерних 

компонентів значення; у віддалених від ядра ФСМП фізичної дії та 

морального впливу, напівпериферійного мікрополя дієслів на позначення 

фізіологічної дії чи процесу, периферійного ФСМП дієслів стану 

ідентифікаційна та ядерна частини в структурі лексичних значень окремих 

одиниць парадигм різна; 

4) ідентифікатор функціонально-семантичного поля адресатних дієслів і 

функціонально-семантичних мікрополів у його структурі відповідає імені 

поля загалом або іменам мікрополів як складових ФСП. 
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МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР ВИБАЧЕННЯ У СІМЕЙНІЙ 

КОМУНІКАЦІЇ 

Мета дослідження – описати особливості реалізації мовленнєвого 

жанру вибачення у сімейній комунікації, зокрема у спілкуванні між 

батьками та дітьми. Матеріалом для аналізу є твори І. Франка. 

Мовленнєвий жанр вибачення, окрім мовленнєвого акту вибачення, 

може включати виправдання, зобов’язання, обіцянки, повідомлення, 

пояснення, прохання тощо [6, с.261]. Просячи вибачення, мовець визнає те, 

що він своїми діями чи словами завдав (може завдати) шкоди іншому, 

усвідомлює неправомірність свого вчинку, засуджує свою поведінку та 

намагається покращити (виправити) ситуацію. Його ілокутивною метою є 

передати свій психологічний стан, що задається умовою щирості відносно 

стану речей [4, с.215]. 

Вибачення утворюють емотивна складова – вираження мовцем 

психологічного стану провини і сорому та спонукальну складова – прохання 

про надання вибачення [1, с.6]. За А. Вежбицькою вибачення має таку 

структуру: «Приношу вибачення! = Знаючи, що я був причиною того, що з 

тобою сталось щось погане, бажаючи зробити так, щоб ти вибачив мене, я 

кажу: я жалкую, що я це зробив» [2, c.270]. 

Актуальність вибачення полягає у тому, що воно забезпечує 

продовження комунікативних контактів у потрібному напрямі. У сімейній 

комунікації вибачення є одним із засобів збереження кооперативності 

спілкування у ситуації вираження незгоди. Наприклад, батько просить 

вибачення у сина за те, що не поділяє його поглядів: «– …Даруй, мій сину, 

але справі, котрою кермує сей панич, я не можу вірити…» [5, т.21, с.220]. 

Вибачення на мовному рівні актуалізує дієслово наказового способу даруй, 

що вживається як вибачальний вислів та позначає прохання виявити 

поблажливість, простити провину [3, с.126]. Батько розуміє, що сказане буде 

неприємним для сина, тому для збереження гармонійного спілкування 

використовує ласкаве звертання мій синку. 

Діти також можуть вибачатися перед батьками в аналогічній ситуації: 

«– Звиніть, татку, що вам заперечу! Се була справа фантастичних мрій 

кількох шалених голів. А ви, наївні романтики, дали змовитись на ті мрії, 

блискучі та злудні, як фата моргна!..» [5, т.18, с.370-371]. Заперечення 

вагомості та правильності дій батька у мовленні сина починається 
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вибаченням, яке виражає дієслово наказового способу звиніть та низка 

розповідних речень, що виконують функцію засобів аргументації. Син 

визнає, що порушив правила, як особа з нижчим соціальним та 

комунікативним статусом, яка не мала б права висловлювати незгоду зі 

словами батька. 

Також вибачення супроводжує дії сина, який заперечує свою провину: 

«– Але ж, таточку, – з нерушимим супокоєм відповів Густав, – я не хотів вас 

образити, а коли образив несвідомо, то перепрошаю… Правда все-таки 

правдою останеться, незалежно від того, хто її говорить… Тут діло йшло 

взагалі о конечності розширення дотеперішньої вашої господарки... Що в 

тім образливого?» [5, т.18, с.376]. Мовлення хлопця характеризують: 

1) вибачення перед батьком (перепрошаю від пол. рrzepraszam) та 

окресленням ситуації, за якої воно могло б мати місце (коли образив 

несвідомо); 2) заперечення власної провини (дієслово дійсного способу 

минулого часу хотів у сполученні із інфінітивом образити і заперечною 

часткою не) та інформування про свої справжні наміри (розповідне речення 

«Тут діло йшло взагалі о конечності розширення дотеперішньої вашої 

господарки»); 3) позначення своїх слів як правдивих (розповідне речення 

«Правда все-таки правдою останеться, незалежно від того, хто її говорить»); 

4) вираження здивування та нерозуміння позиції батька (вигук але, 

підсилювальна частка ж, питально-риторичне речення «Що в тім 

образливого?»). 

Вибачення може виражатися імпліцитно. Наприклад, батько запевняє 

доньку у щирості своїх намірів: «– Бійся бога, Маринцю! – з переляком 

скрикнув батько. – Ти плачеш? Цить, дитино моя! Я ж не хотів тебе нічим 

докорити. Противно, я хотів тобі сказати добру новину» [5, т.21, с.220]. Він 

висловлює здивування та нерозуміння змісту поведінки доньки (питально-

риторичне речення «Ти плачеш?» та вигук бійся бога) та позитивно 

представляє свої дії (дієслово хотіти у сполученні з інфінітивом докорити і 

заперечною часткою не, дієслово дійсного способу минулого часу хотів у 

поєднанні з інфінітивом розповісти, прислівник противно). 

Опосередковано висловлює вибачення за свої дії син, який прагне 

зберегти кооперативність спілкування та запобігти зміні емоційного 

налаштування адресанта: «– Прошу тата, най тато не гніваються, – сказав з 

високим, крихіточку навіть згірдним спокоєм Густав. – Прошу тямити, що 

тут діло йде не лише о татову особу, але також о маму і о сестру. Нехай тато 

не забувають, що вона ще панна, що її треба видати замуж, по змозі добре 

видати! А чень же тато признають, що я, як найстарший син, а тепер уже не 

тілько повнолітній, але й повноправний (Густавові якраз минуло 29 літ), 

маю право вглянути в наші родинні діла, поінтересуватися ними і занятися 

по змозі їх направою. Я не перечу, що досі я був татові тягарем, великим 

тягарем, і не забуду ніколи, як багато я татові винен подяки за те, що ви так 
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терпеливо і з таким самовідреченням несли той тягар (при тім він поцілував 

батька в руку), але віднині все мусить піти інакше!» [5, т.18, с.193-194]. 

Його мовлення характеризують: 1) спонукання до кооперативності у 

спілкуванні (дієслово наказового способу гніваються у сполученні із 

заперечною часткою не та часткою най, звертання у формі 

непредикативного звороту прошу тата); 2) визнання неправомірності своєї 

поведінки у минулому та висловлення прихильного ставлення до батька, 

засвідчення вдячності (дієслова дійсного особу перечу/забуду у сполученні 

із заперечною частко не, дієслово дійсного способу винен у сполученні з 

іменником подяки, фразеологізм бути тягарем, невербальні засоби – 

поцілував батька в руку); 3) прохання (спонукальне речення «може б тато 

були ласкаві показати мені книжки, рахунки», модальне дієслово може, 

імперативна форма зворотів ввічливості були б ласкаві, звертання у формі 

непредикативного звороту може б тато, характерні для польської мови); 

4) непряме спонукання, виражене за допомогою підкреслення свого віку 

(найстарший син) і статусу (повноправний), декларації своїх прав («маю 

право вглянути в наші родинні діла, поінтересуватися ними»), висвітлення 

причин, що зумовлюють поведінку сина («тут діло йде не лише о татову 

особу, але також о маму і о сестру») та мети, з якою він хоче її здійснити 

(«занятися по змозі їх направою»). 

Отже, мовленнєвий жанр вибачення у сімейній комунікації може 

виражатися як експліцитно, так й імпліцитно. Метою батьків та дітей є 

запобігти конфлікту, засвідчити свої щирі наміри та прихильне ставлення. 

Просячи вибачення, мовці застосовують мовленнєві акти повідомлення, 

пояснення, прохання, а також заперечують свою провину, дають позитивну 

оцінку своїм дія та висловлюють здивування щодо позиції адресата. 
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ФІНСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПІД ЧАС МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

На початку ХХІ століття найважливішими ресурсами життєдіяльності 

людства є інформація, що адекватно відтворює явища та закони зовнішнього 

світу; сучасні знання, які обумовлюють соціально-економічний прогрес; 

інформаційно-комунікаційні технології – фундамент так званої «нової 

економіки» [3, с.6]. У цьому контексті особливої актуальності набувають 
дослідження, присвячені проблематиці формування інформаційного суспільства 

(поняття введено до наукового обігу Д. Беллом, основоположником 

концепції постіндустріального суспільства) [1]. Історичний досвід 

українського народу, сучасні економічні, культурні та соціальні реалії 

зумовлюють посилення уваги до фінської моделі інформаційної суспільства, 

аналіз якої наданий у праці М. Кастельса, П. Хіманен «Інформаційне 

суспільство та держава добробуту» [5]. Подібно до українських земель 

населення Фінляндії  тривалий час перебувало під владою іноземних держав 

(Швеція, Російська імперія), що сприяло формуванню «психології 

меншості» – однієї з серйозних перешкод на шляху до мультикультуралізму 

[5, c.149]. Тому аналіз здійснення фінського національного проекту розвитку 

інформаційного суспільства, за допомогою якого ця країна на північному 

кордоні Заходу й Росії подолала травмуючі наслідки колоніальної доби, 

може бути корисним у справі модернізації України, у тому числі, під час 

реформування освіти. 
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Зазначимо, що М. Кастельс, П. Хіманен вважають, що технологічні 

інновації, а саме, обробка інформації за допомогою інформаційно-

комунікативних технологій, що спираються на мікроелектроніку, інтеграція 

головних видів людської діяльності у глобальні межі, є однією, але не 

вичерпною характеристикою соціально-технічної структури інформаційного 

суспільства. На постіндустріальному етапі відбуваються значні соціальні 

зміни, формується прошарок «освічених новаторів»: науковців; працівників 

компаній, які беруть участь у дослідженнях; окремих громадян, що мають 

творчі здібності. Якщо в індустріальну добу виконання рутинної праці 

вважалося важливим суспільним обов’язком, а страждання, спричинені нею, – 

благородними («протестантська етика»), то в інформаційному суспільстві 

результати діяльності корпорацій і компаній залежать від креативності їх 

працівників. М. Кастельс та П. Хіманен застосовують для характеристики 

нових норм моралі поняття «хакерська етика» «Хакер» – креативна, творча 

людина (не пов’язана з кіберзлочинністю) – працює з метою самореалізації. 

Його діями керує ідея. Заради втілення цієї ідеї до життя «хакер» застосовує 

свої творчі здібності, намагається перевищити самого себе. Від реалізації 

ідеї «хакер» отримує енергію й радість. На соціальному рівні «хакери» 

працюють як відкриті мережі, до яких з метою здійснення запропонованого 

проекту можуть залучатися інші люди [5, с.55-56]. Отже, успіх людини в 

інформаційну добу зумовлений інформаційною грамотністю, розвитком 

розумових (оригінальність, креативність мислення) та комунікативних 

здібностей, а також формуванням ціннісних орієнтацій (гідність, повага до 

себе). 

З метою підвищення інформаційної освіченості фінського суспільства у 

1995 р. була започаткована програма Structures of the Information Society, що 

передбачала здійснення підпрограм Virtual University (створення віртуального 

навчального середовища вищої освіти), Virtual School (створення віртуального 

навчального середовища для початкової та середньої школи), Virtual Learning 

Environment (створення загальноосвітнього навчального середовища на основі 

сучасної педагогіки) [5, с.108]. Успішна реалізація цих програм у Фінляндії, 

що навіть у ХХ ст. залишалася аграрною країною, надихає українців на 

модернізацію суспільства шляхом розповсюдження інформаційно-

комунікативних технологій. Однак поза увагою громадськості залишаються 

фактори, які, за думкою М. Кастельс та П. Хіманен, забезпечили формування 

фінської моделі відкритого інформаційного суспільства добробуту. Зокрема, 

аналізуючи особливості фінської культурної (національної) ідентичності, 

дослідники підкреслюють високий рівень згуртованості суспільства. Він 

сформувався внаслідок історичного розвитку Фінляндії («селянська нація» 

за колоніальну добу, консолідація суспільства під час «зимової війни» з 

Радянським Союзом та ін.). Останнім часом у нашій країні також 

спостерігається високий рівень згуртованості суспільства, що викликано 
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військовим конфліктом на сході України. Проте необхідно враховувати і 

негативний досвід 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст., коли порушення 

соціальної справедливості з боку представників олігархічних кланів 

розколювали українське суспільство, були джерелом соціальної нестабільності.  

На прикладі «моделі Силіконової долини» М. Кастельс та П. Хіманен 

показали, що розвиток «нової економіки», інформатизація суспільства 

можуть привести до зростання соціальної несправедливості, вилучення 

великих мас людей із суспільства. Тоді єдиним засобом змінити свою долю 

для нужденного залишається злочинна діяльність.  На думку науковців, 

успішне функціонування фінської моделі інформаційного суспільства 

пов’язано з виконанням державою своїх соціальних функцій (безоплатна 

освіта, дешеві медичні послуги, соціальний захист вразливих категорій 

населення) [5, с.90]. Це запобігає зростанню соціальної несправедливості, 

об’єднує фінське суспільство. Можна припустити, що механічне 

перенесення досвіду розбудови інформаційного суспільства в Фінляндії, де 

майже всі заклади освіти є державними, держава бере на себе 76 %  витрат 

на охорону здоров’я [5, с.94], не дадуть очікуваних результатів. 

Водночас освітяни України можуть зробити істотний внесок у 

модернізацію українського суспільства, виховуючи дітей, учнівську та 

студентську молодь у дусі солідарності. Зазначимо, що у Концептуальних 

засадах реформування середньої освіти «Нова українська школа» 

наводиться перелік загальнолюдських морально-етичних і соціально-

політичних цінностей, який містить солідарність [4].  

Вважаємо, що фінський досвід доводить: виховання в умовах 

модернізації освіти з метою формування інформаційного суспільства має 

спиратися на: 1) ціннoсті, сенс яких визначається наявними потребами й 

інтересами людини, а метою є самоствердження людської особистості 

(гідність, повага до себе); 2) цінності, які надають смисл існуванню самої 

людини, творять і відроджують людину (повага до інших, турбота, 

солідарність). Людина інформаційного суспільства буде самостійно 

встановлювати цінність певних явищ, речей з точки зору власних потреб та 

інтересів. Проте поруч з цим будуть існувати цінності, призначення яких 

жодним чином не може бути зведене до задоволення потреб певної 

особистості. Їх кінцевою інстанцією є людське суспільство. У сучасній 

філософській думці такі цінності називають вищими духовними цінностями 

[6, с.114]. Саме до них і належить солідарність, як передумова успішного 

функціонування фінської моделі відкритого інформаційного суспільства 

добробуту. 

Одним із дієвих засобів виховання на вищих духовних цінностях може 

стати впровадження у шкільну практику предметів духовно-морального 

спрямування. Адже поруч із цінностями істотний вплив на моральну 

свідомість людини справляють святині. На відміну від цінностей, святині 
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постають як символи надприродного буття. Якщо цінність розкривається 

перед людиною внаслідок її вибору, то не вибір святині вважається не просто 

її запереченням, не просто відмовою від неї, а кваліфікується як гріх [6, с.115]. 

На думку авторів, в умовах інформаційного суспільства потреба у 

святинях зменшиться, але не зникне. Оскільки на постіндустріальній стадії 

розвитку, особливо в умовах моделі інформаційного суспільства, керованого 

законами ринку, будуть існувати конкуренція, суперництво як норма 

людських стосунків. Для людей, сповнених страху програти у конкурентній 

боротьбі, бути вилученими з суспільства, важливо вірити, що існує вища 

справедливість, важливо мати перед собою моральний приклад, здатний 

надихати на безкорисливе служіння іншим. Саме такі моральні приклади, 

образи досконалих стосунків зберігають більшість релігійних учень, у тому 

числі, християнство. Для кожного віруючого християнина любов до Бога 

має органічно сполучатися з любов’ю до ближнього, втіленою у заповіті 

«Возлюби ближнього свого, як самого себе». Наукове обґрунтування 

важливості ознайомлення дітей, учнівської та студентської молоді України з 

християнською духовною традицією можна знайти у праці М. Кастельса та 

П. Хіманен «Інформаційне суспільство та держава добробуту». Науковці 

підкреслюють: 85 % населення Фінляндії сповідують протестантизм 

(лютеранство), що зумовлює їхній потяг до суспільства «рівних» [5, с.151]. 

У цьому сенсі фінська держава добробуту є соціальною інтерпретацією 

заповіту «Возлюби ближнього свого, як самого себе». 

Спираючись на фінський досвід розбудови відкритого інформаційного 

суспільства добробуту, освітяни Донецької області ініціювали розробку та 

затвердження Регіональної програми «Освіта Донеччини в європейському 

вимірі. 2017-2020 роки», яка містить проект «Освіта та духовний розвиток 

особистості». Метою проекту є формування в дітей та молоді свідомо-

відповідального ставлення до життя шляхом виховання на 

загальнолюдських морально-етичних цінностях, відродження та поширення 

духовної спадщини українського народу. У межах проекту здійснюються 

заходи з упровадження навчальних дисциплін духовно-морального 

спрямування, зокрема, протягом 2017 року на базі Донецького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти пройшли курсову 

перепідготовку 48 учителів християнської етики. Під час проведення курсів 

увага слухачів акцентувалася на тому, що заняття з предметів духовно-

морального спрямуванням не є безпосереднім навчанням релігії, не 

включають релігійних обрядів, не ставлять за мету залучення до певної 

конфесії, а слугують фундаментом для усвідомленого вибору дитиною 

моральних норм, пов’язаних із християнською духовною традицією (повага 

до іншого, солідарність). Ще однім дієвим засобом виховання на цінностях є 

організація позаурочних заходів духовно-морального спрямування. Так, у 

листопаді 2017 року, до Всеукраїнського дня молитви за дітей-сиріт, 
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розпочався ІІІ обласний конкурс благодійницьких акцій, присвячений Дню 

святого Миколая, що проводиться під гаслом «Святий Миколай йде до 

сиріт». Упродовж листопада – грудня 2017 року педагоги, батьківські 

комітети, органи учнівського самоврядування проводили концерти, ярмарки 

та інші заходи з метою залучення благодійницьких коштів для здійснення 

бажань дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

висловлених у листах до святого Миколая [7]. Традиція творення добрих 

справ, засвоєна під час участі у благодійницьких акціях, є однією з 

найважливіших складових виховання у дусі солідарності. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 

Сучасне суспільство неможливо уявити без активного впровадження і 

використання комп'ютерної та цифрової техніки, що накладає відбиток на 

цілі і завдання підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого фахівця. 

Розвиток суспільства доводить, що освіта є одним із визначних 

факторів виживання та розвитку цивілізації. Питання її змісту, якості та 

вдосконалення входять до числа першочергових проблем людства. 

Проте стрімкість наукового поступу суспільства, поглиблення його 

перетворюючого впливу на всі аспекти людської життєдіяльності та 

відповідне розширення освітніх завдань спонукали вчених до усвідомлення 

недоліків концептуальної основи, що визначили сучасну освітньо-

педагогічну діяльність. Перегляд теоретико-методологічних основ 

навчально-виховного процесу сприяв виникненню нового поняття – 

„інформатизація суспільства” та, відповідно до нього, – ,,інформатизація 

освіти”. Спочатку концептуальна спрямованість інформатизації освіти була 

визначена словосполученням ,,комп’ютерна грамотність”, яке поступово 

поширилося до поняття ,,інформаційна культура”. Останнє розглядаємо як 

окремий феномен, складне особистісне утворення, що ґрунтується на 

комп’ютерній грамотності, але не вичерпується нею. 

Актуальність формування інформаційної культури та грамотності 

майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій пов’язана також 

із розширенням впливу на молодь засобів масової комунікації, відтак 

зумовлює необхідність особистісно - зорієнтованого підходу до розвитку 

критичного мислення студентів, становлення захисного механізму до 

значного впливу засобів масової комунікації, що пропагують насильство та 

агресивність. 
В даний час інформаційна культура може розглядатися з різних точок зору: 

– концептуальні положення про підготовку спеціалістів у вищій школі 

(В. Буряк, І. Зязюн, В. Кушнір, В. Сластьонін);  

– обґрунтуванню змісту професійної діяльності інженера-педагога 

(Н. Брюханова, Р. Горбатюк, Е. Зеєр, О. Коваленко, М. Лазарєв); 

– про роль інформації в соціальних процесах (А. Єршов, А. Суханов);  
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– психолого-педагогічні закономірності єдності свідомості й діяльності, 

поетапне формування розумових дій (Л. Виготський, П. Гальперін, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, А. Фурман);  

– принципи створення програмного забезпечення навчального процесу 

(Г. Балл, В. Беспалько; 

– теорія формування інформаційної культури студентів та підготовки 

педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі новітніх 

технологій навчання (О. Гокунь, М. Жалдак, О. Комісаров, Ю. Машбіц, 

Н. Морзе). 

До професійних компетенцій інженерів-педагогів у галузі харчових 

технологій можно віднести наступне: 

1) здібність самостійно працювати із різними джерелами інформації; 

2) проведення бібліотечної та інформаційно-пошукової роботи із 

наступним аналізом та обробкою даних, необхідних для вирішення 

професійних завдань;  

3) оволодіння навичками використання сучасної комп’ютерної техніки 

та нових інформаційних технологій у пошуці вітчизняних та зарубіжних 

джерел та літератури, використання довідкових та правових баз данних. 

Направленнями педагогічної діяльності по формуванню інформаційної 

культури майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій є: 

– використання інформаційно-комунікаційнних технологій для 

спілкування, передача знань та організація поточного контролю знань; 

– використання нових методів та способів надання та обробки даних 

(знання учнів, успішність та ін.); 

– використання у своїй педагогічній діяльності більш широкого спектра 

методичних матеріалів та наочності; 

– використання комп’ютерних навчальних та контролюючих програм; 

– використання інформаційних ресурсів комп’ютерних мереж; 

– створення та використання системи додаткових завдань до основного 

курсу вивчення дисциплін технологічного циклу; 

– організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів у галузі 

харчових технологій.  

Інформаційна культура особистості має підґрунтям (базовим 

компонентом) інформаційну діяльність, процес, у ході якого особистість 

перетворює і пізнає інформаційне середовище, перетворюючи тим самим 

себе на діяльний суб’єкт, а опановані об’єкти, процеси, явища 

інформаційного середовища – на об’єкт своєї діяльності, найбільш повно 

реалізуючи в такій діяльності свої здібності, потреби й прагнення (як в 

інтересах власного розвитку, так і з користю для оточуючих). 

Аналіз наукової літератури дозволив визначити, що інформаційна 

культура майбутнього інженера-педагога у галузі харчових технологій, як 

професійно значуща складова, не може бути сформована без урахування 
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поняття про загальну педагогічну культуру. Інформаційна культура як 

сукупність певних компетентностей може бути сформована тільки за умови 

чіткої організації навчального процесу, розробки та впровадження нових 

форм, методів та засобів навчання. Метою навчання у даному випадку разом 

із формуванням знань, умінь і навичок стає формування професійних 

собистісних якостей, необхідних сучасному фахівцю. 

Під інформаційною культурою ми розуміємо – складне соціальне 

явище, яке виступає як професійна складова в світі інформаційних відносин 

майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій. 

Результатом даної форми організації навчального процесу являється 

створення та активне використання інформаційного простору освітньої 

діяльності для формування світогляду майбутніх інженерів-педагогів у 

галузі харчових технологій, включаю чого формування інформаційної 

культури, на основі наукового та критичного відношення до інформації. 
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

ПРОГРАМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Електронний (віртуальний, інтерактивний, мультимедійний, навчальний 

об'єкт) засіб навчання (ЕЗН) – це програма або файл спеціального 

призначення, основна роль якого полягає в більш детальному та наочному 

викладанні навчального матеріалу та безпосередній взаємодії зі здобувачем.  
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Основне завданя, яке ставиться при створенні ЕЗН, – здійснити 

перетворення реального об’єкта вивчення у візуальну інформацію, яка 

засвоюється набагато краще.  

У залежності від поставленого завдання, складності програмної 

реалізації та інших факторів до електронних засобів навчання можна 

віднести: електронні таблиці; електронні бібліотеки; презентації; тестові 

завдання; віртуальні лабораторні роботи; операційні системи; бази даних; 

відео-курси; інше [2]. 

У нашому дослідженні ми дотримуємося терміна «електронні засоби 

навчального призначення», зафіксованого в нормативно-правому акті 

«Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному 

обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України» [5]. 

Проілюструємо застосування ієрархічного методу на прикладі 

оригінальної класифікації електронних засобів навчання за типами 

діяльності, для підтримки яких вони можуть бути застосовані, 

запропонованої вітчизняною дослідницею М. Шишкіною [7].  

На думку Ю. Машбиця, найбільш суттєве обмеження у спробах 

створити наукову класифікацію систем комп’ютерного навчання пов’язане з 

тим, що автори подібних класифікацій прагнуть знайти для них одну основу. 

Найголовніша вимога до класифікації полягає в тому, що вона має бути 

багатоаспектною, оскільки технологія навчання включає різноманітні 

способи реалізації [3].  

Одну з перших спроб систематизації навчальних комп’ютерних засобів 

було зроблено Б. Кривицьким, який запропонував класифікацію за двома 

ознаками: вид навчальної діяльності і педагогічне призначення. За першою 

ознакою навчальні комп’ютерні засоби поділяються на призначені для 

групової (аудиторної) і для самостійної роботи; за другою – на 

інформаційні, контролюючі та навчальні  [4].  

В.М. Андрієвська та ін. [1] також пропонують два критерії класифікації 

освітніх електронних видань і ресурсів:  

1) за контингентом тих, хто навчається;  

2) за місцем у навчальному процесі:  

Детальний аналіз електронних (програмних) засобів навчального 

призначення і їх класифікація представлені в працях І. Роберт, яка виділяє 

засоби: проблемно-орієнтовані, об’єктно-орієнтовані та предметно-

орієнтовані [3] .  

Метою створення електронного підручника є:  

– підвищення ефективності самостійної роботи студентів; підвищення 

рівня мотивації до навчання; 

– візуалізація процесу навчання; 

– удосконалення ефективності управління навчанням;  

–  підвищення рівня комфортності при вивченні навчального матеріалу.  
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У більшості підручників присутні наступні конструктивні елементи: 

тест, енциклопедія, тренажер, креативне середовище, авторське 

середовище, невербальне середовище.  

Створення електронних підручників на сучасному рівні проходить 

наступні етапи:  

1. Збір і підготовка вихідного матеріалу. В якості основи може 

виступати будь-який тип представлення знань: документ, книга, посібник, 

реферат та ін.  

2. Підготовка змісту підручника.  

3. Коректування інформації, вставка звукового супроводу, 

відеоматеріалів та ін.  

TurboSite – безкоштовна програма для створення сайтів і електронних 

підручників. За допомогою програми TurboSite можна створити HTML-сайт 

або електронний підручник із підтримкою коментарів, форми зворотного 

зв’язку, вставки відео-файлів і JavaScript-тестів та іншими можливостями за 

кілька хвилин. Всього за кілька кроків вчитель початкових класів отримує 

готовий сайт.  

Все відбувається за такою процедурою: 

1. Вибрати тему оформлення. 

2. Додати сторінки. 

3. Заповнити поля (назва та опис сайту, інформація про автора і т.д.). 
4. Додати інформаційні блоки (якщо необхідно: лічильники, рекламу тощо). 

Програма дуже проста в обігу, не вимагає знання мов програмування та 

розмітки тексту. Створений за допомогою TurboSite сайт або електронний 

підручник буде працювати на будь-якій операційній системі, в будь-якому 

сучасному браузері, може бути завантажений на будь-який безкоштовний 

хостинг (не вимагає підтримки PHP, MySQL і т.д.) [6].  

Створення електронних підручників у наступний час є актуальним 

завданням. Воно спрямоване на реалізацію інформаційних та 

комунікаційних технологій в стандартах вищої освіти; розробку змісту та 

розвиток методичної системи навчання; поповнення баз і банків даних 

науково-педагогічної інформації кафедри та університету на основі 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; розробку змісту та 

формування програмно-методичного забезпечення процесу самоосвіти 

студентів у галузі української мови, літературного читання та 

природознавства, використання ними сучасних інформаційних і 

комунікаційних технологій у професійній діяльності. 
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РОЛЬ ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ 

Стрижнем усієї системи виховання молодого покоління в Україні є 

національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, консолідуючого фактора у 

суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції 

людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. 

Національний хapaктеp виховання полягає у формуванні молодої людини як 

громадянина України і ґрунтується на історико-географічному походженні, 

мові, культурі і традиціях, на усвідомленні власної частки  в українському 

суспільстві.  

Кожен з цих чинників є рівноцінним і визначає єдність поколінь 

минулих, сучасних і майбутніх, Належним чином організоване виховання 

молодого покоління відображає духовний поступ нapоду, процес 

збереження й збагачення його культури. 

Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання молоді, 

опанування основами наук багатством національної й світової культури. 

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна і національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською 
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відповідальністю, високими духовним якостями, родинними і патріотичними 

почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, 

здатна до саморозвитку і самовдосконалення. 

Реалізація основних завдань і принципів виховання у національній 

системі освіти здійснюється у ряді пріоритетних напрямів, серед яких 

патріотичне виховання; правове виховання; моральне виховання; трудове 

виховання; фізичне виховання; сімейно-родинне виховання. Проте важливу 

роль у формуванні всебічно розвиненої особистості відіграє мистецьке 

виховання. Мистецтво приховує у собі величезні потенційні можливості для 

зцілення людей від морально-естетичного занепаду, духовного зубожіння. 

Людина завдяки сприйманню мистецтва та власній художній творчості 

розвиває почуття гармонії, духовного піднесення. Мистецтво формує у 
молодого покоління творчі якості особистості, зокрема творчий склад мислення. 

До загальнодоступного мистецького виховання можна віднести музику, театр, 

образотворче мистецтво. Але впевнено стає поруч із ними – дизайн. 

Дизайн, як явище культури, на початку третього тисячоліття став тією 

сферою художньої універсальності культури і людини, яка найбільш 

синтетична, калейдоскопічна, найбільш проблематична і разом з тим 

самодостатня. Цілісність дизайну в культурному вимірі можна виразити як 

єдність формоутворюючих складових естетичного, етичного, практичного і 

пізнавального суб'єктів. Дизайн – це динамічне перехрестя мистецтва, науки 

і практики [2, с.81]. 

У відношенні до дизайну суспільство можна поділити на дві частини: 

перша –та, що внаслідок своєї професійної діяльності, створює гармонійне 

предметне, просторове середовище; друга – та, що, в свою чергу, є 

користувачами дизайнерських ідей, проектів та об'єктів. Отже обидві мають 

неопосередковане відношення до дизайну. Дизайн у сучасному суспільстві (за 

Даниленком В.Я.) має три головних гілки: промисловий дизайн, графічний да 

дизайн середовища, що охоплює інтер’єр та ландшафт. А ще фешин дизайн, 

арт дизайн, інсталяційний дизайн та інші. Проектування предметів, у яких 

форма відповідає їх призначенню, є співрозмірна статусу людини, економічна, 

зручна, красива, середовище, що є гармонійним до людини, впливають на 

дизайнерів та користувачів одинаково, а значить формують їх світогляд. 

Світогляд – це суспільна форма самосвідомості людини. Його 

розглядають, як перетин образу світу, самообразу людини, її самопроекції 

на світ і самовизначення у світі. На відміну від індивідуальної 

самосвідомості, світогляд є дуже стійким утворенням. Це самосвідомість 

людини, зорієнтованої у світі [1, с.3]. 

Звідси, суть дизайну як виховного, культурного феномена – в 

суспільній цінності людини, її відношенню до самої себе, до людини, до 

соціально-культурного середовища та оточення. 
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Особливість дизайну як аксіологічної цінності у тому, що кожна річ 

розглядається не з точки зору користі і краси, але й у всій багатоманітності її 

зв’язків у процесі функціонування. Об’єкти дизайну несуть на собі відбиток 

часу, рівень технічного прогресу і соціально-політичного облаштування 

суспільства. 

Отже, цілісний процес виховання передбачає художньо-естетичну 

освіченість і вихованість особистості. На формування особистості, поруч із 

іншими, впливають мистецькі дисципліни. Адже, формування основ 

естетичної культури, розвиток художніх здібностей і почуттів особистості: 

оволодіння цінностями і знаннями світового і народного мистецтва, музики, 

архітектури, усної народної творчості розвиток почуття прекрасного, 

формування здатності розуміти і цінувати твори мистецтва, пам'ятки історії, 

красу і багатство природи, набуття навиків у створенні прекрасного та 

вміння ними користуватися створює гармонійно розвинену  особистість, 

здатну знайти своє місце у соціально-культурному середовищі.  

Виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки які ґрунтуються на 

народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне 

виховання передбачає вироблення умінь власноручно примножувати 

культурно-мистецьке надбання народу. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАТЕКСТІВ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У сучасних умовах інформаційного суспільства, яке стрімко 

розвивається, людина є, з одного боку, замовником суспільних благ, а з 

іншого – їх же творцем. Суспільні зміни стосуються не лише устрою 

людського життя, а й виступають у формі певних викликів перед самою 
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людиною – її знання, мотивація, уміння, переконання, цінності тощо, все 

має відповідати сучасності.  

Навчання не може бути сталою дефініцією. Враховуючи наукові 

дослідження останніх кількох десятиліть, можна переконливо стверджувати, 

що світове суспільство вступає у нову еру – неоекономіки, де головним 

капіталом є не гроші, матеріальні ресурси, сировина чи робоча сила, а 

знання, інформація, інтелект. І тому серед різних сфер суспільного буття 

саме освіта може бути таким рушієм розвитку, що дасть новий імпульс 

способам організації і виконанню різноманітних потреб, акумулюванню і 

передачі суспільного досвіду, трансформації цінностей тощо.   

Мета роботи – пошук шляхів підвищення медіаграмотності вихователів 

закладів дошкільної освіти.  

Запровадження в освіту «високих технологій», «інновацій»  – проблема, 

яка у наукових пошуках об’єднує різних дослідників: філософів, педагогів, 

культурологів, соціологів, психологів та ін. Серед українських вчених над 

вирішенням зазначеної проблеми плідно працюють В. Андрущенко, І. Бех, 

Н. Бібік, А. Богуш, Л. Губерський, М. Євтух, Г. Кремінь, Л. Луговий, 

Н. Ничкало, О. Пометун, О. Сухомлинська та ін., у працях яких зазначається, 

що від якості й рівня освіти безпосередньо залежить прогрес суспільства 

загалом і людської особистості зокрема [2].   

У структурі сучасної освіти особливе місце належить медіаосвіті, адже 

стрімкий розвиток ІКТ-технологій вимагає від особистості вміння швидко і 

головне, критично, орієнтуватися у змінах [3].    

Першими педагогами, хто починає виховувати медіакультуру наших 

дітей, є вихователі. Дослідники констатують: щоб сформувати у дитини  

досить стійкий стиль поведінки в медіасередовищі потрібно починати з 

раннього дитинства, щоб це сприймалося не як предмет чи теорія, а як 

правило здорового способу життя [1].    

Не зупиняючись на аналізі медіасередовища (а ми, на жаль, можемо 

констатувати, що в багатьох випадках воно не відповідає віковим 

можливостям психіки дитини дошкільного віку, за часто містить  елементи 

насильства, жахів, еротики та ін.), нашу розвідку ми спрямовуємо на один із 

аспектів підвищення медіаграмотності вихователів закладів дошкільної 

освіти, а саме вміння критично використовувати медіатексти у навчально-

виховній діяльності дошкільнят.  

Казка, оповідання, розповідь, мультиплікаційний фільм – це ті медіа 

тексти, із якими дитина знайомиться у ранньому віці. Підбираючи їх, 

вихователь має розуміти, що подана у такий спосіб інформація, має 

спрямовуватися на збалансований естетичний та інтелектуальний розвиток 

особистості дитини.  

Важливим етапом у роботі із медіатекстами є модель RThS, яка 

розшифровується так:  
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• R – згадай / remember (про кого / що розповідається в оповіданні / 

мультфільмі);  
• Th – подумай, поміркуй / think (чому так вчинив герой, або чи міг герой 

поступити інакше), та  

• S – вислови свою позицію / sayings (як можна було б поступити).  

Така модель спрямована саме на збалансований розвиток особистості, 

адже із дітьми можна обговорити про кого / що вони дізналися, що вони 

побачили, якщо це візуальне джерело, але найголовніше – обговорити дії 

героїв, оцінити їх, для того, щоб винести урок. Сучасних дітей швидше 

зацікавлять відеоказки, комікси, Web-ігри, ніж просто читання книжки. 

Вони мають бути не тільки звичайними слухачами, вся підібрана інформація 

повинна бути практично спрямована, тобто містити певний «рівень 

корисності». А це означає, що окрім знання, що жив такий собі Колобок, 

діти мають, хоча б віртуально, пробігти разом із ним, подумати над діями 

героя, винести урок із казки і т.д.  

Наприклад, у мультиплікаційному фільмі «Свинка Пеппа» (1 серія) 

розповідається, як головна героїня свинка Пеппа разом із молодшим братиком 

Джорджем відпрошується у тата погуляти на вулиці після дощу. Але на дворі 

утворилися брудні калюжі, у які Пеппа разом із братиком стрибають. Мама 
наших героїв пояснює Пеппі, що стрибати по калюжах можна тільки в чобітках. 

Робота із цим медіатекстом за моделлю RThS матиме таку структуру: 
• R – згадай, про кого розповідається в мультфільмі; 

• Th – подумай, як вчинили Пеппа із братиком на прогулянці;  

• S – вислови свою позицію, чи правильно вчинила мама Пеппи. 

Тобто, аналізуючи за моделлю RThS медіатексти, вихователі, окрім 

знаннєвої бази, закладатимуть початки розвитку критичного мислення у 

дітей із дошкільного віку, що у майбутньому стане ґрунтовною основою 

становлення медіаосвіченої особистості.  

Медіа дуже впливають на життя людини вже від народження. Чим 

раніше ми вчитимемо наших дітей орієнтуватися у безпечному медіапросторі, 

тим міцніший формуватиметься в них імунітет до соціально шкідливих 

інформаційних впливів. Цю роботу можна починати із дитячого садка, коли 

вихователь вчитиме дитину аналізувати медіатексти, критично їх оцінювати, 

тим самим пояснюючи, як уникати медіазалежності та маніпуляцій. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ 

ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Початковим класам відводиться особливе місце у вихованні естетично і 

етично розвиненої особистості, здатної осягнути авторське бачення 

навколишнього світу, висловити думку щодо художнього твору і тих 

життєвих явищ, якими він наповнений [1].  

Завдання уроків літературного читання передбачає формування низки 

нових читацьких якостей учнів початкової школи: емоційну 

схвильованість, розвинену відтворювальну і творчу уяву; здатність до 

переживань, до естетичної насолоди; уміння читати словесні образи і 

сприймати художній твір у його цілісності і єдності (форми і змісту); 

усвідомлення індивідуальності письменника; здатність осмислювати 

створені ним характери, конфлікти, ідеї, позиції; самостійність та 

обґрунтованість оцінок; уміння зіставляти прочитане з життям; аналізувати і 

оцінювати твори і творчість письменників [3]. 

Ідеї Нової української школи зумовлюють опрацювання творів на 

уроці літературного читання як мистецтва слова, що уможливлює, на 

нашу думку, створення єдиного курсу літератури, починаючи з 1-го класу [2].  

Стрижнем уроку літературного читання є опрацювання ідейно-

поетичного змісту літературного матеріалу. Тому, урок має бути 

спілкуванням учня з письменником, учителем, де кожен має право на власні 

висловлювання, що підтверджується . думкою .Л.С. Виготського, про те, що 

твір мистецтва є системою подразників, свідомо організованих, щоб 

викликати естетичну реакцію [3]. 

Підготовка кваліфікованого читача, формування його ідейно-естетичних 

смаків передбачає оволодіння певним колом теоретико-літературних знань. 

Важливий принцип проведення уроків – літературознавчий. Виняткового 

значення тут набуває літературознавча пропедевтика, частина навчальної 

програми з читання, зміст якої забезпечує учням початкові знання з літера-

турознавства, бібліографії і готує їх до уроків літератури в середній школі [3].  
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Шкільна практика свідчить, що поняття тема, сюжет, герой, портрет 

легко засвоюються у 1-ому класі, а вже в 4-ому – діти легко володіють 

поняттями пейзаж, діалог, жанр, композиція, "кульмінація"тощо [2]. 

Повноцінність сприймання залежить від глибини проникнення в 

художньо-смислову глибину літературного твору. Молодший школяр 

передусім сприймає у ньому світ природи і речей, а потім усвідомлює те, що 
закладене в самій людині – характер, міжособистісні стосунки, мотиви вчинків. 

Засвоєння літературних понять відбувається в процесі аналізу твору і 

не тільки не входить у протиріччя з емоційною природою сприймання 

літературного твору, а й поглиблює його, робить усвідомленішим.  

На уроках літературного читання учні засвоюють специфіку роботи з 

науково-популярними, науково-художніми та публіцистичними творами, 

керуючись логічним принципом [1]. 

Завданням опрацювання зазначених творів на уроці літературного 

читання є – встановити закономірності, причинно-наслідкові зв'язки, 

послідовність фактів та подій. Таке читання пов'язане з розвитком логічного 

мислення і реалізується в основному під час опрацювання підручників, 

довідкової літератури, періодичної преси, що знадобиться школяреві для 

самоосвіти. 

У процесі аналізу науково-пізнавальних текстів варто формувати в 

учнів уміння ставити запитання: – Про що я хотів запитати автора? – Про 

що дізнався вперше? – Про що знаю більше, ніж розповідається у статті? 

– Де б я міг це застосувати? – Чого я не знав до читання, а тепер знаю?. 

Отже, виховання читача-дитини, особливості сприйняття ним того, чи 

іншого літературного твору безпосередньо визначаються характеристиками 

його жанру. Наприклад, якщо це пейзажна лірика, то буде правильним 

допомогти дитині побачити, відчути і запам'ятати картину створену поетом; 

відчути мелодію, музику вірша, його настрій, намалювати те що уявилося; 

згадати ліричні рядки з раніше прочитаних творів, які передають такий же 

або протилежний настрій природи чи людини. Ефективними можуть стати 
такі запитання: – Що виникає перед очима, коли ти читаєш ці рядки? – Що ти 

відчуваєш? – Чи чується музика? – Яка музика: весела, сумна, танок чи марш?  

Значна увага на уроці надається формуванню літературної творчості 

дитини: – її умінню спілкуватися з автором твору, вести діалог, оцінювати 

авторські висновки, висловлювати власне бачення ситуації; – творити казки, 

оповіді, загадки, скоромовки, вірші, пісні; – перебувати у ролях критика, 

автора, читача, художника-ілюстратора, композитора.  

На уроках літературного читання учні усвідомлюють, що художній твір 

відтворює пережиті письменником думки, світогляд, факти чи явища 

природи тощо. Тому підготовча робота перед читанням твору, його аналіз 

будуть глибшими та ефективнішими, якщо діти будуть отримувати знання 

про автора. 



128 

 

 

У початковій школі такі відомості варто подавати не ізольовано від 

твору, не як елемент уроку, а в органічній єдності із змістом виучуваного 

твору. У серйозній і доступній формі факти біографії, історія створення 

окремих дитячих творів допоможуть розкрити літературні таємниці, 

показати задум письменника. відчути учням те, що у їхньому житті не 

пережито. 

Педагогічно цінним є аспект переносу переживань героя на себе, на 

своїх друзів, формування вміння оцінювати, висловлювати власні судження, 

розуміти ставлення автора до зображуваного: Як автор ставиться до 

героїв? Як він оцінює поведінку героя, його ставлення до навколишніх 

людей? Навіщо автор написав цей твір? Чим він хотів поділитися з нами? 

Як ти вважаєш, чи вдалося автору добитись воєї мети? Доведи. 

Сформована творча уява підвищує активність сприймання 

прочитаного, поглиблює інтерес, підтримує увагу, сприяє запам'ятовуванню. 

Літературно-творча діяльність стимулює творчу увагу та здібності, які 

проявляються у складанні казок, віршів,  інсценізацій, радіоп'єс, розв'язанні 

творчих літературних завдань: уведення у твір нових подій, персонажів; 

придумування різних варіантів закінчень твору тощо. 

Реальним шляхом до підвищення результативності уроку літературного 

читання є творчі нестандартні підходи до його проведення через активні 

форми роботи, зокрема групові. Наприклад, за такими варіантами:І-група. 

Напишіть листа-подяку автору за його твір. ІІ-група. Напишіть  листа-

критику автору. ІІІ-група. Підпишіть всі малюнки в книзі так, щоб вийшло 

оповідання.ІV-група. Складіть картку-схему подійє. V-група. Випишіть 

незнайомі слова, складіть тлумачний словник до цього твору.  

Отже, змістом сучасного уроку літературного читання є сприймання та 

аналіз твору, колективне обговорення прочитаного; створення картотек, 

анотацій, складання творчо-літературних завдань; літературні вікторини, 

дискусії ,літературні ігри – тобто активна літературно-творча діяльність 

учнів. Самі ж уроки літературного читання необхідно спрямувати на 

досягнення загального розвитку учнів: розуму, волі, почуття у їх єдності; 

творчої уяви. Якщо читач не може уявити себе на місці іншого – автора або 

героя, у нього не виникне почуття співпереживання, твір не торкнеться душі 

дитини, а, значить, не відбудеться духовного зростання особистості. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ПИТАНЬ З МНОЖИННИМИ 

ВАРІАНТАМИ ВИБОРУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 

Пошук та розробка новітніх методологічних підходів до підготовки 

кваліфікованих спеціалістів в Україні є одним з пріоритетних завдань 

сучасної професійної медичної освіти.  

Оцінювання основних компетентностей, таких як біохімічні знання є 

важливим компонентом для формування високого рівня знань у медичній 

освіті, забезпечення надійного зворотного зв'язку з метою поліпшення 

медичної освіти [1]. Методи оцінювання, що використовуються для 

визначення рівня знань з «Біологічної хімії», в основному, включали 

питання з множинними варіантами вибору (ПМВ), які дають можливість 

оцінити знання біохімічних фактів. Це підкреслює потребу більш вибагливої 

оцінки студентів-медиків з дисципліни «Біологічна хімія» шляхом 
вимірювання результатів, що відображають процеси порядку кваліфікаційного 

(професійного) рівня, тобто застосування отриманих знань для розв’язання 

ситуаційних задач [2]. Цей етап є складним завданням при побудові курсу 

«Біологічної хімії», оскільки застосовано багатогранність методів 

оцінювання студентів-медиків, які сприяють розвитку критичного мислення, 

виходячи з набутих навичок від моменту одержання теоретичних знань. 

Питання з множинними варіантами вибору широко використовують для 

підсумкового оцінювання в закладах вищої медичної освіти через зручну 

стандартизацію, ефективне тестування груп значної кількості студентів, 

перевіряючи одночасно велику вибірку теоретичних знань [3,4]. Однак слід 

зазначити, що недоліком ПМВ є некоректне сформування завдань, тому 

тестування зводиться до запам'ятовування незалежних фактів, де повністю 

відсутнє застосування набутих знань [3]. Правильно побудовані ПМВ дають 

можливість перевірити рівень професіонального мислення вищого порядку 

та основних біохімічних процесів студентами-медиками. Також ПМВ 

демонструють засвоєння студентами механізмів структурних змін клінічної 

симптоматики захворювань на молекулярному рівні [2,3]. Однак, виконання 



130 

 

 

ПМВ, які оцінюють засвоєння набутих теоретичних знань є складним 

міждисциплінарним процесом, який потребує розвитку аналітичного 

мислення, тому роль викладача виражається у теоретичному спрямуванні 

дисципліни до умов та потреб клініки. 

На першому етапі вивчення Біологічної хімії для студентів медичних 

факультетів розробляються ПМВ, які базуються лише на основних 

теоретичних засадах дисципліни. Тому на 1-му році навчання у студентів 

практично відсутній рівень компетентностей, але створено підґрунтя для їх 

набуття та розвитку в подальшому вивченні дисципліни на 2-му році 

навчання. Другий рік медичної освіти включає тестові питання, які 

розглядаються як «процедурні» знання (додатки) та декларативні знання 

(нагадування). Саме така побудова викладання дисципліни сприяє 

створенню у студентів-медиків можливостей для розв'язання клінічно 

спрямованих біохімічних задач, підвищення рівня засвоєння практичних 

навичок, вдосконалення отриманних міждисциплінарних знань. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ РЕФЛЕКСІЯ: 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АСПЕКТ 

Проблема рефлексії вивчається в різних наукових галузях: філософії, 

психології, педагогіці. У філософії «рефлексія» – це форма певної 

теоретичної діяльності суспільно-розвиненої людини, що спрямована на 

обмірковування своїх особистих дій і їх законів, діяльність самопізнання, 

котра розкриває специфіку духовного світу людини. Виявлено, що проблема 

рефлексії у філософії найбільш інтенсивно розроблялась за трьома 

напрямами: під час вивчення теоретичного мислення, процесів комунікації, 
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що пов’язані з необхідністю розуміння та координації дій учасників цих 

процесів, під час вивчення самосвідомості [1].  

Одне з перших визначень рефлексії знаходимо у працях видатного 

англійського філософа, мислителя, педагога Дж. Локка. Саме англійський 

мислитель визначив, що істотні два шляхи пізнання: зовнішній (сенсорний) і 

внутрішній (рефлексивний). До першого відносяться впливи зовнішнього 

світу, а до другого – процеси самоспостереження, при якому рефлексія є 

джерелом окремого знання, спостереження, спрямовується на внутрішні дії 

свідомості. Відповідно до поглядів Дж. Локка, рефлексія є спостереження, 

яке розум людини здійснює щодо власної діяльності та способів її 

виявлення, унаслідок чого в людини виникають ідеї цієї діяльності, 

показовою в цьому сенсі є праця Дж. Локка «An Essay Concerning Human 

Understanding» [6].  

У психології процес рефлексії досліджують під час розробки 

методологічних питань вивчення рефлексії, де рефлексія розглядається як 

категорія самосвідомості, обґрунтовується її зв’язок з діяльністю та 

пропонується схема рефлексійної діяльності (О. Анісімов, В. Вазіна, 

Г. Щедровицький); у ході експериментального вивчення рефлексії в рамках 

дослідження теоретичного мислення (Л. Виготський, В. Давидов, А. Зак, 

А. Маркова, С. Рубінштейн та ін.). У психологічних дослідженнях 

«рефлексія» розуміється як фундаментальна здатність свідомої істоти бути у 

відношенні до особистої свідомості, мислення, умов та способів здійснення 

життєдіяльності (С. Рубінштейн, Б. Ельконін) [2]. 

Аналіз досліджень за названими напрямами сприяв усвідомленню 

специфіки поняття «рефлексія» у сфері педагогічних знань: рефлексія – 

мисленнєво-діяльнісний чи чуттєво-усвідомлюваний процес самосвідомості 

суб’єктом своєї діяльності.  

У педагогічній площині рефлексія досліджувалась К. Вербовою, 

І.Ісаєвим, І. Казімірськой, Б. Ковалевим, С. Кондратьєвою, В. Кривошеєвим, 

Ю. Кулюткіним, Л. Перміною, Є. Петрушихіною, В. Сластьоніним, 

Г. Сухобською та ін. Висновок, що випливає з досліджень названих авторів, 

такий: якщо аналізувати педагогічний процес у контексті «суб’єкт-

суб’єктної парадигми» (А. Бодалев, Г. Ковальов та ін.), то результативність 

взаємодії педагога з тими, хто навчається, значно підвищується завдяки 

рефлексійним процесам [3].  

Аналіз зарубіжної літератури з проблеми професійної рефлексії 

педагогів показує, що в цілому сучасні розробки стосуються механізмів 

функціонального навантаження рефлексії, виявлення її місця та ролі в 

різних аспектах педагогічної діяльності, пошуку оптимальних шляхів її 

цілеспрямованого розвитку (М. Ван Манен, К. Кларк, Д. Лістон, Д. Найлз, 

Ф. Фуллер, П. Петерсон, Т. Уайлдмен) [4].  
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Ю. Кулюткін і Г. Сухобська зазначають, що рефлексія – це не просто 

знання й розуміння іншого, але знання того, як інший розуміє індивіда, 

котрий рефлексує. Лише на основі взаємодії з іншими за наявності 

прагнення індивіда зрозуміти думки й дії іншого й оцінюванні себе очами 

цього іншого, він виявляється здатним рефлексійно віднестися й до самого 

себе. Поряд з цим М. Д’яченко та Л. Кандибович розглядають поняття 

«рефлексія вчителя» як процес пізнання ним самого себе як професіонала, 

свого внутрішнього світу, аналіз власних думок і переживань, пов’язаних із 

педагогічною діяльністю, міркування про самого себе як особистість, 

усвідомлення того, як його сприймають й оцінюють учні, колеги, інші 

оточуючі люди [5, с.232]. 

Г. Бітяєва визначила ознаки педагогічної рефлексії, до яких відносить 

глибину, проблемність та критичність мислення; відкритість та готовність 

до діалогу, толерантність, чутливість до інших; гнучкість у пошуку 

альтернативних підходів до вирішення проблем; варіативність та 

пластичність у комунікативних стратегіях; включеність у діяльність; 

прийняття відповідальності за вибір рішення [7]. 

Таким чином, можемо стверджувати що у педагогічних працях 

рефлексія особистості майбутнього вчителя описується як: процес 

подвоєного дзеркального відбиття суб’єктами один одного, змістом якого 

виступає відтворення особливостей один одного; не лише знання й 

розуміння людиною самої себе, а й з’ясування особистістю того, як інші 

сприймають її індивідуальні особливості, емоційні реакції та когнітивні 

уявлення; осмислення, оцінка та перетворення особистого досвіду в 

контексті цілісної життєдіяльності, набуття якомога адекватніших знань про 

свою майбутню професійну діяльність, про світ, про інших людей, а відтак, 

як побудову нового образу самого себе як професіонала. 
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РОЛЬ ПРАКТИКУМУ З БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ У 

ФОРМУВАННІ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ 

МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

Підготовка майбутніх лікарів – це відповідальне завдання викладачів, 

до якого слід підходити усвідомлюючи в повній мірі, якими знаннями, 

вміннями, навичками повинен володіти лікар в сучасному світі. Майбутні 

лікарі мають прийти в клініку якомога краще орієнтованими в сучасних 

діагностичних і лікувальних технологіях. Процес викладання біологічної 

хімії в медичному університеті потребує постійного практичного 

запровадження сучасних методів досліджень до лабораторно-практичних 

занять. Разом з тим, у екстремальних ситуаціях, лікарі мають бути здатні 

провести найпростіші тести без високотехнологічного обладнання, приладів, 

реактивів і лаборантів. Тому практикум з біологічної хімії повинен надати 

студентам навичок роботи з сучасними приладами і навичок виконання 

досліджень традиційним лабораторним обладнанням.  

Випускник медичного університету повинен володіти повним об’ємом 

вмінь, що знадобляться у практичній і науковій діяльності, тому навчання 

навичкам і технологіям лабораторної й експериментальної роботи, вмінню 

аналізувати її результати і робити висновки, необхідно не менше ніж 

теоретичні знання й навички роботи з науковою літературою [1]. 

Практично-лабораторний практикум з курсу біологічної хімії передбачає 

ознайомлення студента з тими чи іншими приладами: робота з аналітичними 

вагами, титрування, визначення на ФЕКі, СФ та рефрактометрі, вміння 

працювати з рН-метром та опанування виконання електрофорезу. Проблема 

використання дорогого спеціалізованого обладнання і токсичних реактивів, 

виконання довготривалих експериментів може бути вирішена завдяки 

сучасним інформаційним технологіям  –  проведенню віртуальних 

лабораторних робіт, які, крім того, оптимізують сприйняття студентами 

послідовності виконання роботи [2]. Для візуалізації процесів 

життєдіяльності на молекулярному рівні можна використовувати анімаційні 

ролики і відеофільми [3]. 



134 

 

 

Але найважливіше завдання при викладанні біологічної хімії – це 

розвинути у студентів клінічне мислення. Тому до навчального процесу 

бажано включати такі заняття, де викладені клінічні та лабораторні дані з 

обґрунтуванням діагнозу, що містять клінічне обговорення плану 

лабораторного обстеження хворих, результатів обстеження, необхідності 

додаткових досліджень. Постановка в рамках проблемно-орієнтованого 

навчання (Problem-based-learning, PBL) клінічних задач, вирішення яких 

потребує теоретичних знань і практичних навичок стимулює мотивацію 

студентів [4].  

Під час вивчення студентами медичного університету біохімії є 

необхідність опанування навичками виконання лабораторного практикуму 

та необхідність опанування вміння давати клінічну оцінку отриманих 

результатів. Це потребує від студента знання теоретичного матеріалу даної 

теми, знань основних біохімічних констант біологічних рідин організму 

людини (плазми крові, шлункового соку, сечі, слини), їх констеляції при 

різних захворюваннях.  

Для кожного практичного заняття зазвичай розроблені методичні 

вказівки, що містять обов’язковий порядок проведення та виконання 

лабораторної роботи, викладення принципу методів, певний порядок 

виконання. В кінці кожної методичної розробки обов’язковим є викладення 

клініко-діагностичного значення.  

Практично лабораторний практикум з біохімії передбачає виконання 

якісних кольорових реакцій патологічних компонентів сечі, зокрема, 

кетонові тіла, глюкоза, білок, кров, уробілін, білірубін, гомогентизинова 

кислота, фруктоза, фенілпіруват тощо. В шлунковому соку виявляються такі 

компоненти як молочна кислота, кров. Є необхідним кількісне визначення 

основних біохімічних констант крові – загальний білірубін та його фракції, 

загальний білок, глюкоза, сечовина, креатинін; в сечі – визначення вмісту 

аміаку та креатиніну; в шлунковому соку – визначення вмісту вільної, 

зв’язаної та загальної кислотності.  

Після виконання практично-лабораторної роботи студент проводить 

необхідні розрахунки, записує спостереження та робить висновки щодо 

проведеної практичної роботи. Контроль за рівнем засвоєння практикуму 

проводиться викладачем, в задачі якого, крім того, входить активація 

обговорення методики і результатів досліджень, підведення студентів до 

формулювання висновків.  

Практично-лабораторні заняття мають підготувати студентів до 

сприйняття курсу клінічної біохімії – вкрай необхідного для сучасного 

лікаря курсу, навчають вмінню пояснити та обґрунтувати певну біохімічну 

методику, застосовувати свої знання при діагностиці тієї чи іншої хвороби, 

для планування певного лабораторного обстеження. 

 



135 

 

 

Література 

1. Князева М.В. Инновационные подходы к преподаванию биохимии в 

медицинских вузах // Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и 
эколого-биологических исследований. Монография / [авт. кол.: Князева М.В., 

Колесов С.В., Хохленкова Н.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015 – с. 124-125.  

2. Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Берест О.Б. Використання комп’ютерного 

моделювання лабораторних робіт на практичних заняттях з біологічної хімії // 

Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 40, № 2. – с. 42-47.  

3. Геруш І.В., Григор’єва Н.П., Давидова Н.В. Сучасні підходи до викладання 

біоорганічної і біологічної хімії в медичних внз // Медична та клінічна хімія. – 2016. – 

Т. 18, № 4. – с. 114-117.  
4. Князева М.В. Преподавание биохимии в медицинских вузах – путь к 

формированию клинического мышления у будущих врачей // Modern medicine and 

pharmaceutics: actual problems and prospects of development- Materials digest of the XXX 

International Research and Practice Conference and the II Stage of the Championship in 
medical and pharmaceutical sciences.- IASHE.- London, 2012.- P.57-58. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС 

Сучасні реалії життя і швидкий темп розвитку техніки змусив 

замислитися над тим, що потрібно змінювати педагогічні технології в освіті. 

Це проблема все  стає актуальнішою, тим більше що сучасна молодь дуже 

залежить від різних гаджетів, мають кіперне мислення. Сучасні компетенції 

наскрізних ліній в поєднанні з хмарними технологіями, є положення про те, 

що учень  –  це активна і творча особистість, здатна пізнавати і 

саморозвиватися. Ці положення вимагають побудови принципово нової, 

відмінної від традиційної, моделі навчання в педагогіці. Наша школа 

знаходиться в експерименті «Використання хмарних технологій в 

освітньому просторі». Інтеграція новітніх інформаційних технологій в 

освітню галузь призводить до виникнення унікальних феноменів, таких як 

інформаційно-освітній простір, інформаційно-освітнє середовище. Одним із 

найактуальніших напрямків розвитку ІТ галузі є технологія хмарних 
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обчислень. А поєднання хмарних технологій із змістовними наскрізними 

лініями це зовсім новий підхід в педагогіці. 

В цій статті я покажу як можна поєднати це на уроках географії. В 

основу змісту самої географії покладено значення географічного 

середовища для життя і діяльності людини й суспільства.  

Змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність» реалізуються під час вивчення певних розділів та тем через 

підбір відповідної інформації, дидактичних матеріалів та використання 

різних методів навчання, реалізації проектів і досліджень.  

Хмарні технології – це технологія, яка надає користувачам Інтернету 

доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного 

забезпечення як онлайн-сервіса, тобто якщо, є підключення до Інтернету то 

можна виконувати складні обчислення, опрацьовувати дані використовуючи 

потужності віддаленого сервера [2]. 

Отже, для застосування хмарних технологій потрібно розмістити 

матеріал на сервері у вільному доступі і надалі будь-який користувач, який 

має доступ до Інтернету може переглянути матеріал або виконати потрібне 

завдання. 

Хмарне освітнє середовище дозволить без додаткових витрат 

використовувати сучасну комп’ютерну інфраструктуру, програмні засоби та 

послуги. Особливе місце в роботі посідають Google сервіси: 

1. Власний сайт. Він працює вже декілька років. Вивчаємо географію – 

пізнаємо світ, в якому розміщую матеріали для підготовки учнів до уроку, 

додаткові відомості з предмету або цікаву інформацію, завдання для 

перевірки знань. Таким чином, підтримую зв'язок з учнями та допомагаю у 

підготовці до уроку. 

2. Google+ – це соціальна мережа, яка дозволяє знайти однодумців 

серед користувачів Google. 

3. Google Drive – це безкоштовне хмарне сховище даних, за допомогою 

якого можна зберігати інформацію і в будь-який момент використати її та 

поділитися з іншими користувачами. В нагоді стає сервіс Google Maps [4], в 

якому можна створити панораму, так звану "віртуальну подорож світом". 

4. YouTube – це відеохостинг, використання якого активізує пізнавальні 

процеси учнів. 

5. Google форми – це платформа для створення будь-яких тестів, анкет 

та вікторин [3]. 

Окрім сервісів Google, використовую можливості сайтів: 

1. LearningApps.org – сервіс для створення вправ для перевірки та 

закріплення знань [3]. Перевага LearningApps в тім, що школярі виконують 

завдання і граючись навчаються.  

2. Simpoll – онлайн опитувальник [3];  
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3. ThingLink – це сервіс, що дозволяє створювати мультимедійні 

плакати, так звані, «розмовляючі картинки», на які наносяться маркери [4]. 

Ці плакати дозволяють учням вдома повторити вивчений матеріал та 

дізнатись нову інформацію. 

4. Glogster – інтерактивний мультимедійний плакат [4]. 

Наші учні, учасники експерименту, отримуючи свій обліковий запис з 

nvk10.in.ua та відкриваючи власну сторінку в Office 365, відчувають себе 

учасниками шкільної спільноти, друзями, об’єднаними спільною справою, 

основне завдання якої – навчитись отримувати якісну сучасну освіту, не 

обмежену стандартними шкільними уроками. Вивчаючи застосунки Office 

365, я зрозуміла, що такий сервіс як OneNote є надійним помічником 

вчителя та організує навчальний простір учня. Для вчителя це наявність 

гарного демонстраційного матеріалу, сучасного навчального приладдя, 

якого в школі немає. Кожен учень «хмарної школи» має своє портфоліо, в 

якому створені блокноти OneNote. В цих блокнотах учні накопичують 

інформацію, виконують завдання. В будь-який момент учень може 

скористатися цією «скарбничкою знань» для повторення матеріалу, 

підготовки до контрольної роботи, ДПА або ЗНО. 

Сучасне освітнє середовище, яке створюється на уроці за використання 

хмарних технологій та мультимедійних засобів навчання, сприяє 

продуктивній творчій діяльності, підвищенню інтересу й загальній мотивації 

навчання, дає можливість моделювати географічні процеси й явища. 

Спільно з учнями ми готуємо презентації PowerPoint та Movie Maker, які 

дають змогу візуалізувати навчальний матеріал (портрети науковців, 

картини, фотографії, схеми, діаграми та ін.), використовую онлайн тести, які 

створюю сама. 

Наприклад, під час вивчення теми «Африка» у 7 класі пропоную учням 

створювати самостійно або, об’єднуючись у групи, медіа презентації, які 

потім ми розміщуємо у віртуальному Google class. Це допомагає розвитку 

наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток». Учні створюють 

листівки, екологічні знаки, брошури, розміщують інформацію на сайті 

навчального закладу, участь у заходах з охорони довкілля, які проводяться у 

школі, населеному пункті та регіоні, країні. 

Наскрізна змістова лінія «Громадянська відповідальність» сприятиме 

розвитку геокешінг – туристична гра із застосуванням GPS, яка полягає у 

знаходженні схову, створених іншими учасниками гри. 

Учасники геокешінгу подорожують по місту і виконують завдання за 

допомогою спеціальних описів місць, де вони повинні виявитися і що-

небудь зробити. Це можуть бути описи зовнішнього вигляду архітектурних 

чи історичних пам'яток, географічні координати і супутникові знімки. 

Результати своєї роботи висвітлюють на сайті. 
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Наскрізна змістова лінія «Здоров’я і безпека» – застосовування знань 

про лікарські й отруйні рослини, тварин на прикладі природних комплексів 

своєї місцевості; для оцінки можливих позитивних і негативних наслідків 

сучасних біотехнологій в АПК. Для цього учні роблять проекти і 

викладають в Google class.  

Наскрізна змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» 

забезпечить здатність учнів представляти себе і свої досягнення; вести 

розрахунки, приймати рішення; планувати і розробляти заходи щодо 

утилізації побутових відходів у своєму населеному пункті та інші проекти 

що сприяють оздоровленню середовища. Наші учні роблять такі розрахунки, 

та експертні оцінки країн та окремих територій. Заповнюють інтерактивні 

таблиці. 
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директор Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №109, 

Україна, м. Кривий Ріг 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ 

У «Концепції профільного навчання в старшій школі» наголошується 

на необхідності реалізації завдань дослідницького і впроваджувального 

характеру. «Національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року» 

одним з ключових напрямів Державної освітньої політики називає 

модернізацію структури, змісту й організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу та змісту, форм і методів навчання шляхом 

широкого впровадження у навчально-виховний процес сучасних 

комп’ютерних технологій; створення, видання та забезпечення навчальних 

закладів електронними засобами навчального призначення [1]. Поставлені 
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завдання відображають сучасні тенденції розвитку середньої освіти, ІКТ та 

засобів навчання, зумовлюючи доцільність та необхідність модернізації 

освіти.  

Як базу, для створення освітнього простору нашим закладом було 

обрано середовище G-suite [2]. Ми пройшли процедуру реєстрації та 

отримали додаткові можливості щодо доступу до сервісів Google в межах 

власного домену, створили облікові записи вчителям та учням.  

Використовувана нами система дистанційної взаємодії Google 

Classroom дозволяє використання вчителями інтегрованих інструментів 

пакету Google Apps. Для кожного класу створюється окремий курс на який 

запрошються додаткові викладачі (якщо це потрібно) та учні. Потік класу 

нагадує блог, в якому в певному порядку розміщено завдання. Можна 

розмістити завдання, запитання, оголошення чи використати наявний допис 

з архіву минулорічних курсів. Можна запланувати появу завдань у потоці 

для учнів на певний час, щоб унеможливити завчасний доступ. Сервіс 

забезпечує доступ до певного файлу, передбачає можливість надання 

доступу для одночасної роботи над одним документом кільком 

користувачам. Така форма роботи може використовуватися для створення 

спільного сайту, презнтації, схеми, малюнку, для узагальнення чи 

презентування матеріалів проекту. Спільна робота розширює можливості 

навчання, учні можуть обмінюватись ідеями і допомагати один одному. 

Такий підхід адаптує їх до спільної роботи в групах. 

Google форми – дуже зручний інструмент для проведення тестів та 

опитувань серед учасників освітнього процесу. Таблиця відповідей дозволяє 

не тільки побачити всі відповіді, а й зробити статистичний аналіз та 

візуалізацію цих відповідей. Крім того відповіді можна надсилати 

індивідуально кожному учню одразу після написання, через деякий час, з 

поелементним аналізом. 

Якщо говорити, про створення унікальної системи взаємодії, та 

створення індивідуальної траєкторії розвитку для кожного учня то 

платформа Google підходить для цього чи не найбільше. Поєднання Google 

класу та Google форм створює унікальне середовище, де кожен учень може 

розвиватися самостійно у прийнятному для нього темпі. 
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Колупаєва Т.Є., 
к.пед.н., доцент, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти  

Рівненського державного гуманітарного університету, 
Україна, м. Рівне 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ПРОЕКТУВАННЯ 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Інноваційне освітнє середовище відіграє велике значення у процесі 

підготовки майбутніх вчителів у системі неперервної освіти. Як зазначають 

українські вчені О. Шапран та Ю. Шапран [5,108] тільки в умовах 

інноваційного середовища можливо сформувати вчителя – дослідника та 

новатора.  

Розвиток досліджень у освітній галузі приводить до появи нових 

характеристик освітнього середовища, які відображають різні його аспекти, 

зокрема: педагогічне середовище, яке формується на засадах взаємодії всіх 

учасників навчально-виховного процесу; соціофізичне середовище, 

внутрішнє середовище освітньої системи; внутрішнє і зовнішнє середовище 

навчального закладу; локальне освітнє середовище та макросередовище; 

телекомунікаційне навчальне середовище тощо. У сучасній психолого-

педагогічній літературі категорію «освітньо-виховне середовище» вивчають 

Л. Буева, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, Н. Селиванова, В. Петрівський, 

І. Якиманська, В. Ясвін, Ю. Шапран,О. Шапран та інші; сутність поняття 

«навчально-терапевтичне середовище» визначає Г. Любимова; «уклад життя 

школи» – О.Тубельський, «спосіб життя закладу освіти», «дух школи», 

«корпоративний дух школи», «організаційний клімат школи» – О.Гуменюк; 

«виховна система» – В.Докучаєва, Л.Новикова, С.Савченко, В.Селіванова та 

ін.; «творче освітнє середовище» - В.Ясмін; розвиваюче освітнє середовище – 

І. Фурман, Б. Ельконін, А. Валицька, «професійно-креативне навчально-

виховне середовище» – З. Курлянд; етновиховний простір – Н.В.Лисенко та ін.  

Ефективність освітніх інновацій досліджували В. Безпалько, 

В. Бухвалов, Б. Горячов, В. Гузеєв, І. Дичківська, І. Лернер, В. Монахов, 

Т.Назарова, В.Паламарчук, О.Пєхота, І.Прокопенко, Г.Селевко, С.Сисоєва, 

Д. Чернілєвський. М. Чошанов, С. Шаповаленко та ін. У зарубіжній 

педагогічній теорії та практиці проблема представлена у дослідженнях таких 

вчених як С. Ведемейер, Г. Веллінгтон, М. Вульман, М. Кларк, П. Мітчел, 

Ф. Персиваль, С. Сполдінг, Р. Томас та ін.  

На пріоритет формування освітнього простору вказують усі сучасні 

законодавчі та нормативні документи, які регламентують здійснення 

інноваційної діяльності: Закони України «Про інноваційну діяльність» (від 
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04.07.02р.№40-ІV), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні» (від 16.01.03 р. № 433), накази Міністерства освіти і науки України 

«Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності» (від 07.11.00р. № 522), «Про затвердження Положення 

про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» (від 20.02.02р. 

№114), «Про затвердження Положення про здійснення моніторингу 

виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності 

технологічних парків» (від 17.04.03р. №245) та ін. 

Упровадження до навчального процесу нових педагогічних та 

інформаційних технологій – це насамперед перехід вищого навчального 

закладу до нового якісного стану, який потребує перепідготовки викладачів, 

оскільки перебіг усіх інноваційних процесів залежить від творчої активності 

педагогічного колективу, особистості викладача, бо його світоглядні 

установки безпосередньо позначаються на змісті освіти [4,143]. 

Реалізація цих завдань буде сприяти проектуванню інноваційного 

освітнього середовища вищого навчального закладу. 

Навчальна інноваційна технологія – це такий підбір операційних дій 

педагога з студентом, у результаті яких суттєво поліпшується мотивація 

студентів до навчального процесу, тобто змінюються потреби у навчанні і 

зацікавленість, навчання стає життєвою цінністю. 

Необхідною умовою використання інформаційних технологій є 

реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних 

концептуальних засад освіти. Головними напрямами цього процесу мають 

стати: 

• створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних 

середовищ, які дозволяють використовувати мультімедіа, системи 

гіпермедіа, електроні підручники тощо; 

• освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, 

телевізійного, супутникового зв’язку для обміну інформацією); 

• навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі; 

• розвиток дистанційної освіти. 

Інформаційно-навчальне середовище включає засоби й технології 

збору, накопичення, збереження, передачі, обробки й розподілу навчальної 

інформації, засоби представлення знань, забезпечуючи зв`язки та 

функціонування організаційних структур педагогічної діяльності.  

Призначення інформаційно-навчального середовища: вияв, розкриття 

та розвиток здібностей і потенціальних можливостей індивіда до творчої 

ініціативи; створення умов для самостійного здобування знань і їх якісного 

засвоєння; забезпечення автоматизації процесу обробки результатів 

навчання; компенсаторність негативних наслідків спілкування студентів із 

засобами ІКТ. 

Все популярнішою стає дистанційна форма навчання [2,142]. 
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Дистанційне навчання – це форма організації навчання з використанням 

ІКТ, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на 

різних етапах навчання та самостійну роботу учнів з матеріалами 

розміщеними в мережі. 

Така форма навчання забезпечує можливість вільного вибору часу, 

місця та темпу отримання ним навчальних матеріалів, здійснення контролю 

за навчальними досягненнями. В Україні така система впроваджується 

окремими закладами як форма отримання другої вищої освіти, підвищення 

кваліфікації, навчання персоналу тощо.  

Однією з форм дистанційного навчання є вебінар. 

Вебінар – це віртуальний семінар, організований з використанням 

Інтернет-технологій. Проводиться він як телеконференція, у ході якої 

можуть виступати доповідачі, демонструватися навчальні матеріали, 

презентації, документи, тощо. Хід вебінару може бути записаний, 

збережений та відтворений. 

Електронні словники – словники для перекладу слів з однієї мови на 

іншу. Бувають універсальні та спеціалізовані. Вони можуть бути встановлені 

на ПК, смартфоні, мобільному телефоні, ноутбуку або он-лайнові. 

Популярними є програми – словники: УЛИС, МультиЛЕКС, Promt, 

ABBYY Lingvo та он-лайнові словники на сайтах Словник 

Lang.slovopedia.org.ua, Словеня slovenya.com, Мультитран multitran.ru, 

словники на сайтах пошукових систем, наприклад, Яндекс словник 

lingvo.yandex.ru/ukr 

Програми-перекладачі – це програми для автоматичного перекладу 

тексту з однієї мови на іншу. На відміну від словників, програми 

опрацьовують словосполучення, цілий текст, а не тільки окремі слова. 

Форуми перекладачів – це форуми  у ході дискусій на яких можна засвоїти 

переклад речень, слів, поспілкуватися з професіоналами – перекладачами, 

здобути допомогу в перекладі та ін.. ProZ.com, http://trworkshop.net/forum. 

Інтерактивні курси для вивчення іноземних мов – це ППЗ для вивчення 

іноземних мов. Happy English, Bridge to English, Іноземна мова. Спілкуємося 

іноземною мовою та он-лайн курси – Курси англійської мови www.study.ru, 
Мультимедійні курси англійської та німецької мов www.astropolis.net, Курси з 

англійської, німецької, французької іспанської мов http://linguaklass.org та ін. 

В.П. Вембер [1,50], класифікуючи освітні електронні ресурси, 

ототожнює такі поняття, як електронні навчальні видання, електронні засоби 

навчального призначення, комп’ютерні навчальні системи, педагогічні 

програмні засоби, електронні навчально-методичні матеріали. Автором 

виділено такі складові як електронна навчальна книга, електронний 

навчальний посібник, електронний підручник, автоматизовані навчальні 

системи, програмно-методичні комплекти, програмні засоби контролю за 

навчально-виховним процесом. 
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Ю.В. Триус серед складових методичного забезпечення КМСОНП 

виділяє такі сучасні електронні засоби начання як електронні словники і 

довідники, електронні навчальні і методичні посібники, електронні 

підручники [3,250]. Розглянемо окремі з них: 

Електронне видання – сукупність графічних, текстових, числових, 

мовних, музичних, відео, фото та інших матеріалів, поданих у цифровій 

формі і розміщених на електронних носіях, а також в електронній 

комп’ютерній мережі. 

Навчальне електронне видання – електронне видання, яке містить 

систематизований матеріал з відповідної науково-практичної галузі знань. 

Воно має відрізнятися високим рівнем виконання і художнього оформлення, 

повнотою інформації, якістю методичного інструментарію і технічного 

виконання, наочністю, логічністю і послідовністю подання матеріалу. 

Електронний методичний посібник – форма узагальнення і передавання 

педагогічного досвіду, формування і поширення нових моделей освітньої 

діяльності. В електронному методичному посібнику досвід педагога 

фіксується у вигляді відео фрагментів і аудіо записів занять, текстових і 

графічних дидактичних матеріалів, поданих в електронній формі. 

Електронний словник – електронний інформаційний ресурс. Він 

відповідає традиційному «паперовому» словникові та поряд з текстом і 

графічними зображеннями може містити весь спектр медіа об’єктів, 

включаючи відео і анімаційні фрагменти, звук, музику. 

Електронний навчальний посібник – основне освітнє електронне видання, 

створене на високому науковому і методичному рівні, яке повністю 

відповідає програмі і змісту навчальної дисципліни (обумовлених освітнім 

стандартом), забезпечує безперервність і повноту дидактичного циклу 

процесу навчання за умови здійснення інтерактивного зворотного зв’язку.   

Мультимедійний електронний підручник сьогодні використовується не 

менш, ніж традиційний підручник, тому постає питання про створення 

бібліотек мультимедійних компакт-дисків з курсами дисциплін, які 

викладаються в освітньому закладі та з супутньою інформацією.  

У педагогічній науці проаналізовано інноваційні методи викладання, 

спрямовані на ефективне засвоєння знань студентами, розвиток їх інтелекту, 

набуття умінь і навичок, досвіду самоосвіти, наукової роботи, набуття 

якостей, які сприятимуть творчій самореалізації. 

Педагогічні інноваційні форми та методи навчання у вищому 

навчальному закладі є складовою інноваційного освітнього середовища. 
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ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ 

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 

СТУДЕНТІВ 

В даний час в суспільстві відбуваються якісні зміни, які торкаються усіх 

сфер життєдіяльності людини. Перед суспільством стоїть проблема 

особистісного розвитку підростаючих поколінь. Пошук нових засобів і методів, 
що сприяють формуванню творчої, активної особистості, яка здатна до 

самостійного регулювання своєї поведінки і дій, яка прагне до саморозвитку та 

до вільного визначення себе досить актуальне завдання, обумовлене потребами 
сучасного суспільства. У зв'язку з цим найбільшого значення набуває пошук 

нових підходів у навчанні, які б інтегрували в собі теоретичні та емпіричні 
дослідження всебічного розвитку особистості студента в освітньому процесі.  
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Одним із способів формування професійної, соціальної, навчальної та 

творчої особистості є метод проектів. Саме ця діяльність дозволяє студентам 

в повному обсязі розкрити і проявити свій творчий потенціал, дослідницькі 

та пошукові здібності, самостійність, активність, цілеспрямованість, 

наполегливість, уміння стратегічно планувати свою діяльність, досягати 

очікуваних результатів, а найголовніше вміти застосовувати на практиці 

отримані знання. Реалізація проектної діяльності також сприяє розвитку і 

формуванню в студентів мотивації до успіху.  

Проектна діяльність – це один з методів розвиваючого навчання, який 

спрямований на вироблення в студентів самостійних дослідницьких умінь і 

навичок в поетапній діяльності, а також сприяє розвитку креативності та 

логічного мислення, що відбиваються в самостійному пошуку та аналізі 

актуальної проблеми і у виборі засобів та способів її вирішення.  

Проектна діяльність в освіті – це певним чином організована 

дослідницька і пошукова діяльність. Проектна діяльність для студентів – це 

можливість повного розкриття свого творчого потенціалу, через самостійне 

формулювання завдання, спрямованої на вирішення проблеми.  

Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість 

орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати 

рішення відбуватися саме через метод проекту. 

Проект – сукупність певних дій, документів для створення реального 

об’єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту [4, с.79-85]. 

Основне завдання цієї технології полягає у створенні умов для активної 

спільної учбової діяльності студентів у різних навчальних ситуаціях, в яких 

кожен відповідає не лише за результат своєї роботи, але і за результат 

роботи всієї групи. Метод проектів дозволяє перетворити заняття в 

дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві, практично 

значимі проблеми. Його можна застосувати як на заняттях, так і в 

позааудиторний час. Він забезпечує розвиток пізнавальної активності 

студента, вмотивованого проблемним протистоянням відомого і невідомого, 

має на меті активізацію процесу пізнання і осмислення нового, а також 

опанування новими лексичними одиницями, дозволяючи зробити навчання 

посильним для всіх студентів завдяки їх участі в різноманітних проектах.  

Механізм реалізації проектної технології складається з наступних 

основних компонентів: 

1) Організація стимулюючого енерго-інформаційного простору 

(предметного, соціокультурного, освітнього) для розвитку потенціальних 

можливостей студента, його внутрішнього світу; 

2) Організація різноманітних видів діяльності як умова самореалізації 

кожного студента: соціально-культурної, суспільно-корисного, навчально-

пізнавальної, науково-дослідницької, науково-технічної, еколого-

натуралістичної; 
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3) Організація продуктивного спілкування як умови соціального 

розвитку студентів. Навчити студентів спілкуватися, культурі діалогу – 

трудомістка діяльність, успіху якої сприяють перш за все інтерактивні 

форми роботи. 

Робота над проектом відбувається поетапно. Однак не можна 

розглядати проектну діяльність як чіткий алгоритм, оскільки це процес 

творчого мислення й прийняття рішень [5, с.241-251]. Можна виділити 

основні етапи проекту: 

1. Обґрунтування проекту. Формулювання мети й завдання проекту, 

обґрунтування його соціальної значущості, визначення теми проекту; 

організація робочих груп, розподіл завдань між учасниками проекту. 

Студенти обговорюють предмет разом з науковим керівником.  

2. Пошуковий етап. Дослідження проблеми й збір інформації 

(визначення кола джерел та пошук необхіних відомостей; аналіз можливих 

варіантів вирішення проблеми); вибір оптимального варіанта виконання 

проектного завдання (генерування ідеї); розроблення плану роботи над 

проектним завданням; добір матеріалів та інструментів; вибір форми 

презентації результатів проекту. Студенти розробляють план дій, науковий 

керівник коректує, пропонує ідеї, допомагає спрогнозувати результат. 

3. Технологічний етап. Здійснення діяльності кожного учасника 

проекту згідно з планом роботи над проектним завданням (реалізація 

проекту); підготовка презентації результатів проекту. Студенти виконують 

дослідження, вирішуючи проміжні навчальні завдання. Науковий керівник 

опосередковано спостерігає, допомагає (якщо є потреба), консультує. 

4. Заключний етап. Узагальнення результатів дослідження. Проведення 

презентації (захист проекту); оцінка результатів виконання проекту, 

колективних і особистих досягнень учасників проекту. Студенти звітують, 

доповідають, науковий керівник разом з експертами слухає, ставить питання 

та проводить оцінку дослідження. 

Результатом проекту повинна бути презентаційні доробки, що 

висвітлюють проблему, шляхи її вирішення, статистичні дані та власні 

висновки на основі аналізу цих даних. Результати повинні мати практичну 

значимість виконання завдань, що за методом проектів передбачає два 

результати: зовнішній той, який можна побачити, усвідомлювати, 

застосовувати на практиці та внутрішній – досвід діяльності який стане 

безцінним надбанням студента, об’єднували знання, уміння, компетенції і 

цінності. 

Таким чином, використання методу проектів надає можливість 

викладачу створювати комунікативні ситуації, спонукати студентів до 

самостійної роботи (індивідуальної, парної, групової), підбирати теми 

проектів, що максимально цікавлять студентів тощо. 

 



147 

 

 

Література 

1. Актуальні завдання педагогіки: матеріали міжнар. науч. конф.- Чита: 

Молодий вчений, 2011. - С. 58-65  
2. Бердникова, М.Н. Проектна діяльність як спосіб формування інноваційної 

активності студентів / М.Н. Бердникова, Н.Ю. Пріпяткіна Успіхи сучасного 

природознавства.- 2011. - № 8 - С. 154-155  

3. Вохменцева, Є. А. Проектна діяльність учнів як засіб формування ключових 

компетентностей [Текст]/Є. А. Вохменцева//Актуальні завдання з педагогіки.- Чита: 

Молодий вчений, 2011. - С. 58-65 

4. Савченко К.О. Проектна діяльність /Савченко К.О. // Вища освіта України. - 

2013. − No4. − С.79-85 
5. Сисоєва С.О. Вища освіта України : реалії сучасного розвитку / С.О.Сисоєва, 

Н.Г.Батечко / Міністерство освіти і науки молоді та спорту України, Київський 

університет ім. Б. Грінченка, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України – К.: ВД ЕКМО, 2011 – С.241-251 

Похилюк О.М., 
к.філол.н., декан філологічного факультету  

Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу, 
Україна, м. Вінниця 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ 

НАВЧАННЯ 

В умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

коли високий рівень володіння сучасним пристроями передавання, зберігання 

та обробки інформації є вимогою часу і притаманний усім суб’єктам 

освітнього процесу, сучасна освіта не може оминути використання 

можливостей освітніх мережевих ресурсів, мультимедійних технічних засобів 

навчання, електронних підручників на всіх освітніх рівнях. Саме в цьому й 

полягає універсальність перерахованих вище інноваційних форм, методів і 

засобів навчання: вони можуть бути застосовані в навчально-виховному 

процесі всіх закладів освіти, від дошкільного до вищого. 

Як зауважує О. Жосан, «електронні підручники мають свою специфіку 

й посідають особливе місце в навчально-виховному процесі» [1, с.11]. На 

думку дослідника, уважне вивчення всіх властивостей електронних 

підручників дозволяє стверджувати, що на них поширюється переважна 

більшість вимог, які висуваються до сучасної навчальної літератури на 

паперовому носії. 

Підручник, в тому числі й електронний, – явище поліфункціональне, що 

забезпечує, як стверджує сучасна методика, «реалізацію інформаційних, 
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розвивальних, виховних, мотиваційних завдань» [2, с.11]. Практика 

свідчить, що здобувачів освіти захоплює зміст підручника – цікаві, доступні, 

насичені живими образами тексти; яскрава, емоційно виразна мова 

підручника; глибока і послідовна логіка викладу; емоціогенний чинник 

дизайну навчальної книги. Електронний навчальний підручник, окрім 

згаданих переваг, збагачений формами подання інформації, 

урізноманітненням типів навчальних завдань. Крім того, на відміну від 

традиційного паперового навчального засобу, забезпечує миттєвий 

зворотний зв’язок, розширюючи таким чином можливості діалогу в  

навчальному процесі. Варто підкреслити можливість індивідуалізації 

процесу засвоєння знань засобами електронних підручників, а також 

розширення поля самостійності учнів, студентів. Застосування ігрових 

технологій, які зазвичай включають у систему різноманітних форм роботи, 

пропонованих електронними підручниками, активізує навчальну діяльність 

суб’єктів освітнього процесу, а також посилює мотивацію їх навчальної 

діяльності. На користь запровадження в Україні електронних підручників 

впливає також їх незначна вага й невеликі розміри.  

Визначення поняття «електронний підручник», як зауважує 

П. Полянський, є настільки широким, що без конкретизації мало що 

пояснює. Під електронними підручниками мають на увазі й електронні 

книги, і структуровані й забезпечені посиланнями тексти, і документи 

різних типів, починаючи від допоміжних файлів і закінчуючи електронними 

сторінками в інтернеті, що містять навчальні матеріали. На думку 

П. Полянського, електронний підручник – це «освітній продукт, який 

відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі тим, що 

переглянути його можна за допомогою комп’ютера чи електронної книги; 

відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти і 

навчальним програмам» [4, с.15]. Електронний підручник повинен, по-

перше, розкривати предмет науки, даючи опис, пояснення, передбачення і 

прогнозування явищ, фактів, процесів, об’єктів, і, по-друге, розкривати 

сутність предмета вивчення, містити методичний апарат для вчителя та учнів. 

Як зазначає О. Жосан, електронні підручники узагальнено поділяють на 

три типи: 

1) відсканований паперовий підручник; 

2) традиційний підручник з гіпертекстовими вставками; 

3) спеціально розроблений електронний підручник [1, с.12]. 

Будь-який із перерахованих типів електронних посібників повинен бути 

чітко структурований за розділами програми, містити практичний блок для 

формування умінь і навичок на основі вивченого теоретичного матеріалу, 

контрольні запитання та завдання, в тому числі й текстового характеру, 

довідкові матеріали тощо.  
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На думку О. Жосан, маючи в своєму розпорядженні комп’ютер, можна 

інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і 

динамічним, сприяти формуванню вмінь працювати з інформацією, інших 

дослідницьких умінь, розвивати комунікативні здібності [1, с.16]. Це має 

забезпечити швидке й міцне опанування навчального матеріалу, розвинути 

пізнавальні здібності та розумові якості учнів, сприяти активізації їх 

пізнавальної діяльності. 

О. Пищик зауважує, що електронні посібники зручно використовувати 

в тих випадках, коли учень (студент) з якоїсь причини не встиг виконати 

завдання під час уроку або, якщо він пропустив тему через хворобу абощо 

[3, с.6]. Учень може прийти в кабінет інформатики чи в інтернет-клуб після 

уроків і доопрацювати матеріал. І навпаки, учні, які встигають за урок 

виконати всі запропоновані завдання, можуть, не чекаючи решти, 

переходити до наступного розділу теми або виконувати додаткові творчі 

завдання з вивченої теми, мають змогу переглянути додаткові 

відеоматеріали, послухати дібрані авторами електронного підручника 

аудіозаписи тощо. Таким чином, завдяки індивідуальному режиму роботи 

кожен учень (студент) досягає позитивного результату, хоча й витрачає 

різну кількість часу. 
Як зазначають М. Чепіль та Н. Дудник, упровадження комп’ютерних 

технологій в освітній процес значно покращує якість та ефективність навчання, 

підвищує активність учня, веде до перебудови освіти в бік самостійних форм 

навчання, дає змогу інтенсифікувати і раціоналізувати його [5, с.108]. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку освіти недостатньо 

орієнтуватися лише на передавання та засвоєння набутого людством досвіду. 

Важливо навчити учнів самостійно здобувати знання, творчо їх 

переосмислювати, працювати з інформацією, аналізувати її і критично 

оцінювати, бачити і розв’язувати проблеми, тобто сформувати інформаційну 

культуру особистості. Реалізувати ці завдання можна засобами використання 

електронних навчальних підручників на заняттях та в позанавчальний час. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРАКТИЦІ 

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових 

форм роботи в межах традиційної системи. Результативність у роботі 

досягається шляхом впровадження інноваційних технологій, пошуками 

відповіді на питання: Як навчати, як створити сприятливі умови засвоєння 

нового матеріалу? 

Тому, на мою думку, будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, 

якщо реальні люди, котрі її втілюють, не розглядатимуть дану проблему як 

цілісну систему в єдності компонентів і взаємозв’язків. Описати технологію – 

це одне, а реалізувати її на уроці – це зовсім інше. Адже відіграє велику роль 

відбиток особистості, інтелекту конкретного вчителя. Тому найсерйознішою 
проблемою реформування освіти є підготовка вчителів, які повинні усвідомити, 

що слід переходити «від передання знань» до «навчання жити». Розв’язання 

даного завдання безпосередньо пов’язане з навчально-виховним процесом. 

Відомий німецький педагог ХІХ століття А. Дістервег у свій час 

справедливо зазначив: «Мистецтво навчання не в умінні повідомляти, а в 

умінні збуджувати, будити, одживляти». Як досягти цього мистецтва? 

Нагромаджений в Україні й закордоном досвід успішних учителів переконує 

нас у тому, що одним зі шляхів досягнення педагогічної майстерності є 

застосування популярних нині інноваційних технологій [2, с.12]. 

Дидактичні питання організації групової навчальної діяльності школярів 

розроблено в працях В.О. Вихруш, Є.С. Задої, І.М. Вітковської, К.Ф. Нор та 

інших. Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних 

технологій у навчанні досліджували А.П. Єршов, І.В. Роберт, Ю.І. Машбіц, 

М.І. Жалдак.  

Використання інноваційних технологій – це спосіб створення в аудиторії 

атмосфери, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та 

доброзичливості.  

Інноваційна діяльність на занятті – це гарно організована, раціональна і 

систематична робота. Учитель готується до хорошого уроку все життя. Урок без 

інноваційних методів – це урок учорашнього дня. Відомо, що тільки творчий 

учитель може виховати творчу особистість. А виховати творчого вчителя 

допомагають інноваційні форми і методи методичної роботи, які передбачають 

моделювання реальних педагогічних ситуацій, спільне розв’язання проблем на 

основі аналізу обставин; сприяють створенню атмосфери і співробітництва, 
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взаємодії; допомагають учителю справжнім лідером дитячого колективу. 

Педагоги вчаться бути демократичними, активно спілкуватися з іншими, 

критично мислити, приймати продумані рішення [4, с.52]. 

Сьогодні у світі відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно 

з особистістно-діяльнісним підходом до організації навчального процесу в 

центрі його знаходиться той, хто вчиться. Формування особистості і її 

становлення відбувається у процесі навчання, коли дотримуються певних 

умов: створення позитивного настрою для навчання; відчуття рівного серед 

рівних; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення 

спільних цілей; усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених 

умовиводів; можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого 

товариша; вчитель не є засобом «похвали і покарання», а другом, порадником, 

старшим товаришем. 

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які відносяться 

до інноваційних. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається шляхом постійної активної взаємодії всіх 

учнів (студентів). Учитель (викладач) при цьому виступає в ролі організатора 

процесу навчання. 

Як активізувати пізнавальну діяльність учнів (студентів)? Які методи 

використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? 

Як допомогти розкритися кожній дитині? Ці питання завжди хвилювали 

педагогів. 

Слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». В 

сучасному суспільстві неможливо одній людині знати все, навіть в окремій 

вузькій галузі. Численні факти добре запам’ятовують комп’ютери. 

Сьогоднішнім слухачам потрібні інші навички: думати, розуміти сутність 

речей. Осмислювати, вміти шукати потрібну інформацію. Дитина має 

напружено розумово працювати. Саме цьому сприяють інноваційні 

технології. Використання їх – це спосіб створення в аудиторії атмосфери, 

котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості.    

Взаємодія учителя (викладача) й учня (студента) робить усіх учасників 

процесу суб’єктами. Інтерактивні форми роботи допомагають приділити увагу 

кожному учню. Працюючи в групах чи парах, учні (студенти) самостійно 

розв’язують доступні для них завдання, стають дослідниками, разом 

переборюють труднощі на шляху до мети. Крім того, інтерактивні форми 

навчання розвивають комунікативні вміння та навички, допомагають 

встановленню емоційних контактів між учнями (студентами), вони вчаться 

критично мислити, дискутувати, самостійно приймати рішення. 

Інноваційні технології мають низку переваг перед традиційними: їх 

застосування у навчальному процесі дозволяє учням (студентам): творчо 

підходити до засвоєння навчального матеріалу, навчитись формулювати 

власну думку, правильно її виражати, Навчитись слухати іншу людину, 
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розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання 

творчих робіт, моделювати й розв’язувати пізнавальні,життєві та професійні 

ситуації [3, с.18]. 

Щоправда, незважаючи на широке застосування сьогодні в педагогічній 

практиці інноваційних технологій, не всі вчителі (викладачі) однаково 

ставляться до них. 

Молоді педагоги, сповнені сил, енергії, бажання все змінити на краще, 

звісно намагаються активно застосовувати у навчальному процесі все нове, 

інноваційне. 

А ось частина педагогів старшого віку в силу своїх психологічних 

особливостей і закоренілої традиції продовжують надавати перевагу ганчірно-

крейдовому та словесному методам. 

Що можна порадити тут тому, хто не визначився в методичних 

пріоритетах, не знайшов, так би мовити, «своїх» прийомів роботи? 

Я гадаю, потрібно шукати «золоту середину», тобто розумно поєднувати 

в структурі кожного заняття традиційні й інноваційні методи роботи. А для 

цього потрібно бути добре обізнаним у всій різноманітності інноваційних 

технологій, випробувати їх на практиці та створити свій власний «Банк 

інноваційних прийомів», який буде містити саме ті види роботи, які до 

вподоби вам, які люблять ваші учні (студенти). Застосовуючи саме ці, близькі 

вашій психологічній природі методи, ви будете гармонійними і 

переконливими, завзятими й привабливими. 

Поділюся з вами своїми напрацюваннями. Назву й опишу методику 

застосування тих інтерактивних методів навчання, які я використовую на 

різних етапах занять з методики навчання української мови:  

1 етап «Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань» – 

прийом «Кубування», Прийом «Ти викладач», рольова гра, взаємоопитування 

в парах, групове опитування «На дружбу»; 

2 етап «Мотивація навчальної діяльності» – робота з епіграфом, прийом 

«Спробуй себе в ролі екстрасенса» або «Відтягнута відгадка», кейс-метод, 

прийом «Незакінчене речення», прийом «Мікрофон»; 

3 етап «Повідомлення теми заняття та його очікуваних результатів» – 

прийом «Квіти знань», прийом «Квітка», прийом «Незакінчене речення», 

прийом «Прогнозування»; 

4 етап «Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу» – «Мозковий 

шторм», прийом «Читання з позначками», робота в малих групах, «Ажурна 

пилка», складання і презентація схем-опор; 

5 етап «Закріплення вивченого» – «Створи кросворд», прийом 

«Асоціативний кущ», метод «Прес», «Коло ідей», прийом «Спіймай помилку»; 

6 етап «підведення підсумків заняття» – прийом «Обери позицію», 

Прийом «Сенкан», прийоми «Мікрофон», «Незакінчене речення», прийом 

«Рефлексійна анкета», прийом «Скринька скарг». 
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Проводячи заняття такого типу, потрібно зацікавити слухачів предметом, 

формувати активну життєву позицію, розвивати творчі здібності. 

Разом з тим такі заняття удосконалюють мовленнєві і розумові навички, 

створюють ситуацію успіху, де кожен учень (студент) почувається 

невимушено, а це, в свою чергу, сприяє самовдосконаленню його як 

особистості. А вчитель (викладач) тут виступає в ролі друга, товариша. 

Саме компетентнісний підхід передбачає особистісно-діяльнісне 

навчання, заохочуючи активність учнів (студентів). 

У формуванні ключових компетентностей на різному змісті необхідно 

забезпечити: чітке усвідомлення дитиною мети роботи; мотивацію на 

одержання виховного результату; оволодіння загально-навчальними уміннями 

і навичками; рефлексію своїх досягнень; можливість використання одержаних 

знань і умінь для розв’язання різних типів навчальних і життєвих задач (серед 

яких є обов’язково творчі); набування індивідуального досвіду завершеної 

справи; успішної співпраці у різних групах, для виконання комплексних 

завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах, виставках, 

громадських дорученнях тощо),які вимагають застосування різних 

компетентностей, фізичної і вольової готовності до продуктивної праці; 

навчання дітей приймати рішення, спираючись на досвід, елементарне 

прогнозування [1, с.21].  

Виходячи з вищезазначеного, на практиці необхідно використовувати 

інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні для 

певної аудиторії. 

Отже, використання таких видів інноваційних технологій на заняттях дає 

можливість доповнити уроки різноманітною інформацією, а різні види 

діяльності заохочують слухачів до роботи. Вони свідомо осмислюють 

положення (ситуацію): «відсидіти не вдається». Кожен учень (студент) 

зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність занять значно 

підвищується. 
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Неперервна освіта: стан, проблеми, перспективи 
розвитку 

Кечик О.О., 
к.пед.н., ст. викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики  

їх викладання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
Україна, м. Сєвєродонецьк 

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ ДОРОСЛОГО 

Глобалізаційні процеси вимагають від кожної людини різноманітної та 

багаторівневої підготовки, яка дозволяє адаптуватися до швидких змін у 

суспільно-політичному, економічному й культурному житті. Модернізація 

освітньої системи є провідним чинником соціокультурного відтворення, 

успішної життєдіяльності людини, її подальшого вдосконалення. 

Забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя 

визнано одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики, 

окреслених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, що активізувало процеси творення української моделі освіти 

дорослих [4, с.5]. 

Важливого значення набуває андрагогіка, що в міжнародній 

термінології визначається як органічна складова неперервної освіти, 

покликана розширювати можливості для навчання людини протягом усього 

життя й створювати умови для її постійного самовдосконалення та 

оволодіння комплексом знань і вмінь, необхідних для активної творчої 

життєвої позиції, вираженої в ефективній професійній і суспільній діяльності. 

У науковому педагогічному обігу дотепер немає єдності у визначенні 

поняття. Поряд з поняттям «андрагогіка» в спеціальній літературі 

використовуються поняття «педагогіка дорослих», «освіта дорослих», 

«теорія освіти дорослих» тощо. Існує декілька підходів до визначення 

андрагогіки: 1) галузь дослідження, що належить наукам, сформованим 

раніше (соціологія, психологія, антропологія, економіка тощо); 

2) рекомендації поводження дорослого учня і викладача під час навчання; 

3) самостійна наукова дисципліна; 4) складова інтегральної науки про 

навчання й освіту людини протягом усього життя. 

Актуальність дослідження розвитку сучасної андрагогічної науки 

зумовлена такими чинниками: визнанням значущості освіти для людини в 

дорослому віці; потребою в розбудові системи освіти дорослих в Україні; 

активним розвитком організаційних форм і видів освіти дорослих та 
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недостатнім рівнем їх науково-теоретичного обґрунтування, навчально-

методичного і кадрового забезпечення. 

Традиційно виникнення цієї науки пов’язують з іменами зарубіжних 

дослідників М. Ноулза, Е. Торндайка, П. Джарвіса, Р. Сміта та ін., які в 

1950–1960-х рр. розпочали фундаментальні дослідження проблеми навчання 

людини в дорослому віці. Історичний аспект питань освіти дорослих 

розглядався в працях українських, російських педагогів, учених радянського 

періоду (Х. Алчевської, В. Вахтерова, М. Корфа, С. Русової, М. Пирогова, 

В. Сухомлинського, К. Ушинського). У сучасній вищій педагогічній школі 

дослідження цієї проблеми здійснюється за такими аспектами: філософські 

й теоретико-методологічні основи освіти дорослих у системі неперервної 

освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Луговий, Н. Ничкало, 

С. Сисоєва); андрагогічні основи післядипломної професійної освіти 

(В. Аніщенко, Г. Гребенюк, Л. Набока, В. Олійник, Н. Протасова, 

Т. Сорочан); особливості і технології навчання дорослої людини 

(С. Архипова, О. Вербицький, Т. Григор’єва, М. Скрипник); порівняльна 

андрагогіка й компаративістські дослідження (В. Давидова, Т. Зотова, 

С. Коваленко, О. Огієнко). 

Мета статті – розкрити характерні особливості, притаманні навчанню 

дорослих у системі післядипломної освіти; визначити форми та методи, що 

доцільно використовувати під час навчання дорослих. 

Післядипломна педагогічна освіта (ППО) є невід’ємною складовою 

системи освіти України, яка забезпечує безперервний професійний розвиток 

керівних кадрів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників 

відповідно до вимог державної освітньої політики, запитів роботодавців та 

стейкхолдерів, а також потреб споживачів освітніх послуг. 

Особливістю сучасної системи ППО є безперервність процесу 

професійного становлення та розвитку педагогів на різних етапах 

професійної кар’єри, на курсах підвищення кваліфікації та в міжкурсовий 

період, перехід від трансляції певного обсягу знань до професійного 

розвитку педагогічних працівників на засадах компетентнісного підходу, що 

забезпечило формування у них здатності до використання знань на 

ціннісних засадах, активного впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій і дистанційних форм навчання. 

Специфіка навчання дорослих висуває свої вимоги до викладача та до 

стилю викладання ним навчального матеріалу. Отже, викладач: із лектора 

перетворюється на консультанта, інструктора, тому повинен мати не лише 

ґрунтовні професійні знання, а й відповідні особисті якості; орієнтується на 

діалоговий стиль спілкування зі слухачами; враховує попередній досвід 

слухачів і допомагає його використовувати, тобто спочатку визначає 

стартовий рівень, наявні як професійні, так і ті непрофесійні знання та 

вміння, які можна інтегрувати в професійні; має бути готовим до того, що 
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хтось зі слухачів у певному питанні виявиться компетентнішим за нього, а 

також враховувати побажання слухачів щодо методів навчання; оскільки 

працює з групою людей, різних за віком, рівнем освіти, досвідом тощо, 

повинен володіти різними педагогічними методами та прийомами, щоб 

забезпечити індивідуальний підхід до кожного слухача, надати йому 

необхідну допомогу; працює в одній команді з іншими колегами, 

орієнтуючись на кінцеву мету навчання [3]. 

Високим рівнем активності слухачів характеризуються інтерактивні 

технології. Інтерактивність – це взаємодія, обмін думками, ідеями, 

знаннями, відчуттями між людьми [1, с.53]. Інтерактивність, як відомо, 

«прийшла» в освіту дорослих з бізнес-освіти. У навчанні протягом усього 

життя інтерактивність внутрішньо притаманна всьому процесу навчання, а 

не лише одному з епізодів чи етапів заняття. Інтерактивні технології дають 

змогу розвивати в слухачів спеціальні навички (здатність до соціальної 

інтеграції та компромісів, уміння самостійно вирішувати, долати конфлікти 

тощо), підвищувати мотивацію та самосвідомість слухачів, закріплювати 

теоретичні знання на практиці. 

Найбільш поширеними вважають такі форми інтерактивного навчання 

[1, с.53]: 1) рольові (ділові) ігри: слухачі в спеціально змодельованих умовах 

учаться ухвалювати рішення у взаємодії з іншими слухачами. Такі ігри 

характеризуються значним емоційним впливом на учасників, сприяють 

формуванню та розвитку вміння спілкуватися, розвивають навички 

взаємодопомоги; 2) логічні ігри: учасникам пропонують розрізнені блоки 

інформації. Під час гри вони повинні зрозуміти логіку, розкласти 

інформацію за логічною відповідністю; 3) дискусія: обговорюється тема, яка 

припускає різні погляди, як правило ті, що зачіпають почуття, емоції 

учасників. У процесі дискусії слухачі вільно обмінюються думками, 

висловлюють та захищають свої погляди; 4) проблемне навчання полягає в 

обговоренні реальної проблеми з реального життя, актуальної для слухачів. 

Мета – знаходження оптимального вирішення ситуацій; 5) кейс-стаді: 

реальна проблема перетворюється на різновид вправи. Учасникам 

пропонують на розгляд готову ситуацію, вони її аналізують і напрацьовують 

власний варіант розв’язання; 6) моделювання поведінки: слухачам спочатку 

показують (відеозапис чи викладач), яке саме поводження від них очікується 

у визначеній проблемній ситуації. Далі учасники розігрують її та 

аналізують. 

Пропонується низка інтерактивних вправ для застосування на різних 

етапах освітнього процесу: 

«Оголошення»: дає можливість учасникам познайомитись, дізнатися 

про досягнення інших людей у групі, підвищити самооцінку. Протягом 5-ти 

хвилин кожен з учасників має скласти оголошення про надання своїх послуг 

(звісно, жартівливо), що пов’язано з темою заняття, відображає професійну 
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унікальність тощо). Потім учасники зачитують оголошення перед 

аудиторією. Група може ставити будь-які запитання стосовно змісту 

почутого, щоб переконатися в якості послуг цього фахівця [1, с.81]. 

«Фотографії»: цей метод дозволяє ініціювати початок дискусії за 

визначеною темою. На початку вправи ведучий розкладає на підлозі 

фотографії за визначеною тематикою та звертається із проханням до 

учасників обійти їх по колу та роздивитися картинки. Після цього ведучий 

просить підійти до однієї з фотографій. Далі залежно від теми робота може 

вибудовуватись у такий спосіб: учасники в малих групах обґрунтовують свій 

вибір, учасники вказують на головне і другорядне на фотографії, учасники 

обговорюють конкретне питання зображеного на фотографії [1, с.88]. 

«Алфавіт»: ведучий пропонує учасникам (індивідуально або ж у групі) 

пригадати якомога більше слів (понять, визначень), пов’язаних з темою 

заняття, і розташувати їх на аркуші в алфавітному порядку. Потім учасники 

ознайомлюють інших з одержаними результатами [1, с.88]. 

«Кухар»: зворотний зв’язок відбувається у вигляді метафоричних порад 

кухареві стосовно рецепта «страви» (заняття): цих інгредієнтів було занадто 

багато … , я б додав … , це моя (не моя) кухня! 

Освіта дорослих – багатогранний і поліфункціональний соціокультурний, 

педагогічний та історичний феномен, розвиток якого зумовив становлення 

андрагогіки – науки про освіту дорослих. 

Отже, навчання дорослих буде ефективним за умови, якщо воно: 

зорієнтоване на вирішення конкретних проблем; базується на життєвому 

досвіді слухачів, з максимальним його використанням; спрямоване не на 

формальну передачу знань, а на розвиток активності учасників у їх 

здобуванні; здійснюється в неформальній, неавторитарній атмосфері 

взаємодії, взаєморозуміння та взаємоповаги, тобто до кожного зі слухачів 

педагогічний працівник ставиться як до колеги. 

Широке запровадження сучасних педагогічних технологій та активних 

методів у процесі професійного навчання дорослих громадян сприятиме 

підвищенню його ефективності, а відповідно, і рівня кваліфікації та 

професіоналізму фахівців. І обов’язково – творчий підхід викладача до 

навчання й виховання. 
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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 

Однією з вимог підготовки студентів до здійснення навчальної діяльності 

є володіння основними методами наукових досліджень в галузі трудового 

навчання та технологічної освіти; вміння набувати нові знання, 

використовуючи новітні освітні і сучасні інформаційні технології; володіння 

основами конструювання і здійснення процесу трудового навчання (навчання 

технологіям); готовність вести індивідуальну роботу коригуючого або 

розвиваючого характеру з учнями на базі змісту освітньої галузі «Технології».  

Ми вважаємо, що одним із засобів системи методичної підготовки 

майбутніх вчителів трудового навчання та технологій є навчально-методичні 

завдання (НМЗ), під якими ми розуміємо вид педагогічних завдань, що 

виступають у формі моделі пізнавальної ситуації, яка спрямована на 

засвоєння та застосування студентами у квазі- або реальній педагогічній 

діяльності знань та вмінь методичного характеру, що виконуються ними під 

керівництвом викладача або самостійно. Застосування НМЗ у фаховій 

підготовці майбутніх вчителів  дозволяють сформувати у них відповідні 

методичні компетенції. З цією метою нами були розроблені навчально-

методичні завдання (НМЗ) для дисциплін педагогічного та методичного 

циклів підготовки студентів за предметною спеціалізацією «Трудове навчання 

та технології». Вибір НМЗ здійснюється в залежності від специфіки умінь, що 

формуються, від особливостей методичної підготовки студентів, від зв'язку 

предметів педагогічного та методичного циклів і педагогічної практики. 

Використання НМЗ в методичній підготовці обумовлено вирішенням 

протиріччя між необхідністю формування методичної компетентності у 

студентів і недостатньою розробленістю системи методичної підготовки 

майбутніх вчителів трудового навчання з використанням навчально-

методичних завдань. Такі завдання відображають зміст і етапи теоретичної і 

практичної діяльності вчителя трудового навчання та технологій на уроці, 
тому «основна мета НМЗ в системі методичної підготовки студентів полягає у 

формуванні вміння застосовувати теоретичні знання до конкретних навчальних 
ситуацій» [1, с.188], що виникають на уроках трудового навчання та технологій. 

Не випадково саме в процесі вирішення навчально-методичних завдань, 

спираючись на власний досвід, студент усвідомлює потребу в самоосвіті і 
самовдосконаленні знань і вмінь методичного характеру. 
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Змістовний і процесуальний аспект формування у майбутніх вчителів 

трудового навчання і технологій знань і умінь методичного характеру 

забезпечує комплекс НМЗ для самостійної роботи студентів на практичних і 

лабораторних заняттях в процесі вивчення дисциплін педагогічного 

(педагогіка, історія педагогіки, методика виховної роботи) та методичного 

циклів (теорія технологічного освіти, методики трудового навчання та 

навчання технологіям), під час проходження педагогічної практики, в процесі 

виконання курсової, а також випускної кваліфікаційної роботи.  

Фахова діяльність вчителя трудового навчання та технологій пов'язана з 

вирішенням комплексу завдань. У процесі методичної підготовки майбутніх 

вчителів освітньої галузі «Технології» нами були виділені наступні групи 

НМЗ на: 

1) аналіз змісту, засобів, методів і структури навчального матеріалу;  

2) проектування змісту, форм і методів навчання, відбір 

демонстраційного матеріалу; 

3) складання структурно-логічних схем (СЛС), що інтегрують знання з  

психології, педагогіки й теорії і методики трудового  навчання та технологій; 

4) формування вмінь застосовувати психолого-педагогічні знання під час 

навчання, розвитку й виховання учнів у процесі трудового навчання; 

5) конструювання завдань (складання проблемних питань, складання 

диференційованих завдань по темі, розробка тестових завдань по темі і таке 

інше);  

6) організацію діагностики, моніторингу, оцінки якості знань і вмінь 

учнів з предметів «Трудове навчання» та «Технології».  

Під час виконання НМЗ у студентів формуються узагальнені вміння: 

– опрацьовувати і застосовувати державні нормативні документи в галузі 

освіти, літературні джерела наукового, навчального та методичного 

характеру; 

– розробляти програму виконання даного завдання; 

– зіставляти результати вирішення даного завдання з критеріями оцінки; 

– визначати ступінь досягнення поставлених цілей, діагностувати і 

прогнозувати подальшу діяльність.[1] 

У ході виконання НМЗ студенти повинні оволодіти наступними 

методичними вміннями: 

– організувати процес трудового навчання так, щоб гнучко вводити нові 

елементи змісту і інтегрувати традиційно різнорідні елементи змісту освіти; 

– вибирати види і форми організації діяльності учнів на уроках трудового 

навчання (проектні, індивідуальні та групові види діяльності школярів; 

самостійна робота з різними джерелами інформації і базами даних); 

– диференціювати навчальний матеріал; 

– оцінювати знання та вміння учнів; 
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– використовувати різноманітні методи трудового навчання (активні, 

інтерактивні, лабораторні методи навчання); 

– застосовувати дидактичні, методичні та технологічні знання на 

практиці; 

– вивчати і оцінювати особливості навчальної діяльності школярів, їх 

досягнення у проектно-технологічній діяльності; 

– формулювати цілі уроку, адекватні реальній освітній ситуації; 

– проектувати і реалізовувати окремі фрагменти процесу трудового 

навчання на уроках та в позаурочний час; 

– вирішувати творчі завдання, що стоять перед вчителем трудового 

навчання і технологій. 

Використання НМЗ в процесі методичної підготовки майбутнього 

вчителя  трудового навчання та технологій є важливим фактором підвищення 

якості його теоретичної і практичної підготовки. 

Література 

1. Толетова М.К. Организация самостоятельной работы студентов  с 

использованием учебно-методических заданий / М.К. Толетова // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 

2012. – № 144. – С.186-192. 

Шиман О.І., 
к.пед.н., доцент кафедри початкової освіти 

 Бердянського державного педагогічного університету, 
Україна, м. Бердянськ 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ІНФОРМАТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ 

Інноваційні процеси, що відбуваються в Європі і всьому світі, мають 

безпосередній вплив на стратегію розвитку України як демократичної 

держави і суспільства знань. Нині в Україні ведуться інтенсивні пошуки 

адекватних і випереджальних шляхів і методів відповідності системи освіти 

вимогам інформаційного суспільства. В умовах інформатизації суспільства 

гостро постає проблема інтенсифікації та підвищення ефективності освіти.  

Комплексний підхід до вирішення конкретних педагогічних завдань в 

напрямку інформатизації освіти передбачає посилення фундаментальної 

підготовки вчителя інформатики, зокрема, й для початкової ланки освіти. В 

рамках інформатизації освіти в початковій школі повинні працювати 

фахівці, які, крім викладання власне інформатики як предмета, будуть 
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створювати сучасне освітнє комп’ютерно-орієнтоване середовище в 

навчальному закладі, сприяти формуванню інформатичних компетентностей 

молодших школярів, а також викладачів-предметників. 

Модернізуючи освітню діяльність у контексті глобальних вимог на 

шляху інтегрування в світовий освітній простір, в Україні нещодавно було 

узгоджено освітньо-кваліфікаційні рівні під європейські стандарти 

двохступеневої вищої освіти – бакалавр і магістр. 

Метою пропонованої публікації є розкриття особливостей наскрізної 

інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи та 

характеристика дидактико-методичного забезпечення навчання бакалаврів і 

магістрів базових дисциплін інформаційно-технологічного напрямку. 

Прийняття нової редакції Державного стандарту початкової загальної 

освіти у 2011 році призвело до внесення відповідних змін в стандарт 

підготовки майбутніх учителів початкових класів з 2012 року, а саме 

посилення інформатичної підготовки фахівців, що видно із аналізу ОПП, 

ОКХ та навчальних планів. За новим стандартом інформатична підготовка 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 

6.010102 Початкова освіта здійснюється в рамках 3-х дисциплін: «Сучасні 

інформаційні технології навчання», «Основи інформатики з елементами 

програмування», «Методика навчання інформатики в початковій школі». 

В освітній професійній програмі метою курсу «Сучасні інформаційні 

технології навчання» визначено оволодіння інформаційними технологіями 

для створення й опрацювання цифрових освітніх ресурсів, до яких 

відносяться текстові документи, цифрові дані, графічні зображення, 

мультимедіа, ППЗ тощо. Навчання студентів здійснюється на основі 

авторського навчально-методичного посібника [1], особливістю структури 

якого є виділення педагогічних аспектів використання різних типів 

програмних засобів поряд з технологічними аспектами, які висвітлюють не 

тільки технології роботи з даними в середовищах текстового і табличного 

процесорів, програм створення публікацій і презентацій, а також 

розкривають особливості технологізації діяльності вчителя стосовно 

використання конкретного інструментарію ІКТ, формують здібності 

втілення будь-якого виду педагогічної діяльності як логічних ланцюжків 

виконання чіткої послідовності дій при функціонуванні в 

комп’ютеризованому навчальному середовищі. 

Метою навчання курсу «Основи інформатики з елементами 

програмування» є оволодіння основами теоретичної інформатики й 

об’єктно-орієнтованого програмування, подальший розвиток навичок 

опрацювання навчальних даних за допомогою засобів ІКТ. Навчально-

методичне забезпечення цієї дисципліни включає друковані посібники [2] та 

електронну базу на дисках-додатках, де розміщені інформаційні, методичні, 

дидактичні матеріали для підтримки навчально-виховного процесу як у 
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ВПНЗ, так і в початковій школі. У результаті навчання в майбутніх фахівців 

повинні сформуватися уявлення про положення теорії інформації й 

соціальної інформатики, основні етапи інформаційних процесів у 

суспільстві й освіті; вони мають оволодіти основними методами одержання, 

зберігання, обробки навчальної інформації (моделювання, формалізації, 

алгоритмізації, кодування), навичками візуального програмування в 

алгоритмічних середовищах, адаптованих для молодших школярів, а також 

уміти застосовувати для цього технологічні засоби, опановані під час 

навчання дисципліни «Сучасні інформаційні технології навчання». 

Інформатична підготовка бакалаврів завершується вивченням курсу 

«Методика навчання інформатики в початковій школі», який передусім має 

забезпечити у них здатності орієнтування у можливих варіантах організації 

процесу навчання інформатики саме учнів початкової школи; формування 

знань і вмінь, необхідних для розуміння підходів до профільної і рівневої 

диференціації навчання; встановлення зв’язків між змістом навчання 

інформатики та інших предметів початкової школи, на яких закладаються 

основні інформаційні уявлення, навички та вміння молодших школярів; 

розуміння організації різних видів позакласної роботи з комп’ютерною 

підтримкою. Опанування методики навчання інформатики в початковій 

школі бакалаврами напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта в 

Бердянському державному педагогічному університеті повністю забезпечує 

розроблений навчально-методичний комплекс. У друкованих посібниках [3] 

розміщено матеріал теоретичних блоків, присвячений аналізу загальних 

питань методики інформатики, часткових методик навчання всіх змістових 

ліній початкового курсу інформатики, інтеграції інформатики з іншими 

дисциплінами початкової школи, та матеріал практичних блоків, 

спрямований на розуміння майбутніми вчителями особливостей реалізації 

всіх складових методичної системи навчання основ інформатики молодших 

школярів через виконання професійно-орієнтованих завдань в умовах 

варіативної організації навчально-виховного процесу в початковій ланці 

освіти. 

Продовження підготовки майбутніх педагогів в умовах магістратури 

повинно спрямовуватись на формування фахівців нової генерації, здатних 

до інформаційної діяльності в реаліях глобального освітнього простору. 

Прагнення удосконалити систему професійно-педагогічної підготовки 

магістрантів вищого педагогічного навчального закладу актуалізує питання 

визначення переліку потрібних дисциплін та розроблення їх змісту. Так, 

напередодні 2017 18 навч. року на факультеті психолого-педагогічної освіти 

та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету було 

значно збільшено ліцензійний набір здобувачів другого рівня вищої освіти 

«магістр» спеціальності 013 Початкова освіта, розширено перелік 

спеціалізацій, адже комплексний підхід до вирішення конкретних 
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педагогічних завдань в напрямку інформатизації освіти передбачає 

посилення фундаментальної підготовки вчителя інформатики, зокрема, й 

для початкової ланки освіти, на базі магістерського рівня спеціалізації 

«Інформатика» (термін підготовки 1,5 р.). 

Підготовка майбутніх магістрів з інформатики передбачає освоєння 

ними таких навчальних дисциплін: «Педагогічна інформатика», «Сучасні 

технології викладання інформатики», «Графічна діяльність з комп’ютерною 

підтримкою». 

Навчальна дисципліна «Педагогічна інформатика» з навчального плану 

підготовки магістра спеціальності 013 Початкова освіта на базі ОПП 

підготовки бакалавра належить до циклу дидактико-методичних дисциплін 

(вибіркових для спеціалізації «Інформатика»). Метою навчання дисципліни 

«Педагогічна інформатика» є оволодіння магістрами загальних теоретико-

методологічних основ організації процесу навчання в умовах інформатизації 

освіти на всіх освітніх рівнях, в силу чого цей предмет набуває рис загальної 

теорії вирішення освітніх завдань з використанням методів і засобів 

інформатики, а також демонструє практичні напрями реалізації цих завдань 

в умовах комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища закладів 

освіти. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення 

студентів з нормативно-правовою базою інформатизації освіти та її 

понятійним апаратом, з сутністю основних понять інформатизації 

суспільства і освіти, з основними концепціями організації й управління 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів засобами ІКТ; формування 

розуміння спільного й відмінного між інформаційною грамотністю, 

компетентністю і культурою, шляхів формування системи інформатичних 

компетентностей учасників навчально-виховного процесу початкової ланки 

освіти; розкриття призначення та складових інформаційного навчального 

середовища, особливостей реалізації форм, змісту і засобів навчання в 

межах такого середовища; підготовка студентів до моделювання уроків 

інформатики та інших предметів в умовах комп’ютерно-орієнтованого 

навчального середовища; формування практичних умінь і навичок 

використання всіх можливих електронних ресурсів для забезпечення 

інформаційних потреб суб’єктів навчання; усвідомлення специфіки 

організації освітнього моніторингу з комп’ютерною підтримкою; 

формування здатності до реалізації міжпредметних зв’язків, розуміння 

інтегруючої ролі предмета інформатики для розширення використання 

комп’ютерно-орієнтованих засобів у навчанні всіх дисциплін початкової 

школи; формування рефлексивної позиції з орієнтуванням на усвідомлення і 

аналіз власної діяльності, на педагогічну творчість, самостійну дослідницьку 

діяльність в умовах інформатизації освіти. 

Метою навчання дисципліни «Сучасні технології викладання 

інформатики» є оволодіння майбутніми фахівцями основ застосування 
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сучасних навчальних технологій для подальшого використання в практичній 

діяльності (зокрема при навчанні основ інформатики молодших школярів). 

Програма навчальної дисципліни складається з 6 змістових модулів, таких 

як: «Розгляд концептуальних положень упровадження технологічного 

підходу в освіту»; «Впровадження технології проектної діяльності в 

навчання інформатики»; «Реалізація ігрових технологій на уроках 

інформатики в початковій школі»; «Використання інтерактивних технологій 

в навчанні інформатики молодших школярів»; «Особливості реалізації 

технології диференційованого навчання з комп’ютерною підтримкою»; 

«Дотримання здоров’язберігаючих технологій при організації навчання на 

базі комп’ютерно-орієнтованих засобів». 

Метою навчання дисципліни «Графічна діяльність з комп’ютерною 

підтримкою» є розвиток системного, професійного і візуального мислення 

вчителя в інтегрованому комп’ютерно-орієнтованому середовищі в процесі 

його підготовки до організації освітнього процесу в початковій школі на 

основі представлення навчального матеріалу на високому художньо-

естетичному, наочному рівні з урахуванням останніх технологічних 

розробок у галузі комп’ютерної графіки (статичної, динамічної). Основним 

завданням організації комп’ютерно-графічної діяльності вчителя є розвиток 

його логічного, алгоритмічного, аналітичного та конструктивного мислення 

з одночасним опануванням основ сучасних комп’ютерних графічно-

інформаційних технологій та задіяних у них методів і засобів шляхом 

практичного навчання параметризації, графічної алгоритмізації та 

моделювання графічних об’єктів. 

У найближчій перспективі планується розробка складових НМК 

навчання всіх вищезазначених дисциплін підготовки магістрів спеціальності 

013 Початкова освіта спеціалізації «Інформатика». 
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Демократизація освіти: теорія, програми, проекти, 
тренінги 

Запорожець А.А., 
директор КЗ «Середня загальноосвітня школа №12» Кам’янської міської ради, 

викладач англійської мови вищої категорії, вчитель – методист, 
Україна, м. Кам’янське 

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ. 

ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕСТОНСЬКОГО ДОСВІДУ 

В ОСВІТНЮ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

У зарубіжній літературі широко досліджено соціокультурні аспекти 

існування громадянського суспільства (Р. Дорварт, М. Грегор, Дж. Мерфі, 

А. Кауфман). Процес оформлення теорії соціальної держави вивів на 

порядок денний поняття «компетенція». У загальноєвропейському контексті 

ключових компетенцій безперервного навчання визначено вісім сфер, які 

необхідні для забезпечення конкурентоспроможності та соціальної 

залученості особистості, так звані компетенції ХХІ сторіччя. Ними 

керуються в формальній (навчальні програми шкіл) і неформальній освіті 

(семінари, молодіжні табори, освіта для дорослих, волонтерська діяльність 

та ін.). Серед найважливіших компетенцій, безумовно, можна виокремити 

соціальні і громадянські, які передбачають знання процесів розвитку 

суспільства, міста, країни, Європи і усього світу; знання про ідеї демократії 

та права людини; підвищення рівня активності індивіда у соціумі. 

Концепція Нової української школи має на меті сприяти готовності 

всього населення країни вчитися, жити і працювати, будуючи демократичне 

суспільство. Через громадянську освіту має відтворюватися таке 

середовище, де людина хоче, може і вміє керувати своїм життям, впливати 

на життя громади і брати участь в ухваленні рішень. 

Треба зазначити, що сам процес активізації ролі громади як складової 

політичної системи досить молодий і потребує опанування досвіду країн, де 

він вже пройшов апробацію і має певні позитивні результати. Серед таких 

країн можна назвати Канаду, Хорватію, Англію, Ірландію, Шотландію і 

Естонію. Досвід останньої ми і спробуємо деталізувати. 

12 грудня 2002 року парламент Естонії затвердив Концепцію розвитку 

громадянського суспільства [3], яка відповідала наведеним Єврокомісією в 

Білій Книзі принципам доброго управління та представленим в документі 

пропозиціям, а також рекомендаціям Комітету Міністрів Ради Європи про 

участь громадян у суспільному житті міста. За стратегічне планування 
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підтримки розвитку громадянського суспільства Естонії, втілення в життя і 

координацію дій різних учасників відповідальне Міністерство внутрішніх справ 
країни. В кожному повіті Естонії діє повітовий розвиваючий центр; щорічно 

проводяться заняття відповідно до потреб об'єднань повіту. Міністерство освіти 

і науки задля залучення молоді до процесів прийняття рішень розвиває систему 
зібрань на підтримку участі молоді та створює схеми консультування з молоддю 

на державному і місцевому рівні. В кожному повіті діють молодіжні збори, 

створені і оприлюднені схеми консультацій. Вся діяльність фінансується з 
державного бюджету. 

Надання громадянської освіти є однією з цілей державної системи освіти; 
проте вирішальна роль в його формуванні відводиться також мережі вільної 

освіти, засобів мас-медіа, а, крім того, залежить від практичних можливостей 

членів суспільства для участі в розробці рішень, які їх безпосередньо 
стосуються. 

Серед принципів і цінностей, згідно яких працюють всі органи, залучені до 

процесу демократизації, називаються чесність, рівність, гідність, відкритість, 
відповідальність, солідарність, різноманіття, благонадійність, готовність до співпра-

ці, яка ґрунтується на доброзичливому партнерстві, обопільній повазі і визнанні. 
Міністерство освіти і науки пропонує і розвиває теми громадянського 

навчання у державній навчальній програмі основної школи. У 2013 році спілка 

EMSL, Domus Dorpatensis і ENTRUM створили коаліцію громадянської освіти, 
щоб разом з організаціями, що займаються громадянською освітою, підвищити 

якість цієї області. Тоді ж EMSL ініціював програму «Практика в громадському 

об'єднанні»[6], в рамках якої учні шкіл проходять практику в місцевих 
громадських об'єднаннях в рамках предмету «Суспільствознавство». Ідея 

полягає в створенні можливості залучення школярів до діяльності місцевих 
громад, щоб тим самим надавати гарний приклад і робити участь молоді в житті 

Естонії активною і очікуваною. Методика розроблялася спільно з вчителями 

суспільствознавства; за основу бралися міжнародні приклади подібних програм 
в США і Великобританії. Якщо в першому пілотному проекті брали участь дві 

школи, 113 учнів і 16 цивільних об'єднань з Ляяне-Вірумаа, то на початку 
2017/2018 навчального року в програмі беруть участь вже 30 шкіл і 136 

організацій з 10 повітів. Мета даного етапу – до кінця 2018 року покрити всю 

Естонію: впровадити програму, щонайменше, в 50 гімназіях, залучити більше 
3000 учнів і 350 цивільних об'єднань. Фінансує програму Європейський 

соціальний фонд. 

Роль вчителя як фесилітатора – допомогти пов'язати досвід, придбаний під 
час практики, з такими темами, як громадянська ініціатива, соціальна 

згуртованість, демократична держава і т. ін., а також сприяти інтегруванню 
побаченого, почутого і зробленого учнями в їхню картину світу. Практика в 

громадському об’єднанні (зазвичай 15 годин) не є волонтерською діяльністю 

або обов’язковою додатковою діяльністю для учнів; це частина навчального 
плану. Процес проходження практики в громадському об’єднанні простий: 

насамперед, учень обирає об’єднання, тематична сфера котрого приваблює або 
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містить в собі потенціал для розвитку школяра; паралельно проходиться 

предметний курс з суспільствознавства, де отримуються знання, необхідні для 
розуміння суспільного контексту. Волонтерські завдання фіксуються в 

«Щоденнику практиканта» і «Анкеті зворотнього зв’язку». В Інструкції для учня 

зазначається, що вся його діяльність направлена на те, щоб «залишитись гарним і 
сміливим громадянином» [5, с.3]. 

Завдяки відповідальному ставленню до волонтерської діяльності 

народилося багато важливих громадських ініціатив, «починаючи з мовного 

занурення і закінчуючи компанією, в рамках якої постраждалі в ДТП діти в 

якості втіхи отримують м’яку іграшку, – зазначив Андрес Анвельт, міністр 

внутрішніх справ Естонії. – Це – герої повсякденності, які сприяють розвитку 

не тільки рідних міст, але й суспільства в більш широкому сенсі» [6, с.14]. 

Якщо проводити паралелі з Україною, можна констатувати, що тут 

основні поняття і принципи громадської діяльності закладено у статтях 

Конституції (ст. 23,27,21), окремих законах та підзаконних актах. На 

сучасному етапі, за словами Мєх О.А., «необхідно розглядати не стільки 

рівень розвину тості інститутів громадськості, скільки стан громадянської 

культури та рівень громадської активності» [4, с.138]. Серед проблем, які 

заважають активно втілювати досвід європейських країн, є відсутність масової 

підтримки, обмеженість в ресурсах, нечітке формулювання стратегії з боку 

державних установ, обмежений доступ до медійних ресурсів з цього питання, 

низька мобільність впровадження ідей. В цих умовах саме перед школою як 

флагманом впровадження освітньої реформи постає завдання підняття на 

новий щабель розвитку ідей демократичної громадськості та виконання 

функцій мотиватора покращення цивілізованості країни. Ефектами від 

реалізації концептуальних засад громадянського виховання повинно стати: 

1) зміцнення рівня демократизації суспільства; 2) підвищення рівня впливу 

громадянських організацій; 3) забезпечення інформованості суспільства; 

4) партнерство між державними і недержавними інституціями; 5) покращення 

іміджу України серед країн, які сповідують європейські цінності. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

Реализация профессиональной деятельности инженера происходит в 

определенной среде. Степень положительного или отрицательного влияния 

его деятельности на среду зависит от того, насколько она благополучна по 

своим составляющим и настолько высок уровень социального самосознания 

человека. Эта проблема наглядно проявляется в широком смысле – во 

взаимоотношении человека и природы, в узком – инженера и окружающей 

его среды региона. 

В настоящее время происходит резкое обострение экологической 

ситуации. Она уникальна как по своей значимости для человечества в 

целом, так и по характеру тех задач, которые ставит перед человечеством. 

Перспективы разрешения экологических проблем зависят от того, сможет ли 

человечество решить проблемы войны и мира, подчинить своему контролю 

научно-технический прогресс, собственную историю. Поэтому в данной 

ситуации изучать общественные явления необходимо под углом зрения 

взаимодействия системы «человек – общество – техника – природа». Тогда 

система «воспитание – обучение – образование» действует с экологическим 

индексом. Последовательное сочетание звеньев этих систем в сумме 

составляет экологическую культуру инженера. 

Экологическое обучение есть процесс, целью которого является 

приобретение инженером совокупности знаний в области взаимодействия 

общества и природы и связанных с ними навыков и умений. Итог 

экологического обучения – формирование экологических убеждений личности, 

которые определяют ее активную жизненную позицию в сфере охраны 

окружающей среды, рационального использования и воспроизводства 

природных ресурсов. Экологическое образование включает в себя мировоз-

зренческие, политические, нравственные, правовые, эстетические и другие 

аспекты формирования личностных черт человека, что обусловливает 

необходимость синтеза естественных и общественных наук в процессе обучения. 

Жизнь требует экологизации профессионального мышления на 

различных уровнях практической производственной деятельности. Это 

выражается в таком построении процесса обучения специалистов, когда 

студент приходит к необходимости защиты окружающей среды через 

осознание своих профессиональных задач и возможных последствий, к 

которым может в перспективе привести его собственная деятельность. Это 

формирует новый тип экологического самосознания инженера. 
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В системе гуманитарных наук экологическое обучение может 

осуществляться различными способами: 1) путем внесения экологических 
знаний в содержание общего курса; 2) введением специальной дисциплины. 

Примером может служить новый курс «Экологическая история». 

Введение данного курса особенно актуально для подготовки инженеров по 
специальностям, связанным с охраной окружающей среды. 

Программа курса рассчитана на 60 часов (лекции и семинарские 

занятия) и построена по двум принципам: горизонтальному (т. е. 

периодизация) – по общественно-экономическим формами и вертикальному – 

по различным сторонам взаимодействиям общества и человека. 

Цель курса – рассмотреть генезис и становление экологического знания 

на разных его уровнях. 

Предметом всей рассматриваемой проблематики является материальное 

взаимодействие природы и человечества. 

Курс состоит из введения, пяти тем и заключения. Темы, согласно 

периодизации, называются – «Первобытное общество. Античный мир и 

природа», «Развитие новых типов взаимодействия общества и природы в 

средневековье и в эпоху Возрождения», «Усиление взаимодействия общества 

и природной среды в условиях капиталистического способа производства», 

«Советский опыт природопользования», «Проблемы взаимодействия 

общества и природы в современных исторических условиях». 
Таким образом, «Экологическая история» – это междисциплинарный 

научно-практический комплекс, позволяющий обеспечить интеграцию 

естественного и гуманитарного знания, призванный уяснить и преодолеть 
разрыв между природой и обществом. 

Введение данной дисциплины целесообразно как для студентов I курса, так 

и для старшекурсников (III–IV курс). В первом случае накопление 
экологических знаний будет происходить наряду с усвоением естественных, 

специальных и профессиональных знаний и приобретением навыков, а во 
втором – на их основе, что позволит действовать более осознанно как будущему 

специалисту. Вместе с тем подача экологических знаний на историческом 

принципе позволит сформировать не только грамотного специалиста, но и 
гармоничного в духовном и нравственном плане гражданина. Будущее 

принадлежит обществу, где каждая личность будет ощущать себя лишь в тесной 
взаимосвязи с окружающей природой. 
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АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНЇ МОВИ 

Сучасні реформи у вищій освіті передбачають реалізацію нової стратегії 

навчання – навчання протягом життя, метою якого є розвиток компетентностей 

необхідних для професійно-особистісного становлення майбутніх фахівців.За 

таких умов виникає необхідність осучаснення вчителя іноземної мови. 

Підготовка фахівців у цій галузі, здатних реалізувати свою професійну 

компетентність на рівні європейських вимог, передбачає набуття студентом – 

майбутнім учителем іноземної мови належного рівня комунікативної 

компетентності як складової частини діяльнісної компетентності. Завдання 

полягає не тільки в удосконаленні змісту і цілей навчання, спрямованні їх 

відповідно до професійної діяльності майбутнього фахівця, а й в узгодженні 

навчання з внутрішніми потребами людини, її здібностями та особистісними 

якостями. У навчанні студентів іноземна мова виступає не тільки як навчальна 

дисципліна, а поступово трансформується у предмет майбутньої професійної 

діяльності і стає засобом розвитку особистості майбутнього фахівця. Проте це 

не означає, що викладач формує особистість із заданими якостями, він 

покликаний створити умови для повноцінного вияву й розвитку особистості 

кожного студента. Впровадження таких змін у мовну освіту вимагає, щоб 

підготовка майбутніх учителів іноземної мови ґрунтувалась на засадах 

діяльнісного та акмеологічного підходів.  

Основи діяльнісного підходу закладені в працях С.Я. Рубінштейна, 

О.М. Монтьєва, О.І. Зимньої, де особистість розглядається як суб’єкт 

діяльності що формується в процесі діяльності і спілкування з іншими 

людьми. З позиції  діяльнісного підходу центральною фігурою в процесі 

навчання є студент з його мотивами, цілями і психологічними особливостями.  

Переосмислення шляхів і перспектив подальшого розвитку особистості 

можливе в рамках нових концепцій освіти, пошук яких ведеться вченими 

різних країн. Поряд з традиційними теоріями освіти, що добре 

зарекомендували себе, ведеться пошук нових підходів і концепцій. В останні 

роки успішно розвивається новий науковий напрямок – акмеологія, що 

розглядає розвиток як остійне вдосконалення, а підсумком його є результат, 

досягнутий особистістю. 
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Новий аспект наукового пізнання вимагає перегляду традиційних 

поглядів на розвиток людини, підкреслюючи роль і значення зрілої людини в 

сучасних умовах. У зв’язку з цим виникає цілий ряд проблем, які потребують 

свого вирішення. По-новому осмислюється основний принцип акмеології – 

вершиність, як методологічна база спрямованості в майбутнє, зростає 

розуміння змісту і стратегії життя, категорії соціального оптимізму, що дає 

підставу для формування особистості, її мотивації та формування акме. 

Підвищення якості вчителя іноземної мови є пріоритетним завданням вищого 

навчального закладу, вирішення якого можливе за рахунок впровадження 

акмеологічного і діяльнісного підходу в їх взаємодії та взаємообумовленості, 

що визначає продуктивність процесу саморозвитку, реалізацію творчих 

потенціалів студентів, можливості кар’єрного росту майбутніх фахівців.  

Дослідженням акмеології в контексті теорії, діяльності взагалі і 

професійної діяльності займались вчені М.О. Рибніков, Б.Г. Ананьєв, 

К.І. Степанова, Н.В. Кузьміна, О.О. Бодальов, А.О. Деркач, К.О. Абульханова-

Славська, Є.О. Климова, О.С. Анісімов, О.А. Асєєв, М.М. Зазикіна, 

В.П. Бранський, В.В. Ільїн, С.Д. Пожарськийта інші. А.О. Деркач, В.Г. Зазикін 

визначають акмеологію як науку, що вивчає закономірності і феномени 

розвитку людини на стадії її зрілості, при досягненні нею найбільш високого 

рівня розвитку [1]. Н.В. Кузьміна [2] вважає акмеологію наукою про 

вдосконалення, корекцію і організацію творчої діяльності. С.С.Пальчевський [3, 

с.7-13] стверджує, що акмеологія – це поклик майбутнього. 

Для акмеології як науки на сьогоднішньому етапі розвитку характерна 

функціональність, інтегрований характер і гуманістична спрямованість. 

Мета статті полягає у розкритті акмеологічних аспектів реалізації 

діяльнісного підходу у підготовці вчителя іноземної мови. 
Акмеологія є досить новою галуззю наукових знань у системі наук про 

людину, її предметом є «закономірності самоорганізації творчих потенціалів 
дорослих людей на шляху до вищих рівнів продуктивності та професіоналізму» 

[4]. Ми розділяємо думку вчених про те, що акмеологічний підхід у навчанні 

полягає в удосконаленні особистості, допомозі в досягненні нею вершин 
фізичного, духовного, морального і професійного розвитку. З точки зору нашого 

дослідження ми висловлюємо думку про те, що досягнення вершин розвитку 
може бути успішним при реалізації акмеологічного і діяльнісного підходів, 

оскільки основним принципом навчання на всіх його етапах була і залишається 

діяльність. З позиції діяльнісного підходу центральною фігурою у процесі 
навчання є студент із його мотивами, цілями та психологічним особливостями. 

Характерним для періоду навчання (вік студента) є безперервний пошук, 

а саме: студент шукає самого себе, своє місце в житті, однодумців, ідеал або 

еталон до якого прагне. Саме еталон фахівця посідає провідне місце в ровитку 

особистості студента. 

Особистість формується в процесі систематичної роботи студента над 

собою і плідної праці викадачів. 
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Діяльнісний характер процесу навчання іноземної мови  забезпечується 

самостійною постановкою студентами самостійних конкретних навчальних 

завдань із подальшим їх розв’язанням. 

Особливою рисою кожної діяльності є її вмотивованість. 
Провідним видом діяльності студентів є учіння, яке мотивується 

внутрішніми мотиваціями, які ґрунтуються на пізнавальних потребах, а також 
зовнішніми, а саме: самоствердженням, престижністю, необхідністю, обов’язком. 

Оскільки внутрішня мотивація входить до структури діяльності, то в процесі 

навчання необхідно стимулювати мотивацію. 

Освітня діяльність педагога спрямовується на цілеспрямоване, 

систематичне, кероване здійснення пізнавальної діяльності, необхідної для 

вдосконалення його освіти,педагогічної майстерності. 

Отже, акмеологічний аспект реалізації діяльнісного підходу розглядається 

нами як найбільш продуктивний спосіб накопичення знань з іноземної мови і 

професійних дисциплін, які сприяють розвитку професійної спрямованості 

особистості, її творчого потенціалу. 

Акмеологічний аспект реалізації діяльнісного підходу у підготовці 

майбутніх учителів іноземної мови створює методологічну стратегію, метою 

якої є створення умов для продуктивного професійного розвитку і 

саморозвитку творчої індивідуальності фахівця. 

Література 
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Яцина С.М., 
к.пед.н., викладач кафедри початкової освіти  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 
Україна, м. Черкаси 

ПРОФЕСІЙНІ ВМІННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ЯК 

ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ 

Нині найактуальнішим в українському суспільстві залишається питання 

конкурентоспроможності фахівців в умовах ринкової економіки, 

глобалізації суспільства. Ці зміни створюють передумови для нових освітніх 
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стандартів на засадах компетентнісного підходу, що сприяє 

інтелектуальному й культурному розвиткові особистості, формуванню 

здатності швидко реагувати на запити часу. 

Від процесів модернізації освіти не може залишатися осторонь сучасна 

початкова школа: особистісно орієнтований підхід, інформатизація, 

інтеграція тощо. В освіті сформувалося декілька методологічних підходів 

щодо якісної фахової підготовки майбутнього вчителя. Серед 

найперспективніших підходів і основною ідеєю реформування освіти 

сьогодні є компетентнісний підхід, що полягає в суперечностях між 

програмовими вимогами до учня, запитами суспільства і потребами самої 

особистості в освіті. У вітчизняній системі освіти довгий час домінував 

традиційний підхід, результат навчання якого передбачав лише накопичення 

учнем знань (як інформації) умінь і навичок. 

Сьогодні в освіті постало завдання – сформувати у фахівця не тільки 

певні знання і професійні вміння, а й комплекс компетентностей, що 

передбачають і фундаментальні знання, і вміння аналізувати та розвʼязувати 

проблеми в нових умовах [4]. 

Одна з авторів міжнародного проекту «Освітня політика та освіта, 

«рівний-рівному»» (Академія педагогічних наук України) О. Пометун 

розуміє компетентнісний підхід як спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей особистості, результатом якого буде формування загальної 

компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, 

інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має 

сформуватися у процесі навчання й містити знання, уміння, ставлення, 

досвід діяльності й поведінкові моделі особистості [1, с.66]. 

Автор підкреслює, що компетентнісний підхід в освіті повʼязаний з 

особистісно орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки  

стосується особистості того, хто навчається і може бути реалізованим і 

перевіреним у процесі виконання конкретною особистістю певного 

комплекту дій. Він потребує трансформації змісту освіти, перетворення його 

з моделі, яка існує «обʼєктивно» для «всіх», на субʼєктивні надбання одного, 

конкретного учня, надбання, що їх можна виміряти [Там само]. 

Подібно до О. Пометун розглядає компетентнісний підхід 

Н. Остапенко, яка стверджує, що в основі компетентнісного підходу до 

навчання у ВНЗ лежить діяльнісний та особистісно зорієнтований 

принципи, здатність і готовність особистості до самовизначення, 

самореалізації та саморозвитку [3, с.119]. 

Суспільство третього тисячоліття вимагає від учителя активності, адже 

успішно зможе себе реалізувати лише професійно компетентний і всебічно 

розвинений фахівець. 
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Професійна компетентність учителя складає сукупність знань, умінь і 

навичок, на основі яких будується його ефективна професійна діяльність: 

уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати необхідну інформацію та формується творчий потенціал 

учителя, спрямований на розвиток особистості. 

Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні 

можливості вчителя, які дають йому змогу самостійно й ефективно 

реалізовувати цілі педагогічного процесу. 

Професійно-педагогічна компетентність учителя повʼязана з його 

професіоналізмом, тобто з рівнем професійної освіти, практичних умінь, 

досвідом, особистісними якостями та здібностями, прагненням до 

самоосвіти, самовдосконалення та творчим ставленням до справи. 

Щодо структурних елементів професійно-педагогічної компетентності, 

то ми виділяємо такі основні: теоретичні знання, практичні вміння, навички, 

досвід та ціннісні орієнтири. 

Теоретичні знання визначаються змістом психолого-педагогічних і 

спеціальних знань. Для розвʼязання педагогічних завдань необхідна 

наявність умінь і навичок, передумовою яких є теоретико-практичні й 

методичні знання. Зміст теоретичних завдань учителя виявляється в умінні 

педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога прогностичних, 

аналітичних, проективних та рефлексивних умінь. Щодо практичної 

готовності фахівця, то зміст цих завдань виражається в зовнішніх уміннях 

(організаторських і комунікативних). Особистісні якості – здатність до 

саморозвитку, самовираження, розвитку індивідуальності, готовності до 

професійного зростання [2, с.9-12]. 

Отже, результативність навчально-освітньої діяльності фахівця 

залежить від рівня сформованості та володіння комплексом відповідних 

професійних умінь, які ведуть до пошуку та вибору найбільш оптимальних 

організаційних прийомів, форм, методів та способів виконання  

загальноосвітніх завдань. 
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м. Приморська з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів», 

Україна, м. Приморськ 

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Виховання толерантної гуманістичної особистості на сьогодні є 

першорядним завданням України як соціально орієнтованої держави. Все 

більше активізується робота щодо впровадження інклюзивного навчання, 

адже діти з особливими потребами мають право одержати освіту на рівні з 

іншими людьми. Сучасна школа – полікультурний освітній простір, яка 

повинна сприяти розумінню та прийняттю усіх дітей, незалежно від їх 

національних, культурних, релігійних, фізичних, фізіологічних та інших 

особливостей, а це можливо лише за умов формування в учнів толерантного 

ставлення. Актуальність дослідження зумовлена й гострою потребою в зміні 

технологій, підходів, принципів, методів, визначенні пріоритетних напрямів 

навчання і виховання учнів з особливими потребами в умовах інклюзивної 

освіти. 

Серед вчених, які займались вивченням толерантності, варто назвати 

Т.М. Білоус, Р. Бетті, П.В. Степанова, Л.М. Дробіжеву, Р.Т. Когделла, 

В.А. Лекторського, М.П. Мчедлова, Д. Роулза, О.П. Садохіна, К.С. Сітарама, 
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Ю.В. Тодорцеву, М. Уолцера, Н.В. Яксу та інших. Аналізу проблеми 

формування толерантності в освітній системі присвячені роботи 

А.А. Колупаєва, Л.М. Манилову, Л.О. Савчук та інші вивчали та розробляли 

напрями роботи загальноосвітньої школи в успішному розв’язанні проблеми 

навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. 

Мета нашої дослідження полягає в розробці та організації системи 

ефективних соціально-педагогічного, психолого-педагогічного супроводів 

через взаємодію діагностико-консультаційних, корекційно-розвивальних, 

соціально-педагогічних, інтегрованих напрямів діяльності щодо формування 

толерантності, толерантної поведінки, толерантного ставлення учнів до 

людей з особливими потребами. 

У науковій літературі найчастіше толерантність визначається як 

терпимість до іншого способу життя, іншої поведінки, почуттів, вірувань, 

думок. Однак поняття толерантності набагато ширше за терпимість, 

оскільки передбачає раціональну сторону відношення до дійсності. Так 

І.О. Бартєнєва, О.О. Біла, Т.Ю. Осипова визначають толерантність як 

здатність особистості не агресивно сприймати думки іншої людини, її 

поведінку, форми самовираження та спосіб життя, навіть якщо вони 

відрізняються від власних [4, с.116]. Л.В. Баєва вважає, що толерантність 

виступає як відкритість людини для спілкування і взаємодії з іншими 

індивідами і системами [1, с.5]. 

С.К. Бондирева, розглядаючи толерантність як відношення, розуміє її як 

здатність індивіда без заперечень і протидії сприймати тих, хто відрізняється 

від його власної думки, способу життя, характеру, поведінки та будь-яких 

інших особливостей. Толерантне ставлення особистості проявляється на 

вербальному й невербальному рівнях спілкування, в позитивних установках 

стосовно себе, інших та оточуючого середовища взагалі [2, с.27]. 

На нашу думку, під толерантним ставленням до дітей з особливими 

освітніми потребами слід розуміти моральну якість особистості, яка 

характеризується прийняттям людини і шанобливим ставленням до неї 

незалежно від стану її здоров’я; прагненням і готовністю до взаємодії з 

іншим незалежно від його інакості, без акцентування уваги на зовнішніх 

особливостях; бажанням і здатністю надавати допомогу дитині з 

особливими потребами; вибирати такий спосіб взаємодії, при якій не 

ущемляється її гідність, підкреслюються можливості і визнається 

самодостатність особистості. 

За визначенням В.О. Сухомлинського, толерантність – це не стільки 

якість, риса особистості, скільки стан, у якому перебуває людина і який 

піддається змінам. Педагог також підкреслював, що толерантні якості не 

закладені від природи, а складаються поступово в процесі соціалізації. 

Ю.С. Котелянець вважає, що формування толерантності слід починати з 

виховання у школярів стійкого прояву дружелюбності до однокласників і 



177 

 

 

однолітків, ввічливості у відносинах з людьми, стриманості у прояві 

негативних почуттів, нетерпимого ставлення до насильства, зла, 

брехливості, ліні тощо [5, с.118]. Крім того, становлення особистісної 

толерантності учнів обумовлюється сформованістю у них правової 

свідомості, почуттям відповідальності, самокритичності і наявністю досвіду 

конструктивної поведінки в конфліктних ситуаціях. Т.Є. Єжова зазначає, що 

сьогодні існує два шляхи формування толерантного ставлення до дітей з 

особливими потребами. Перший, який вчена називає директивним, 

передбачає припинення негативних реакцій одних дітей відносно інших. 

Другий, який дослідниця називає демократичним або особистісно-

орієнтовним, має на меті створення умов, які необхідні для досягнення 

школярами високого соціального статусу, а також усвідомлення кожного з 

них соціально значущим. І лише поєднання цих двох шляхів дає 

максимальний результат на шляху формування толерантного ставлення 

учнів до своїх однолітків з особливими потребами [3, с.68]. 

Для визначення особливостей ставлення сучасних школярів до дітей з 

особливими потребами нами було розроблено анкету та проведено 

анкетування в двох школах – Комунального закладу освіти «Навчально-

виховного комплексу №72 «Школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок)» Дніпропетровської міської ради (м. Дніпр) та 

Комунального закладу «Спеціалізована школа – загальноосвітній навчальний 

заклад №1 І-ІІІ ступенів м. Приморська з поглибленим вивченням окремих 

предметів та курсів». В анкетуванні брали участь учні 5-7 класів загальною 

кількістю 120 чоловік. Результати анкетування показали, що 40% учнів 

вважають людину з особливими потребами таку, яка має обмежені 

можливості, 45% школярів доброзичливо ставляться до таких людей, однак 

11,7% підлітків відчувають неприємні почуття при зіткненні з ними. В 

межах теми нашого дослідження нам цікаво було визначити, як будуть 

ставитися підлітки до дитини, що має особливі освітні потреби. На питання 

про можливість навчання такої дитини в класі більшість підлітків (78,3%) 

відповіли «нормально, буду намагатися потоваришувати з ним (нею)». Крім 

того, 46,7% учнів згодні з тим, що такі діти повинні навчатися в звичайній 

школі поряд із звичайними дітьми, але третина підлітків (31,6%) вважають, 

що їм краще навчатися в спеціалізованій школі (інтернаті).  

З метою визначення загального рівню толерантності учнів 8-9 класів 

(загальна кількість 88 чоловік) нами було проведено тестування за 

допомогою експрес-опитувальника «Індекс толерантності» (Г.У. Солдатова, 

О.О. Кравцова, О.Є. Хухлаєв, Л.А. Шайгерова). Отримані результати 

показали, що більшість учнів (85,7%) мають середній рівень толерантності, 

їм характерні поєднання толерантних та інтолерантних рис (в одних 

соціальних ситуаціях вони поводяться толерантно, в інших можуть 

проявляти інтолерантність). Що стосується низького рівню, то його мають 
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9,5% школярів. Ці учні мають високу інтолерантність та у них виражені 

інтолерантні установки по відношенню до навколишнього світу і людей. 

Високий рівень толерантності має лише 4,8% учнів, що викликає у нас певне 

занепокоєння. Отже, результати анкетування та тестування говорять про те, 

що сьогодні є необхідним активізувати роботу в школі в напрямку 

формування більш високого рівня толерантності в учнів. 

Ефективному формуванню толерантного ставлення учнів до дітей з 

особливими освітніми потребами сприятимуть наступні соціально-

педагогічні умови: організоване педагогом спільне перебування звичайних 

учнів і їх однолітків з особливими освітніми потребами в одному колективі; 

підтримка педагогом активної співпраці сім’ї та школи у вихованні 

толерантності на основі взаємодопомоги; «розвінчання» стереотипів 

сприйняття людей з особливими освітніми потребами і розширення уявлень 

про категорії таких людей, способи взаємодії з ними і надання допомоги, а 

також розширення знань учнів про основні складові толерантності; 

включення в освітній процес системи неординарних занять з виховання 

толерантності до людей з особливими потребами і набуття досвіду 

толерантної поведінки (класні години, загальношкільні заходи, акції, 

волонтерські рухи, флешмоби, педагогічні тренінгові вправи тощо); 

соціальна корекція проблем у взаємовідносинах. 

В якості психологічних умов формування толерантного ставлення 

школярів до дітей з особливими потребами ми бачимо психологічний 

супровід, який допоможе зробити учнями усвідомлений і ціннісно-

осмислений особистісний вибір. В результаті цього школяр, маючи власну 

думку, позицію, навчиться поважати і визнавати право людей, що оточують 

його, сприймати і мислити інакше, бачити цінність різноманіття, а також 

спрятиме формуванню у нього готовність будувати взаємовідносини з 

дітьми з особливими освітніми потребами на основі розуміння і допомоги. 

Під психологічним супроводом ми розуміємо впровадження в роботу 

психологічної служби школи годин психолога, факультативів, курсів, 

тематика яких була б спрямована на розширення уявлень учнів про 

толерантність, її види та шляхи розвитку, а також проведення розвивально-

корекційних вправ, тренінгів, спрямованих на формування толерантності як 

стійкої якості особистості учня, експертизи кінцевих результатів. 

Отже, толерантність – багатоаспектне поняття, під яким частіше за все 

розуміють повагу і визнання рівності, розмаїтості людської культури, 

заперечення насильства, позитивне прийняття власної унікальності та 

унікальності іншої особистості. Формування толерантного ставлення 

передбачає цілеспрямовану організацію позитивного досвіду толерантності, 

тобто цілеспрямоване створення в умовах навчально-виховного закладу 

таких умов, які б вимагали активної, толерантної взаємодії з дітьми, 

незалежно від їх індивідуальних особливостей.  
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Таким чином, нарівні з оновленням технологій навчання дітей з 

особливими потребами важливим стає формування соціокультурного 

середовища школи, що дозволяє здійснити гуманізацію освітнього процесу. 

Звітність обох сторін з повагою та розумінням ставитися один до одного у 

процесі навчання та виховання буде, безумовно, тільки збільшувати рівні 

відповідальності, емпатії, чутливості, толерантності, толерантного ставлення. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

У ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Науковий інтерес до проблеми духовності останнім часом значно 

зростає, оскільки саме бездуховність та низький рівень культури 

розцінюють-ся прогресивними філософами, психологами, педагогами, 

громадськими діячами як причина морального та економічного занепаду 

суспільства.  

З теоретичної точки зору в системі духовності виокремлюють три 

складові, які належать до основних аспектів людської особистості : ідеали і 

норми поведінки; глибина і діапазон емоційного сприйняття навколишнього 

світу і людських стосунків; ступінь прояву альтруїстичного ставлення 

людини до живої природи як стрижнева складова духовності, альтернативна 

поширеним егоїстичним інтересам і потребам [3, С.78]. 
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Навпаки, нестача духовності або її викривлення у структурі особистості 

розглядається дослідниками як бездуховність, що пов'язана з дефіцитом 
моральної саморефлексії особистості (К. Нєшев), претензійністю, споживацтвом, 

властолюбством, заздрістю, невдячністю, недоброзичливістю (К. Попов), 

духовною безпечністю, пасивністю, байдужим ставленням до результатів 

виконуваної діяльності та аналізу власної поведінки (І.Д. Бех), втратою 

цінностей (І.А. Зязюн), конформізмом, пристосуванням (В.П. Москалець).  

Сучасні наукові погляди на проблему духовності особистості беруть 

витоки зі стародавніх ідей, філософських поглядів. Вперше спроба 

поєднання трьох фундаментальних концепцій – Краси, Добра та Істини в 

єдиній категорії ідеалу належить Платону, який здійснив значний вплив на 

філософські ідеї духовного становлення людини. Надалі фундатор 

діалектичного ідеалізму Г.В. Гегель поєднав ідеї Платона з філософськими 

уявленнями про людську природу, стверджуючи, що сутність людини є сам 

вільний дух, який набуває існування в самосвідомості.  

Серед відомих філософів-ідеалістів вагомий внесок в проблематику 

духовного розвитку здійснив В.С. Соловйов, який у своїх поглядах поєднав 

не тільки християнство, але й духовні ідеї буддизму, неоплатонізму, 

філософії Гегеля. Зв’язок духовного зростання людини з ідеями ієрархічного 

персоналізму відстоював у своїх поглядах М.О. Лосський. На думку філософа 

прогрес людства зумовлюється наявністю живих зразків – духовних 

подвижників, які захищають абсолютні цінності та втілюють їх у власне 

життя.  

М.О. Бердяєв духовний розвиток протиставляв егоїзму, пов’язуючи ідеї 

духовної досконалості з ідеями соборності особистості та громади. 

Соборність людини, за поглядами філософа, проявляється в її душевно-

духовній любові. 

Проблема духовного вдосконалення людини та людства розроблялася 

П.О. Флоренським. На його думку, людина є носієм духовної гармонії, яка 

може перебувати в потенційному стані. Духовно-релігійні ідеї є основою 

багатьох праць С.Л. Франкла, який розглядав духовність не тільки в 

контексті індивідуального, але й у площині розвитку суспільства, 

проголошуючи принцип двуєдності духовного та світського служіння. 

Духовний розвиток розглядав В.М. Бехтєрєв, який підтримував ідеї 

М.Я. Грота про значний вплив духовних надбань на становлення 

особистості. За поглядами В.В. Зеньковського, психологія все більше 

схиляється до виокремлення трьох складових цілісної природи людини: 

Духу, душі та тіла [6, С.380-395]. 

Найчастіше поняття «духовність» вживається у таких смислах: духовна 

поведінка, духовне спілкування, культура духовності, релігійність тощо. У 

психологічному плані духовність характеризується поняттями розуму і 

мислення, світом людських ідей і споглядань, такими емоційно-вольовими 
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властивостями і станами, як доброта, любов, розкаяння, упокорювання. З 

суспільної точки зору вона є ідеальним комплексом норм, які виступають по 

відношенню до суб'єкта і суспільства не як даність, а як заданість і 

непорушний імператив. 

На переконання Р. Ассаджіолі, поняття «духовне» відображає людську 

активність і всі її функції, у яких один загальний знаменник – володіння 

цінностями, більш високими, ніж загальноприйняті – такими як етичні, 

естетичні, героїчні, гуманістичні та альтруїстичні. Ідеї духовного розвитку 

через ціннісні вибори особистості закладені у науковій спадщині А. Маслоу.  

Психологічний портрет трансцендентної особистості, створений 

вченим, містить характеристики, притаманні високодуховній особистості: 

чутливість до краси, прагнення до досконалості, добра, істини тощо. У 

роботах Б.С. Братуся представлена ціннісно-смислова концепція особистості. 

Духовність, на думку вченого, відноситься до родових визначень людського 

способу життя, виступає у всьому своєму багатстві і різноманітті як 

суб'єктивне буття, особливий рід реальності. Психологічною підставою 

духовності є «специфічні функції смислових утворень як основні 

констатуючі одиниці свідомості особи» (2, С.114,121). 

Значне місце проблематика духовного розвитку посідає у психологічній 

спадщині У. Джеймса. У створеній психологічній структурі вчений 

виокремлює внутрішню суб'єктивну сутність особистості – духовне «Я». Це 

найбільш стійка інтимна частина особистості, яка є джерелом її життєвих 

зусиль, уваги та волі. 

З теоретичної точки зору духовність людини протистоїть тілесному і 

соціальному (В.Франкл), пов’язана з трансценденцією, завершенням 
особистості, почуттям смислу, спорідненості (Г. Райх), розширенням свідомості, 

самовдосконаленням, естетичною спрямованістю (Ш.Амонашвілі), виходом за 

межі егоцентризму (І.Д. Бех), мірою досконалості людини (Б. Бітінас), 

осягненням вищого сенсу людського життя (М.Й. Боришевський), 

спрямованістю на Добро (В.П. Москалець), феноменом совісті, вищими 

переживаннями (М.В. Савчин), реалізацією ідеальних і трансцендентних 

потреб, саморозвитком, особистісним зростанням і творчістю (О.В. Татенко, 

В.М. Ямницький). 

Отже, висвітлені підходи до поняття духовності дозволяють 

виокремити інваріантне ядро, представлене в усіх зазначених поглядах. 

Духовність розглядається як вища підструктура людини; підкреслюється її 

інтегруюча, системоутворююча функція в формуванні цілісності психічного 

світу особистості; обґрунтовується основоположна роль духовності як 

регулятора поведінки і діяльності людини, її взаємин з іншими людьми; як 

найважливіші психологічні характеристики духовності виокремлюють 

цінності і ціннісні орієнтації, відповідальність за свої вчинки, етичні 

властивості і мотиви поведінки. 
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КРИЗА ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ТА ЇЇ ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ 

Проблема працездатності, і як наслідок втрати роботи – актуальний 

предмет дослідження, який має представницьку історію. У результаті 

економічних і політичних змін ця проблема, вже більше як двадцять шість 

років, одержала й вітчизняну «прописку», що стало причиною інтересу 

вітчизняних дослідників до цього питання.  Проте превалюють дослідження 

проблеми безробіття, які традиційно здійснюються в межах економічних 

дисциплін, де аналізуються стан і специфіка ринку праці, проблеми зайнятості 

[1]. У рамках соціологічних досліджень вивчаються соціальний і віковий 

склад непрацездатних осіб, які втратили роботу, стратегії поведінки, 

особливості самооцінки. У межах цих наук проблема непрацездатності й 

втрати роботи розглядається переважно як негативне соціальне явище. У 

філософському розумінні втрата роботи, навіть тимчасова, матеріально 

підтримана державними субсидіями, вважається такою, що робить людину 

нещасливою. Уже одне тривале відчуття «що я в житті не потрібен» або що 

«світ у мені не має потреби» у викликає почуття особистої неспроможності, 

образи [2, с.548].   
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У психологічних дослідженнях також був відзначений факт однозначно 

негативного впливу непрацездатності на людину. У цьому контексті означена 

проблема за своєю значущістю дорівнювалася М. Аргайлом таким життєвим 

потрясінням, як смерть чоловіка (дружини), розлучення, смерть близького 

друга (подруги) [3]. У той же час, на думку Г. Бойко [4], кожна людина 

переживає непрацездатність індивідуально своєрідно. Тому виникає 

необхідність аналізу проблеми в контексті визначення її як життєвої події для 

виявлення закономірностей актуального переживання, так і впливу цієї події 

на подальше життя людини та її розвиток. Вивчення непрацездатності в 

контексті життєвого шляху людини допомагає зрозуміти психологічний зміст 

індивідуальних детермінант сприйняття й переживання нею цієї життєвої 

ситуації. У теорії одного із засновників вивчення життєвого шляху людини – 

Б. Ананьєва – життєвий шлях розглядається як «історія формування й 

розвитку особистості в певному суспільстві, як сучасника певної епохи й 

ровесника певного покоління» [5, с.67]. Людина, яка здійснює свій життєвий 

шлях, вписує себе в суспільно-історичний простір своєї епохи, життя країни. 

Тим самим, Б. Ананьєв, у першу чергу, вказує на соціально-історичну 

зумовленість життєвого шляху [5]. Спираючись на положення, обґрунтовані 

К. Абульхановою-Славською та Н. Логіновою, можна вважати, що життєвий 

шлях – це історія індивідуального розвитку, яка, з одного боку, соціально-

обумовлена, а з іншого, – є вторинним ціннісним утворенням, яку особистість 

створює в процесі самовираження [6]. У розумінні життєвого шляху важливо 

враховувати, що він відрізняється багатомірністю, тобто припускає безліч 

тенденцій та ліній розвитку в межах однієї біографії. Ці лінії одночасно й 

автономні й взаємозалежні. На цьому шляху людина стикається із 

проблемними періодами, кризами професійного розвитку, зокрема, до таких 

криз Т. Ільїна відносить професійне вигорання [7]. Відповідно до системи 

наукових поглядів Л. Коростильової про «конгруентність Я-концепції й 

професії» й «самореалізації особистості», найважливішою детермінантою 

професійної самореалізації людини є її уявлення про себе [8]. Виходячи з усіх 

цих положень, можна стверджувати, що людина обирає професію, 

спираючись на свої уявлення про себе й професійну діяльність. У процесі 

професійного розвитку людина намагається здійснити відповідність між 

професією й уявленням про себе. Вона самореалізується, а важливим 

мотиватором її самореалізації, який спрямовує цей процес, є уявлення про 

себе. Аналіз психологічних чинників мотивації професійної діяльності, 

проведений О. Житник, показав, що для успішних фахівців, які прагнуть до 

здійснення подальшого ефективного професійного розвитку, традиційні 

аспекти обов’язковості й заробітку серед чинників мотивації, висуваються на 

другий план розумінням роботи як засобом реалізації себе [9]. Відповідно з 

цим непрацездатність відноситься до чинників, що перешкоджають, 

деформують процес самореалізації.   
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Спираючись на класифікацію подій, обґрунтовану Б. Ананьєвим, і 

продовжуючи розвивати його ідеї, Н. Логінова виділяє типи подій у житті 

людини: 1) події середовища – істотні обмежені в часі зміни в обставинах 

розвитку, що відбулися не з волі й не з ініціативи субʼєкта життєдіяльності; 

2) події поведінки – вчинки, у яких виявляється активність особистості, ті 

зміни, автором яких є сама людина; 3) події-враження – під впливом яких 

відбувається стрибкоподібна зміна у сфері цінностей, що веде потім до 

реальних вчинків.  При цьому події середовища не є однозначними за своїми 

наслідками для людини. Значення обʼєктивної події розкривається у звʼязку з 

позицією, яку відносно цієї події посідає людина [10, с.242].  

Непрацездатність людини у даній типології необхідно віднести до подій 

середовища. Адже її можна розглядати як значну зміну в обставинах життя й 

розвитку людини, що відбулася не з її ініціативи й волі. Наприклад ситуація 

тимчасової втрати працездатності у звʼязку з захворюванням чи фізіологічним 

станом, є об’єктивним явищем і не залежить, на перший погляд, від 

активності людини, однак значимо впливає на умови її життєдіяльності, 

виключає її зі сфери професійної діяльності й виробничих відносин.  У той же 

час непрацездатність як подія середовища може виступати одночасно і як 

подія- враження, тому що вона може викликати значущі зміни в системі 

цінностей людини. Результати соціологічних і психологічних досліджень 

самооцінки та ієрархії цінностей непрацездатних осіб, що здійснили 

Ю. Плюснін, Д. Широбоков і М. Дмитрієва з колегами, підтверджують цей 

факт [11]. Результати, отримані цими дослідниками, свідчать про те, що перші 

місця в ціннісній ієрархії займають цінності здоровʼя, упевненості в собі, 

любові, матеріального благополуччя, відсуваючи цінності роботи й 

професійного вдосконалення на другий план. За ними випливають цінності 

творчості, краси природи, щастя інших. Отже, у цілому, перші місця в ієрархії 

займають цінності більш низького порядку, ніж в умовах соціальної 

стабільності: потреби в безпеці й матеріальному благополуччі переважають 

над потребами в красі, волі, творчості. Ці факти дають нам підстави зробити 

припущення, що непрацездатність викликає зміни особистості [12]. Щодо 

подій-вчинків, то серед них особлива увага приділена Б. Ананьєвим трудовим 

вчинкам, що характеризують особистість як субʼєкта праці. Трудові вчинки, 

які пов’язані з проявами ініціативи в складних ситуаціях, прийняттям 

відповідальності на себе, так само викликають суспільний резонанс і 

впливають на соціально-психологічні параметри особистості – її популярність, 

міжособистісний статус, репутацію. У результаті зміни навколишніх відносин 

змінюються й соціально-психологічні обставини життя [5, с.72]. У подіях-

вчинках людина виявляється обмеженою у звʼязку з непрацездатністю. Таким 

чином, виявляється обмеженою сфера її самовираження. У той же час 

непрацездатність не може розглядатися як подія-вчинок, бо основна увага в 

нашому дослідженні приділяється тимчасовій непрацездатності, як події, яка 
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трапилася, зокрема, внаслідок захворювання. Тобто випадки, коли людина 

свідомо вирішує змінити місце роботи й дійсно за власним бажанням 

звільняється з роботи, нами не розглядаються [4].   

Виходячи з розуміння життєвої ситуації, виникнення якої обумовлено 

всім попереднім життям людини, її вчинками на попередньому життєвому 

шляху, можна вважати, що й подія тимчасової втрати роботи може залежати 

від людини, і нею самою провокуватися. Тобто, на наш погляд, не можна 

залишити поза увагою й ті випадки, коли людина провокує втрату роботи у 

своєму житті. Серед тих, хто втратив роботу, треба припускати наявність 

такої категорії. Про таку категорію осіб писав В. Франкл: «Безробіття у 

власному житті провокує сама людина» [12, c.212]. Дослідження, проведені 

С. Грабовською та її колегами, так званої «вимагаючої поведінки» в умовах 

сучасної України, також підтверджують це припущення [13, с.235]. 

Відповідно, непрацездатність може виступати одночасно як подія середовища 

і як подія-враження. Як подія-враження вона провокує зміни в системі 

цінностей людини, внаслідок чого провідні місця в ній починають займати 

цінності безпеки й матеріального благополуччя.  

Вважаємо за необхідне зазначити, що дослідження переживання втрати 

працездатності як життєвої події надає змогу визначити, що ця подія виступає 

як подія-враження та як подія середовища, і знаменує собою особливий 

життєвий період, позначений втратою роботи, зокрема тимчасовою. У процесі 

переживання такого життєвого періоду значні зміни відбуваються у сфері 

самосвідомості людини. Проведений аналіз свідчить про унікальність 

переживань людини й доречність використання поняття криза для визначення 

такого типу переживань. Додаткового вивчення потребує конкретизація змін, 

які відбуваються у сфері самосвідомості людини та їх впливу на вирішення 

проблеми тимчасової непрацездатності й конструктивного виходу з кризи. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 

ЗНАЧУЩОСТІ КРИТЕРІЇВ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

Важливість використання класифікації професій у професійній 

орієнтації особистості, яка відповідає сучасним вимогам ринку праці, 

визначається зростаючим зближенням психологічної спільності 

різноманітних видів професійної діяльності людини, широким 

використанням інформаційних і комп’ютерних технологій, інтенсивним 

впровадженням досягнень науки і техніки у виробничі процеси. Такі вимоги 

різко підвищують тривалість, інтенсивність та емоційну напруженість 

професійної праці людини й тим самим формують соціальне замовлення на 

працівників, здатних швидко адаптуватися до мінливих умов виробництва 

та легко переходити від одного виду праці до іншого.  

Зазначимо, із самого початку постановки проблеми використання 

класифікації професій у профорієнтаційній теорії та практиці наукові 

пошуки вчених розподілилися на два взаємопов’язані напрями. 

Представники першого напряму зосередились на виділенні та групуванні 

домінуючих вимог професій. Представники іншого напряму спрямували 

свої зусилля на вивчення інтегральних показників типологічних 

особливостей працюючих, які забезпечують ефективне виконання 

професійної праці з підвищеними вимогами (оператори, пілоти та ін.). 

В основу класифікації професій, згідно першого напряму, було 

покладено принцип обумовленості психічних функцій і процесів предметом, 

метою, знаряддями й умовами праці. За допомогою цього принципу вчені 
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розподілили професії на п’ять загальних груп (людина-техніка, людина-

природа, людина-людина, людина-знакова система, людина-художній 

образ), які на наступних рівнях класифікації були поділені на класи, відділи 

та групи. Під час аналізу будь-якої праці вченими цього напряму 

пропонується виділяти чотири її ознаки (предмет, мету, знаряддя та умови 

праці), які визначають головні вимоги професії до виконавця. 

Уперше використання другого напряму класифікації професій у 

профконсультаційній роботі зі школярами запропонував К.Платонов, 

обґрунтувавши необхідність дослідження індивідуально-типологічних 

особливостей динаміки працездатності особистості та її здатності 

витримувати тривале психологічне навантаження в різноманітних видах 

праці. Згідно цього положення вченим пропонувалося окремо вивчати сталі 

психофізіологічні характеристики особистості (працездатність та 

стомлюваність) та змінні (спрямованість та підготовленість), які за рахунок 

проектування відповідного навчально-виховного середовища забезпечують 

оптимальний рівень професійного самовизначення особистості [4]. 

Поступово експериментальні результати дослідників динаміки 

розумової працездатності учнівської молоді починають використовуватися в 

професіографічних дослідженнях під час характеристики окремих професій 

(пілоти, залізничники, моряки підводних човнів тощо), вимоги яких 

фокусувалися на показниках емоційної стійкості, швидкості входження в 

діяльність, витривалості в напружених ситуаціях і т.п. 

У 1970–1980 роках відбулося узагальнення досліджень працездатності та 

втомлюваності особистості в різноманітних за тривалістю, інтенсивністю та 

напруженістю видах людської праці, результати якого втілилися у кілька 
теоретичних концепцій працездатності і втомлюваності особистості. Виділимо 

кілька з них, які можуть стати теоретико-методологічною основою класифікації 

професій згідно індивідуально-типологічних особливостей динаміки 

працездатності особистості та її здатності витримувати тривале психологічне 

навантаження в різноманітних видах професійної праці. Серед них:  

– теорія функціональних систем, згідно якої психофізіологічні прояви 

показників трьох функціональних підсистем організму людини визначають 

працездатність та стомлюваність особистості;  

– психологічні теорії втоми (емоційні, конфліктні та дезінтеграційні), 

згідно яких у взаємодії особистості та середовища, вимоги якого динамічно 

зростають, відбуваються дезінтеграційні процеси у поведінці та, зокрема, 

професійній діяльності. 

У вітчизняній науці один із напрямів дослідження інтегральних 

психофізіологічних показників працездатності особистості було 

започатковано Ільїним Е., Коломинським Л., Костюком Г., Мерліним B., 

Небиліциним В., Рождественською В., Скрипченком О., Тепловим Б. Його 

вихідним положення стало визначення працездатності особистості як 
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складного, багатофакторного утворення, яке залежить від мотиваційної 

сфери людини, умов праці й стану здоров’я індивіда, настрою й емоційного 

ставлення до здійснення визначеної діяльності. При цьому, наголошували 

вітчизняні вчені, домінуючим чинником динаміки працездатності людини є 

її індивідуальні відмінності у виконанні специфічного, для кожного 

конкретного випадку, виду праці [3;6]. 

Отже, з самого початку постановки проблеми використанні 

класифікації професій у профконсультаційній роботі з учнівською молоддю 

наукові пошуки розподілилися на два взаємопов’язані напрями. В основі 

класифікації професій представників першого напряму лежить принцип 

обумовленості психічних функцій і процесів предметом, метою, знаряддями 

і умовами праці. Згідно цього підходу вчені розподіляють професії на п’ять 

загальних груп (людина-техніка, людина-природа, людина-людина, людина-

знакова система, людина-художній образ), які на наступних рівнях 

класифікації розподіляються за класами, класи включають у себе відділи, а 

ті в свою чергу складаються з груп. Під час аналізу будь-якої професії 

вченими цього напряму пропонується виділяти чотири головні її ознаки: 

предмет, мету, знаряддя та умови праці. 

Представники другого напряму визначають групи професій з 

підвищеними вимогами до фахівців залежно від індивідуально-типологічних 

особливостей динаміки працездатності особистості протягом відповідного 

мікроперіоду, тривалість якого не викликає хронічної перевтоми і забезпечує 

високоефективне виконання певного виду праці. Зазначимо, представники 

цього напряму досліджують, переважно, групи професій із підвищеними 

вимогами до фахівців у напрямі виявлення динаміки працездатності 

особистості протягом відповідного мікроперіоду, тривалість якого не 

викликає хронічної перевтоми й забезпечує достатній функціональний рівень 

організму людини, її фізичного та психічного здоров’я. 
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КАТАЛОНСЬКА КРИЗА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Історія свідчить, що успіх як окремої людини, так і цілої держави 

залежить від трьох факторів: одержання адекватної інформації про 

оточуючий світ, від її правильної оцінки й обробки, від здатності керуватися 

нею. За законами синергетики – провідного наукового напряму сучасного 

світу – будь-яка система, а це може бути й окрема людина, і ціла держава, 

має адекватно реагувати на зміну умов існування і відповідно змінювати 

свою поведінку. Інакше вона приречена на деградацію, тобто неуспіх [3, с.8]. 

Спробуємо використати методологічний інструментарій синергетики 

для дослідження історії сучасної Іспанії (на прикладі складових 

каталонської проблеми). 
Складова №1. Національна проблема в Іспанії (др.пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). 

У внутрішньому житті Іспанія зіткнулася з проблемами національного 

характеру. Іспанія етнічно неоднорідна країна. Її населяють кастільці – 

власне іспанці, каталонці та гасілійці зі своїми мовними особливостями, 

баски, які не мають спільних етнічних коренів з жодним народом. Іспанська 

історія (тривале панування маврів) сприяла формуванню традиційно 

сильного регіоналізму. 

Іспанські реформатори після Франко добре усвідомлювали, наскільки 

важливою для Іспанії є національна проблема. Уже в 1977 р. Суарес створив 

особливе міністерство у справах регіонів. У статті 2 Основного закону 

зафіксовано: «Конституція основана на непорушній єдності іспанської нації, 

єдиної і неподільної батьківщини всіх іспанців, вона визнає і гарантує право 

на автономію для національностей і регіонів, що складають її, а також 

солідарність між ними» [1, с.146]. Проте неоднаковий рівень автономії, 

наданої Країні Басків і Каталонії (більше самоврядування) й Андалузії, 

Галісії та Валенсії (менше самоврядування), призвели до активізації 

«автономістських сил». У 1980 р. уряд Суареса почав виправляти 
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становище, надавши широку автономію Андалузії. Хоча в цілому 

демократизація країни сприяла ослабленню сепаратизму, все ж 

автономістські тенденції не зникли. У 1990 – 1991 рр. хвиля 

націоналістичних рухів захлеснула Басконію і Каталонію – індустріально 

розвинуті і досить благополучні в соціальному відношенні. Час від часу 

терористичними актами нагадує про себе ЕТА (Асоціація борців за свободу 

Басконії), котра вперше заявила про себе ще наприкінці 60-х років. Її 

ідеологія – суміш націоналістичних вимог, ультралівмих доктрин і 

католицького фундаменталізму. На перший план ЕТА висуває вимогу 

незалежності і побудову соціалістичної держави басків, в межі якої мають 

увійти райони південної частини Франції [1, с.146-147]. 
Складова №2. Ідея незалежності Каталонії в історичній ретроспективі. 

Ідея незалежності Каталонії мусується з часів Середньовіччя. Історично 

склалося так, що сучасна територія Каталонії ніколи не існувала як цілісна і 

самостійна держава. Ці землі в різний час перебували під владою 

карфагенян, римлян, маврів, варварів і франків. Незалежність була лише у 

Барселонського графства, одного з районів сучасної Каталонії, протягом 47 

років (988–1035 рр.). Потім Барселонське графство добровільно ввійшло до 

складу Королівства Арагон, одного з впливових держав Середньовіччя і 

стовпів іспанської державності. Королівство Арагон включало не тільки 

каталонські землі на території сучасної Іспанії та Франції, але й території 

сучасних іспанських спільнот Арагон і Валенсія. У 1516 р. Королівство 

Арагон опинилося в складі Іспанського королівства на правах автономії, яку 

в 1714 р. скасував іспанський король Філіп V.  

Вперше прихильники відокремлення від Іспанії дали про себе знати, 

піднявши повстання проти іспанської корони в 1871 р. Мадрид і Барселона 

домовилися про збереження територіальної цілісності Іспанії, і Каталонія 

знову отримала автономний статус. Велике враження на каталонських 

сепаратистів справив вихід зі складу Іспанії колоній Куби, Пуерто-Ріко, 

Філіппін, острову Гуам за підсумками американсько-іспанської війни 1895-

1898 рр. Недарма зоряно-трикутно-смугастий прапор каталонських 

сепаратистів «Естелада» нагадує державний прапор Куби. Ідею здобуття 

незалежності порушував каталонський громадсько-політичний діяч 

Франсеск у Масія 1922 р., який після краху свого проекту федералізації 

Іспанії створив партію «Каталонська держава». 

Утім, ідея незалежності Каталонії так і не дістала практичного втілення. 

Іспанські генерали Прімо Де Рівера і Франсиско Франко проводили репресії 

проти регіональних сепаратистів і скасували автономію Каталонії. 

Каталонські політики втекли за кордон. Партизанський рух у Каталонії, 

районах Арагона і Кастілії було розгромлено іспанськими військами. Друге 

дихання у каталонських сепаратистів відкрилося після смерті диктатора 

Франко. Прем'єр-міністр Адольфо Суарес провів демократизацію Іспанії і в 
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1979 р. відновив автономію Каталонії, визнав місцеву мову офіційною. З 

1978 р. по 1995 рр. діяла терористична організація каталонських 

сепаратистів «Терра Ліура», яка домагалася незалежності співтовариства [2]. 

Складова №3. Іспанія та Європа. Сама Іспанія – відносно новий член 

Євросоюзу з 1986 року. До 1975 року в Іспанії панував військовий режим 

генерала Франко, який жорстоко придушував культуру і мову меншин, 

включно з каталонською. 

1981 року молода демократія Іспанії зазнала удару в результаті 

невдалого військового перевороту. З того часу Іспанію часто називали 

прикладом успішного демократичного та економічного розвитку за 

сприяння Європейського Союзу. 

Частиною внутрішніх демократичних процесів було надання Каталонії 

значних права самоврядування. 

2012 року на місцевих виборах перемогли каталонські партії, які 

заявляють, що Каталонія повинна бути незалежною країною. 

Останні опитування в Каталонії показували, що більшість каталонців 

виступали проти відокремлення від Іспанії, але так само більшість вважали, 

що мають право провести референдум стосовно питання про незалежність 

[4] (стаття Богдана Цюпина, європейського кореспондента Української 

служби «Голос Америки» на офіційному сайті; Лондон). 
Складова №4. Можливі міжнародні наслідки рефендуму: за та проти 

(погляд з позицій альтернативної історії). Референдум про незалежність 

Каталонії може спричинити за собою негативні наслідки для всієї Європи. 

Майже в кожній європейській країні є самобутні малі народи, які втратили 

або ніколи не мали незалежності. Близько 61% населення Андорри 

складають каталонці. У Бельгії ультраправа партія євроскептиків 

«Фламандський інтерес» періодично порушує питання про незалежність 

Фландрії, п'ятьох голландськомовних областей Бельгії. Сепаратистські 

тенденції можуть прокинутися на самобутньому французькому острові 

Корсика, на італійських островах Сицилія і Сардинія, на півночі Італії. 

Референдум в Каталонії створить додатковий аргумент для Шотландії і 

Північної Ірландії вимагати нових референдумів про незалежність від 

Лондона. Якщо від європейських країн почнуть відколюватися окремі 

регіони, як, наприклад, іспанська Каталонія, тоді Європа зануриться в 

дрімуче Середньовіччя політичної роздробленості. Мрія про єдину Європу, 

яку так довго плекали європейці, починає руйнуватися на їхніх очах [2] 

(думка політолога-міжнародника Геогрія Кухалейшвілі на офіційному сайті 

телеканалу «112 Україна»). 

Складова №5. Проведення референдуму у Каталонії. За повідомленням 

«Інтерфакс», «за» незалежність віддали голоси 90,18 % респондентів, а 

«проти» виступили 7,83% виборців. Ще 1,98% вважали за краще не писати 

що-небудь на бланку для голосування. При цьому явка склала 43% [5]. 
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Висновки. Нині простежується здійснення унікального експерименту в 

Європі: заради збереження миру, свободи і поліпшення добробуту своїх 

громадян держави намагаються подолати вікову спадщину національної 

ізоляції з метою досягти економічної та політичної інтеграції шляхом 

добровільного консенсусу, а не за допомогою зброї. Народи Європи 

дивляться вперед з тими самими надіями та побоюваннями, що і решта 

світу. Сучасна Європа вилікувалася від амбітних зазіхань на роль 

усезагального зразка для наслідування, від месіанських претензій. Країни і 

народи Європи в наш час більше заклопотані захистом власної моделі, 

особливо під тиском американізації. Проте Європа і досі залишається 

Heartland – серцевиною усієї міжрегіональної західної цивілізації [3, с.266]. 

Яким чином референдум про незалежність Каталонії вплине на 

історичну долю всієї Європи – питання риторичне, що не має однозначної 

відповіді.  

Варто пригадати одне історичне правило: «Якщо людина прагне бути 

європейцем, то для цього не досить тільки заяв про намір. Необхідне 

розуміння сутності європейськості, бо саме таке усвідомлення і сформувало 

європейську спільноту» [3, с.244]. 
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СТАНОВИЩЕ ЖІНОК У ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ 

РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. 

Організація військовопоселеної системи імператором Олександром І у 

першій чверті ХІХ ст. призвела не тільки до появи нових господарських і 

військово-адміністративних систем та структур, а й спричинила до 

формування нової соціальної одиниці Російської імперії. Соціальна 

структура військових поселень законодавчо визначалася проектами та 

правилами, які мали силу закону. Усі військові поселенці поділялися на різні 

категорії (поселенці-хазяї, помічники, постояльці та ін.), відповідно яким 

вони виконували різні обов’язки, які були пов’язані як з веденням 

господарства, так і з несенням військової служби.     

Військова служба і громадські роботи відбирали значну частину часу 

у поселенців, тому основний тягар з ведення господарства лягав на 

плечі жінок поселених округів. Дружини разом з чоловіками виконували 

посильні сільськогосподарські роботи, забезпечували охайність і порядок 

у своїх житлах, доглядали за худобою, обробляли городи та 

виховували  дітей. Життя жінок, як і їх чоловіків, було суворо 

регламентованим. Так, наприклад, о 4 годині ранку кожна господарка 

повинна була натопити піч, приготувати обід, вичистити худобу і хлів. 

Хазяйка відповідала за кожного зниклого домашнього птаха, непоставлену 

на місце кочергу та ін. 

Нагляд за виконанням доручався черговим унтер-офіцерам, і якщо 

хазяйка була помічена в неохайності, то її викликали до ескадронного 

комітету, де відповідно провині вона отримувала покарання. Побиття жінок 

у військових поселеннях було звичайним явищем. Жінок били різками, 

кулаками і ногами, не рахуючись ні з їхнім віком, ні зі станом здоров’я. Так, 

у серпні 1856 р. начальник Єлизаветградських військових поселень 

зазначав: «Из сведений, имеющихся в штабе вверенных мне округов, 

усматривается, что поселенные вахмистры, десятские и ефрейторы 

позволяют себе наносить побои беременным женщинам, через что 

последние нередко прежде времени разрешаются от бремени и даже 

мертвыми младенцами или и сами лишаются жизни» [1, арк.271].   

Хоч законодавство і декларувало принцип згоди чоловіка і жінки при 

одруженні, а також не заперечувалося жінкам виходити заміж за чоловіків з 

інших станів, однак це положення у поселених округах дуже часто 
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порушувалось. Так, як відзначали очевидці, шлюбні союзи у військових 

поселеннях укладалися таким чином: «Составлялись списки всем, кому 

пришла пора жениться; с другой стороны делался список невест. В 

назначенный день, собирали тех и других, опускали в одну шапку свернутые 

билетики с именами женихов, а в другую с именами невест, и производился 

тираж имен из каждой шапки. Таким образом, во избежание разных 

недоразумений и просьб, составление браков предоставлялось жребию, 

определявшему кому с кем быть связанным на всю жизнь семейными 

узами» [2, с.159]. При цьому, висловлювати думку про симпатії і антипатії 

заборонялось.  

Якщо жінка бажала одружитись з чоловіком, який мешкав поза 

військових поселень, то для цього потрібно було мати спеціальний дозвіл 

командування поселених округів. Це робилося для того, щоб збільшити 

кількість спадкоємців господарств військових поселенців. Лише у 1849 р. 

жінкам військових поселень було дозволено одружуватись за «сторонніх 

громадян» та не сплачувати гроші до казни поселених округів.     

Також треба відмітити, що жінка розглядалась начальником військових 

поселень О.А.Аракчеєвим лише як машина для народження дітей: «У мене 

кожна баба повинна щороку народжувати і краще сина ніж дочку. Якщо у 

кого народиться дочка, то буду стягувати штраф. А в який рік не народить, 

то доставити 10 аршинів точива» [3, с.383]. Жінки також не мали права 

народжувати у себе вдома: «чувствуя приближение родов, должны были 

являться в штаб» [4, с.216]. 

Вдови поселенців-хазяїв після смерті чоловіка мали певні права та 

гарантії. Так, до наступного заміжжя або довічно вони залишались у своїх 

будинках, брали участь зі спадкоємцями у всіх домашніх роботах, при 

цьому поселенці-хазяї повинні були забезпечувати їх їжею. Вдови, які не 

мали власного господарства, але які мали родичів у поселених округах, 

приписувались разом з дітьми до їхнього господарства. Якщо вдови не 

мали родичів то вони приписувалися в служіння до господарств 

поселенців-хазяїв і, таким чином, повинні були отримувати від них 

харчування. Бідні вдови отримували їжу на дітей за рахунок засобів 

військових поселень. 

Під час організації військових поселень законодавство передбачало 

також дбайливість і про майбутніх господинь. Вже з перших років свого 

життя дівчина мала призвичаюватися до праці: прясти вовну, готувати їжу, 

прати білизну, доглядати за худобою, допомагати батькам у землеробських 

роботах та ін. [5, с.139]. Офіцерські жінки стежили за вихованням дівчат та 

інформували про хід навчання командира поселених і резервних ескадронів. 

Крім того, дівчата мали навчатися в школах, але питання жіночої початкової 

освіти так і не було вирішене. 
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БАЧЕННЯ І. КРИП'ЯКЕВИЧЕМ ВИТОКІВ ДЕРЖАВНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

Розуміння історичного процесу І. Крип’якевичем базувалось на 

сприйнятті ним схеми М. Грушевського про безперервність („тяглість”) 

українського історичного процесу. Розпочавши наукову діяльність як 

послідовник народницької школи М. Грушевського, в 1920-і рр. він став 

представником державницького напряму в історіографії та поклав в основу 

розвитку історії України етапи  становлення української державності. 

Прабатьківщиною українського народу І. Крип’якевич вважав 

територію від середньої Вісли до верхнього Дінця, а предками українців – 

давніх слов’ян, лісової та лісостепової смуги. Подекуди їх поселення 

зустрічались далеко в південних степах, що давало підстави І. Крип’якевичу 

вважати Чорне море природним кордоном України [3, с.26]. 

Прояв державотворчих здібностей давніх українців історик пов’язував з 

антським союзом (кін.IV-поч.VII ст.), який він вважав першою державною 

організацією українського народу (на відміну від М. Грушевського, що 

розглядав проблему антів радше з етнографічних позицій). Значення 

Антської держави він вбачав у тому, що „український нарід вперше знайшов 

вислів для своєї державної творчості, зорганізував державу на великій 

частині своєї території і опер її об море” [3, с.30]. Корені автохтонних 
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державних об’єднань історик вбачав у племінній організації давніх слов’ян. 

Головними чинниками державної організації він вважав необхідність 

ведення воєнних дій (відбиття наступів кочівників, боротьба з сусідніми 

племенами) і протегування торгівлі [3, с.31]. На думку І. Крип’якевича, 

історичного значення набула тільки Київська держава. Її початки він 

пов’язував з племенем полян на Дніпрі та заснуванням Києва, що в VI–VIII 

ст. ст. став найбільшим містом у Східній Європі. І. Крип’якевич був 

переконаний в тому, що могутня Київська держава утворилась як 

організація слов’янська [3, с.34]. 

Можна погодитись з думкою історика О. Домбровського, що 

І. Крип’якевич поділяв концепцію релятивного реформізму, зміст якої 

полягав у тому, що першопочаток державного життя від часів Кия заклали 

київські „луччі люди”, а нормани, що прийшли мирним шляхом, а не 

внаслідок насильницького завоювання, лише мілітарно скріпили державну 

організацію, очоливши її скандинавською династією [1, с.264]. Як писав 

Крип’якевич, коли „пізніше появилися варяги, вони вже йшли готовими 

слов’янськими слідами [3, с.34]. Заслугу варягів вчений вбачав у тому, що 

вони „з’єднали країну в одну цупку цілість, увілляли в державний організм 

новий фермент, оживили його і підштовхнули до нової творчості” [3, с.37]. 

Разом з тим, І. Крип’якевич зазначав, що усунена від керівництва 

слов’янська верхівка не втрачала впливу на державну політику, а з часом їй 

„випало знову взяти кермо держави” [3, с.37]. Норманізм І. Крип’якевича 

був своєрідним компромісом із рішучим антинорманізмом М. Грушевського. 

І. Крип’якевич оцінював київських князів відповідно до їх заслуг у 

будівництві держави. І. Крип’якевич відзначав, що князі Олег, Ігор і 

Святослав своїми походами розширили межі Київської держави, відкрили 

широкий простір для торгівлі, організували сильне військо і флот, об’єднали 

слов’янські племена, завдяки чому почав створюватися єдиний народ, 

заклали основи могутності держави. Княгиня Ольга займалась 

впорядкуванням внутрішньодержавних справ, налагодила зв’язки з іншими 

державами, насамперед з Візантією, прийняла християнство, залучала до 

княжого двору слов’янський елемент. Вчений був переконаний, що за 

князювання Володимира і Ярослава Київська держава переживала епоху 

розквіту, стала найбільшою державою в тодішній Європі. Князі припинили 

великі завойовницькі походи, але укріпили державні кордони, зміцнили 

військо і адміністрацію, усунувши політичний вплив варягів, зайнялись 

розвитком господарства і культури, домоглись соціальної стабільності, 

могутності і забезпеченості країни. На думку І. Крип’якевича, Володимир 

Мономах – останній з князів, що намагався утримувати єдність і могутність 

держави [5, с.68]. 

І. Крип’якевич дав грунтовний аналіз причин розпаду Київської 

держави: обширність її території, в якій він вбачав як вияв могутності, так і 
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джерело слабкості країни [3, с.70]; відцентрові тенденції; послаблення 

династичного зв’язку, який був гарантом єдності держави; нові політичні 

сили (боярство), що претендували на участь у владі. Крім того, в результаті 

хрестових походів країна опинилась осторонь нових світових торгових 

шляхів, що негативно відбилось на державному організмі. Але вирішальну 

роль у занепаді Київської держави історик відводив зовнішньополітичному 

чиннику – нападам “кочової Азії” [3, с.71]. 

Київську державу І. Крип’якевич вважав державою українською [5, 

с.72]. Її історичне значення, на думку вченого, полягало у тому, що вона 

вперше об’єднала слов’янські племена в одну організацію. У Київській 

державі вперше виникло українське право, адміністративний апарат, 

військо. Тут зародилась висока культура, розвинулось господарство, 

виникли великі міста. З Києва поширилось по всій Східній Європі 

християнство, письменство, освіта, мистецтво. Історик дотримувався думки, 

що протягом сторіч Київська держава була “непереможним щитом Європи”, 

стримуючи напади кочових народів. 

Політичною і культурною спадкоємицею Київської держави 

І. Крип’якевич вважав Галицько-Волинську державу. В період монголо-

татарського поневолення Галицько-Волинське князівство менше потерпіло 

від руйнувань, ніж наддніпрянські князівства, стало захистом для населення, 

яке втікало з-під татарського ярма. На думку І. Крип’якевича, Галицько-

Волинська держава була політичним організмом з особливими, 

притаманними йому рисами. Вона стала на шлях політичної консолідації в 

той час, коли тривало роздроблення Київської держави на окремі князівства, 

а деякі з них самі розпадались на дрібні феодальні володіння. Історик 

підкреслював, що об’єднання Галицької і Волинської земель в одне 

князівство в такий час було значним політичним досягненням [2, с.190]. 

Галицько-Волинська держава зберегла територіальну єдність під сильною 

князівською владою, в чому вчений вбачав заслугу, передусім, князя Данила 

(1206–1264), який зумів подолати боярську олігархію. Саме завдяки своїй 

єдності Галицько-Волинське князівство досягло значних успіхів в економіці, 

культурі і політиці. Успішному розвитку князівства сприяло вигідне 

географічне положення та розташування на перехресті торгових шляхів. 

Втратило свою самостійність Галицько-Волинське князівство, ставши 

жертвою агресії з боку Польщі в XIV ст., що значною мірою, було 

зумовлено конфліктом князівської влади з феодальною верхівкою. 

На думку І. Крип’якевича, “Галицько-Волинська держава об’єднувала 

тільки етнографічні українські землі і завдяки тому тут сильніше 

зазначились прикмети української культури, що стали основою національної 

окремішності” [3, с.85]. Галицьке сусідство із Заходом принесло 

українському народові нові культурні впливи і надбання [4, с.33].  
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За часів Великого князівства Литовського участь української 

аристократії в управлінні державою, сприятливі умови розвитку культури, 

державний статус руської мови, провідне місце православної церкви, на 

думку Крип’якевича, створювали в українського громадянства відчуття, що 

воно живе у своїй державі, своїм національним життям [3, c.120]. Водночас 

історик підкреслював, що це була провінційна автономія, сурогат держави 

[3, с.154]. Занепад ВКЛ був, на думку І. Крип’якевича, наслідком 

Люблінської унії, яка усунула з українських земель литовську владу, проте, 

знищила рештки українських традицій. 
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ УТВОРЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОСТІ 

Ця надзвичайно складна тема на сьогодні належить до особливо 

дискусійних, не тільки тому що на сьогодні збереглося дуже мало  писемних і 

речових джерел, а й у політичній тенденційності багатьох авторів. Іншою 

проблемою данної теми є те, що термінологія, якою ми користуємось, 

походить від марксизму-ленінізму. Можливо, етнокультурну спільність 

українців доби феодалізму можна було б назвати не народністю, а якимось 

іншим терміном. Але від цього сутність назви спільності не зміниться. За роки 

незалежності пошуки витоків українського народу поновилися в Європі, 

Америці і в Україні. Данній проблематиці присвячені праці сучасних 

дослідників Я. Дашкевича (1993), М. Брайчевського (1995, 2002), Я. Ісаєвича 

(1991, 1995), Г. Півторака (1993), В. Барана (1998, 2002), Л. Залізняка (1995–

2006), С. Сегеди (2001), В. Балушка (2004, 2005). Названі автори в своїх 

працях висловлюють багато цікавих думок, але на, мій погляд, найцікавіша 
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робота у історика-етнографа – Балушка В.Г., який проблемі формування 

ураїнської народності присвятив десятки досліджень. 

Народність – це форма спільноти людей, яка історично виникає за 

родоплемінною спільністю і формується на певній території при натурально-

господарчій діяльності у процесі злиття, консолідації різних племен завдяки 

створенню єдиної мови, культури, традицій, обрядів. На зміну племенам 

прийшла нова історична форма спільності людей – народність. Народність 

виникає з потреби збереження тієї внутрішньої спільності людей, що 

сформувалася під впливом їхнього проживання на одній території, в єдиному 

соціокультурному середовищі, спілкування однією мовою, співжиття в межах 

спільних традицій, звичаїв, рис характеру. 

Як підтвердили етнографи і історики, початок формування народностей 

належить до періоду консолідації племінних союзів і виявляється у 

поступовому змішуванні племен, зміні кровноспоріднених зв'язків 

територіальними. Першими склалися народності рабовласницької епохи: 

давньоєгипетська, давньоеллінська та ін. У Європі процес утворення 

народностей завершився переважно в період феодалізму. Прикладом є 

давньоруська, польська, французька та інші. Одним із важливих чинників 

виникнення народності виступає мова. При  посиленні зв'язків між окремим 

частинами спільнот, мова одного з етнічних компонентів (більш численного 

чи більш розвинутого) стає спільною мовою народності, а інші племінні мови 

зводяться до діалектів, а іноді й зовсім зникають.  Вже за княжої доби на 

південно-західних землях Київської держави формується народна українська 

мова. [7,78]. На цій основі створюється територіальна, культурна і 

господарська спільність з певною назвою. Виникнення держави сприяло 

зміцненню народностей.  

Формування  української народності – це проблема, що залишається у 

центрі уваги сучасної історичної і філософської науки. Деякі філософи і 

історики вважають, що давньоруська (східнослов'янська) народність виникла 

мало не в перші століття н.є. Інші – що поділ слов'янства на східне, західне й 

південне, був відправною точкою утворення різних слов'янських народностей 

у Європі. Східнослов'янська народність формувалася в умовах розкладу 

родоплемінного ладу, виникнення станів і народження державності, в процесі 

об'єднання людей за територіальною ознакою. Початковим періодом 

становлення давньоруської народності сучасна наука вважає VI–ІХ ст. В цей 

час посилився розподіл праці, народилися протоміста – майбутні вогнища 

ремесел і торгівлі, розширився товарообмін. Давньоруській народності була 

притаманна відносна єдність мови, території, соціально-економічного життя, 

культури, побуту, звичаїв, фольклору, психічного складу (менталітету). В ІХ– 

XII ст. народність розвивалася, зміцнювалась і поступово переросла в 

російську (великоруську), українську та білоруську народності. Але 

формування цих народностей не завершилося (стала на заваді монголо-
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татарська навала 1237–1241 pp.) і вона не набула монолітного вигляду. В 

результаті окремі землі Русі стали розрізнятися значними етнокультурними і 

мовними особливостями. 

Концепцію етногенезу українського народу, засновану на ідеї його 

автохтонності,  висував наш видатний історик М.С. Грушевський. На його 

погляд, прямими предками українців було найдавніше населення на території 

України починаючи з неолітичних часів. Історію українського народу він 

починав від IV ст., ототожнюючи південні східнослов'янські племена антів з 

українцями. Відповідно до цієї концепції найдавнішою етнічною назвою 

українців була «русини» (руси, русичі, в латинській трансформації – Rutheni, 

Ruteni), яка в Х–XII ст. стосувалася тільки українців, а згодом поширилася на 

росіян та білорусів [4,38]. 

Велике значення у формуванні українського народу мало поширення 

християнства, яке стало за князя Володимира державною релігією (988 р.). 

Поступово проникаючи впродовж століть в побут і свідомість народу, 

християнство стало справді народною релігією українців, посприявши 

поширенню освіти і культури. 

Особливістю ранньої етнічної історії українців було те, що вона 

розвивалася у південно-західних районах Давньоруської держави (території 

Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, Волинського та 

Галицького князівств). Науковці вважають, що приблизно у ХІІ–XIII ст. стали 

вирізнятися первісні ознаки української народності, а процес формування в 

основному завершився у XIV–XVI ст. Відносно тривалий характер 

формування української спільності ускладнювався і гальмувався агресивною 

політикою Литви, Польщі, Туреччини, Угорщини та інших країн. Успішна 

боротьба у XIV–XV ст. русичів проти ординської навали прискорила процеси 

формування українського та інших східнослов'янських народів і водночас 

сприяла зміцненню всебічних взаємин між ними. Поряд із цим постійно 

велася боротьба за об'єднання розрізнених земель, загарбаних іноземними 

феодалами, що сприяло консолідації української народності. Основним 

територіальним центром її формування було Середнє Подніпров'я – 

правобережні Київщина, Переяславщина і Чернігово-Сіверщина. Саме тут 

утвердилася назва «Україна», яка згодом поширилася на всю етнічну 

територію українського народу. 

 У праці "Дві руські народності" М. Костомаров обґрунтував ідею власної 

самоцінності і самостійності українського народу, здійснив одну з 

найфундаментальиіших у нашій літературі спроб дати "модель" українського 

народного характеру. Він це зробив на основі порівняння української і 

російської ментальності. Розкриваючи процес формування української і 

великоруської народностей, історик вказує на спільні історичні корені обох 

спільнот, які пізніше розділилися між собою. Обстоюючи генетичний зв'язок 

українців з руською народністю і роблячи їх прямими спадкоємцями києво-
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руської спадщини, письменник підкреслював осібність історії України як 

історично-неперервного процесу, що йде від Київської Русі через Галицько-

Волинське князівство до гетьманщини. В цьому розвитку він високо оцінював 

Галицько-Волинське князівство, яке, на його думку, дало основу формування 

української народності [6,49]. Вона продовжувала розвиватися, і в XVI–XVII 

ст. вона почала переростати в націю. 

На основі писемних джерел М. Грушевський першим висунув 

припущення, що предками українців можна вважати наддніпрянський союз 

східних слов’ян. У світлі сучасних археологічних досліджень його гіпотеза 

дещо уточнена та розширена В.Бараном. Він доводить, що предків українців 

слід шукати не тільки в пеньківських старожитностях Подніпров’я, 

залишений антами, а й у празько-корчацьких на території Верхнього 

Подніпров’я і Волині, де відкриті численні поселення склавинів. 

Його колега історик Л. Залізняк пише, що корені українського етносу 

виникли на Волині, Прикарпатті, Київському Придніпров’ї. Етногенез 

слов’янства являв собою процес відокремлення слов’янських народів від 

праукраїнської етнокультурної спільноти. Разом з тим, Л. Залізняк 

справедливо визнає, що в культурі та побуті українців є також ірано-аланські 

й тюркські (хозарсько-болгарські) елементи [2,44]. 

З моменту проголошення незалежності України розпочинається новий 

етап дискусій, у центрі яких опинилися проблеми формування 

східнослов'янських народностей та етнічної структури Київської Русі. Тезу 

про існування єдиної східнослов'янської етнокультурної спільності 

обстоюють П. Толочко, М. Котляр, О. Моця, В. Ричка та інші історики [5,66]. 

На  думку багатьох істориків і філософів, виводити походження українського 

етносу з давньоруської народності, а тим більше з пізнього Середньовіччя, є 

невиправданим хоча б тому, що таким чином фактично «відсікається» і 

заперечується весь попередній складний і тривалий процес його формування. 

Незначна кількість науковців підтримує «Азіатську теорію». З неї 

виходить, що  предками слов’ян є скіфі і сармати, які пройшовши маршем з 

Передньої Азії узбережжям Чорного моря і осіли в південній частині Східної 

Європи.Однак ці гіпотези не мають серйозного наукового обґрунтування  

У кінці XIX ст. канадсько-українським ученим Я. Пастернаком 

сформульована теорія, що ґрунтується на ідеї самобутності українців, котрі 

нібито не мають нічого спільного зі слов’ янами. Вони безпосередньо 

зародилися на базі трипільської культури, еволюціонувавши пізніше у 

скіфське плем'я неврів, потім в антів, а відтак і у спільноту часів Київської 

Русі. 

Григорій Півторак в роботі «Походження українців, росіян, білорусів та 

їхніх мов» пише, є підстави вважати, що вже наприкінці XII ст. українська 

народність в основному сформувалась і мала дві гілки: галицько-волинську, 

що зберегла за собою традиційну назву Русь, і наддніпрянську, для якої 
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з'являється назва Україна [7,54]. Українська людність XVI–XVIII ст. 

усвідомлювала себе прямим нащадком Київської Русі. Цю тяглість історичної 

свідомості не перервали ні монголо-татарська навала, ні бездержавність 

українського етносу в XIV–XVI ст. 

Слід зазначити, що серед окремих дослідників існує відмінне від 

попереднього бачення суті етногенетичного процесу в цей період.Так 

В. Балушок, поділяючи чимало думок представників ранньослов'янської версії 

походження українців, піддає сумніву правомірність їхніх критеріїв 

культурно-історичної неперервності розвитку. Початок етногенезу 

українського народу він пов'язує із завершенням формування української 

етногенетичної ніші і відносить до порубіжжя третьої і четвертої чвертей І 

тис. н.е. 

Викладені концепції походження українців далеко не вичерпують усього 

розмаїття думок науковців із цієї важливої проблеми. Василь Балушок вважає 

що це повязано з особливістю політичної ситуації в Україні. Але не зважаючи 

на політичні баталії, правда про наше історичне минуле все одно рано чи 

пізно проб’ється на поверхню. 

Рівень вивчення питання про походження українського народу свідчить, 

що одна з найважливіших і найскладніших проблем все ще чекає на своїх 

дослідників, представників різних галузей знань: філосоіфї, археології, 

етнографії, історії, мовознавства, антропології. 
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВО 

Дегтяр В.В., 
магістр, викладач історії, вчитель правознавства  

криворізької загальноосвітньої школи I – III ступенів №109, 
Україна, м. Кривий Ріг 

ФОРМИ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Після розпаду СРСР та розвитку на територіях країн 

постсоціалістичного простору ринкових, капіталістичних відносин, 

починають все найбільш гостріше загострюватися протиріччя між 

працівником та роботодавцем. Особливо такі протиріччя наростають під час 

проходження країнами різноманітних циклів економічних криз (цикли 

Дж. Кітчина, цикли Р. Жугляра, цикли С. Кузнецова, особливо цикли 

Н. Кондратьєва).  

Сучасна ситуація у світі, перш за все, обумовлюється накладанням криз 

всіх перерахованих економічних циклів, які несуть за собою стагфляцію 

(одночасний ріст інфляції і безробіття), а іноді переростають у світові 

війни [13]. 

Зараз Україна так як і світ переживають ситуацію суперпозицію 

циклічних криз економіки, тому буде актуальним з’ясувати яким чином 

працівник зможе цивілізовано в юридичному полі захистити посягання на 

свої права, адже як показує історія, вихід з економічної кризи в більшості 

випадках відбувається за рахунок найманих працівників. 

Мета даної статті, з’ясувати які існують форми захисту трудових прав 

працівників, подавши їх у класифікаційній логікі. 

Завдання які ставляться перед статтею: з’ясувати, які існують 

класифікації форм захисту трудових прав найманих працівників; визначити 

форми захисту трудових прав останніх; 

Проблеми захисту прав людини та громадянина досліджуються 

представниками різних галузей публічного та приватного права. Окремі 

аспекти захисту трудових прав працівників досліджують представники 

вітчизняної науки трудового права: Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, Г.С. Гончарова, 

B.C. Венедиктов, В.В. Жернаков, С.І. Запара, В.В. Лазор, О.І. Процевський, 

В.Г. Ротань, М.П. Стадник, Н.М. Хуторян, Н.А. Циганчук, Г.І. Чанишева, 

І.В. Лагутіна а також російські вчені: К.М. Гусов, І.Я. Кисельов, К.Д. Крилов, 

С.П. Маврін, М.В. Лушнікова, A.M. Лушніков, Ю.П. Орловський, 

О.С. Пашков, І.О. Снігірьова, В.М. Толкунова, Є.Б. Хохлов та інші. 
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Захист прав і свобод – обов’язок держави. Конституція гарантує 

державний захист прав і свобод людини і громадянина. У частині 2 статті 3 

Конституції записано: "Права і свободи людини і їх гарантії визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов'язком держави".[1]  

У статті 43 Конституції України зазначається, що кожен має право на 

працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. 

Формою захисту прийнято вважати комплекс внутрішньо узгоджених 

заходів із захисту суб’єктивних прав та інтересів, що охороняються законом, 

певний процедурний та процесуальний порядок. Розрізняють дві основні 

форми захисту – юрисдикційну та неюрисдикційну.  

Юрисдикційною формою захисту є діяльність уповноважених 

державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних суб’єктивних 

прав. У межах юрисдикційної форми захисту, в свою чергу, виділяють 

загальний та спеціальний порядок захисту порушених прав. За загальним 

правилом, захист цивільних прав та інтересів, що охороняються законом, 

здійснюється в судовому порядку. Спеціальним порядком захисту цивільних 

прав та інтересів визнають адміністративний порядок їх захисту. [3] Але в 

деяких випадках також може застосовуватися змішаний порядок, тобто 

адміністративно-судовий порядок захисту порушених прав. Це випливає з п. 

2 ч. 3 ст. 17 ЦКУ, де йдеться про те, що рішення, прийняте органами 

державної влади щодо захисту цивільних прав та інтересів, не є перешкодою 

для звернення щодо їх захисту до суду [3]. 

Адміністративна форма захисту прав та інтересів найманих 

працівників, реалізується за допомогою системи державних органів, зв’язок 

з якими прописаний у Законі України «Про звернення громадян». Звернення 

може бути індивідуальним або колективним і реалізується у пропозиціях, 

заявах і скаргах, які зобов’язані  вирішити в термін 1 місяця, 15 або 45 днів з 

моменту звернення, залежно від конкретних обставин передбаченими в 

вище зазначеному законі [6]. 

У статті 259 КЗпПУ зазначається, що нагляд і контроль за додержанням 

законодавства про працю здійснюють уповноважені органи, які не залежать 

у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу [2]. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за 

додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і 

організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім 

органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки дотримання 

податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх 

підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та 

підпорядкування [2]. 
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Як зазначається в КЗпПу та Законі України «Про охорону праці» 

державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних 

актів про охорону праці здійснюють: центральний орган виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері охорони праці (Державна інспекція 

України з питань праці); центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки (Державна 

інспекція ядерного регулювання України); центральний орган виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки (Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (підрозділ Департамент державного нагляду та 

контролю); центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної безпеки (Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

(підрозділ Департамент державного нагляду та контролю); центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного 

та епідемічного благополуччя населення (Державна санітарно-

епідеміологічна служба України) [2], [7].  

Старі назви центральних органів виконавчої влади втратили чинність 

відповідно до постанови КМУ від 28 березня 2011 року «Про ліквідацію 

урядових органів» [11]. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-

яких господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів 

місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні [7]. 

Крім зазначених органів, які найманий працівник може 

використовувати за для захисту своїх прав та інтересів, вищий нагляд за 

додержанням і правильним застосуванням законів про працю й охорону 

праці на виробництві здійснюється Генеральним прокурором України і 

підпорядкованими йому прокурорами. 

В Законі України «Про прокуратуру» зазначається, що прокурорський 

нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом 

Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади, органами державного і господарського управління та 

контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

Радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними 

партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, 

установами і організаціями, незалежно від форм власності, 

підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами 

здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому 

прокурорами [8]. 

Прокуратура, як акт реагування на певні порушення, у поданні має 

право вимагати усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли; 
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притягувати осіб до передбачуваної законом відповідальності; 

відшкодування шкоди; скасування нормативно-правового акта; припинення 

незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб [8]. 

Але не завжди державні органи справляються із своїми обов’язками 

загрузаючи в корупції та беззаконні. В цьому випадку є судова форма 

захисту трудових прав та інтересів найманих працівників.  

Стаття 55 Конституції України проголошує, що права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Також гарантується кожному громадянину 

право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльність органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1]. 

В Україні нормативно закріплено судовий порядок вирішення 

індивідуальних трудових спорів у порядку цивільного судочинства. Ст. 1 

Цивільного процесуального кодексу України передбачає, що законодавство 

про цивільне судочинство розглядає справи захисту порушених, невизнаних 

або оспорюванних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, 

житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, інших правовідносин, 

крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого 

судочинства [4]. 

Розгляд трудових спорів судами загальної юрисдикції у районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судах за заявами працівника чи 

власника або уповноваженого ним органу, може відбуватися коли вони не 

згодні з рішенням КТС, установи, організації (підрозділу). До 14.10.2014 

року, заяву до суду міг подати прокурор, якщо він вважає що рішення КТС 

суперечить чинному законодавству, та внаслідок законодавчих змін з нього 

була знята така можливість [2]. Є ряд трудових спорів, які безпосередньо 

вирішуються у судовому порядку. Вони визначенні статтею 232 КЗпПУ . 

Н.Б. Болотіна [12], В.В. Лазор [16] вважають, що досвід діяльності 

трудових судів зарубіжних країн є корисним для України, вимагає уважного 

вивчення, оскільки судовий порядок вирішення спорів повинен активно 

розвиватися в умовах ринкових відносин, що забезпечить належний захист 

трудових прав працівників і реалізацію конституційного права громадян на 

судовий захист. 

Крім внутрішньодержавних форм захисту трудових прав працівників, 

з'явилась можливість міжнародного захисту в Європейському суді з прав 

людини, але тільки після того, як вичерпані всі внутрішні засоби правового 

захисту. Цим органом сформульовані основні принципи права ЄС, які є 

загальними для всіх національних систем права, в тому числі принцип 

основних прав людини [17]. 
Розглянувши судову форму захисту слід декілька слів зазначити про КТС. 

КТС – є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, 

що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком 

спорів, зазначених у статтях 222, 232 цього Кодексу[2]. 
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Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо 

працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що 

представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх 

переговорах з власником або уповноваженим ним органом [2]. 

Розглянувши юрисдикційні форми захисту переходимо до розгляду 

неюрисдикційних форм захисту дояких належать: примирно-третейські 

процедури, які застосовуються при вирішенні колективних трудових спорів; 

самозахист; громадський захист, який здійснюють виборні профспілкові 

органи [14]. 

Перед тим як почати характеризувати неюрисдикційні форми захисту 

трудових прав та інтересів найманих працівників, слід зазначити про досить 

важливу роль профспілкових організацій у цьому питанні. 

Професійна спілка – добровільна неприбуткова громадська організація, 

що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної (трудової) діяльності (навчання). Професійні спілки 

створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки [9]. 

Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист 

трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в 

державних органах та органах місцевого самоврядування, у відносинах з 

роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян; мають право 

представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного 

права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також 

міжнародних судових установ. А також інші права, які передбачені у Законі 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [9]. 

В рамках примирно-третейських процедур можна зазначити наступні 

форми їх вираження: Примирна комісія – орган, призначений для 

вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного 

трудового спору (конфлікту), та який складається із представників сторін 

[10]. Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами 

фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору 

(конфлікту) [10]. 

Нормативне регулювання двох останніх детально передбачено у 

Законні України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів».  

З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання 

виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та 

сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для 

вирішення таких спорів (конфліктів) Президентом України утворюється 

Національна служба посередництва і примирення [10]. 

Крайній засіб вирішення колективного трудового у зв’язку з відмовою 

роботодавця або уповноваженої ним особи, організації роботодавців, 
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об’єднання організацій роботодавців задовольнити вимоги найманих 

працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання 

профспілок чи уповноваженого нею органу, – страйк [10]. 

В ст. 17 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 

спорів» страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи 

працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) 

підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту) [10]. 

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за 

поданням виборного органу первинної профспілкової організації 

(профспілкового представника) чи іншої організації найманих працівників, 

уповноваженої згідно із статтею 3 цього Закону представляти інтереси 

найманих працівників, загальними зборами (конференцією) найманих 

працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів 
конференції. Рішення про оголошення страйку оформляється протоколом [10]. 

Орган (особа), який очолює страйк, зобов'язаний письмово попередити 

роботодавця або уповноважену ним особу, організацію роботодавців, 

об'єднання організацій роботодавців не пізніш як за сім днів до початку 

страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому 

виробництві – за п'ятнадцять днів [10].  

У ЦКУ ці дії охоплює поняття «самозахисту», яке відповідно до п. 2 ч. 

1 ст. 19 є застосуванням особою засобів протидії, які не заборонені законом 

та не суперечать моральним засадам суспільства [3]. Способи самозахисту 

різноманітні: оскарження дій посадових осіб; звернення в засоби масової 

інформації та інші. 

Законодавча база яка стосується захисту трудових прав та інтересів 

знаходиться у постійному русі: змінюється, доповнюється, скорочується або 

ускладнюється, – тому досить важливим аспектом захисту своїх прав і 

інтересів є політичне представництво інтересів найманих працівників у 

законодавчому органі країни.  

Таке представництво може здійснюватися шляхом створення 

політичної партії, використавши статтю 36 Конституції України в якій 

зазначається, що  громадяни України мають право на свободу об'єднання у 

політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав 

і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення 

або захисту прав і свобод інших людей [1]. 

Отже ми з’ясували можливі юрисдикційні та неюрисдикційні форми 

захисту трудових прав та інтересів найманих працівників при вирішені 

індивідуальних чи колективних спорів. І можна зробити висновок, що за для 
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найбільш повного та ефективного захисту до проблеми потрібно підходити 

комплексно, використовуючи всі законні способи впливу, аж до можливості 

впливу на прийняття законів, через створення політичних партій. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Як свідчать проведені нами дослідження, стан системи професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні не є досконалим, і потребує 

системної стратегічної модернізації державного регулювання нею.  

Виклики, з якими сьогодні стикається система професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні, у певній мірі подібні до тих, які 

мають чимало країн-членів ЄС. Політична та економічна криза, 

демографічна ситуація, динаміка зменшення кількості працездатного 

населення, в основному, внаслідок старіння, передчасної смертності та 

трудової міграції, а також наявність значної кількості некваліфікованих 

робітників серед загальної кількості робочої сили, спричиняють значні 

проблеми з дефіцитом кваліфікованих кадрів. Ця ситуація ще більше 

ускладнюється тим, що серед батьків та молоді панує пріорітетність 

здобуття саме вищої освіти [5, с.9]. 

Водночас ці проблеми характеризуються ще низкою інших труднощів, 

характерних саме для України – зокрема, централізована система, 

успадкована ще з радянських часів, за якої повноваження щодо прийняття 

рішень зосереджені в руках національних органів влади, а регіональні та 

місцеві органи виконавчої влади та самоврядування мають вкрай обмежені 

можливості на тлі структурних змін в економіці. Як бачимо, недостатньо 

вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою 

професійної (професійно-технічної ) освіти , не визначені повноваження та 

не врегульовані механізми взаємовідносин органів виконавчої влади та 

самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи в цілому, 

так і конкретного закладу професійної (професійно-технічної) освіти в 

умовах децентралізації та суспільних змін [2, с.186]. 
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Дослідження проблем державного регулювання показало, що 

децентралізація управління закладами професійної освіти тісно пов’язана з 

державною регіональною політикою, є її складовою і водночас важливим 

чинником розвитку цієї системи, що спрямована на реалізацію головного 

завдання регіональної політики держави – досягти балансу між її інтересами 

та інтересами розвитку регіонів. Разом з тим, специфіка закладів 

професійної (професійно-технічної ) освіти полягає у тому, що переважна 

більшість з них є держбюджетними організаціями, що зумовлює їхню 

залежність від центральних органів державного управління [5, с.18].  

Можна констатувати, що наразі недосконалим залишається механізм 

управління системою професійної освіти, управлінська діяльність ще й досі 

перебуває в полоні стереотипів радянських часів і нерідко будується на 

авторитарних підходах і застарілій законодавчій базі, недостатньою є 

самостійність закладу професійної освіти у розпорядженні матеріальними і 

фінансовими ресурсами. Принципи фінансування не відповідають вимогам 

сучасного ринку праці [5, с.14].    

Безперечно, для провадження національної реформи децентралізації  

потребує удосконалення законодавча база актів, які б регламентували 

діяльність місцевих громад, яким були передані функції з управління 

професійними навчальними закладами та відповідного їхнього фінансового 

забезпечення з місцевих бюджетів. Адже фактично спостерігається 

неузгодженість місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку, 

забезпечення трудовими ресурсами з реальними потребами регіону. 

Відмовляються місцеві органи влади також фінансувати навчання молоді з 

інших регіонів і населених пунктів, що суперечить нормативно-правовим 

вимогам та не дає можливості молоді обирати місце навчання, професію та 

навчальний заклад.  

Закономірно, що набуває актуальності питання унормування передачі 

більшості державних повноважень на регіональний рівень управління. Разом 

з тим, слід сформувати ефективно діючий механізм державної влади, а 

подальшими кроками можуть бути формування управлінської горизонталі й 

надання абсолютних прав і свобод громадам та іншим утворенням громадян. 

Нагальним також стає створення державних стандартів на засадах 

компетентнісного підходу, підвищення престижності професійної освіти в 

суспільстві, удосконалення системи професійної орієнтації молоді на 

робітничі професії, визначення основних напрямів державних і регіональних 

програм популяризації професійної освіти, організації діяльності 

профорієнтаційних служб і центрів професійної кар’єри. 

Зазначимо, що для ефективної реалізації комплексу першочергових 

завдань і заходів, спрямованих на модернізацію державного регулювання 

системи професійної (професійно-технічної) освіти України в сучасних 

умовах, перш за все, мають бути вироблені концептуальні підходи до 
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стратегії децентралізації у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 

укомплектовані органи місцевої влади кваліфікованими кадрами, 

сформована цілісна система управління, що забезпечена відповідними 

ресурсами.  

Саме тому, міжнародні експерти, представники Європейського Союзу в 

Україні підтвердили, що без розроблення Стратегії реформування та 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні та прийняття 

профільного закону України «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», Європейський Союз не вбачає можливостей для фінансування у 

2018 році процесу реформування професійної (професійно-технічної) 

освіти [1]. 

Наголосимо, що професійна (професійно-технічна) освіта в Україні 

потребує цілеспрямованого здійснення комплексу невідкладних дій 

системного значення, які полягають у оновленні освітнього законодавства, 

упровадженні досягнень європейського і світового досвіду державного 

регулювання.     

Ключовим шляхом подолання  наявних проблем, з нашої точки зору, є 

децентралізація усієї системи освіти, яка у свою чергу, прямо чи 

опосередковано, допоможе вирішити більшу частину вказаних вище проблем.  

Водночас, практична реалізація ідеї децентралізації потребує 

розроблення нових моделей освітньо-професійної діяльності, а розробка 

стратегії розвитку професійної (професійно-технічної) освіти має 

грунтуватися на адекватних прогнозних розрахунках розвитку ринку праці в 

освітньо-кваліфікаційному розрізі. 

В умовах децентралізації надзвичайно важливою буде подальша 

автономія професійної (професійно-технічної) освіти, повна передача 

функцій організації, здійснення та надання освітніх послуг.  

Отже, головна мета децентралізації, з нашої точки зору,  полягає у тому, 

щоб надати закладам професійної (професійно-технічної) освіти, 

регіональним органам управління та самоврядування більше автономії та 

гнучкості, щоб вони могли адаптуватися до змін в економіці та ринку праці 

на місцевому та регіональному рівнях. Це передбачатиме їх широку 

фінансово-господарську автономність, розширення повноважень керівника, 

підвищення його персональної відповідальності за результати управлінської 

роботи та якість підготовки виробничого персоналу.  

Разом з тим, скорочення мережі та контингенту осіб, що отримують 

професійну освіту або здійснюють професійне навчання, повільне 

оновлення переліку напрямів професійної підготовки, зменшення обсягів 

замовлення на підготовку кадрів та фінансування професійної освіти, а 

також якість професійної підготовки кваліфікованих робітників і молодших 

спеціалістів в Україні, яка не повною мірою відповідає вимогам сучасного 

ринку праці, – ускладнюють розвиток освітньої галузі та потребують 
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суттєвих змін в публічному управлінні та адмініструванні професійною 

освітою у більш широкому спектрі дій, оскільки охоплюють зацікавлені 

сторони всього суспільства і потребують, своєю чергою, розподілу 

повноважень між центральним, регіональним та місцевим рівнями.  

Зауважимо, що досвід високорозвинених країн Європейського Союзу та 

США демонструє значні результати в напрямку розширення публічного 

адміністрування, що передбачає лібералізацію державної влади, базується на 

демократичних засадах і має на увазі партисипативну, партнерську 

взаємодію між владними структурами на всіх рівнях управління [4]. У 

вітчизняній науці виникає низка напрямків, що розглядають публічне 

адміністрування і з позицій відмови від владної вертикалі, і як бізнес-

процес, і через призму морально-етичних аспектів та духовності, тобто з 

урахуванням національної архетипіки.      

У той же час автори цього дослідження акцентують увагу, на жаль, на 

неможливості відмови від владної вертикалі в сучасному українському 

суспільстві, яке, перебуваючи під впливом трансформаційних процесів, 

відрізняється істотною диференціацією, хаотичністю і низьким рівнем 

суспільної самосвідомості та самоконтролю. До цього слід додати також 

недосконалість законодавчої бази та низький рівень  виконання чинного 

законодавства.  

Таким чином, у нових соціально-економічних умовах головним 

завданням удосконалення державного регулювання постає розроблення 

Концепції публічного управління та адміністрування у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти в Україні та науково-практичних 

рекомендацій щодо створення цілісної національної системи професійної 

(професійно-технічної) освіти, яка відповідає другому-п’ятому рівню 

Національної рамки кваліфікацій. 

Однак, на нашу думку, сьогодні ще зарано говорити про готовність 

української системи органів державного регулювання до управління 

професійною (професійно-технічною ) освітою на якісно новому рівні, адже 

ще чимало треба зробити на національному, регіональному та місцевому 

рівнях для відродження територіальних громад і законодавчого 

забезпечення їх діяльності та посилення їх впливу на розвиток професійної 

освіти і навчання в конкретній області, районі, місті, селищі, селі.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Цілком очевидно, що при переході до ринкової економіки 

найважливішим фактором постає організація ефективної системи 

публічного управління і регулювання інноваційної діяльності на їх 

активізацію і побудову найбільш раціонального механізму, спрямованого, 

перш за все, на розвиток пріоритетних галузей економіки України, 

відновлення відповідного потенціалу підприємств, відтворення виробничого 

та трудового потенціалу високої професійної кваліфікації, а також 

забезпечення активної політики зайнятості.  

Наголосимо, що здійснення публічного управління процесом зайнятості 

на сучасному етапі розвитку країни є відповідним індикатором ефективності 

державної соціально-економічної політики. Водночас рівень публічного 

управління процесом зайнятості населення безпосередньо визначається 

станом економіки, в якому нині знаходиться Україна.  

Своєю чергою, для покращення соціально-економічної ситуації Уряд 

України продовжує планово підвищувати соціальні стандарти, відновлювати 

економіку з одночасним підвищенням соціальних показників. Так, з 1 січня 

2017 року в Україні мінімальну заробітну плату було збільшено в 2 рази – до 

3200 грн., прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні з 1 травня 

2017 року встановлено на рівні 1 684 грн. Згідно з Державним бюджетом 

України з 1 січня 2018 року в чергове підвищується мінімальна заробітна 
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плата і прожитковий мінімум для працездатних осіб. Мінімальна зарплата 

збільшиться на 523 грн., або на 16,3%, і становитиме 3723 гривні, в 

погодинному розмірі – 22,41 гривні. Прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць з 1 січня 2018 року становитиме 1700 грн., з 1 липня – 

1777 грн, з 1 грудня – 1853 гривні [1]. Враховано інфляцію на рівні 7%. 

Таким чином, соціальні стандарти зростатимуть швидше за інфляцію.  

Практика свідчить, що серед основних проблем на ринку праці 

найбільш складною є структура зайнятості та її ефективність, що 

безпосередньо пов’язане з політичною, економічною та демографічною 

кризами, наявною ситуацією у різних галузях економіки, зменшенням 

кількості працездатного населення, в основному, внаслідок старіння, 

передчасної смертності, трудової міграції та тіньової зайнятості.  

Так, протягом січня–листопада 2017 року кількість вакансій, заявлених 

роботодавцями становила 967,5 тис. од., що на 98,2 тис. вакансій більше, 

ніж у січні–листопаді 2016 року. Станом на 1 грудня 2017 року у базі даних 

служби зайнятості налічувалося 67,7 тис. вакансій, що на 27% більше, ніж 

на 1 грудня 2016 року.  Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася 

інформація про 43 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. У 

27% вакансій, що були актуальними на кінець листопада 2017 року, 

пропонувалася мінімальна заробітна плата; 41% вакансій – від мінімальної 

до 5 тис. грн., у 21 % вакансій – від 5 до 7 тис. грн. та лише у 11% вакансій 

запропонована заробітна плата перевищувала 7 тис. гривень.  Понад 40% 

вакансій було зосереджено у місті Києві, Львівській, Дніпропетровській та 

Київській областях.  

Вивчення аналітичних та статистичних матеріалів дають підстави 

стверджувати, що спостерігається збільшення кількості наявних вакансій 

майже в усіх видах економічної діяльності та серед усіх професійних груп. 

Так, за видами економічної діяльності найбільше вакансій пропонується на 

підприємствах та установах переробної промисловості (23%), у торгівлі та 

ремонту автотранспорту (16%), на транспорті (10%), у державному 

управлінні й обороні; соціальному страхуванні (8%), у охороні здоров’я та 

надання соціальної допомоги (6%). Станом на 1 грудня 2017 року на одну 

вакансію в середньому по Україні претендувало 5 безробітних (станом на 1 

грудня 2016 року – 6 осіб) [3]. У розрізі професій найбільший попит 

роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників, залишається 

високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи.  

Водночас, наголосимо, що серед зареєстрованих безробітних більше 

третини становила молодь у віці до 35 років, 28% – особи у віці від 35 до 45 

років; 37% – особи старше 45 років. Як і в минулі роки, за пошуком роботи 

до Державної служби зайнятості найчастіше звертаються громадяни з 

вищою освітою – 47%, з професійною – 34%, з загальною середньою 

освітою –19%. 
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Аналізуючи дану ситуацію, з нашої точки зору, головною підтримкою 

для громадян має стати не допомога з безробіття, а можливість безоплатно 

навчатися новій професії або підвищувати свою кваліфікацію. Неефективна 

система підвищення кваліфікації та професійного розвитку персоналу на 

виробництві потребує докорінних змін та удосконалення. 

Зазначимо, що головним завданням публічного управління процесом 

зайнятості населення має стати вироблення науково обґрунтованого 

прогнозування процесів, що відбуваються на ринку праці, переорієнтація 

курсу вирішення соціальних проблем на розширення ринку праці, а це, 

своєю чергою, вимагає чіткої організації допомоги в наданні або пошуку 

роботи усім, хто бажає працювати. І тільки комплексне вирішення цих 

проблем може призвести до їх успішного вирішення.  

Основні напрями і методи публічного управління зайнятістю населення 

свідчать про необхідність поступової трансформації курсу економічного 

розвитку України на соціальні орієнтири. А це означає, що економіка має 

функціонувати для людини, а не навпаки, що захист соціального 

середовища повинен стати пріоритетом для державної політики зайнятості. 

Безперечно, Закон України “Про зайнятість населення” [2] містить 

відповідні норми, що дозволяють наблизити українську державну політику в 

сфері зайнятості до європейських стандартів, але зміст діяльності органів 

публічного управління із здійснення політики зайнятості населення повинен 

відображати усі аспекти активних і пасивних заходів держави на ринку 

праці і застосовувати найбільш ефективні методи і способи публічного 

управління з врахуванням особливостей конкретного регіону, підприємства, 

установи, організації та закладу освіти. При цьому важливим завданням 

органів публічного управління є формування інноваційної державної 

політики зайнятості, сутність якої виявляється тоді, коли вона набуває 

характеру управлінських дій, здатних вирішувати наявні проблеми 

суспільства і держави.  

У нових соціально-економічних умовах та інституційних перетворень в 

Україні, лише сучасний підхід до зайнятості у державній політиці, публічне 

управління інноваційними процесами у сфері зайнятості і, що особливо 

важливо, системний підхід щодо формування моделей публічного 

управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні 

надасть можливість вирішення всіх складних питань зайнятості населення. 

В умовах розвитку глобалізаційних процесів, інтеграції України до 

ринку праці Європейського Союзу, безперечно суттєвого підсилення 

потребують такі функції публічного управління працею та зайнятістю 

населення, як: прогнозування та аналіз динаміки ринку праці; організація 

постійного моніторингу створення робочих місць; визначення обсягу і 

напрямів професійної підготовки кваліфікованих кадрів; створення 

повноцінної системи їх навчання і підвищення кваліфікацій впродовж 
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всього трудового життя; створення і постійне оновлення в регіонах єдиної 

інформаційної бази про ринок праці, найбільш необхідні і перспективні 

професії, можливості їх здобуття і працевлаштування. Важливою умовою 

реалізації цих функцій є ефективна діяльність всіх інституцій, котрі 

визначаються як суб’єкти здійснення політики зайнятості. 

Наголосимо, що набуває актуальності налагодження дієвого та 

ефективного партнерства між підприємствами, установами, організаціями та 

закладами професійної (професійно-технічної) та вищої освіти щодо 

цільової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; 

активізація спільної роботи з державною службою зайнятості і органами 

управління освіти і науки щодо приведення структури, обсягів і профілів 

підготовки кваліфікованих кадрів в закладах професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти; забезпечення високого рівня і якості 

професійного навчання, як необхідної умови підвищення 

конкурентоздатності і професійної мобільності робочої сили на ринку праці.  

Нагальною стає також потреба більш повною мірою враховувати 

постійне вивчення і прогнозування професійно-освітніх потреб молоді, 

мотивів і стимулів вибору майбутньої сфери трудової діяльності; періодичне 

інформування молоді, дорослого і незайнятого населення, закладів освіти та 

підприємств про стан у сфері зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили; 

розвиток в регіонах, у кожному закладі освіти системи професійної 

орієнтації учнівської молоді, створення служб маркетингу і 

працевлаштування. 

Професійне навчання незайнятого населення є одним із перспективних 

напрямів задоволення потреб суспільства і конкретної людини в підвищенні 

її конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці. Кризові явища в 

економіці поглибили ряд суперечностей, що склалися в практиці підготовки, 

перепідготовки та підвищення  кваліфікації цієї категорії громадян. Тому 

подальший розвиток цієї освітньої галузі потребує реалізації комплексу 

заходів на загальнодержавному і регіональному рівнях та на рівні закладів 

освіти, у тому числі центрів професійної (професійно-технічної) освіти 

державної служби зайнятості та навчальних підрозділів підприємств, 

установ та організацій. 

Саме тому, з метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня 

шукачів роботи вимогам роботодавців, у січні-листопаді 2017 року за 

сприяння державної служби зайнятості 158 тис. безробітних проходили 

професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у 

центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла 

на 18% та становила 42 тис. осіб [3]. 

Враховуючи реалії у сфері зайнятості України та необхідність 

приведення професійної (професійно-технічної) та вищої освіти у 

відповідність до реальних потреб ринку праці, його взаємозв’язку з ринком 
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освітніх послуг, вирішення проблем, пов’язаних з причетністю 

роботодавців, інших заінтересованих партнерів до підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, є необхідність 

активізувати роботу щодо підготовки та подання Кабінету Міністрів 

України і Верховній Раді України відповідних змін та доповнень до чинного 

законодавства та підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти та зайнятості населення, 

професійного розвитку працівників, формування та розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, 

переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими 

здійснюється за кошти державного бюджету, а також ухвалення 

найближчим часом Закону України «Про професійну освіту», що дало б 

можливість врегулювати чимало проблемних питань у сфері зайнятості 

України. 
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КРИЗА В АМЕРИКАНО-КОРЕЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ 

Історія відносин між США та Північною Кореєю розпочалися у 1882 

році під час правління династії Чосон котра встановила дипломатичні 

відносини між державами уклавши Договір про мир, дружбу, торгівлі та 

навігації, і вже у 1883 році перший американський дипломатичний 

посланник прибув до Кореї. 

Після капітуляції Японії у Другій світовій війні в 1945 році, Корея була 

поділена на дві зони окупації, одну з яких очолив Радянський Союз, іншу – 

США. Через чотири роки такого існування та протистояння, на території 

раніше єдиної Кореї було створено дві окремі країни – Республіка Корея на 

півдні і Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) на півночі.  

25 липня 1950 року розпочалася великомасштабна війна між двома 

країнами, північнокорейські війська вторглися до Південної Кореї. Під 

керівництвом Сполучених Штатів та коаліцією з 16-ти країн Організації 

Об'єднаних Націй взяли на себе оборону Південної Кореї. Після підтримки 

Китаєм Північної Кореї військовий конфлікт перейшов в затяжну фазу. Хоча 

в липні 1953 року закінчилися активні бойові дії, мирний договір так і не 

був підписаний. В результаті Північна і Південна Корея мають складні 

відносини з часів закінчення Корейської війни і розділені демілітаризованою 

зоною.  

Загострення ситуації на півострові найчастіше пов'язані з проведеними 

в Північній Кореї підземними ядерними випробуваннями, в 2006 і 2009 

роках. В обох випадках дії КНДР викликали протест не тільки з боку 

Південної Кореї – все міжнародне співтовариство виступало проти діяльності 

в ядерній сфері, а в Раді Безпеки ООН було прийнято декілька резолюцій, 

які закликають відновити переговори про денуклеаризацію півострова [2]. 

З кожним роком конфлікт набуває нових обсягів, в березні 2010 року 

неподалік від кордону з КНДР у Жовтому морі був підірваний і потоплений 

південнокорейський військовий корабель. Південна Корея звинуватила 

КНДР у знищенні судна, однак Північ свою провину заперечував. У листопаді 

того ж року відбувся великий збройний інцидент на лінії розмежування, в 

якому сторони обмінялися взаємними артилерійськими обстрілами.  
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Північна Корея досить гостро реагує на американську присутність у 

південній частині півострова. США і Південна Корея, що є давніми 

союзниками, періодично проводять військові навчання у відповідь на що, 

Північ неодноразово робив гучні заяви, погрожуючи застосувати силу і 

завдати ракетних ударів по американських військових баз, розташованих на 

півдні півострова і в Тихому океані, а також по континентальній частині 

США. 

Випробування ядерних пристороїв, запуски балістичних ракет, 

провокації з обстрілами території Республіки Корея – призводять до 

загострення відносин КНДР не тільки зі США але й з усією світовою 

спільнотою, викликаючи негативну реакцію і засудження. Обговорення 

даної ситуації в РБ ООН призводить до впровадження санкцій проти 

Пхеньяну, але вони є малоефективними. В останні роки тільки Пекін має 

важелі тиску на КНДР, оскільки понад 80% зовнішньої торгівлі КНР 

припадає на КНДР, особливим важелем є сировина, і перш за все це вугілля, 

що є основою доходів Пхеньяну. 

У 2013 році КНР вперше запровадив торгові санкції проти КНДР, а в 

2015 році китайське керівництво відмовило Пхеньяну в участі в створеному 

з ініціативи КНР (і при переважній фінансової участі Китаю) Азіатському 

банку інфраструктурних інвестицій, відрізавши КНДР від значних 

інвестиційних ресурсів. Пекін навіть припинив закупівлю вугілля, що стало 

найсерйознішим ударом по фінансовій спроможності КНДР. Китай 

пояснював свої кроки насамперед зовнішньополітичними міркуваннями, 

прагненням домогтися від Пхеньяна виконання резолюцій Радбезу щодо 

заборони випробувань ядерної зброї і балістичних ракет. Китай довго 

виступав основним захисником КНДР, але внаслідок непередбачуваної і 

небезпечної поведінки Північної Кореї, Пекін фактично виявив готовність 

домовлятися з США та іншими партнерами по спільній політиці щодо 

Пхеньяну.  

З пусками північнокорейських ракет пов'язано початок розгортання в 

Південній Кореї американських протиракетних комплексів, призначених для 

знищення ракет малої і середньої дальності. Розміщення систем ПРО на 

Корейському півострові викликає гостру реакцію в Пекіні, де сприймають 

такі кроки США як пряму загрозу безпеці КНР. Негативне ставлення 

китайського керівництва до американських систем ПРО відомо давно – КНР 

завжди фактично підтримував Росію в засудженні планів розміщення систем 

протиракетної оборони в Європі.[1] Однак поява такої зброї в безпосередній 

близькості від китайської території спровокувала куди більш жорстку 

оцінку. Офіційний представник китайського МЗС заявив, що Китай у зв'язку 

з появою американських протиракет в Південній Кореї залишає за собою 

право "здійснювати будь-які заходи для захисту власних інтересів в області 

безпеки". Замість партнерства з Пекіном в корейській ядерній проблемі, 



221 

 

 

США ризикують спровокувати конфронтацію з КНР в регіоні і втратити 

можливість впливати – через Пекін – на дії КНДР. 

США не можуть ігнорувати заклики найближчих союзників, Японії і 

Південної Кореї, негайно вжити практичні кроки на підтримку їх безпеки 

перед обличчям північнокорейської ракетної (і ядерної) загрози, тому що 

існує ще один аспект подій навколо Кореї. Сумнівні заяви Трампа про ціну 

військових союзів в сучасному світі частіше прийнято пов'язувати з НАТО і 

європейськими країнами. Але Вашингтон має союзники і в Азії, а в цьому 

списку Токіо і Сеул займають ключові місця. Більш того, їх цінність для 

США навряд чи викликає питання навіть у Трампа: Японія і Південна Корея 

самі витрачають чималі кошти на оборону, платять за базування 

американських військ на своїй території (відповідно близько 75% і 40% від 

суми витрат США)[3], і забезпечують військову присутність США в 

безпосередньому сусідстві з КНР. Тому обидва американських союзника з 

тривогою сприйняли ідеї нового президента США про можливий перегляд 

принципів американського участі в союзах, що існують. Демонстрація 

ефективності союзних відносин в нинішній кризі необхідна Вашингтону 

щоб розвіяти сумніви Токіо і Сеулу, щоб не тільки зберегти довіру між 

американською адміністрацією і керівництвом Японії і Південної Кореї, а й 

зберегти союзників в довгостроковій перспективі. 

На тлі загострення конфлікту навколо КНДР, у 2017 році, США і 

Південна Корея розпочали спільні військові навчання. Програма "Ulchi 

Freedom Guardian" (UFG). В свою чергу Пхеньян негативно відреагував на 

проведення навчань зазначивши, що ніхто не може гарантувати, що "вони не 

призведуть до військових дій". 

З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово 

проводила ракетні випробування. Президент США Дональд Трамп 

пригрозив Північній Кореї "вогнем і люттю" у разі погроз на адресу 

Америки. У відповідь на це збройні сили КНДР заявили, що "серйозно 

розглядають" оперативний план ракетного удару по території навколо 

острова Гуам у Тихому океані, де розташована військова авіабаза США [4]. 

США, з одного боку, створюють напруженість своєю військовою 

присутністю в Південно-Китайському морі, з іншого боку, чинячи Пекіну 

перешкоди в реалізації «Великого шовкового шляху», намагаються не дати 

Китаю отримати вигоду: наростити виробництво за рахунок надходження 

дешевої нафти. Тому ядерна активізація Північної Кореї в якомусь сенсі на 

руку і Китаю: увага Вашингтона переключиться з китайського узбережжя на 

корейське, і для вирішення виниклих там проблем Вашингтон вимушений 

буде домовлятися з Пекіном. Китай розуміє, що Вашингтон ніколи не піде 

на зближення з Москвою, і тому буде змушений звернутися до Пекіну. 

Таким чином якщо США зважаться на військове втручання, це буде 

найбільш небажаним варіантом розвитку подій для антиамериканської 
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коаліції. Такий крок не відповідав би інтересам ані Росії, ані Китаю, 

оскільки жодна з цих держав не хотіла б, щоб у неї під боком вибухнула 

ядерна війна. Можна припустити, що США, давши їм зрозуміти, що робить 

ставку саме на такий варіант, намагаються домогтися того, щоб його 

політичні опоненти крок за кроком відступали. 
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ОБ’ЄКТИВНА ПОТРЕБА ТА НЕОБХІДНІСТЬ 

КОМПРОМІСІВ В ПОЛІТИЦІ 

Необхідність і потреба інституту компромісу суперечлива: деякі вчені 

вважають його найвдалішим і найдієвішим засобом розв’яання конфліктів і 

протиріч, а інші кращим варіантом – інтегративні рішення. 

Так, ще В.І. Ленін допускав існування та дієвість компромісу в політиці 

«Сторонник пролетарской революции может заключать компромиссы или 

соглашения с капиталистами. Все зависит от того, каное соглашение и при 

каких обстоятельствах заклечаються… Энгельс без обиняков сказали м, что 

их хвастливое заявление «никаких компромиссов» есть пустая фраза. Нельзя 

нарекаться от компромиссов. Дело в том, что бы уметь через все 

компромиссы, которые с необходимостью навязываются иногда в силу 

обстоятельств даже самой революционной партии даже самого 

революционного класса, через все компромиссы уметь хранить, укрепить, 

закалить, разить революционною тактику, революционное сознание, 

решимость, подготовленность рабочего класса и его организованного 

авангарда, коммунистической партии.» [1, -C.289-290] 

В основі компромісу лежить самообмеження політичних сил, їх 

устремлінь, відмова від незначнх, другорядних завдань тактичного 
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характеру при збереження і незмінності основних, істотних принципів, що 

визначають суть, лише політичної сили, яка укладає компроміс [2,  - 

C.284]. 

Компроміс, часто є засобом досягнення по частинах того, що недосяжне 

відразу [3, - C.286]. 

Інша точка зору полягає в наступному: «иной раз компромиссы очень 

хороши для обеих сторон, а иной раз очень плохи. Но чаще всего они дают 

обеим сторонам средний результат – отнюдь не столь хороший, как они 

надеялись, но и не столь плохой, как могло быть. Интегративное решение в 

случае его достижения намного лучше компромисса для обеих сторон. 

Однако многие конфликты заканчиваются именно компромиссом. Среди 

причин этому можно отметить такие, как недостаточно сильное стремление 

к цели, нехватка времени, которая затрудняет поиски новых аспектов 

ситуации, страх перед длительным конфликтом, а также общепринятое 

понятие о «чесности», согласно которому незаслуженно большое значение 

часто придается принципу «тебе половина и мне половина» [4, - C.26]. 

З політичної точки зору неприпустимими є такі компроміси, що ведуть 

до втрати політичного впливу однієї із сторін, або розглядаються однією із 

сторін як слабкість свого партнера і ведуть до вимог повних поступок. [3, - 

C.268] 

Часто люди не йдуть на поступки, боячись виявитися програвши ми. 

Однак, є такі рятувальні варіанти: зміна обставин, звернення з 

рекомендацією до третьої сторони, об’єктивний стандарт. 

Не слід прагнути до перемоги будь-якою ціною, необхідно шукати 

шляхи взаємного задоволення. Тільки так противники можуть стати 

партнерами, знайти компроміс. [5, - C.162-171] 

Компроміс вважається досягнутим після прийняття відповідної угоди. 

У сфері політики це може бути створення спільної політичної програми, 

політичного блоку, коаліції в парламенті, прийняття різного роду 

документів, що закріплюють досягнутий з певного питання компроміс.  

Отже, здатність до вважених і необхідних компромісів є однією з 

передумов життєдіяльності політичних сил та об’єктивною потребою в 

політиці. 

Погляд на компроміс відбиває характер і ступінь зрілості політичних 

сил і партій, компроміс є формою згоди і домовленості у вирішенні таких 

питань, що торкаються долі й інтересів всього суспільства, незалежно від 

політичних розбіжностей, а також – важливим інструментом регулювання 

поведінки, підтримання політичної дисципліни, рівноваги, засобом 

управління в демократичному суспільстві, забезпечення його стабільності та 

цілісності. 

Таким чином, компроміси, що органічно входять в соціально-політичну 

реальність, демократизують суспільство. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ: 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

Найважливіші проблеми регулювання правовідносин в інформаційній 

сфері пов`язані з великою розбіжністю в розумінні та практичному 

застосуванні такого поняття як: “ інформаційний суверенітет України ”, бо без 

визначення на рівні законодавчих актів цього важливого політико-правового 

поняття та правових норм щодо його забезпечення неможливе встановлення 

цивілізованих міжнародних інформаційних відносин і подальше системне 

вдосконалення інформаційного законодавства України. 

Слід зауважити, що в останні 10–15 років в науковій літературі точиться 

дискусія з приводу змістовного наповнення терміна «інформаційний 

суверенітет». Йде доктринальна суперечка про доцільність введення цього 

поняття в політико-правовий обіг. Наріжним каменем наукових суперечок є 

питання: чи має «інформаційний суверенітет» ознаки окремого виду 

суверенітету чи ні? 

На доктринальному рівні вельми умовно можна виділити п'ять основних 

підходів до визначення поняття «інформаційний суверенітет держави». Його, 

як правило, розглядають як здатність, можливість, виняткове право, 

верховенство або межі контролю держави в інформаційній сфері.  

Уявлення про інформаційний суверенітет як про «здатності держави в 

інформаційній сфері» закладено в ст. 1 Закону України «Про національну 
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програму інформатизації», де йдеться про те, що «інформаційний суверенітет 

держави - це здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації 

з-за меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод 

громадян, гарантування національної безпеки держави [1] . 

Необхідно звернути увагу на те, що таке політико-правове визначення 

інформаційного суверенітету держави піддається критиці. 

Зокрема, В.П. Сабадаш вказує, що за своїм змістом воно не є вичерпним, 

оскільки не враховує глобалізаційних процесів в інформаційній сфері та у 

розвитку міжнародного інформаційного співробітництва суб'єктів України 

(фізичних і юридичних осіб, держави) [2]. 

Запропоновану дефініцію інформаційного суверенітету держави не 

поділяє і дослідник Л.Ю. Черняк, вважаючи її «некоректною по суті, оскільки 

здатність держави контролювати і регулювати що-небудь – це реалізація 

державної влади, а не суверенітет» [3]. 

Разом з тим тлумачення інформаційного суверенітету держави як 

здатності держави в інформаційній сфері знайшло розвиток в науці. Так, 

С.В. Жигжитов вважає, що інформаційний суверенітет держави можна звести 

до трьох основних компонентів: 

1) здатність держави контролювати внутрішній інформаційний простір; 

2) здатність держави відбивати інформаційні атаки ззовні; 

3) здатність держави впливати на інформаційний простір інших держав [4]. 

Іншої думки дотримується О.В. Задерейко. Дослідник вважає, що «під 

інформаційним суверенітетом слід розуміти можливість держави управляти 

інформацією, яка доходить до населення (вирішувати - що до нього доходить, 

а що ні)» [5]. 

Слід звернути увагу на те, що ряд вчених запропонували розглядати 

інформаційний суверенітет держави як виключне право держави в 

інформаційній сфері. 

Такого трактування, наприклад, дотримується О.А. Баранов. Він вважає, 

що інформаційний суверенітет – це «виключне право держави щодо 

формування та здійснення національної інформаційної політики відповідно до 

Конституції і законодавства України, міжнародного права» [6]. 

Тут, як бачимо, ми стикаємося з ототожненням державного суверенітету 

з реалізацією прав і повноважень держави в інформаційній сфері. 

Близький до цієї групі дослідників Є. Кирильчук, який стверджує, що 

«інформаційний суверенітет – це виключне право держави на формування й 

використання всіх інформаційних заходів, створених на законодавчих засадах 

і за державний кошт» [7, с.61].  

Крім того, відображення насамперед правових аспектів інформаційної 

діяльності лягло в основу визначення інформаційного суверенітету як 

“невід’ємного права людини, суспільства, держави на самовизначення та 

участь у формуванні, розвитку та здійсненні національної інформаційної 
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політики відповідно до Конституції та чинного законодавства України, 

міжнародного права в національному інформаційному просторі України” [8, 

с.10].  

Серед останніх напрацювань в цьому напрямку звертає на себе увагу 

визначення, запропоноване В.О. Олійником, О.В. Сосніним, Л.Є. Шиманським. В 

ньому інформаційний суверенітет нашої держави розглядається як “виключне 

право України відповідно до Конституції і законодавства України та норм 

міжнародного права самостійно і незалежно, з додержанням балансу інтересів 

особи, суспільства і держави визначати й здійснювати внутрішні і 

геополітичні національні інтереси в інформаційній сфері, державну 

внутрішню і зовнішню інформаційну політику, розпоряджатися власними 

інформаційними ресурсами, формувати інфраструктуру національного 

інформаційного простору, створювати умови для його інтегрування у світовий 

інформаційний простір та гарантувати інформаційну безпеку держави” [9]. 

Своє бачення інформаційного суверенітету держави (в даному випадку – 

Росії) пропонує М.М. Кучерявий. Автор вважає, що в епоху становлення і 

подальшого розвитку інформаційного суспільства вчені приходять до 

розуміння необхідності виділення в структурі державного суверенітету 

відокремленої частини і визначення її таким поняттям, як інформаційний 

суверенітет. Відповідно, М.М. Кучерявий формулює поняття «інформаційний 

суверенітет» як «верховенство і незалежність державної влади при 

формуванні та реалізації інформаційної політики в національному сегменті і 

глобальному інформаційному просторі» [10]. 

Остання група дослідників вважає, що визначення має пов’язувати 

сучасний інформаційний суверенітет із відповідною інформаційною 

традицією, збереженням самобутності суверенів інформаційних ресурсів в 

умовах розвитку глобального інформаційного простору. З урахуванням даної 

тенденції дослідниками запропоноване визначення, де «інформаційний 

суверенітет - це межі контролю необхідних для існування і розвитку 

соціальних структур інформаційних ресурсів, обумовлені специфікою 

призначення цих структур, характерними для них засобами досягнення 

суспільно значущих  цілей, відповідною самобутністю і підтвердженою 

суспільною практикою традицією» [11, с.14].  

Аналіз наявних джерел свідчить про те, що далеко не всі дослідники 

поділяють думку про необхідність запровадження в політико-правову сферу 

такої дефініції, як «інформаційний суверенітет». Аргументують вони тим, що 

правове регулювання відносин, пов'язаних з інформаційним суверенітетом, не 

стикується з демократичними перетвореннями в країні [12].  

Відзначимо, що в Україні було декілька невдалих  спроб закріпити термін 

«інформаційний суверенітет» на законодавчому рівні. 

Остання спроба законодавчо визначити поняття «Інформаційний 

суверенітет» міститься у проекті Концепції інформаційної безпеки України, 
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розробленої Міністерством інформаційної політики (2015 р.). По-перше, в 

документі зафіксовано, що «метою Концепції є забезпечення інформаційного 

суверенітету України». По-друге, надається визначення цього поняття: 

«Інформаційний суверенітет України – це виключне право України відповідно 

до Конституції і законодавства України та норм міжнародного права 

самостійно і незалежно з додержанням балансу інтересів особи, суспільства і 

держави визначати й здійснювати внутрішні й геополітичні національні 

інтереси в інформаційній сфері, державну внутрішню й зовнішню 

інформаційну політику, розпоряджатися власними інформаційними 

ресурсами, формувати інфраструктуру національного інформаційного 

простору, створювати умови для його інтегрування у світовий інформаційний 

простір та гарантувати інформаційну безпеку держави» [13].  

Загалом цей проект Концепції отримав вельми критичну оцінку експертів 

ОБСЕ у зв’язку з його політизованістю та загрозами свободі слова. Зокрема, 

було запропоновано вилучити з тексту дефініцію «інформаційний 

суверенітет», оскільки цей термін не є загальновідомим, і неточне його 

визначення може вводити в оману [14].  

Так чи інакше, але з тексту нової «Доктрини інформаційної безпеки 

України», затвердженої Указом Президента від 25 лютого 2017 р., визначення 

поняття «інформаційний суверенітет» було вилучено зовсім [15].  

Таким чином, маємо констатувати, що попри наполегливі спроби вчених 

та українських законодавців визначити поняття «інформаційний суверенітет», 

дискусія в цьому напрямку ще далека від свого завершення. 
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МОРАЛЬНІСТЬ ТА ОСВІЧЕНІСТЬ ТВОРЧИХ ШЛЯХІВ 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Особистість – це міра цілісності людини, що включає множину 

взаємопов’язаних характеристик та елементів. Головною підсумковою 

властивістю особистості виступає світогляд, а особливим компонентом 

особистості є її моральність та освіченість. 

Видатний педагог А.С. Макаренко велике значення надавав «вчинку 

наодинці з собою», або тому, як веде себе вихованець за відсутності інших 

людей, коли не відчуває контролю і моральну вихованість якого можна 

судити тільки тоді, коли він правильно поводиться в силу внутрішнього 
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спонукання, а в якості контролю виступають його власні погляди і 

переконання. Вироблення таких поглядів, переконань і відповідних їм 

звичок поведінки і складає глибинну сутність морального виховання. 

Моральність формування особистості органічно пов’язана з її 

моральними почуттями, з її совістю, з постійною оцінкою своєї поведінки і 

прагненням до щирого каяття в тих випадках, коли допущені порушення 

моральних принципів. Совість і каяття особистості у своїх негідних вчинках  

найсильніші стимули її морального розвитку і самовдосконалення.  

У процесі моральнісної діяльності формуються і проявляються творчі 

шляхи, моральні потреби і здібності, переконання і звички, моральні якості і 

життєва позиція особи. Важливим структурним елементом, способом 

здійснення моральнісної діяльності є вчинок як єдність внутрішніх 

переконань і зовнішніх дій, в яких об’єктивується моральне ставлення особи 

до інших і до себе, виходячи із засвоєних нею суспільних уявлень про 

добро, обов’язок, гідність, честь і інше. Моральнісна діяльність є 

функціональна система морально значущих вчинків, окремі 

«мікроелементи» яких можуть бути на різному ступені збагненими чи ч 

незбагненними, мимовільними чи свідомими [1, C.21]. 

Отже, першоджерелом моральної самосвідомості слугує суспільна і 

індивідуальна чужа і власна) моральнісна практика, тобто шлях, прямо і 

опосередковано неодноразово відображений в свідомості особистості. 

На нашу дуку, моральність людини, як творчий шлях формування 

особистості, є шлях до пізнання самого себе, своїх можливостей, а також 

перевірка самого себе на міцність, а здатність зрозуміти та пізнати ким ти є 

в житті або ким ти можеш чи хочеш стати, а  для цього потрібна велика 

робота, початок якої з виховання себе. 

Не менше значення має освіченість людини, її знання, поведінка, 

самооцінка. Вона передбачає ерудицію, енциклопедичні знання, певний 

рівень знань і навичок, а зважаючи на тісний зв'язок, апріорі, емпірика [2, 

C.46]. 

Освічена людина – це не просто особистість, що має диплом про 

закінчену освіту. Дане поняття складається з безлічі критеріїв, які 

формуються протягом усього життя індивідуума. 

Одні вважають, що освічена людина – це індивідуум, який закінчив 

навчальний заклад і отримав знання в певній сфері. Наприклад, такими є 

лікарі, педагоги, інженери, професора та інші фахівці. Інші стверджують, що 

особистість повинна мати і соціальний, і життєвий досвід, отриманий в 

подорожах, поїздках, в спілкуванні з людьми різних етносів, класів і рівнів. 

Однак, таке тлумачення є неповним, оскільки освічена людина – це 

особистість певних моральних засад, що зуміла чогось досягти в своєму 

житті завдяки своїм знанням, начитаності, культурі та цілеспрямованості. 

Отже, можна зробити висновок, що освічена – не тільки найрозумніша 
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людина, а й особистість з великої літери. Тому більшість науковців дають 

більш точну характеристику даного терміну: освічена людина – це 

індивідуум, який отримав знання, які запропоновані самою цивілізацію; він 

володіє культурно – життєвим досвідом, історично накопиченим в процесі 

розвитку і становлення культури, промисловості та ін. [3, C.33]. 

 Освічена людина – це не тільки той, хто добре закінчив школу, 

навчальний заклад і має високооплачувану роботу за фахом. Цей образ 

надзвичайно багатогранний, включає в себе культуру поведінки, 

інтелігентність, вихованість. 

В даний час важко обійтись без освіти, тому що будь-яка область 

діяльності вимагає певних навичок, умінь. А жити в світі, нічого про цього 

не знаючи, подібно первісній людині, абсолютно безглуздо [4, C.13]. 

Таким чином весь наш творчий шлях – це творчий шлях до формування 

нас як особистості і буде тривати все наше свідоме життя, а супроводжувати 

нас буде моральність та освіченість з повними аспектами. 

Отже, саме любов до когось або до чогось дає поштовх на творчий 

шлях формування особистості, за рахунок моральності та освіченості в тому 

чи іншому… 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТВОРЧІСТЬ ТА ДІЯ ПОЛІТИЧНОГО 

ПРАГМАТИЗМУ 

Прагматизм, як теоретична концепція, виник у 70-х рр. XIX ст. у США. 

Найпершими дослідниками цього поняття були Ч. Пірс, Дж. Дьюї, В.Джемс, 

Ф. Шіллер та ін. 

Принцип прагматизму вперше був формований Ч. Пірсом, який вважав: 

для досягнення ясності в наших думках про який-небудь об’єкт потрібно 
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з’ясувати, які можливі при цьому наслідки практичного характеру. Це одна з 

ознак прагматизму як політичної категорії. 

Прагматизм, за В, Джемсом, – це, в першу чергу, нове визнання поняття 

«істина», а один із засновників прагматизму Ч. Пірс твердив, що пізнання – 

це відтворення, відображення світу, а істина полягає у відповідності знання і 

дійсності. Отже, істинність знання означає його здатність перетворюватись в 

успішні, ефективні дії. Відповідно, істинна ідея – це працездатна, а тому 

істинне знання – це знання, яке працює на людину і внаслідок цього є 

корисним. 

Відомо, що родоначальником політичного прагматизму вважається 

американський мислитель Дж. Дьюї, згідно з ученням якого еталоном 

людського досвіду виступає морально-політичний досвід. Однак, на думку 

вченого, в нашу епоху виявляється розрив між двома типами людського 

досвіду: перший тип – це наука та її застосування до технологій, що досягли 

значних практичних успіхів, а другий – майнові суперечності, війни, 

конфлікти у сфері соціально-політичного життя. Навіть сьогодні, коли 

сучасні технології досягли феноменального розвитку, все одно виникла 

велика конкурентоспроможність, яка веде до фатальних випадків, 

конфліктів, суперечок і навіть вбивств. Отже, ідея Дж. Дьюї полягає в тому, 

щоб метод, яий виправдовує себе в науці, застосувати до соціально-

політичних проблем, щоб їх розв’язання визначалось не випадком, не 

авторитетом. Не афектами, не власними інтересами, а розумом, інтелектом. 

Необхідно подолати розрив між наукою та цінностями, провести їх до 

можливої єдності. Це наступна найважливіша ознака прагматизму.  

Підкреслимо: прагматизм виносить на передній план конкретного 

індивідуума, які соціальні інститути він оцінює залежно від того, що вони 

дають людині, які можливості рості відкриваються перед нею, прагматизм 

з’ясовує чи забезпечує право людям мати особисту думку чи погоджуватися 

з нав’язаними судженнями, брати участь у вирішенні проблем й 

експериментуванні, оспорювати всі догми, спираючись на наукові дані. Все 

це можливо, якщо розглядати прагматизм як фундаментальне поняття, яке 

віддзеркалює сутнісні, закономірні зв’язки та відносини реальної дійсності.  

Отже, прагматизм пояснює невідоме через відоме, гармонійно 

поєднуючи старе і нове, перетворюючи порожні поняття на доступні і ясні 

та підсилюючи досвід як вітчизняний, так і зарубіжний в напрямку 

використання теорії прагматизму в діяльності та політиці різних країн. 

Якщо прагматизм, (від грец. рragma – справа, дія), орієнтує на 

досягнення ефекту політичної діяльності в кожній країні незалежно від 

характерних критеріїв без урахування віддалених наслідків, то прагматик – 

це послідовник, прихильник прагматизму як політико-філософської 

системи, це людина, яка все робить тільки з позиції розумної доцільності, 
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політичної вигоди, яка спирається на установки політики та філософії, 

прагматизму (корисність, раціональність, успішність та ін.) [1, c.117]. 

Прагматизм також споріднений з гуманізмом , що Шиллер пояснює так: 

«Прагматизм видається особливим застосуванням гуманізму до теорії 

знання. Але гуманізм більш універсальний, він має метод, який можна 

застосовувати універсально до етики, естетики, метафізики, теології, до 

кожної людської справи і до теорії знання» [2, c.29]. Отже, гуманізм і 

прагматизм є ідентичними в принципі та взаємозамінними термінами. Крім 

того, прагматизм має свої концепції, на які варто звернути увагу – це: теорія 

поняття і теорія істини. 

Теорія поняття найкраще простежується через природу ідей. З погляду 

прагматистів, ідеї не можуть існувати у світі, в якому відсутні розумні 

«істоти». Функція ідей – це дозволити організму, як цілому, вирішувати 

проблеми, з якими він зіштовхується у світі, не ним створеному. Якщо 

говорити точніше, ідеї повинні давати можливість людині, яка живе в певній 

культурі і в певному проміжку часу, вирішувати проблеми, які виникають у 

світі, що створений не людиною, хоча саме людинможе змінити і справді 

змінює цей світ. Це стосується і суспільно-політичної сфери, де вирішувати 

проблеми потрібно у міру їх надходження, при йьому мати інноваційнв і 

реальні ідеї їх вирішення, адже інноваційна функція полягає у створенні 

нової, прогресивно соціально – політичної дійсності зі збереженням усього 

позитивного з минулого [3, c.85-92]. 

Але якщо прагматизм досліджує ідею, то що розуміє він під категорією 

істини та яка його концепція істини? На це прагматизм дає таку відповідь: 

істинною є та ідея, яка дає наслідки, що підтвердженні досвідом і які 

дозволяють успішно вирішити ту саму проблему, що й викликала до життя 

дану ідею у формі плану дій.  

Якщо наша Україна матиме такий цілеспрямований план дій на підстві 

структурних понять та ідей, то українське суспільство потребуватиме 

глибокого розгляду щодо вирішення багатьох проблем і. можливо, це 

поліпшить ставлення народу до влади. Таким чином, прагматичну теорію 

істини можна назвати експериментальною, тому що істина повинна бути 

знайдена саме «на практиці». Все це констатує сутність наукової категорії 

«прагматизм» і безпосередньо «політичний прагматизм». 

Що стосується вищої освіти, то прагматизмом має бути  пронизана вся 

тканина освітньої системи, навіть творчість має стати прагматичною. Це 

зовсім не заперечує ні фундаментальних цінностей, ні мистецтва, ні навіть 

такої важливої складової, як ірраціональне знання. Прагматизм XXI ст. – це 

чітке бачення реального, гостре передчуття майбутнього, духовність, закон і 

відповідальність за себе і ближнього. Жорстка конкуренція між державами, 

ідеологіями, ринками, релігіями і т.д., – це і є сучасна реальність, це виклик  

для кожного, хто хочу достойного життя. Саме тому державна політика у 
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галузі вищої освіти має формуватись людьми, які усвідомлюють справжню 

вагу освіти в стратегії розвитку держави. Викладач і студент повинні бачити 

себе не найнижчим и елементами в суспільній ієрархії, а важливими 

творцями майбутнього, не лише далекого, але й найближчого. Тільки тоді 

можна говорити про справжню якість освіти, в якій знання і практична 

діяльність людини, особливо майбутнього фахівця, хоча і розглядаються як 

«ізольовані сутності, все ж таки не мають ніякого смислу один без одного, 

вони самі світяться один у другому, кожне з них світиться у своєму іншому» 

[4, c.29-36]. Якісна освіта нашого часу – це освітлення духу та розуму. 

Отже, прагматизм з різних сфер можна трактувати по-різному. Інколи 

його необхідно застосовувати в житті, інколи – не притримуватися 

категоричного ставлення. 
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ЕНЕРГЕТИЧНІ САНКЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

Новий закон США «Про протидію ворогам Америки через санкції», 

який підписав 2 серпня президент США Дональд Трамп, розширює санкції 

проти Російської Федерації, змінює процедуру їх скасування або зміни, а 

також декларує підтримку України у відновленні її територіальної 

цілісності. У заяві Д.Трампа ідеться про те, що США не дозволять 

втручатися у демократичний процес України з боку Росії, а також разом із 

союзниками всілякими засобами протистоятимуть підривній діяльності і 

дестабілізації  ситуації на Сході України[5].  

Важливо зазначити, що ці санкції проти Російської Федерації, зокрема, 

торкнуться російських державних підприємств, які працюють в 

металургійній і гірничодобувній галузях і в сфері залізничного транспорту. 

Новоприйняті санкції також підсилюють антиросійські секторальні санкції 

щодо фінансового сектору РФ і російської енергетики[3]. 

Крім того, США передбачили в новому документі відповідальність у 

вигляді санкцій для окремих осіб РФ, зокрема для тих, хто: 

• може бути причетний до кібератаки на США; 

• відповідальні за порушення прав людини на окупованих Росією 

територіях; 

• діє в інтересах оборонного і розвідувального секторів уряду РФ; 

• значною мірою сприяє можливостям РФ з проведення приватизації 

державних активів. 
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Закон передбачає також санкції щодо іноземних фізичних і юридичних 

осіб, що сприяли посиленню оборонних можливостей уряду Сирії [5]. 

На наш погляд, доцільно зазначити, що новий закон США викликав 

занепокоєння з боку ЄС, особливо Німеччини. Голова Європейської комісії 

Жан-Клод Юнкер наголосив на тому, що ЄС залишає за собою право вжити 

відповідних заходів у випадку, якщо інтереси європейських компаній у 

сфері економіки будуть порушені санкціями США проти РФ.З огляду на це, 

голова Європейської комісії зазначив, що США повинні вводити 

обмежувальні заходи тільки після консультацій зі своїми партнерами. 

Єврокомісари висловили особливу стурбованість можливим впливом цього 

законопроекту на енергетичну незалежність ЄС [6]. 

Ідеться про те, що американський закон передбачає застосування 

санкцій проти будь-яких компаній (в тому числі європейських), які будуть 

брати участь в розвитку, технічному обслуговуванні, модернізації або 

ремонту трубопроводів, які Російська Федерація використовує для експорту 

енергоресурсів. Окрім цього, колегія єврокомісарів наголосила на 

важливості збереження режиму санкцій проти Росії і їх чіткої імплементації. 

Позицію офіційного Берліну озвучила Міністр економіки Німеччини 

Брігітте Цюпріс заявивши, що Єврокомісія зараз розглядає варіант з 

контрзаходами щодо США через санкції проти Росії – вона вважає 

неприпустимим, якщо німецький бізнес постраждає через дії США[3]. 

Позицію Російської Федерації щодо цього питання роз’яснив президент 

Росії Володимир Путін заявивши, що Москві в якийсь момент доведеться 

відповісти американцям. За його словами, відносини Росії і США 

зіпсувалися через внутрішньо американські проблеми. У відповідь на 

економічні заходи США Росія вдалася до відповіді по дипломатичній лінії: в 

РФ вирішили скоротити кількість співробітників американських дипмісій на 

своїй території, а також позбавити США посольської дачі. 

Зовнішньополітичне відомство США, в свою чергу, заявило, що у них немає 

755 дипломатичних співробітників, що працюють в Росії, яких РФ зажадала 

скоротити [6]. 

З боку Російської Федерації коментував ситуацію з американськими 

санкціями і прем’єр Дмитро Медведєв наголосивши на тому моменті, що: 

по-перше, надії на покращення взаємин з новою американською 

адміністрацією немає; по-друге, РФ оголошено повноцінну торгівельну 

війну [5]. 

Також однією з суперечливих подій стало те, що Росія швидше за все не 

зможе запустити проект «Північний потік – 2» у зв’язку із розширенням 

санкцій з боку США. Експерт в енергетичній галузі М. Гончар, наголосивши 

на тому, що цей проект важливий не лише, як додатковий механізм експорту 

газу в Європу, а і як спосіб залучення колишніх європейських керівників до 

роботи в Газпромі. «Північний потік – 2» може бути не імплементованих 
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через те, що європейським компаніям буде невигідно співпрацювати із 

російськими. «Європейські компанії бояться, бо тоді такий бізнес не має 

сенсу, оскільки доведеться платити подвійну ціну. Першу – «Газпрому» за 

отриманий газ, а іншу ціну – штрафні санкції з боку Сполучених Штатів»[2]. 

Росія не зможе реалізувати подібний проект самостійно. Журналіст 

Максим Кіреєв, зазначає, що Росії доведеться якомога швидше згорнути 

будівництво, щоб і надалі не інвестувати в безперспективний проект, який 

вже обійшовся в 9 млрд. євро. Оскільки новий пакет санкцій, пройшов через 

Палату представників [4].  

Спочатку закон про санкції було направлено проти Д. Трампа, його 

метою було обмежити президента в прийнятті одноосібного рішення щодо 

скасування антиросійських санкцій. Одночасно з цим передбачалося 

покарати Росію за втручання в передвиборчу кампанію в США. В кінцевому 

підсумку пасаж під номером 232 викликав невдоволення не тільки в Росії, 

але і в Німеччині. В статті, йдеться про штрафні заходи, спрямовані проти 

тих компаній, які пов'язані з Росією в рамках проекту з будівництва 

«Північного потоку – 2». Додатковий конфліктний потенціал в законі 

передбачає, що нові санкції спрямовані на запобігання російського 

домінування на європейському газовому ринку і підтримку експорту 

американських енергоресурсів» [4]. 

Також в документі з санкціями зафіксовано пункт і про Україну, згідно 

з ним, США не підтримують анексію Росією Криму та захоплення будь-якої 

території України, підтримуючи відновлення її територіальної цілісності. У 

документі засуджується будь-яка дестабілізація ситуації в Україні. Крім 

того, тепер Україна зможе отримати від США допомогу з реформування 

енергетичного сектора, щоб зменшити залежність від енергоресурсів Росії. 

Відповідно до прийнятого закону планується створення «Фонду для 

протидії російському впливу» з бюджетом в 250 мільйонів доларів на 2018–

2019 рр. Відповідно, для енергетичної безпеки України буде виділено 30 

мільйонів доларів [1]. 

Можемо зробити висновок про те, що посилення санкцій проти Росії не 

означає, що керівництво України тепер може розслабитися. У Кремля ще 

достатньо ресурсів, щоб розхитувати ситуацію як на окупованих територіях, 

так і всередині України. Крім того, західні партнери уважно спостерігають  

за змінами в нашій державі, ходом реформ, боротьбою з корупцією. Тому, 

якщо у Вашингтоні і Брюсселі не побачать прогресу, то можуть піти на 

зближення з Росією. 

Література 

1. Енергетичний бік санкцій: доля Nord Stream-2 залежить від українських 

реформ [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/09/7/7070424/ 



237 

 

 

2. «Північний потік 2» можуть не запустити через санкції США , - експерт 

[Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://espreso.tv/news/2017/07/26/pivnichnyy_potik_2_mozhut_ne_zapustyty_cherez_san
kciyi_ssha_ekspert 

3. Трампввелсанкции США противРоссии: все подробности [Електронний 

ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.segodnya.ua/ 

world/usa/tramp-vvel-sankcii-ssha-protiv-rossii-vse-podrobnosti-1044228.html 
4. Трамп може поховати проект із будівництва газопроводу «Північний потік-2» 

[Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

https://ua.censor.net.ua/news/449817/tramp_moje_pohovaty_proekt_iz_budivnytstva_gazo

provodu_pivnichnyyi_potik2_die_zeit.  
5. Хто виграє і хто програє від нових санкцій США проти Росії [Електронний 

ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://amp.dw.com 

6. Чи зупинять санкції США «Північний потік-2»? [Електронний ресурс]. – 

2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/28645656.html. 

Карпенко Н.М., 
к.держ.упр., доц. кафедри управління персоналом і економіки праці 

Запорізького національного технічного університету, 

Сипченко Р.В., 
магістрант з управління персоналом і економіки праці 
Запорізького національного технічного університету, 

Україна, м. Запоріжжя 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

З кожним роком в світовій практиці все більшої актуальності набуває 

концепція корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), зокрема за 

останні два роки 26 із 27 країн Європейського союзу встигли прийняти вже 

окремі Стратегії КСВ, або окреслили для реалізації значимі питання в межах 

ширших стратегій зростання та зайнятості. Відомі сучасні підприємства все 

більше прагнуть добровільно та самостійно вирішувати найбільш серйозні 

проблеми суспільства та намагаються показати покупцям і потенційним 

клієнтам, що в своїй діяльності вони керуються принципами даної 

концепції. Для багатьох компаній вона навіть стає частиною бізнес-стратегії, 

адже соціальну відповідальність бізнесу можна розглядати як можливість 

для збільшення продуктивності, підвищення лояльності, створення нових 

ринків, зменшення ризиків і збільшення вартості компанії.  

В Україні КСВ почала розвиватися лише в останньому десятилітті, 
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після відкриття в 2005 році мережі Глобального договору ООН та 

заснування у 2008 році експертної організацію Центр “Розвиток КСВ” 

(Центр КСВ), що має за мету впровадження соціальної відповідальності 

задля системних і якісних змін в Україні. І нарешті, ключовою подією в 

даному напрямку став указ Президента в 2013 року, відповідно до якого 

затвердили робочу групу з розробки Національної стратегії КСВ в Україні 

при Координаційній раді зі сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Адміністрації Президента та набуття чинності Зони вільної торгівлі, після 

підписання  договору про Політичну Асоціацію з ЄС, де розділприсвячено 

питанням сталого розвитку, КСВ і торгівлі. 

Однак, незважаючи на визначені державою та громадськістю 

пріоритети становлення соціальної відповідальності бізнесу і 

підприємництва відбувається у вітчизняній практиці дуже повільно та 

помітно відстає від закордонного досвіду. КСВ не стає загальноприйнятою 

тенденцією, оскільки відсутні стійкі традиції ідеології соціальної 

відповідальності, існує недостатня прозорість у формуванні соціальної 

політики на державному та регіональному рівнях, значний розрив між 

бізнесом і суспільством у визначенні пріоритетів соціальної 

відповідальності.  

Сьогодні зростання кількості вітчизняних підприємств, які 

впроваджують КСВ у власну систему управління, в основному відбувається 

за рахунок лідерів на ринку товарів і послуг. Їх КСВ представлена 

переважно заходами, які стосуються трудових практик (належні умови 

праці, можливість навчання для працівників, організація сімейного 

відпочинку, заходи для забезпечення безпечних умов праці, медичне 

обслуговування працівників тощо), розвитку громади, екологічних питань та 

практик чесного ведення бізнесу. Однак, мало практик щодо питань: бонуси 

та політика заробітної плати; програми впровадження КСВ в ланцюг 

постачання та їх результати; політика відповідального маркетингу та її 

результати [1]. 

З 2011 р. Центром “Розвиток КСВ” в Україні щорічно складається Індекс 

прозорості сайтів 100 найбільших українських компаній, мета якого полягає у 

стимулюванні компаній України до більшого розкриття інформації з питань 

КСВ, згідно з методикою якого оцінюється інформація щодо політик та 

результатів з різних аспектів КСВ, що розміщена на корпоративних веб-

сайтах, за чотирма критеріями: звітність (40% загального результату), зміст 

(35% загального результату), навігація (10% загального результату) та 

доступність (15% загального результату) [2]. Перші позиції лідерів Індексу 

прозорості за останні 5 років переважно зберігаються (рис. 1).  
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Рис. 1. Топ-5 лідерів Індексу прозорості за 2012-2016 роки 

Середній рівень розкриття інформації українськими компаніями на 

власних сайтах у 2016 р. становив 19,3%, що порівняно з 2012 роком на 

5,3% більше, а середній рівень розкриття інформації топ-10 компаній – 

56,5%. Тільки четверта частина компаній має вищий ніж середній рівень 

розкриття інформації, а чисельність компаній, які досягли результату в 50% 

відкритості, є незначною – 6 зі 100 [1]. 

Однією з причин такої ситуації можна вважати відсутність чіткої 

законодавчої бази, що заохочує соціально відповідальний бізнес, тоді як у 
світі законодавче регулювання соціальної відповідальності бізнесу посилюється.  

У більшості країн Європи КСВ є поширеною практикою, що 

законодавчо закріплено та регулюється. Так, наприклад, у Франції існує 

закон, який зобов'язує компанії звітувати про виконання програм соціальної 

відповідальності та охорону навколишнього середовища, при чому контроль 
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за дотриманням соціального та екологічного законодавства здійснюється 

трудовими інспекціями, рівно як і профспілками. У Німеччині в обмін на 

пожертвування видається спеціальний сертифікат, що дозволяє зменшити 

базу оподаткування у відповідному розмірі [3]. Данія має спеціальний 

урядовий орган з питань КСВ, урядову програму, саме вона ініціювала 

розробку та тестування міжнародного стандарту з КСВ – ISO 26 000. У 

Великобританії урядом було засновано посаду міністра з питань соціальної 

відповідальності бізнесу (Minister for CSR), також у законодавстві країни 

передбачені норми пільгового оподатковування для підприємств, що 

дотримують ділову етику в питаннях ефективного використання енергії, 

вторинної переробки відходів, взаємин з персоналом. Більшість великих 

британських компаній мають у своїх штатах спеціальні підрозділи, що 

займаються питаннями сталого розвитку й КСВ і включають соціальні звіти 

до складу загальної щорічної звітності, доступної широкому колу 

користувачів [4].  

Таким чином, наразі в Україні рівень КСВ ще має дуже обмежені 

прояви, залишається на невисокому рівні прозорість компаній, що 

спричинено нечітким розумінням того, для чого це робиться.  

Основним, що має вплив на рівень розвитку КСВ в організації, є 

розуміння керівництвом і менеджментом важливості цього напрямку в 

досягненні стратегічних цілей бізнесу та щоденної операційної діяльності 

компанії. Розуміння, що у світі дедалі більше поширюється практика 

інвестування з урахуванням КСВ стає базисом стратегічного розвитку 

компанії. Адже серед основних питань, на які звертають увагу інвестори є 

саме інформаційна відкритість компанії, система корпоративного 

управління, екологічні практики, дотримання прав людини тощо. Стаючи 

більш відкритими, компанії формують довгострокову довіру і співпрацю, та 

підвищують свою конкурентоспроможність. Підготовка звітів з КСВ 

дозволяє компаніям також аналізувати свої зусилля й інтегрувати політику 

соціальної відповідальності в бізнес-стратегію компаній. 

Інформація із соціальної відповідальності компаній має бути більш 

детальною, із описом того, як вони вирішують поставлені перед собою 

завдання, із чітко визначеними показниками та результатами впроваджених 

ними програм. Також компанії повинні чітко дотримуватися стандартів 

звітування і надавати об’єктивну інформацію стейкхолдерам щодо 

відповідності підготовленого звіту стандартам звітування [1]. 

Отже, на нашу думку, ефективний розвиток соціальної відповідальності 

в Україні безпосередньо залежить від держави. Вона має створити для цього 

всі умови, визнати КСВ як бажану поведінку для вітчизняного 

підприємництва і всебічно заохочувати підприємства до впровадження даної 

концепції, шляхом розроблення комплексу стимулів та заходів щодо 

поширення і популяризації КСВ в суспільстві.  
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Відповідно, ми дотримуємось думки представленої у праці [5], що 

результативними напрямками державної політики щодо розвитку КСВ є: 

– проведення просвітницьких заходів щодо поширення інформації про 

КСВ та з метою роз'яснення ролі соціальної відповідальності бізнесу серед 

населення, а також навчальних семінарів, тренінгів для підприємців задля 

підвищення рівня обізнаності про КСВ; 

– формування органами державної влади позитивного іміджу 

соціально-відповідальних компаній; 

– надання сприятливих правових, фінансових, податкових та 

організаційних умов для розвитку соціально-відповідального бізнесу; 

– розроблення механізму стимулювання добровільних ініціатив 

суб'єктів господарювання, які вводять політику соціальної відповідальності 

та реалізують соціально значущі програми; 

– забезпечення державної підтримки проведення публічних заходів з 

питань впровадження та результативності КСВ, конференцій і спеціальних 

форумів з питань сталого розвитку регіонів; 

– залучення ЗМІ, громадських організацій до формування і 

пропагування ідей позитивних практик впровадження КСВ та взаємодії 

держави із підприємствами серед населення; 

– підтримка міжнародного обміну досвідом у сфері КСВ. 

Визначено необхідність розробки і прийняття чіткої законодавчої бази, 

яка створила б правові рамки соціально відповідальної поведінки та була б 

націлена на її оптимізацію; забезпечення державою суворого дотримання 
існуючих законів, застосування до порушників цього законодавства державного 

примусу і покарання; приведення всіх без винятку підприємств до рівня 

базової соціальної відповідальності. Також вагомим є визнання, що вихідною 

умовою становлення корпоративної соціальної відповідальності українських 

компаній має стати внутрішньофірмове усвідомлення цінностей соціальної 

відповідальності, їх прийняття та реалізація в повсякденній діяльності. 
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РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Підвищення продуктивності праці є важливою передумовою 

підвищення ефективності діяльності та конкурентоздатності вітчизняних 

підприємств. Важливим елементом управління продуктивністю праці є 

пошук резервів, використання яких дозволило б підприємству вийти на 

більш низький рівень витрат, що забезпечить можливість виживання в 

ринкових умовах. 

Питання виявлення резервів росту продуктивності праці широко 

досліджені в працях економістів як зарубіжних країн так і у працях 

вітчизняних науковців: Аврутіна А.Є., Борисова Ю.Д., Зарубіна В.М., 

Сміта А., Френкеля А.А., Бондаря Н.М., Заблоцького Є.Й., Литвина Б.М. та ін. 

Значний вклад у дослідження категорії продуктивності праці здійснив 

Адам Сміт – засновник класичної школи. У праці «Дослідження про 

природу і причини багатства народів» він стверджує, що зростання 

продуктивності праці відбувається в наслідок її спеціалізації і зумовлюється: 

збільшенням вправності робітника; збереженням часу, який витрачається в 

процесі переходу від одного виду праці до іншого; винаходом і 

застосуванням механізмів, які полегшують працю і дають змогу одному 

робітникові виконувати працю кількох [4, с.583]. 

Головним в пошуках резервів підвищення продуктивності праці є аналіз 

співвідношення результатів і витрат, що складають ефективність 

підприємства. На думку Писаренко Б.А. узагальнюючим показником 

ефективності використання робочої сили є продуктивність праці [3, с.113]. 

Зростання продуктивності праці залежить від багатьох чинників, як 

зовнішніх, так і внутрішніх. Серед чинників підвищення є чотири основних 

групи: техніко-технологічні – пов’язані з рівнем розвитку засобів 

виробництва із впровадженням нових технологій, використанням якісної 

сировини; організаційні – спрямовані на створення такої організації 

виробничого процесу, яка б ліквідувала втрати робочого часу і забезпечила 

оптимальне завантаження працівників; соціально-економічні – це фактори 

морального і матеріального стимулювання, тобто зростання заробітної 
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плати, премій, підвищення кваліфікації, кар’єрне зростання; природні умови 

та географічне розміщення. 

Рівень продуктивності праці залежить від ступеня використання 

резервів. Резерви зростання продуктивності праці – це можливості її 

підвищення. Як правило, вони виявленні, але з різних причин не 

використанні. Якщо використані, то виникають знову під впливом науково-

технічного прогресу. Цей процес практично є безперервним. 

Існує кілька класифікацій резервів зростання продуктивності праці. 

Вони поділяються на дві групи: резерви поліпшення використання робочої 

сили, які пов’язані з організацією умов праці, поліпшення працездатності 

робочих, розміщенням кадрів, створенням умов для безперебійної роботи, 

забезпеченням матеріальної і моральної зацікавленості працюючих; резерви 

більш ефективного використання основних і обігових фондів – включає 

резерви кращого використання основних виробничих фондів за потужністю 

і часом, а також резерви ощадливого використання сировини, палива, 

матеріалів, енергії й інших обігових фондів. 

Існують резерви запасу, і резерви втрат. Вони пов’язані за ознаками 

можливостей їх використання.  

Резерви можуть використовуватися в залежності від часу. Їх поділяють 

на поточні та перспективні. Як правило, поточні реалізуються без істотних 

змін технологічного процесу і без додаткових капіталовкладень. 

Перспективні вимагають перебудови виробництва, досконалого устаткування, 

капітальних витрат і чималого часу на підготовчі роботи.  

За сферами виникнення розрізняють загальнодержавні; міжгалузеві; 

внутрішньовиробничі резерви, які реалізуються на підприємстві. 

Так Єсінова Н.І. в роботі «Економіка праці та соціально-трудові 

відносини» зазначає: «Значення внутрішньовиробничих резервів полягає в 

тому що підприємство є первинним осередком економіки, і на ньому 

виявляються та використовуються усі попередні резерви. Внутрішньо-

виробничі резерви зумовлені недостатньо ефективним використанням 

техніки, сировини, матеріалів, а також робочого часу, прихованого 

безробіття. Отже, внутрішньовиробничі резерви можна поділити на резерви 

зниження трудомісткості продукції та резерви поліпшення використання 

робочого часу» [2]. 

Внутрішньовиробничі резерви зростання продуктивності праці мають 

найважливіше значення, скільки всі їх види виявляються і реалізуються на 

підприємстві. Окрім розподілу на поточні і перспективні, вони 

розподіляються на:  

– резерви зниження трудомісткості продукції; 

– резерви кращого використання робочого часу; 

– резерви вдосконалення кадрового розміщення. 
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Відомо, що вироблення продукції прямо пропорційне кількості часу, 

витраченій на її виробництво, і обернено пропорційна її трудомісткості, то 

стає зрозумілим що збільшення використання фонду робочого часу – це 

екстенсивний шлях зростання продуктивності праці. Це вчорашній день. 

Сьогодні на підприємствах шукають можливості зменшення фонду 

робочого часу, прагнуть знайти шляхи більш інтенсивного використання 

робочого часу і за рахунок цього відповідно більшої кількості виробленої 

продукції. 

Щоб досягти цього, необхідно прагнути до поліпшення якості робочої 

сили. Це, перш за все, мають бути такі характеристики працівників, як 

рівень їх кваліфікації та професійних знань, умінь, навичок, компетентність, 

відповідальність, здоров’я та розумові здібності, професійна придатність, 

інноваційність та професійна мобільність, моральність, дисциплінованість, 

внутрішнє бажання якісно виконувати роботу. 

Немаловажну роль в досягненні цього відіграє трудовий колектив. Все 

залежить від його трудової активності, творчої ініціативи, соціально- 

психологічного клімату, системи ціннісних орієнтацій. 

Особливої актуальності набуває реалізація резервів підвищення праці, 

наприклад, торгівельних підприємств. Адже однією важливою особливістю 

продуктивності праці є її динамічність. Ця особливість може виконувати дві 

функції: підвищувати продуктивність праці працівників, або знижувати її. 

Так Бланк І. А. в роботі «Торговий менеджмент» зазначає, що для виконання 

функції збільшення продуктивності праці необхідна оптимізація структури 

всього персоналу торгівельного підприємства, покращення його якісного 

складу, зменшення втрат робочого часу. Мова йде про необхідність 

зниження часу на обслуговування одного покупця, ліквідації невиробничих 

втрат робочого часу, скорочення часу виконання відповідної операції, 

покращення умов праці за рахунок автоматизованого виконання окремих 

операцій, посилення матеріальної зацікавленості працівників до ефективної 

праці [1, с.147]. 

Отже, основними резервами зростання продуктивності та ефективності 

праці мають бути: проведення активного технічного переозброєння та 

реконструкції підприємств; застосування прогресивних, нових технологій; 

виготовлення або закупівля сучасного обладнання. Є нагальна потреба 

модернізації підприємств всіх галузей господарства країни з метою 

зниження використання ресурсів та енергомісткості продукції. Час вимагає 

підвищення кваліфікаційної підготовки виробничого потенціалу. У полі 

зору має бути дотримання технологічної дисципліни та культури 

обслуговування. Є необхідність застосовувати програми управління 

продуктивності праці за рахунок резервів з метою економічного розвитку 

підприємств. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ 

ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Роль корпорації як найскладнішої та найперспективнішої організаційної 

форми підприємництва зростає в епоху постіндустріального, 

інформаційного суспільства, оскільки корпорація є найбільш 

конкурентоспроможним елементом висококонцентрованої та інтегрованої 

світової економіки. Проблема пізнання сутності, функціональних і 

специфічних характеристик, що визначають роль і місце корпорації в 

економіці країни та її відносини з економічними агентами, ще залишається 

відкритою. Посилення конкуренції, реструктуризація економіки, 

підвищення цін на українські товари на світовому ринку, жорсткі зовнішні 

фінансові обмеження стали підставою для появи установ корпоративного 

управління. 

Корпоратизація української економіки відбувається в умовах, що 

принципово відрізняються від світових тенденцій. Безпрецедентність 

процесів трансформації соціалістичної планової економіки до ринкової не 

укладається в рамки відомих економічних закономірностей. Революційна 

зміна засад соціально-економічного устрою в Україні, на відміну від 

західної еволюційної траєкторії розвитку, вимагає принципової перебудови 

системи засобів наукового забезпечення ефективного устрою нового 

суспільного ладу. Економічне зростання значною мірою зосереджується у 

великих фінансово-промислових групах, у яких є можливості обійти 

формальні інституції [1, с.18]. 

Визначаючи загальні тенденції у зміні форм корпоративної власності, 

наголосимо, що загальна кількість корпоративних об`єднань з 2014 р. по 
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2017 р. збільшилась на 30859 од., або на 5,90 %. При  цьому основною 

формою корпоративних об`єднань, як і у 2014 році, так і у 2017 році, є 

товариства з обмеженою відповідальністю. Їхня кількість за період 

дослідження зросла на 43620 од., або на 8,92 % в загальному обсязі 

підприємств України. При цьому кількість акціонерних товариств протягом 

досліджуваного періоду зменшилась на 10325 од., або на 40,44 %. Також, 

кількість товариств з  додатковою відповідальністю мала нестійку 

тенденцію до зменшення і на початок 2017 року становила 1392 од. 

Окреслена динаміка  обумовлена  наступними чинниками: процессами 

приватизації; перерозподілом власності та реалізацією економічних 

інтересів бізнесу; активною концентрацією власності олігархічно-

монопольними групами; концентрацією капіталу з метою підвищення 

ефективності виробничих процесів.  

Сукупність корпорацій, які розвиваються у взаємопов’язаних видах 

економічної діяльності, утворюють промисловість – галузь господарського 

комплексу. Вона характеризується загальним соціально-економічним 

призначенням промислової продукції, однорідністю сировини для 

виготовлення товарів, виконання робіт і надання послуг, схожістю чи 

спільністю освітньо-кваліфікаційних і професійних вимог, технологічних 

процесів, виробничої бази та умов праці. Окрім цих ознак, їй притаманні й 

інші, разом вони формують загальну характеристику промисловості [2, с.44]. 

Однією з найважливіших галузей економіки України є харчова 

промисловість, яка складається з понад 40 галузей, з тисячі великих, 

середніх і малих підприємств різної форми власності, які виробляють більше 

20 % від загального обсягу промислової продукції [3]. 

Великий вплив на роботу підприємств молочної галузі має державне 

регулювання. Так, регулюється діяльність молокопереробних підприємств 

примусом підвищувати закупівельні ціни на сире молоко господарств 

населення та забороною підвищувати ціни на готову продукцію  

молочників. Прийнятий Закон України «Про  молоко та молочні продукти» 

недостатньо задовольняє споживачів, допускаючи заміну 50 % цінних 

біологічних компонентів молочної сировини іншими інгредієнтами. У той 

же час, він відкриває широкі можливості для створення нових молочних 

продуктів спеціального призначення. 

Підприємства харчової промисловості мають великий 

зовнішньоекономічний потенціал, який не використовується через 

відсутність у них: системи  менеджменту якості, яка відповідала б вимогам 

міжнародних стандартів ISO 9001:2000 або ISO 22000:2005; системи 

управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів концепцій 

НАССР, яка в країнах Євросоюзу є обов'язковою умовою функціонування 

підприємств харчової промисловості. Впровадження цих систем 

менеджменту на харчових підприємствах є умовою виходу на зовнішні 



247 

 

 

ринки і дозволить реалізовувати рішення щодо підвищення якості та 

ефективності їх функціонування. 

Отже, найбільш суттєвими зовнішніми факторами впливу на 

корпоративну безпеку підприємств є інфляційні процеси, звуження 

внутрішнього ринку через зниження платоспроможності населення та 

зовнішніх ринків через їх переструктурування, недоступність 

довгострокових позикових коштів, низька якість і обмежений асортимент 

сировини, нестабільність діючого законодавства у сфері підприємництва, 

оподаткування. До внутрішніх факторів варто віднести: високий рівень 

зносу основних засобів, відсутність сучасних інструментів менеджменту, 

низький рівень професіоналізму, невисокий рівень заробітної плати, 

застарілі системи мотивації і стимулювання, відсутність транспортних 

засобів для швидкої логістики, накопичення дебіторської заборгованості, 

повільне впровадження міжнародних стандартів якості, низький рівень 

корпоративної культури. 
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