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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 майже 4000 науковців. Було видано 47 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 

Заїченко В.О., 
студентка гр. ПЦБ-18-4п,  

Марченко В.О., 
к.і.н., доцент кафедри філософії 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,  
Україна, м. Дніпро 

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Сучасна людина сьогодні змушена стикатися з глобальними проблемами 

практично у всіх сферах життєдіяльності. Однією із гуманістичних проблем 

є криза виховання. Пріоритет виховання над навчанням, значимість 

морального виховання і переваги індивідуального підходу сімейного 

виховання над суспільним позначають гуманістичну спрямованість 

формування особистості [5].  

У сучасному суспільстві традиційно і абсолютно справедливо існує 

думка про великий вплив на гармонійний розвиток і виховання, фізичної 

культури. Але необхідно визнати, що проблеми виховання у людини 

фізичного і соціального здоров'я, носять багаторівневий, інтегративний 

характер. Популярне останнім часом поняття «соціальне здоров'я» значною 

мірою характеризує економічний і соціальний потенціал країни, історично 

обумовлений впливом різних факторів навколишнього середовища, 

менталітетом і способом життя населення, що дозволяють забезпечити 

оптимальний рівень якості та безпеки життя громадян, сім'ї, суспільства [7].  

Однією із загроз існування для людей є проблема втрати морально-

етичної основи в суспільних відносинах, що при існуючих можливостях 

наукового, технічного, інформаційного потенціалу робить реальним 

самознищення людства. Тисячоліттями народна мудрість, релігійні вчення 

виробляли правила взаємовідносин людини з собі подібними, з природою. 

Але сучасні засоби комунікацій обмежують пряме «живе» спілкування 

людини в соціумі, і, тим не менш, процеси глобалізації продовжують 

об'єднання людства [2]. 

Завдяки вихованню формуються, в значній мірі, ті якості характеру, від 

яких залежать взаємини з оточенням. Взаємовідносини між людьми, 

усвідомлення ними своєї людської сутності, регулюються переважно 

морально-етичними нормами, що базуються на уявленнях про справедливість, 

доброчесність. Відносини ж між державами і корпораціями формуються 

виходячи з розуміння вигоди, державних інтересів, в кращому випадку на 
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підставі юридичного права. Звідси, можна пояснити існування і прояв в різних 

формах людського вандалізму, шахрайства, користі і моральних збочень. 

Однак в історії можна знайти приклади не тільки жорстокості, а й служіння 

добру і справедливості навіть ціною втрати благополуччя, здоров'я і самого 

життя [8].  

Людина в процесі своєї життєдіяльності освоює культуру, традиції, 

цінності, норми суспільства. У процесі виховання взаємодіють особистість, 

сім'я, державні та громадські інститути, навчально-виховні установи, засоби 

масової інформації та ін. Виховання спонукає дитину активно прагнути до 

пізнання, творчості, справедливості, альтруїзму, здорового способу життя, 

вдосконалення, особистісного росту. Велику роль і значення для виховання 

має навколишнє середовище, батьківський та педагогічний супровід. 

Важливий також досвід поколінь, що передається від старших до молодших. 

Тобто, виховання – це залучення дитини і молодої людини до культурної 

життєдіяльності за допомогою впливу старших поколінь на молодші. 

Виховання – це універсальний процес становлення людини, тривалість якого 

та рівень зрілості залежать від особистісних потенцій. 

Проблема виховання підростаючого покоління залежить від наступних 

факторів, які не вирішуються гуманітарними державними структурами: 

– екологія; 

– низьке недостатнє медичне обслуговування; 

– спадковість (генетика); 

– соціально-економічні, геополітичні чинники; 

– поширення серед молоді шкідливих звичок. 

Складові частини гармонійного виховання людини, починаючи з 

дитинства, ґрунтуються на батьківської любові, здоровому харчуванні, 

стимулюючій ролі фізичної культури і комфортному соціальному середовищі. 

На жаль, особливо молоді сім'ї, не завжди мають такі можливості. Крім того, 

пріоритетність молоді в отриманні освіти, розвитку власної кар'єри не 

сприяють вихованню своїх дітей, формуванню цілісної соціальної 

особистості.  

Отже, значна роль у виховному процесі відводиться формуванню 

соціально зрілої особистості. Цю роль має виконувати родина, оточуюче 

середовище, освітня система в цілому. Саме від цього союзу залежить 

майбутнє підростаючого покоління і суспільства. 

Література 

1. Васильєва О.С. Психологія здоров'я людини. Еталони, уявлення, встановлення / 

О.С. Васильєва, Ф.Р. Філатов. – М.: Академія, 2001. – 352 с. 

2. Вишеславцев Б.П. Етика зміненного ероса / Б.П. Вишеславцев. – М.: 

Республіка, 1994. – 368 с. 
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Кислий А.О., 
к.філос.н., доцент, докторант кафедри богослов’я та релігієзнавства, 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,  
Україна, м. Київ 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ІДЕАЛ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Системні зрушення та істотні перетворення, які торкаються всіх сфер 

суспільного життя, розширення та поглиблення соціальних зв‟язків в такій 

мірі, що вони набувають всесвітнього характеру актуалізують проблематику 

глобалізації, яка вже кілька останніх десятиліть знаходиться у сфері інтересу 

світової спільноти. Її вихідними позиціями є, з одного боку, сильний науково-

технологічний, інформаційний і військовий потенціал, спроможний 

контролювати і керувати світовими процесами, та формування світової 

спільноти, яка об‟єднує різні політичні, наукові та культурні досягнення 

людства. З другого боку, нові перспективи для міжкультурного діалогу, що 

створюють загрозу руйнування основ національних культур, міграція, 

соціальна невизначеність тощо. Під сумнів поставлені цінності як такі, 

сакральне, істинне, ідеальне стало відносним, багатозначним. Цей всесвітній 

об‟єктивний процес універсалізації, уніфікації, інтеграції та становлення 

єдиних структур і відносин у різних сферах буття людини і суспільства 

поставив перед обличчям людства глобальні проблеми та катастрофи. 

Проблемність, відкритість і дифузія світу породжує потребу перегляду ряду 

нових і, звичайно, традиційних універсальних соціальних констант. 

Значення даного дослідження полягає в тому, що традиційність 

християнських догм, які не піддаються змінам, є потужним супротивом 

глобалізації. Християнство має суттєву здатність як протистояти, так і 

трансформуватись, адекватно реагуючи на виклики часу. Воно є важливим 

сегментом сучасного світу, реальним моральним арбітром та альтернативою 

глобалізації як на концептуальному, так і на практичному рівні. 
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Глобалізація актуалізувала проблему самого буття релігії. Вона багато в 

чому відповідальна за спотворення образу релігії як перешкоди на шляху 

суспільного прогресу. Наголос на економічному чиннику глобалізації сприяє 

появі нового світогляду. Духовно-ціннісне забезпечення процесів глобалізації 

здійснюється переважно нерелігійними чинниками, подеколи навіть всупереч 

їм. Усунення релігії з публічного простору позбавляє суспільство моральної 

оцінки соціальних процесів. Адже традиційні християнські цінності протягом 

багатьох століть визначали модель повсякденної поведінки людини і 

суспільних відносин, в яких міцно утвердились різні форми співіснування 

світського і релігійного. Тісна взаємодія релігії та Церкви з громадянським 

суспільством коріниться в історично підтвердженій корисності такої 

взаємодії. 

Спроби сучасних християнських богословів дати свою інтерпретацію та 

визначитися в питаннях відношення до глобалізації, спонукало їх до нового 

тлумачення соціального ідеалу. Кожна конфесія претендує на свою 

єдиноістинність розуміння сучасних процесів у різних їх суспільних виявах. 

Позиція християнської церкви формується під знаменами збереження 

віроповчальних істин і свого місця в соціальному просторі, протистояння 

радикальним сучасним, чисто утилітарним і прагматичним світоглядним 

ідеям. 

При спільності критичного ставлення до глобалізації різні конфесії все ж 

відносяться до глобалізації неоднозначно, іноді досить активно і жорстко. При 

відомому домінуванні традиціоналізму в сучасному віровченні основних 

християнських церков, глобалізація сприймається як антихристиянське 

неминуче зло, яке доводиться терпіти, але ніяк не ігнорувати. Адже новий світ 

вітає такі цінності, які, якщо і не протилежні християнським безпосередньо, 

то, принаймні, істотно їх підривають. 

Християнські богослови значну увагу приділяють проблемам світового 

масштабу, що засвідчує зацікавленість Церкви не лише унікальністю людини, 

а всім людством як глобальним структурним утворенням. Теологи визнають, 

що глобалізація є основою глобальних проблем, які не можуть вирішуватися 

ізольовано одна від одної. Вони прагнуть актуалізувати їх з метою довести 

достовірність біблійних передбачень щодо майбуття людства, адже ці 

проблеми легше піддаються богословському витлумаченню з точки зору 

есхатологічної перспективи, а відтак можуть бути використані з ціллю 

посилення релігійності. 

Глобалізаційні процеси, які відбуваються в сучасному світі та їх наслідки 

у всіх сферах життя сприяють адаптації особистості, суспільства і Церкви до 

нових умов існування через зміну способу мислення та поведінки, пошуку 

компромісів, які надломлюють моральні засади суспільства й становлять 

загрозу для сучасних спроб витлумачення соціального ідеалу. Адже сучасний 

світ, шукає швидкі та легкі способи зцілення суспільства, без особливих 
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духовних зусиль, як цього вимагає традиційна християнська думка. 

Подолання кризи суспільних відносин потребує зменшення соціального зла, 

адже якого б рівня складності не мали проблеми сучасного світу, вони 

породжені в кінцевому підсумку людиною, що не дозволяє їй розпорядитися 

своїм справжнім правом та свободою. Тріумфуючий індивідуалізм підриває 

істинність християнського вчення про людину, первородний гріх, воскресіння 

мертвих і життя вічне. 

Тим не менше сьогодні у глобалізованому світі, що характеризується 

усвідомленням взаємної цивілізаційної суспільної цілісності, відбувається 

релігійне відродження, повернення до святинь. Релігія отримала новий 

імпульс до невідворотності культурної і релігійної конвергенції та посилення 

її впливу в публічному дискурсі, адже продукує ідеї, що надають людині і 

спільноті сенс для духовного піднесення. 

Глобалізація ставить нові вимоги до проблема осмислення сучасного 

соціального ідеалу і передбачає звернення до християнської філософсько-

теологічної думки, яка подає загалу широку картину тенденцій розвитку 

духовної сфери. Передусім вони стосуються богословського дискурсу, що не 

обходить стороною і релігійні практики. Активне залучення можливостей 

комунікації стирає кордони між представниками різних релігійних 

організацій, створюючи можливості конвергенції релігійних ідей, культур, 

традицій. Тому в умовах глобального світу актуалізується моральний зміст 

християнства, його здатність до міжконфесійного діалогу, усвідомлення світу 

як цілісної системи, в якій релігійний чинник постає важливим духовним 

елементом подальшого суспільного розвитку. 

На офіційно-декларативному рівні відбувається поступове критичне 

переосмислення релігійного фактору при пізнанні, плануванні або управлінні 

сучасним суспільством. Розробляються теоретично-практичні релігійні 

технології адекватні глобальним процесам, що виражаються не лише у 

формулюванні соціальних ідеалів, а й їх дієвості для сучасних соціальних 

змін. Сама ж релігія і релігійна свідомість переконливо демонструють 

можливість власної трансформації в нових соціокультурних умовах при 

збереженні своїх основних сутнісних характеристик. 

Особливо важливими тут будуть моделі, що забезпечать людину і 

суспільство чітким набором ідей, необхідних для формування світогляду, 

який матиме релігійну складову і виявлятиметься в досвіді людської 

поведінки й соціально значущих процесах. Такий релігійно детермінований 

соціальний ідеал буде здійснюватися на всіх рівнях організації суспільства. 

Він завжди займав і має займати важливе місце у світогляді людини, адже 

покликаний задовольняти визначену потребу людини у формуванні 

соціальних орієнтирів. 

Християнство проголошує богообраність людини, абсолютну цінність її 

життя, що не дозволяє їй перетворюватися на недалекоглядного споживача 
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матеріальних благ, її свободу і відповідальність, які заповідані для життєвої 

реалізації. Розуміння ідеального світоустрою відображається в ідеї 

справедливості як однієї з основних догм християнства, що реалізується в 

соціумі як правила і процедури розподілу духовних та матеріальних благ. 

Християнство демонструє соціальний ідеал на такому принциповому 

рівні як віра в Бога Творця, виступаючи засобом взаємозв‟язку з Богом. Роль 

релігії виняткова в зв‟язку з тим, що суспільний розвиток, не може опиратись 

на абстрактні ідеї, пов‟язані з сумнівними сучасними надбаннями. Справжній 

прогрес людської спільноти можливий тільки при цільовій настанові на щось 

вище, ідеальне, на що спроможна релігія, вводячи Бога в основу ідеалу 

соціальних відносин. 

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

та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний  
університет нафти і газу, 

Україна, м. Івано-Франківськ 

РУЙНІВНА САМОТНІСТЬ ТА ТОКСИЧНІ ВЗАЄМОДІЇ 

Самотність – надзвичайно поширене явище сучасного світу. У 

«Філософському енциклопедичному словнику» [9, с.564] зазначено: 

«самотність – це екзистенційна ситуація людського буття, у межах якої 

відбувається зовнішнє чи внутрішнє відокремлення людей. Самотність є 

результатом колізій комунікації, що породжуються виявленням людини у 

світі як неповторної особистості». У рамках цього поняття розрізняють два 

різновиди – позитивна (самітність) і негативна (ізоляція) самотність. З одного 

боку, самотність розуміється як руйнівна сила для особистості, з іншого – як 

необхідна умова, етап розвитку, самопізнання та самовизначення. 

Дослідник К. Роджерс розробив сконцентровану на особистості хворого 

терапію і провів аналіз проблеми самотності, заснований на «Я-теорії» 

особистості. Він вважає, що суспільство змушує індивіда діяти відповідно 

до соціально виправданих, обмежуючих свободу дії зразків. Це, в свою 

чергу, веде до протиріччя між внутрішнім (істинним) «Я» індивіда і 

проявами «Я» у стосунках з іншими людьми. Одне лише виконання 

соціальних ролей (не важливо, наскільки воно адекватне) веде до втрати 

сенсу існування індивіда. На думку К. Роджерса індивід стає самотнім, коли, 

усунувши охоронні бар'єри на шляху до власного «Я», він думає, що йому 

буде відмовлено в контакті з боку інших. Ці фактори призводять до того, що 

індивід стає вразливим, переляканим та самотнім. Людина замикається в 

своїй самотності і, щоб уникнути ізоляції від суспільства, продовжує 
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дотримуватися своїх соціальних «фасадів» (ролей) і переживати почуття 

спустошеності. 
Згідно з К. Роджерсом, самотність – прояв слабкої пристосованості 

особистості, причина якої знаходиться всередині індивіда, у 
феноменологічних невідповідностях уявлень про власне «Я» [3]. 

Р. Вейс, представник інтеракціоністського підходу до проблеми 
самотності, визначає самотність як «епізодичне гостре відчуття 

занепокоєння і напруги, пов‟язане з прагненням людини мати дружні або 
інтимні відносини» [1, с.123]. Самотність, підкреслює він, з‟являється в 
результаті недостатності соціальної взаємодії індивіда. Вчений наголошує, 

що дане переживання є не тільки функцією чинника особистості або 
чинника ситуації, а виступає як продукт їх комбінованого, інтерактивного 
впливу. 

Вчений виділяє два основні типи самотності, що мають різні 
передумови і різний процес перебігу, а саме: «соціальну ізоляцію» та 
«емоційну ізоляцію». «Емоційна ізоляція» викликається відсутністю 
прихильності до конкретної людини, вона провокує «неспокій, тривогу, 

порожнечу». «Соціальна ізоляція» сприймається як «переживання людиною 
відсутності наявного кола соціального спілкування, значущих дружніх 
зв‟язків або відчуття спільності» і спричиняє «відчуття розуміння безглуздя 

свого життя, своєї незначущості, напругу та нудьгу» [1, с.119; 6]. 
На думку А. Ленгле, буття людини – це динамічний процес, що 

відбувається у двох аспектах: зовнішньому та внутрішньому. «З одного 
боку, персональне буття повністю перебуває в закритій від інших інтимності 

свого внутрішнього світу, а з другого, – у відкритості, публічності світу 
зовнішнього, воно доступне для інших і залежить від інших», – пише 
дослідник [5, с.48]. Якщо ця природна відкритість людини не реалізується в 

зовнішньому світі, не зміцнюються соціальні контакти, «то людина втрачає 
можливість проживати себе як Person» [5, с.49]. 

Зосередженість на власному «Я» та ігнорування принципу солідарності 

призводить до деградації: «Нарцисизм – це порушення, яке можна розуміти 
як недостатній розвиток «Я» [5, с.67]. Передусім гальмування розвитку 
егоїста або нарциса відбувається в його внутрішньому світі, а тому, звертає 
увагу А. Ленгле, така людина внутрішньо слабка, має низький рівень 

самосвідомості, самоконтролю й часто опиняється в екзистенційній 
порожнечі. 

Самотність змушує сприймати навколишнє середовище як небезпечне і 

недружнє. А це прискорює серцебиття і сприяє підвищенню тиску. Такі 
серцево-судинні наслідки часто пов'язують з кортизолом, «гормоном 
стресу». Вчені виявили, що у самотніх людей рівень кортизолу постійно 

підвищений. Всі ці ефекти також можуть накопичуватися з роками. 
Психологічні наслідки самотності і постійне відчуття відчуженості в 
молодості – це провісники підвищеного тиску в зрілому віці. 
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Самотні люди більш сприйнятливі до хвороб. Однією з причин вчені 

називають ті ж гормони стресу. Якщо додати до цього інші гормони і 

пептиди, виділені мозком, то все це негативно впливає на білі кров'яні 

тільця, а це позначається на їх роботі в організмі [11]. 

Самотність може призвести до пошкодження клітин організму і 

збільшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, попереджають 

вчені з Університету Каліфорнії (США). Стан соціальної ізоляції може 

впливати на гени в нашому організмі, приводячи до запалення і зниження 

імунітету [2]. 

Доктор Стів Коул із Каліфорнійського університету у Лос-Анжелесі 

з‟ясував, що негативні для здоров‟я наслідки соціальної ізоляції є настільки 

глибокими, що гени імунної системи одинаків змінюють свою поведінку.  

Зокрема, виявилось, що певні гени таких людей надто виражені – у 

тому числі ті, що пов‟язані з різними запаленнями. Водночас гени, задіяні у 

боротьбі з вірусами та виробництві імунних антитіл, виявляли більшу 

активність у тих суб‟єктів дослідження, хто не скаржиться на брак 

спілкування. 

Самотні люди частіше страждають на онкозахворювання, інфекції та 

серцеві хвороби, дійшли висновку американські дослідники. Але здоров‟я 

пов‟язане не з кількістю знайомих, а з тим, скількох із них людина вважає 

справді близькими, наголошує доктор Коул [8]. 

Самотність також спонукає людину перебувати в токсичних взаємодіях 

з іншими людьми. 

Токсичність – метафора «душевного отруєння», яка охоплює цілий ряд 

різнорідних ознак та пов‟язана з оціночними судженнями. «Токсичнi» люди 

(часто несвідомо) заповнюють наш життєвий простір, впливаючи і на 

самопочуття, і на продуктивність, і навіть на самооцінку. Така категорія 

людей не здатна цінувати позитивне навколо себе і замість цього вони 

зосереджуються на тому, щоб все ускладнювати. Дуже важливо вміти 

визначати токсичних особистостей, адже вони можуть бути перепоною в 

пошуку вирішень складної ситуації. 

Дослідник Марк Чернофф виокремив найпоширеніші типи токсичних 

відносин, яких слід уникати: 1) Відносини будуються і керуються однією 

людиною. 2) Відносини, які мають «заполонити» вас. 3) Відносини, які 

побудовані на взаємозалежності. 4) Відносини, які базуються на ідеалістичних 

очікуваннях. 5) Відносини, коли минулі провини використовуються, щоб 

виправдати нинішню ситуацію. 6) Відносини, побудовані на щоденній брехні. 

7) Відносини, де відсутнє прощення і готовність відновити довіру. 

8) Відносини, в яких пасивна агресія витісняє комунікацію. 9) Відносинами 

керує емоційний шантаж. 10) Відносини, які завжди ставляться на задній 

план [7]. 
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На думку відомого сучасного мислителя С. Жижека: «Від дискурсу 

«полюби ближнього як самого себе» ми переходимо до дискурсу «бійся 

ближнього як самого себе» [4]. В останній час популярності набирає 

риторика токсичних суб‟єктів, якими, зрештою, стають ближні як такі.  

Сьогодні токсичними відносинами називають будь-які взаємодії між 

людьми (подружжям, друзями, знайомими, колегами по роботі), які 

приносять емоційну біль і повне виснаження ресурсів однієї зі сторін. Це 

спілкування, в результаті якого одна людина усвідомлено або несвідомо 

«отруює» іншу, змушуючи її відчувати себе пригніченою, нікчемною, 

наляканою, використовуваною – варіантів негативних відчуттів може бути 

багато. 

На відміну від нормальної взаємодії, токсичні відносини не приносять 

ніякої користі: замість особистісного зростання і позитивних емоцій 

«мішень» з часом ризикує заробити ряд психічних або навіть фізичних 

захворювань [10]. 

Отже, негативна самотність може бути як причиною, так і результатом 

токсичних взаємодій в соціумі, що засвідчує необхідність подальших 

наукових досліджень взаємозв`язку самотності і ментального благополуччя 

особистості, самотності і нарцисизму. 
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ВІД МАНДРУВАННЯ ДО ФІЛОСОФУВАННЯ… 

Від подорожування до філософування один шлях, і пролягає він через  

осмислене й усвідомлюване людське життя-буття у пошуках себе 
справжнього і того місця, де ця справжність була б затребуваною. 
Підтвердженням цього є ряд філософів-мандрівників, котрі в свій час, 

відважившись на перший крок, пройшли увесь шлях, залишивши по собі 
дорожню карту, всіяну умовними знаками-символами, які сучасній людині 
слід ретельно розшифровувати, якщо вона прагне рухатися далі за 
видноколо, доповнюючи новими контурами-орієнтирами мапу сучасного 

інтерактивного світу. 
Таким чином, метою нашого дослідження є показ тих колізій і 

суперечностей, що виникають на шляху людини подорожуючої (homo 

viator), та пошук таких смисложиттєвих орієнтирів, котрі сприятимуть 
виходу із складних кризових ситуацій, в котрі так часто втрапляє сучасна 
українська людина. 

Тому, рухатись будемо від філософа до філософа і вслід за кожним, аж 
поки не проявиться шлях, опорні пункти якого, виявлятимуть тенденції-
контури, що зіткані із ціннісних смисложиттєвих орієнтирів. 

У цілому перелік знаних у широких колах філософів-мандрівників 

вражає: Ксенофан, Платон, Аристотель, Фома Аквінський, Августин 
Блаженний, софісти як подорожуючі вчителі мудрості та інші [1]. Одним 
словом, подорожування, чи більш сучасне – туризм – це «шляхетний вияв 

людської присутності у світі» [2]. Про це, і не тільки, йшлося на 
всеукраїнському «круглому столі», присвяченому «філософії туризму». 
Його учасниками були понад 40 докторів і кандидатів філософських наук: 
М.В. Попович, С.В. Горський, І.Ф. Надольний, В.Г. Табачковський, 

М.І. Михальченко, М.М. Кисельов, В.А. Малахов та ін. У своїх доповідях 
вчені висвітлювали туризм як культурне явище і як чинник духовного 
розвитку особистості, аналізували філософсько-світоглядні аспекти туризму, 

характеризували його моральний та екзистенційний виміри, значення в 
структурі суспільно-політичних відносин і в процесі становлення й розвитку 
громадянського та інформаційного суспільства [2]. 
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Як виявилося, у подорожування та філософування схожий зміст, і 

залежить він перед усім від нашої здатності до дивування (за Арістотелем), а 

також від нестримного бажання збагнути навколишній природний світ, 

суспільство, іншу культуру, зрештою – «пізнати самого себе» (за Сократом). 

І оскільки все краще пізнається у порівнянні, то багато хто із роду 

людського неодноразово вирушав у мандри. Так, серед низки мандрівних 

філософів чільне місце належить нашому «українському Сократу» – 

Григорію Савичу Сковороді, життєвим кредо якого було: «жити – значить 

мандрувати». Доцільно порівняти із співзвучним: «бути – значить бути в 

дорозі» (як натяк на актуальну нині філософсько-антропологічну та 

онтологічну проблематику).          

Варто зазначити, що одним із основних чинників багатьох подорожей є 

не стільки збирання знань, скільки знайомство з іншими людьми та їх 

культурами. У цьому, як зазначає В. Пазенок, полягає докорінна відмінність 

«справжнього» мандрівника від «людини-пройдисвіта», котра безцільно 

блукає світом у пошуках «кращої долі», ліпшого місця [1]. Отже, справжній 

мандрівник завжди переслідує певну мету. Більше того, його подорож-

мандрівка завжди має початкову точку відліку – рідний Дім. До нього рано, 

чи пізно, повертається подорожуючий (турист), збагачений новим ціннісно-

цінним досвідом. Пригадаймо хоча б Одіссея. 

Відомий англійський філософ і соціолог З. Бауман, досліджуючи якісні 

ознаки людини подорожуючої, стверджує: «Турист бажає зануритися в 

незнайому, екзотичну атмосферу (приємне, збуджуюче, омолоджуюче 

відчуття, нібито вас тягнуть морські хвилі)» [3]. І це дійсно так. Адже після 

справжньої мандрівки відбувається екзистенційне оновлення особистості, її 

«з-цілення» зі світом і як результат – позитивно-«цілюще» ставлення до 

інших. Більш того, сама особа стає Іншою. Вона починає відчувати 

справжню свободу, адже межі її власного буття, її присутності у світі, 

розширилися. І як писав М. Монтень: «Моя потреба у свободі така велика, 

що якщо б мені заборонили доступ до якогось куточка, що знаходиться де-

небудь в індійських землях, я відчув би себе деякою мірою приниженим» [4].  

Без сумніву, сучасне інформаційне суспільство, за допомогою сучасних 

інноваційно-інформаційних технологій, практично не обмежує доступ до 

будь-яких джерел інформації та місць у світі. Сучасна людина, через мережу 

Інтернет, може здійснювати «віртуальні подорожі» буквально не виходячи із 

дому. І це, звісно, спричиняє цілий ряд позитивних впливів на особистість, 

хоча певні ризики також мають місце бути. Про це, і не тільки, є багато 

публікацій, в тому числі й наших [5]. 

Отже, згідно намічених сучасних тенденцій, пошуки взаємозв‟язку між 

подорожуванням та філософуванням слід продовжувати, дещо змістивши 

поле досліджень до над-сучасної «віртуальної реальності», щоб за допомогою 

«віртуальної подорожі» та її вимірів, ще більше наблизитися до сутності 
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людини подорожуючої (homo viator), котра, на нашу думку, здатна про-

являтися як людина цілісна (homo holos) у всій повноті її власного життя-

буття.        
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ДІАЛОГІЧНИЙ ХАРАКТЕР СОВІСТІ 

Совість постає одним із найскладніших та неоднозначніших понять в 

історії розвитку етичної думки. На це існує багато причин. Зазвичай, совість 

розглядається через призму людського переживання реальності і передбачає 

слідування певному внутрішньому голосу, який вказує на те, як повинно бути. 

А як насправді повинно бути?!  Як знати, що совість нас не обманює? Чи не 

перетворюється совість при її визначенні на пусте поняття, яке можна  

наповнити усім? Також совість єднає в собі як суб‟єктивні, так і об‟єктивні 

аспекти, як внутрішні, так і зовнішні, як суто індивідуальні, так і соціальні. 

Можна відчувати докори сумління не лише за власні дії, але й за чужі. Совість 

може приносити з собою муки та досить негативні переживання, але й вона 

сприяє внутрішньому становленню та переродженню особистості. Совість 

може поставати суто інтимним, внутрішнім відчуттям реальності, проте 

володіти безумовною відкритістю світові, бути здатністю «не відводити очей» 

від того, що порушує засади Буття. Усі ці моменти значно ускладнюють та 

одночасно поглиблюють саме розуміння такого феномену як совість. 

У Стендфордській енциклопедії стверджується: «термін «совість» 

перекладається з латинської «conscientia», що позначає обмін «знанням» 

(scientia) «з» (con-), що, в свою чергу, перекладається як еквівалентний 

грецький термін suneidenai...» [Giubilini 2016]. Термін «sineidesis» 
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використовується в ситуаціях відповідальності людини перед самою собою за 

вчинені нею нечестиві вчинки. Латинське слово conscientia також 

використовувалось не лише у значенні свідомості взагалі, але й у якості 

усвідомлення якості власних вчинків [Апресян 2018]. 

Отже, совість передбачає певну самооцінку людини, здатність сприймати 

та оцінювати власні вчинки, сприяє формуванню внутрішньої єдності 

людського Я та спрямовує людину до тієї моделі поведінки, яка повинна бути. 

Проте така оцінка власних вчинків ніколи не замикає нас у межах егоїстичної 

суб‟єктивності. Чітко цей момент можна простежити на прикладі єдності 

сорому та совісті [Соловьев 2012]. Ж.-П. Сартр казав, що сором, – це завжди 

сором перед кимось [Сартр 2000, 246]. Так само і докори сумління свідчать 

про те, що нам совісно перед іншою людиною. Інтенції совісті двовекторні, 

провокуючи зовнішній та внутрішній діалог людини. Зовнішній діалог 

передбачає відкрите та щире спілкування з іншою людиною, прагнення 

вибачитись та спокутувати свою провину перед нею. В процесі внутрішнього 

діалогу людина судить сама себе. Не в останню чергу умовою для психічного 

здоров‟я людини є здатність пробачити самій собі. Тому совість передбачає 

духовну напругу та становлення людини. Е. Фромм писав: «гуманістична 

совість – це реакція всієї нашої особистості на її правильне функціонування 

або на порушення такого...Совість оцінює виконання нами людського 

призначення; вона є (на що вказує корінь слова со-вість) звісткою в нас, 

звісткою про наш відносний успіх або про поразку в мистецтві життя» 

[Фромм 1992]. Тому совість невід‟ємна від свободи людини та її свідомого 

ставлення до себе та інших, орієнтована на соціальне буття та співіснування з 

іншими людьми. 

Найвищим проявом совісті є совість за іншого. Переживання докорів 

сумління за вчинки іншої людини постає найвищим проявом розвитку та 

саморозвитку особистості, усвідомленням нею єднання зі світом та 

відповідальності за все, що відбувається у ньому. З мовчазної бездіяльності 

індивідуалістів, що відповідають лише за себе, у світі відбуваються жахливі 

речі, адже саме вони виправдовують свою відстороненість тим, що їх совість 

чиста і вони не порушують ніяких принципів та норм, а значить не несуть 

відповідальності за те, що відбувається. Більшої мужності та сміливості 

вимагає від людини визнання причетності до ходу подій, навіть якщо вона не 

впливає на нього безпосередньо.  

Усе вищезгадане засвідчує, що розвинена совість не замикається в межах 

людської суб‟єктивності, адже нам совісно не лише перед самими собою, але 

й перед іншими (а також за інших). Вона є умовою цілісності та єдності 

індивідуального Я, його психічного здоров‟я, а також повноцінних та 

адекватних взаємовідносин між людьми. 
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УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА: ЗАКОНИ МЕРФІ 

Відомо, що доба Модерн відкрила оптику позитивних якісних змін і 

подивилася на історичне буття  крізь призму концептів розвитку та 

прогресу. Що ж до сучасності, то люди все більше схиляються до бачення 

негативного боку цивілізаційних процесів та апокаліптичного відчуття 

реальності. І відносно новий термін «закон Мерфі» певним чином відповідає 

такій ситуації, що і спонукає використовувати його в науковому контексті.  

У 1949 р. на одній з баз ВВС у США аналізувалися технічні причини 

аварій. Інженер Е. Мерфі тоді пошуткував: ««Якщо щось можна зробити 

неправильно, ця людина так і зробить!» [1]. Відтоді неполадки 

ірраціонального походження було названо на честь дотепного інженера. 

Пізніше термін «закон Мерфі» став широко використовуватися. Згадали 

старий аналог цього вислову – закон бутерброду, з‟явилося багато висловів, 

що ілюстрували дію закону Мерфі у різних сферах. Наприклад, «сусідня 

черга завжди просувається швидше» [Там само]; якщо ви можете чудово 

обійтися без якогось співробітника, його неможливо звільнити з багатьох 

«вагомих причин», а якщо у вашому відділі є дуже цінний працівник, то в 

разі скорочення, його звільнять першим; якщо ви підготували купу 
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документів висотою з Ейфелеву вежу для перевіряючих органів, будьте 

впевнені, що у вас вимагатимуть невідомий вам документ (ці формулювання 

належать одному з авторів тез – М. Столяр). 

В українські політиці є вираз, який можна назвати вітчизняним 

варіантом закону Мерфі: «Хотіли як краще, а вийшло, як завжди». У цій 

фразі фіксується якась підступна закономірність нашого існування: серед 

усіх можливостей розвитку політичних подій, як правило, реалізується або 

погана або найгірша.  

Величезна кількість людей в Україні не ходить на президентські 

вибори, аргументуючи це тим, що незалежно від особи президента та його 

дій зробити нічого позитивного не можна. На тлі такої зневіри особливо 

ефективною є спроба деяких політиків дати людям надію. Віртуальна надія 

у цій ситуації виявляється ціннішою за реальні позитивні зміни. У цьому 

зв‟язку ми називаємо закон Мерфі, що фіксує парадоксальний зв‟язок 

безнадії і сподівань: чим менше підстав сподіватися на краще, тим скоріше 

люди повірять тим, хто дасть їм надію на кардинальне і швидке поліпшення 

ситуації. З цього положення випливає ще одна закономірність: чергову 

надію можна буди викликати лише кардинальною радикалізацією 

політичних обіцянок. Щодо межі радикалізації теж є закон Мерфі: в цьому 

процесі сповзання не існує ніякої межі. Єдине, що певним чином убезпечує 

наше суспільство від занадто радикальних проектів, – це соціально-

культурний імунітет відносно більшості тоталітарних практик (анонімок, 

доносів, павликів морозових тощо), – імунітет, який мають деякі громадяни 

України, які жили за часів радянського ладу і сформували негативне 

відношення до тоталітарних практик у всіх різновидах. Проте треба 

зазначити, що імунітету відносно такої тоталітарної практики як 

експропріації власності в суспільстві практично не існує. Архетип Робін 

Гуду є енергетично значно сильнішим. І це дуже небезпечно в умовах 

тотального зубожіння і викликаного цим озлоблення людей.   

Основне протиріччя політичної свідомості пересічних українців ми б 

сформулювали наступним чином: з одного боку люди прагнуть 

кардинальних позитивних змін, а з іншого – дуже обережно і навіть 

недовірливо ставляться до реформ, які проводить влада (медичних, освітніх, 

земельних тощо). Для пересічної людини будь-яка реформа реалізує таку 

закономірність Мерфі: краще стане тим, кому і так добре, а усім іншим 

стане ще гірше. 

Механізм змін здійснюється, як і в радянські часи, 1) «згори донизу»; 

2) в наказовому порядку і 3) зразу ж в масштабі усієї країни. Що таке 

науково прорахована поетапність змін, які спочатку випробовуються в 

певному регіоні, а потім (в разі успішності) запозичуються іншими –  такі 

практики практично відсутні. Також за тією ж традицією не існує 

можливість для виконавців «на місцях» висловлювати критичні зауваження 



19 

 

 

відносно певних недоліків реформи. Вони мають «право» лише звітувати 

про успіхи, якщо не хочуть позбавитися своїх «місць». Тобто моніторинг 

того, що реально відбувається, владу не дуже й цікавить (яскравим 

прикладом є медична реформа). 

Недовіра до реформаторської діяльності має у своїй основі не тільки 

старі, радянські стереотипи, але й нові закономірності Мерфі, що 

випливають з історичного досвіду, який закріпив у свідомості українських 

громадян думку, що усі «реформи» не мають на меті покращення життя 

пересічних людей, а проводяться або з вимог МВФ, або в інтересах 

олігархів. Відтак усе «нове» виявляється настільки ж ірраціональним з точки 

зору суспільної корисності, наскільки раціональним в площині інтересів 

конкретних людей та груп. 

Жодного разу в історії Україні зміст певної реформи не набував статусу 

публічної інформації, яка б на певний час ставала предметом дискусії не 

пересічних пенсіонерів чи агресивно налаштованих радикалів, а 

професіоналів у конкретній сфері. Останні повинні виявляти одноразово і 

позитивні, і негативні наслідки реформи, порівнювати, чого більше, і в разі 

виявлення «позитивного сальдо», прорахувати, як звести до певного 

мінімуму негативні фактори. Також вони мають брати на себе 

відповідальність за свої висновки.  

На заваді такої політики стоїть «принцип партійності», який, нажаль, 

продовжує існувати і визначати собою життя країни. Якщо одна партія 

називає тільки позитивні наслідки певних дій, то інша бачить тільки 

негативні. І перша, і друга точки зору є ідеологічними, а не науковими. Вони 

не відображають реальність у її численних протиріччях. Реальність не може 

бути тільки «білою» або «чорною». Вона є амбівалентною. Тобто в ній є і 

позиві, і негативні моменти. Розібратися, «що до чого» в ідеологізованому 

інформаційному полі просто неможливо, тому що більша частина 

інформації взагалі відсутня. 

І ще один закон Мерфі, який визначається конкурентними відносинами 

з іншими країнами в контексті геополітичного протистояння усіх проти усіх: 

саме в ситуації певної стабілізації економічного життя та появи хоч 

маленьких сподівань на зростання економіки, включаються невідомі нам 

сили, що дестабілізують ситуацію, і все летить, як кажуть в народі, «під три 

чорти». При цьому центральна тенденція в дії усіх закономірностей Мерфі 

має олігархічний вектор: право на навчання, роботу, здоров‟я та навіть 

життя має той, який здатний за все це платити великі кошти. І ця 

закономірність діє на тлі жахливої асиметрії необхідності витрат і 

можливостей щось заробити.  

Втішати може те, що реальність нашого життя є амбівалентною, і поряд 

з політичною ентропією в ньому діють протилежні закони і принципи. 

Особливість відповідних закономірностей полягає в тому, що з часом будь 
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яке нововведення (навіть негативне) втрачає частину первинного негативу. 

Люди до нього пристосовуються. В жорстоких власників виростають 

спадкоємці з більш гуманними поглядами. Негативі практики потроху 

змінюються або люди навчаються їх обходити чи ігнорувати. Подібно до 

піщинки, що потрапила у раковину молюска, з джерела стресу вона 

перетворюється якщо не на щось прекрасне, то хоча б втрачає частину своїх 

небезпечних якостей. Просто не треба кожного разу починати «з нуля» на 

кшталт «ми наш, ми новий світ збудуємо»… 
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ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ  

В УКРАЇНІ ЯК ЧИНННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ САМОБУТНОСТІ  

(1985–2019) 

Зміни релігійної ситуації у світлі тенденцій етнокультурного розвитку 

України 1985–2019 рр. ми показали у доповіді на конференції «Православ‟я 

в Україні» [1]. Оцінку головних сучасних етнокультурних наслідків для 

українського суспільства змін релігійної ситуації на території України 

представлено у статті часопису «Українознавство» (№4 за 2019 р. перебуває 

у друці). У цій доповіді прагнемо охарактеризувати як чинник збереження та 

розвитку української етнокультурної самобутності процес зменшення 

впливу Московського патріархату в Україні. Оскільки упродовж усього 

досліджуваного періоду ми перебуваємо всередині соціальних процесів 

України, беремо участь в її етнокультурному поступі та релігійному житті, 

маємо можливість продуктивно застосовувати метод включеного 

спостереження. 
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Оскільки гегемонія Московського патріархату в Україні в умовах СРСР 

забезпечувалася державною пропагандою та застосуванням репресивного 

апарату, у другій половині 1980-х рр., коли Комуністична партія СРСР 

реалізовувала політику «Пєрєстройки», почали формуватися нові суспільно-

історичні обставини, за яких ця гегемонія не була вже гарантованою 

державою у найближчому майбутньому. На зачищеному комуністами 

уніфікованому релігійному полі почали швидко відновлюватися майже 

знищені, а також проростати нові релігійні організації, не підпорядковані 

Москві і не керовані її спецслужбами. 

Природно, що на теренах Української РСР криза комунізму, розпад 

СРСР та становлення незалежної української держави призвели до зміни 

головного напрямку розвитку що релігійної ситуації, що етнокультурних 

процесів. Експансія та розширене відтворення усього російського, що 

супроводжувалося звуженням функціонування та занепадом української 

етнічності, кримськотатарської та ін., змінилися повільним, але неухильним 

зворотним процесом щодо російської етнічності. Тенденція уніфікації 

етнокультурної палітри за російським зразком була зламана майже в усіх 

союзних республіках упродовж другої половини 1980-х – на початку  

1990-х рр.  

Незважаючи на те, що у другій половині 1980-х років та у 1990-х роках 

кількість віруючих та духовенства, належних до Московського патріархату, 

в Українській РСР, згодом в незалежній Україні швидко зростала, у 

відносному вимірі він втрачав питому вагу кількісно та політичний вплив на 

українське суспільство. Від часів Пєрєстройки до сьогодні спостерігаємо 

одну з визначальних тенденцій розвитку релігійної ситуації в Україні: 

зменшення впливу Московського патріархату в Україні порівняно з усіма 

іншими релігійними організаціями, а також порівняно з православними 

релігійними організаціями, що не належать до Московського патріархату. 

Релігійно-конфесійна структура суспільства змінюється не на користь 

Московського патріархату діяльність якого підпорядкована інтересам влади 

Російської Федерації. 

Найпотужніші серед нових суб‟єктів релігійного життя прихильно 

ставились до української держави та української етнічної самобутності, а в 

Криму – до кримськотатарської. УГКЦ, УАПЦ та УПЦ (КП) стали 

впливовим чинником політичних та етнічних процесів в Україні. В умовах 

СРСР Московський патріархат працював в Україні на російщення громадян, 

їх мовну, культурну, свідомісну уніфікацію за російським зразком. У кінці 

1980-х рр. та на початку 1990-х рр. УГКЦ, УАПЦ та УПЦ (КП) стали проти 

політики знищення української національної самобутності у сфері релігії. 

Вони стали українськими не лише за територіальною ознакою. Боротьба за 

непідпорядкованість українського православ‟я Москві була лише одним з 

багатьох складників боротьби за національну свободу, вільний поступ у 
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майбутнє. Національне звільнення з-під московського ярма було 

незавершеним. В очах українського суспільства потужним інструментом 

підтримання залежності його від Москви була УПЦ (МП). Тому створення 

помісної автокефальної православної церкви підтримувалося багатьма 

протестантами, греко-католиками, римо-католиками, мусульманами та 

невіруючими громадянами України. Вільна, суверенна Україна, що не 

залежить від волі керівників Кремля, можлива за умови звільнення 

українського православ‟я від російської державної церкви.  

Агресія Російської Федерації проти України, розпочата наприкінці 

лютого 2014 р., зробила визначальний вектор етнокультурного розвитку 

України ще виразнішим на неокупованих Росією територіях. Проте слабка 

політична, культурна, інформаційна інтегрованість в українське суспільство, 

в українську націю населення Криму, східних та південних областей країни, 

а також відсутність адекватної загрозам державної політики, ускладнювали 

консолідаційні процеси, трансформацію УРСР на самодостатню націю 

сучасного типу. В анексованому Криму та в контрольованій Москвою 

частині Донецької й Луганської областей відновлено етнокультурні 

тенденції подібні до тих, що панували у часи СРСР. У нових суспільно-

історичних умовах вони мають свої особливості і потребують окремого 

висвітлення. 

На вільній від окупанта території країни відбулася чергова хвиля 

процесу поділу православних Московського патріархату на українських та 

російських. Частина православних України Московського патріархату 

долучилася до об‟єднавчого процесу у єдину канонічну українську помісну 

православну церкву. Але лишається багато таких, що однозначно не 

визначилися. Під час виборів Президента України та Верховної Ради 

України 2019 р. об‟єднання парафій УПЦ (МП) з помісною церквою 

загальмувалося.  

Високий канонічно-юридичний статус УПЦ (ПЦУ) свідчить, що 

українське православ‟я не лише претендує не прислужувати російському 

патріарху, але й визнається Вселенським патріархом як повноправний 

суб‟єкт православного життя у світі. Сьогодні помісна автокефальна 

українська православна церква є для багатьох українських громадян 

символом духовної свободи, непідлеглості росіянам, самодостатності й 

самоцінності українства. 

В Україні Московський патріархат тримається насамперед на 

постколоніальних залишках малоросійства і потужній зовнішній підтримці 

провідників «Російського світу» та «історичної Росії». Своїми 

деструктивними діями він заперечує державну, історичну, релігійну, 

етнокультурну самодостатність та повноцінність українства.  

Зменшення впливу російської церкви в Україні є частиною процесу 

подолання наслідків кількасотлітнього панування Москви в Україні. Окрім 



23 

 

 

зменшення прямого впливу на етнокультурну сутність православних 

віруючих послаблюється також опосередкований вплив на етнокультурне 

буття решти українського суспільства через різноманітні соціальні 

інститути. 

Зменшення впливу Московського патріархату сприяє зворотній 

українізації українців, та їх етнокультурній консолідації. Втрачання 

Москвою домінуючої позиції серед православних України ми вважаємо 

закономірним процесом, що відповідає поточним та довготерміновим 

національним інтересам України.  
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Determination of equivalence of the units of the same categories in the 

languages of different systems first of all demands discovery of correspondence or 

non-correspondence between these two units. The main features of the idioms, 

expressing the names of colours are in the fact that they reflect this or that 

conception many times more than the individually taken words. 

It is known that, idioms bear national features and in them the self-belonging 

customs, daily-life, world outlook, ethic-phylosophic views, the way of thinking 

etc. of each people finds its expression. Translation from one language into 

another one, belonging to languages of different systems is more difficult than the 

translation from one language into antother one of the same languages, the 

languages belonging to the same system have got much in common. During the 

translation when it is impossible to find a corresponding equivalence of the object 

language into the native one lexical transformation is carried out: marquer le jour 

d‟une pierre blanche [d‟un caillou blanc] – xoşbəxt günləri saymaq (to mark a 

day with a white stone) (In ancient Rome there was a tradition to mark the happy 

days with white stone, but the unsuccessful days with black ones); bir kəsin 

gününü göy əskiyə bükmək – faire souffrir quelqu‟un (to make somebody suffer) 

(In ancient tribes of Oghuz the signs of funeral, or mournful features used to be 

marked with blue colour). One of the reasons why it is impossible to express the 

complete semantic equivalence of idioms, lies in this fact. 

The purposeful translation of colorative idioms is the choice of equivalents, 

bearing the same meanings and having similar inner form and being nearer to the 

stylistic color: presse jaune – sarı mətbuat (yellow press); avoir des foies blancs – 

ağciyər olmaq (to show the white feather), colère blanche [bleue, rouge, noire] – 

hirsindən ağappaq [gömgöy, qıpqırmızı, qapqara] (livid with wrath) etc. But the 

interpretation of colorative idioms having no equivalence can be given or it can be 
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expressed by the transformation of corresponding word or word combination. In 

the French language marché noir (black market) in the Azerbaijani language qara 

bazar being the equivalent, marché gris (grey market) the meaning of the 

expression yarı-leqal bazar (half-legal market) or is to be translated as a market, 

the prices of which are nearer to the prices between the legal market and the 

black market.  

It is clear that in the colorative idioms mainly basic colour names are used. 

During the transformation of such idioms despite the fact that the translation of 

word denoting colour in the source language does not find its exact reflection in 

the translated language, it forms obstacles to consider the same phraseological 

units, possessing such a similar semantics and the features of emotional 

expressiveness, as the units of equal meanings. In the compared languages 

sometimes the equivalence of a certain system, from the view of colours, and 

inner forms do not overlap and there exist idioms observed with structural 

distinctions as well, for e.g.: arme blanche – soyuq silah (cold [white] weapon); 

mariage blanc – saxta nikah (marriage in name only); sang bleu – əsilli-nəcabətli 

(blue blood); noire ingratitude – yaxşılığa yamanlıq (black ingratitude); C‟est 

chou vert et vert chou (C‟est bonnet blanc et blanc bonnet) ≈ Ya Həsən keçəl, ya 

keçəl Həsən (It's six of one and half a dozen of the other), etc.  

In our study we have made attempts to determine exact borders between 

equivalence (complete correspondence from the contents and partial similarity) 

and congruence (complete correspondence as to the features of form and partial 

similarity). Such an approach to the determination of equivalence between the 

languages, bases upon lexical, structural and semantic factors and creates 

possibilities to distinguish the following types of equivalence: 

1. Complete colorative idiomatic equivalents. This group of equivalents 

includes idioms, having the same semantics, stylistic colourings and lexical 

compositions. For eg., hisser/arborer le drapeau blanc – ağ bayraq qaldırmaq (to 

wave the white flag of surrender); or noir – qara qızıl (black gold); être rouge 

jusque derrière les oreilles – qulağının dibinə kimi qıpqırmızı olmaq (to blush to 

the roots of one's hair); dérouler le tapis rouge devant quelqu‟un – bir kəsin 

ayağının altına qırmızı xalı sərmək (to unroll a red carpet under one‟s feet); jaune 

comme du safran – zəfəran kimi sarı (yellow as a guinea); faire grise mine à 

quelqu‟un – bir kəsə boz sifət göstərmək (to make a wry face to smb.), etc. Such 

components and meanings of phraseological units, as the basical colour names 

possess the correspondence, structural-semantic conformities are obviously seen. 

Complete equivalents establish the smallest group of colorative idioms. The 

fact that the number of colorative phraseological equivalents if a small quantity is 

observed not only in the languages of different systems, but also it is observed 

among the languages, belonging to the same language groups. 
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2. Incomplete colorative idiomatic equivalents. The phraseologisms included 

into this group can be divided into the following semi-groups: 

a) idiomatic equivalents establishing lexical sameness but distinguishing 

semantically. For e. g. expression or blanc and ağ qızıl (white gold) though 

establishes sameness lexically, they are semantically different. In the Azerbaijani 

language pambıq (cotton), is used in French as in the meaning or blanc profit 

gained out of winter mountain tourism. 

b) idiomatic equivalents, possessing the same features semantically and 

stylistically but having vague distinctions lexically (different names of colours), 

for e.g.: être connu [décrié] comme le loup blanc [gris] – ala itdən məşhur olmaq 

(to be very well-known); La nuit, tous les chats sont gris – Gecə qara, cücə qara 

(All cats are grey in the night); 

c) partially different idiomatic equivalents as to lexical and stylistic features, 

for e.g. idiomatic expressions being partially different, in French barbe grise (old 

man) is partially equivalent with the Azerbaijani idiom “ağsaqqal”. The same 

idiom in both languages gives for meaning of “an old man advanced in years”, but 

in the Azerbaijani language it is also used in the meaning of respect to older men.  

3. When speaking of colorative idiomatic analogues we take phraseologisms 

with colour components establishing complete or partially complete 

phraseologisms as to semantics and stylistics in the French and Azerbaijani 

languages into consideration. It is possible to divide the phraseologisms of this 

group into two parts: 

a) idiomatic analogues possessing the same colour components. For e.g. être 

dans une dèche noire – qara qəpiyə güllə atmaq (to be reduced to penury). 

b) idiomatic analogues possessing colour component in one of the languages. 

In the analogues of such type the notion is expressed indirectly (rouge/red – 

blood, noir/black – bitter, vert/green – bile, etc.), for e.g: voir rouge – gözünü qan 

tutmaq/bürümək (to see red), rougir ses mains – əllərini qana batırmaq (to bathe 

one‟s hands in blood), noire destinée – acı tale (cruel fate), être vert de peur – 

qorxusundan ödü ağzına gəlmək (to be white with fear). 

4. Lacunary colorative idioms. In the lacunary colorative idioms of the 

French and Azerbaijani languages, there are some semantic components which 

reflect the culture, specific features of the daily lives, special features of the social 

activities of the people bearing these languages. For e.g. a number of exclamator 

colorative idioms distinguishing by their specific tonality and expressivenes, as to 

their contents denote the following meanings:   

– curse: (Yellowed!) Saralmış! (May you be pailed!) Günün qara gəlsin! 

(May your day be black!) Heç qırmızı geyinməyəsən! (May you never wear red 

clothes!) or Que les Blancs qui haïssent les Noirs deviennent gris. (R.Barjavel. 

Les Années de la Liberté, p.369) – „Görüm Qaralara (qara dərililərə) nifrət edən 



27 

 

 

Ağların (ağ dərililərin) üzü bozarsın‟ (Let me see the faces of those whites men 

hating the blacks to be grey!); 

– expression of reproach or gratitude: Üzün ağ olsun! Let me see you white-

faced! (very often it is used in the moment of reproach or disagreement); 

– expression of benediction in the meaning of gratitude: Saqqalın ağarsın! 

Let me see your beard whitened! (Lead a long life); Həmişə qırmızı xınada May 

you always in red henna! (Enjoy living your life!). 

The comparative investigation of colorative idioms used in the French and 

Azerbaijani languages which are different as to the typological structure and 

genealogical belonging, having no geographical nearness and no long-term 

contacts, gives possibilities to determine their common and distinctive features. 

The majority of colorative idioms in the French and Azerbaijani languages 

demonstrate the sameness of the bases of figurativeness. The smallest quantity of 

distinguished distinctions abserved in certain cases in figurativeness often show 

themselves in metaphoric and exclamatory idioms. The generality in the 

semantics and figurativeness of colorative idioms derives from existing similarity 

of the similar objects, events and occurances among the different peoples.  

Generally observations carried out on the colorative idioms show that their 

degrees of completeness play an important role. Specific national colour of 

colorative idioms and their effective transformation possibilities are determined in 

the comparison of the source language with the object language, which in itself is 

connected with how rich the variety of colours of the phraseological units of these 

languages is and how well linguocolour outlook of the people speaking in these 

languages overlap. 
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В художественном переводе слово обладает эстетическим значением. 

Поэтому проблемы художественного перевода включены в специфические 

законы художественного творчества. 

Слово, выступая в художественном переводе как средство, создает 

образ, выражает глубокие и нежные чувства, доставляет эстетическое 

удовольствие читателю, оказывает на него сильное эмоциональное влияние. 

Слово становится средством выражения и описания. Сила слова таится в 

метафорах его семантики. 

Несмотря на то, что словотворчество является самостоятельной 

отраслью языкознания, оно тесно связано с другими его отраслями: 

морфологией, синтаксисом, лексикологией и грамматикой. Связь 

словотворчества с лексикологией служит обогащению словарного фонда, а 

также играет важную роль в создании необходимых условий для 

употребления в языке новых слов. В развитых языках, в том числе и в 

немецком, у словотворчества, как у одной их форм языковой деятельности, 

есть свои закономерности. Если мы рассмотрим немецкий язык, то увидим, 

что без словообразовательных средств он был бы очень прост и беден. 

Мощь немецкого языка – в богатстве словообразовательных средств. 

Языковеды называют образование сложных слов (Kompositum= 

Zusammensetzung) процессом словотворчества, а сами эти слова его 

продуктом. В немецком языке нет строгих ограничений относительно 

участия частей речи в процессе словообразования сложных слов. Поэтому 

сложные слова весьма характерны для немецкого языка. Например, 

Nachdenklichkeit /задумчивость/, Mutterberatungsstelle /консультационный 

пункт для матерей/, Leidenschaftlichkeit /страстность, пылкость/, 

Landwirtschaftskunde /агрономия/, Krankheitsverhütung /первичная 

профилактика заболеваний/, halbamtlich /полуофициальный/, haarklein 

/досконально, очень подробно/, gefangennehmen /арестовать, задержать/ и др. 

К. Кессель и С. Рейманн подразделяют производные слова на две 

группы: опосредованные и непосредственные (explizite und implizite 

Ableitung). Опосредованные производные образуются путем присоединения 
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к производящей основе аффиксов: префиксов, суффиксов и циркумфиксов 

(Zusammanbildung). Непосредственные – путем отбрасывания суффикса 

инфинитива [1, с.106-111]. Например, denken /думать/, der Denker /мыслитель/, 

denkfaul /не желающий думать/, die Denkfreiheit /свобода мысли/, der 

Denkspruch /изречение/ и т. д. Как видно из примеров, корнем слов является 

глагол denken, от которого (грамматическим, лексическим, семантическим) 

способом образовались другие слова. 

Известно, что образование новых слов на основе присущих языку 

словообразовательных моделей называется деривацией (Derivation, 

Ableitung). Ф.Вейсаллы приводит следующую классификацию способов 

словообразования в немецком языке: 1) слова, образованные при помощи 

присоединения приставки к уже готовому слову: schaffen /создавать/, 

beschaffen /снабжать, доставлять/, Beschaffung /приобретение; получение/; 

2) слова, образованные при помощи присоединения суффикса к основе 

исходного слова: höflich /вежливый/, Höflichkeit /вежливость/, krank 

/больной/, Krankheit /болезнь/; 3) слова, образованные с помощью 

внутренней флексии: Flug /полет/, Gang /походка/, Klang /звук, звучание, 

тон/; 4) слова, образованные путем отбрасывания суффикса инфинитива: 

schreien /кричать/, Schrei /крик/, rauchen /курить/, Rauch /дым/, träumen 

/видеть во сне, мечтать/, Traum /сон, мечта/; существительные, 

образованные инфинитива глаголов: Essen /еда, блюдо/, Hören /слух/, 

Schlafen /сон/ и т.д. [2, с.194]. 

Производные слова играют важную роль в словотворчестве. Как мы 

знаем, этот процесс осуществляется морфологическими способами, т. е. 

слово либо лишается своей самостоятельности, меняет свой корень или к 

корню слова добавляются лексические суффиксы.  

В немецком языке производные слова могут состоят из одной 

лексической морфемы, одной или нескольких словообразовательных 

морфем. Лексическая морфема выполняет и морфологическую функцию, и, 

таким образом, из одного слова образуется другое. В языкознании к 

словообразовательным морфемам (аффиксам) относят префиксы, суффиксы, 

инфиксы. Они группируются следующим образом: 

а) слова, образованные с помощью префикса: Absage /отказ/, Befeindung 

/вражда/, unsauber /грязный/, unschuldig /невиновный/, zerstören /разрушать/, 

verwöhnen /баловать/ и т. д. 

б) производные слова, образованные с помощью суффикса и слов с 

суффиксами: Kindheit /детство/, Haltung /осанка/, sichtbar /видимый/, essbar 

/съедобный/, kindisch /ребяческий, детский/. 

в) производные слова, образованные с помощью инфикса: fest+ig+en, 

tau+send+mal, sät+tig+en. 

г) производные слова, образованные приставочно-суффиксальным 

способом: Er+fahr+ung, Ge+schwind+ig+keit, Un+selbst+ständ+ig+keit. 
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Отразить в переводе тонкие семантические оттенки образованных 

разными способами слов не такое уж легкое дело. Ввиду различий в 

словообразовательных моделях и, в целом, в наименованиях сравниваемых 

языков необходимо быть внимательным при переводе. 

Als ich vierzig Jahre alt war, starb plötzlich mein Mann. Er hatte sich von 

seinen Troppenjahren ein Leberleiden mitgebracht:ich verlor ihn innerhalb 

zweier entsetzlicher Wochen [3, с.339]. 

Когда мне было сорок, неожиданно скончался мой муж. С тропических 

стран он приехал с заболеваниями печении и «сгорел» в течение двух 

недель [4, с.385]. 

Ich übersiedelte zunächst nach Paris, ging dort aus Langeweile in die 

Geschäfte und Museen; aber die Stadt und die Dinge standen fremd um mich 

herum, und Menschen wich ich aus, weil ich ihre bedauernden Blicke auf meine 

Trauerkleider nicht vertrug [3, с.339]. 

Сначала я поехал в Париж. Там со скуки я бродил по магазинам и 

музеям. Но город и всѐ вокруг были чужды мне. Я избегал людей, так как не 

выносил их сочувствующих взглядов при виде моей траурной одежды [4, 

с.386]. 

Das Schiff war ein Passagierdampfer, der beladen wurde [5, с.5]. 

Судно было нагруженным пассажирским пароходом [6, с.458]. 

Es wirkte tatsächlich wie ein Trauerwagen, in dem zwei Tote transportiert 

wurden [5, с.107]. 

Он действительно походил на катафалк с двумя покойниками 

внутри [6, с.531]. 

Der französische Zollbeamte gab ihn mir gleichgültig zurück; das hatte ich 

erwartet [5, с.24]. 

Французский служащий таможни возвратил его мне; я ожидал 

этого [6, с.472]. 

Как видно из примеров, сложные слова в исходном языке 

(Troppenjahren, Leberleiden, Trauerkleider, Passagierdampfer, Zollbeamter) 

имеют другое грамматическое строение в отличие от слов языка перевода. 

Несмотря на это, переводчики прибегают или к семантической 

эквивалентности, или к основному значению слова. Напр., Troppenjahren 

дословно переводится как «тропические годы». Данное слово переводчик 

передает как тропические страны. Или же Leberleiden – заболевания 

печени, Passagierdampfer – пассажирский пароход, Trauerwagen – катафалк, 

Zollbeamter – служащий таможни. 

Рассмотренные примеры ясно показывают, что слово в художественном 

языке действительно становится средством художественного выражения и 

описания, его семантическое значение то сужается, то расширяется. 

Синтаксис же будто подчиняется биению сердца. Оригинальные метафоры, 

символы дают повествованию размах, динамику, а расширение 
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пространственных границ, истин и иллюзий порождает новые реальности. 

Когнитивные метафоры, являющиеся важным средством восприятия, 

интеллектуальным оружием, объединившись с риторическими средствами, 

порождают новые ассоциации, оттенки, цвета. 
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СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ (КІНЕЦЬ Х – ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.) 

Серед мовознавців немає одностайної думки щодо періодизації історії 

українського мовознавства. Деякі лінгвісти давнє мовознавство розглядають 

як донаукове, а зародження наукового мовознавства пов‟язують з 

зародженням порівняльно-історичного методу дослідження споріднених 

мов, що датується початком ХІХ ст. Услід за С. П. Бевзенком, вважаємо, що 

мовознавство до ХІХ ст. також можна вважати науковим [1, с.14]. 

Митрополит Іларіон вказував, що «наше будівництво ще мало 

досліджене, але й те, що вже зроблено, свідчить і тут про оригінальність. 

Старі наші церкви, з їх пишними іконостасами, ... розказують про 

талановитість народу, що їх будував» [7, с.12]. Так, писані пам‟ятки 
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Київської Русі засвідчують  деякі слова на позначення сакральних споруд та 

їх частин, наприклад: храм, хрест, які походять ще з часів язичництва. 

Оскільки Київська Русь прийняла християнство з грецькомовної 

Візантії, в Х–ХІ ст. в архітектурі переважали зразки візантійського 

будівництва, з‟являлися запозичення з грецької мови: амвон, архітект, 

базиліка, мегаліти, монастир, некрополь та ін. Давньоруська мова фіксує 

численні слова на позначення різних типів будівель, інженерних споруд: 

домъ, хоромъ (хоромина), горьница, скотьница, тєрємъ, стълпъ, двір, окъно 

тощо; будівельних матеріалів, знарядь та інструментів: вапно, камы, дєрєво, 

топоръ (сокыра), свьрдьло, тесла та ін.; процесів спорудження: ставити 

(поставити), строити, зьдати, рубити (сърубити) – коли йшлося про 

будівництво з деревини, тесати, будовати, мурувати та ін. 

У другій половині ХІІІ ст. почали з‟являтися так звані азбуковники  

(словнички), або  глосарії, у яких пояснювалися незрозумілі слова, робився 

переклад слов‟янською мовою грецьких і староєврейських слів (монастир, 

церква), церковних книг.  

Особливістю народної термінології досліджуваного періоду є те, що 

вона формувалася в усному мовленнєвому вжитку осіб, зайнятих певним 

видом професійної діяльності. Функції термінів виконували загальновживані 

слова, які відображали сутність архітектурних понять з різним ступенем 

повноти, залежно від обсягу інформації, накопиченої у процесі пізнання. 

Саме цими обставинами зумовлені синкретизм та поліфункціональність 

досліджуваної термінології, що виявилися у багатозначності великої 

кількості термінів. Наприклад, термін  на позначення інженерної споруди 

ров<* rov (споріднений з рыти) у давньоруській мові мав декілька значень: 

1) «канава для відведення води»; 2) «рів»; 3) «яма»; 4) «яр»; 5) «безодня»; 

6) «пекло» [8, с.127]. У староукраїнській мові ця лексема виступає із 

значенням «природна або штучна водойма, заповнена водою» [4, с.166]. 

Формування на основі одного поняття кількох самостійних у мовному плані 

виявлялось у багатозначності слова-терміна у межах свого термінологічного 

поля [5, с.54]. Наприклад, слово труба, яке, по-перше, позначало духовий 

музичний інструмент, по-друге, називало важливі поняття архітектури: 

водопровідна труба, канал, акведук. 

Інколи розвиток понять призводив до перегрупувань у їх системі  й, як 

результат, у системі мовних знаків, під якими вони існували. Наприклад, 

термін гребля у давньоруській мові вживався як назва інженерної споруди 

фортифікаційного призначення «рів або вал навколо міста». У XV–XVI ст. 

ця лексема набуває нових значень: «вал, поміст для переїзду через болото» 

та «земляний насип для стримування води, створення штучної водойми» [3, 

с.603]. Через зникнення реалії цей термін перестав функціонувати у 

першому значенні, а в другому вживалося слово гать. Словники наступного 

періоду вже подавали цей термін як однозначний: гребля «плотина для 
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удержания воды»[2, с.106]. Таким чином, семантична еволюція терміна 

гребля ілюструє стихійне унормування природно сформованої термінології 

під впливом змінюваних завдань спілкування, як «реакцію мови на зміну 

потреб комунікації» [6, с.140]. 

Перші граматичні та лексикографічні праці почали з‟являтися у східних 

слов‟ян лише у XV ст. Так, у збірнику кінця XV ст. зберігся переклад «Повісті 

про трьох королів-волхвів», у якому за допомогою глос пояснюються слова 

різноманітного походження, наприклад, слов‟янська лексика: «щельки або 

дири»; запозичення: «фоундаментъ албо дно» тощо. Такого типу праці були 

зародковим, підготовчим етапом української лексикографії. 

Кінець XVІ ст. – початок XVIІ ст. характеризується появою значної 

кількості словників: «Лексис» Лаврентія Зизанія (1596 р.), «Лексикон 

славенороський» Памви Беринди (1627 р.), «Синоніма славенороськая» неві-

домого автора (XVII ст.), «Лексикон словено-латинський» Є. Славинецького 

та А. Корецького-Сатановського (XVII ст.). Ці словники були присвячені 

переважно вивченню церковнослов‟янської (деякі – грецької та латинської) 

мови, однак вони сприяли осмисленню лексичного складу української мови. 

Про зародження української архітектурної термінології свідчить те, що 

до української частини загальномовних словників XVI–XVII ст. увійшли 

такі спеціалізовані лексеми архітектурної сфери, як баня (лазня), вежа, 

ворота, аптека, храм, комора, божниця, вапно, крейда, капище, тесля, 

сєлєніє та ін. 

«Лексис» Лаврентія Зизанія – оригінальна праця, в якій застосовано 

найголовніші лексикографічні засоби, наприклад, у словнику опрацьовуються 

омоніми та омографи, споріднені слова гніздуються (врачебница, аптека; 

мешканьє, домъ; валю, рию, выдовбую) тощо. 

У першій половині XVII ст. у важких соціальних та суспільно-політичних 

умовах українська мова продовжує функціонувати в діловодстві урядів, судів, 

міських ратуш. Завдяки «Лексиконові» Памви Беринди кодифікується 

словенороська мова, нормалізується українська мова. Учений дає пояснення 

стосовно етимології слів неслов‟янського походження, особливо грецизмів та 

латинізмів, не тільки реєстрової, але й перекладної частини. Наприклад, подає 

запозичений термін алавастръ та його дефініцію «банка або сосуд 

алебастровий», «камінь з цією назвою». У перекладній частині автор також 

вмістив переклади та тлумачення різних понять науки й культури, зокрема 

архітектурної термінології, наприклад: архітектура визначена у «Лексиконі» 

як «ма(й)стεрство, албо Наука около будованє» [4, с.181]. 

Таким чином, аналізований етап формування та розвитку української 

архітектурної термінології логічно співвідноситься з певним етапом історії 

українського народу і залежний від мовної політики в державі, оскільки 

офіційний статус мови в державі визначає не тільки сфери реалізації мови, а 

й матеріальні форми її існування.  
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THE NOVEL «CHAUCER. BRIEF FIVES» BY PETER ACKROYD 

IN BIOGRAPHICAL AND HISTORICAL CONTEXT 

Up to now, modern British postmodernist literature has been distinguished 

by both historical and biographical novel genres with certain accomplishments in 

its quest for national identity, including the concept of “Anglicism” and 

“Britishism”. 

Since the second half of the XX century, when postmodernism established its 

place in literature, the genre of biographical novels began to gain popularity in 

literary circulation. Biographical writers such as Richard Ellmann (1918–1987), 

Michael Holroyd (1935–), Roy Foster, (1949–), Richard Holmes (1945–), 

Hermione Lee (1948–), Claire Tomalin, (1933–), Jenny Uglow, (1947–) and 

others shared the unity of the dramatic, psychological union with the 20th century 

biographical genre among the readers of the literary and scientific range in the 

form of “life and creativity”. 
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The works written in the genre of biography in recent decades have been 

dominated in contemporary British literature. Approximately 3,500 biographical 

works are published each year. Peter Ackroyd has gained a great deal of 

popularity among these writers for his style of writing. His novels such as “Ezra 

Pound” (1980), “T.S. Eliot” (1984), “Charles Dickens” (1990), “William Blake” 

(1995), and “Sir Thomas More” (1998), “Chaucer. Brief Lives” (2004) are 

biographical novels. From this point of view, it is expedient to identify and study 

the specificity of biography genre taken special place in the writer‟s creativity, 

and to determine the place of the writer‟s works in contemporary English 

literature. 

Peter Ackroyd in his biographical novel “Chaucer” sheds light on the life and 

creativity of the poet, as well as his heart, on the basis of historical documents and 

archival materials and has confirmed the biographical judgment in the history and 

literature of the period. 

In recent textbooks and literature encyclopedias, Geoffrey Chaucer‟s birth 

date is noted to be approximately 1340 years. Peter Ackroyd writes in Chapter I of 

the book called “Londoner”: “Chaucer grew up, and found his true place, in what 

he called „our citee‟. He was born, in the phrase of Oscar Wilde, into the purple 

of London commerce… Geoffrey Chaucer first saw the light, therefore, in a 

wealthy and influential household. The date of his birth is not certainly known but 

all the available evidence suggests some time between 1341 and 1343” [1, p.1-2]. 

Researcher Shahin Khalilli in the article “Chaucer‟s Oriental Motives”, 

published in the journal “Science and Life”, introduces professor Nevill Coghill‟s 

judgment on the Eastern connection of Geoffrey Chaucer: “The tales told by the 

pilgrims presented in the book (“The Canterbury Tales” – Kh.I.) come from all 

over Europe, and many of them are from the works of the contemporaries of 

Chaucer. Some of these tales come from faraway countries, antique writers, from 

the East…” [3, p.12] 

Thus, Geoffrey Chaucer hasn‟t little connection with the culture and 

literature of the Oriental countries. If a series of facts and elements about the 

poetic description of the Caucasus, dozens of Oriental scholars, and Eastern 

sayings are reflected in the biographical novel, Peter Ackroyd‟s novel would 

undoubtedly be more interesting and readable. 

One of the translators of “The Canterbury Tales”, writer and researcher Ivan 

Kashkin, writes referring to the historical principle in the stories of Geoffrey 

Chaucer: “In such a nature of Chaucer‟s historical principle, it is in vain to give a 

systematic and direct description of events, or a compelling and contradictory 

historical process that is directly reflected in “The Canterbury Tales”. However, 

even these events have become a leading means - it contains the voices of the 

people of his (Geoffrey Chaucer – Kh.I.) era and reflects their appearance as a 

mirror. We cannot find this in any English writer who is a contemporary of 

Chaucer.  
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Chaucer, the “founder of realism,” carries his magnificent mirror on the 

highways of England, and accurately reflects everything that falls in his charm. 

Chaucer‟s mirror did not reflect the historical cataclysms (sharp, 

devastating revolutions), otherwise the mirror would fall on the writer's trembling 

hands. But events have impressed him much, and this mirror reflects those people 

who made history by their hands” [2, p.22-23]. 

The existence of literary and artistic art is certainly a reflection of the 

realities of life, social life, and the history of society. It is possible to find unique 

portraits of people of different social classes who made the history by their hands 

in Geoffrey Chaucer‟s works. 

In the study of researcher, prof. Sh. Khalilli‟s “The Eastern World of 

Geoffrey Chaucer” there is a noteworthy point, as a result of the analysis based on 

the materials of “The Canterbury Tales” by a realistic English poet. He writes: 

“Chaucer‟s close acquaintance with the Oriental world, Oriental science, and the 

works of Eastern scholars can be clearly seen in “The Canterbury Tales”. 

By referring to the works of scholars such as Bukhari Ibn Sina (980–1037), 

originally known as Bukhari scholar, philosopher and physician, Arabian 

philosopher and doctor, and Latin name Averroes, true name Ibn Rushd Abood-

Vahid Muhammed ibn Ahmad (1126–1198), and as well as others, Chaucer 

proved that he had a certain understanding and knowledge of Eastern science and 

philosophy” [4, p.89-90]. 

As English poet William Shakespeare, we can courageously say that poetic 

expressions confirming Geoffrey Chaucer‟s guides of Oriental (Turkish) history 

and culture are depicted in “The Canterbury Tales”. This means, first of all, that 

the word art, which does not know the boundary, is “transmitted” through words 

or manuscripts from the East to the West, or from the West to the East. 

A thorough acquaintance with Peter Ackroyd‟s biographical novels allows us 

to conclude that the role of biographical writings on phenomenological writers in 

British literary history has a special place in British literary and artistic thinking. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 
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Из исследования коммуникативных аспектов произношения 

современного английского языка можно сделать следующие выводы: 

Исследования современных фонетистов английского языка показывают, 

что произносительная модель RP, которая долгое время использовалась как 

произносительная норма английского литературного языка, не оправдывает 

себя как современная норма произношения, и она уже устарела. 

Исследования свидетельствуют о том, что в произносительной модели RP 

преобладают экстралингвистические и социальные факторы, нежели 

факторы внутриязыковые, что затрудняет понимание в процессе общения. 

Поэтому новое издание «Словаря произношения английского языка» для 

британского английского языка, который признается более широким, 

всеобъемлющим и основательным, представляет произносительную модель 

ВВС; в словарь также добавляется вполне понятное, широкодоступное 

американское английское произношение [1, с.5]. 

Произносительная модель ВВС исключает экстралингвистические, 

социальные и диалектические элементы и берет за основу внутриязыковые 

факторы. Внутриязыковые факторы произносительной модели ВВС 

отражают в себе существующую фонематическую систему английского 

языка, их комбинации, приемы их соединения и координирования в 

процессе коммуникации с артикуляционно-акустической точки зрения, 

дистрибуцию, вариативность фонем и фонемных комбинаций, нормативные 

фонетические процессы, происходящие в словах и словосочетаниях, 

ритмическую вариативность в слоговой и акцентологической структуре 

слова и предложения, компоненты интонации и просодические составля-

ющие этих компонентов, изменчивость тонов, ударения в предложении, 

темпа, шкал, диапазонов и вариативность тональных уровней.   

Исследования показывают, что, в отличие от произносительной модели 

RP, фонетические компоненты произносительной модели BBС имеют новые 

элементы, формы выражения. Так, например, короткий гласный [ʌ], 

занимающий в RP заднее-переднюю (back advanced) позицию, в 

произносительной модели BBC включается в систему в качестве гласного 
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среднего ряда. В этой модели гласный среднего ряда представляется не как 

две, а как три гласные: [ɜ:, ə, ʌ]. Что касается дифтонгов, то первый элемент 

имеющегося в RP дифтонга [ɛə] символизируется не открытой гласной [ɛ], а 

полуоткрытой гласной [eə]. Распределение дифтонгов по второму элементу 

представляется в виде закрытых (closing) и средних (centring) дифтонгов. 

Что касается согласных, то здесь также имеются изменения. Так, 

например, согласный [h], представленный в произносительной модели RP 

как гортанный, в модели ВВС выступает как глоттальный согласный. Кроме 

того, велярный согласный [x], который в одно время вовсе не произносился 

и на письме обозначался графемой «gh», включен в систему согласных. 

Более того, в отличие от произносительной модели RP, в определенном 

фонетическом контексте современного английского произношения (BBC) 

наблюдается широкое распространение глоттализации глухих плозивных 

согласных, особенно согласного [ʧ] [2, с.299]. 

В современном английском произношении проявляют себя новые 

информации, правила, касающиеся слогообразования, слогоделения, 

которые не наблюдаются в произносительной модели RP. Так, например, в 

современном английском языке способность слогообразования сонорных, за 

исключением сонорных [w, j], фонетические особенности сильных и слабых 

слогов, преобладание принципа максимального onset (предслогового) в 

слогоделении можно отметить как характерные особенности 

произносительной модели ВВС. В некоторых лексикологических словарях 

(на русском и азербайджанском языках) в произношении соединений 

согласных [ksp] [kst] [ɡz], которые встречаются между двумя гласными 

звуками, определение принадлежности согласных [s] и [z] первому или 

второму слогу имеет важное значение, с одной стороны, с ритмико-

силлабической, а с другой – акцентно-просодической точек зрения. С 

данной точки зрения, произношение согласного [s] на втором слоге таких 

слов, как “exstra”, “extreme”, “expend”, “expect”, “construct”, “abstract”, 

считается приемлемым, поскольку максимальный предслоговой принцип, 

слогоделение типа [ɪks:ˈpekt] в английском языке не является естественно 

приемлемым для произносительной модели BBC. Так как в английском 

языке нет ни одного слова, которое начинается со стабильного сочетания «ks» [3, 

с.70]. 

Лингвисты (Г.П. Торсуев и др.), которые отмечают пяти- и 

шестичленное сочетание согласных в конце слов английского языка, не 

учитывают фактора способности нейтральных звуков и сонорных согласных 

формировать слоги в данных сочетаниях. Хотя в произносительной модели 

BBC эти факторы принимаются во внимание и указывается, что в 

современном английском языке в позиции конца слова встречаются 

сочетания максимум четырех согласных [5, с.130]. Исследования показывают, 

что в произносительной модели ВВС в определенном фонетическом 
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контексте широко распространено использование интрузивного звука [t]. 

Этот звук обычно выражается в словах с окончаниями «-ance», «-ence», 

вернее, на пересечении согласных [n + s] и [n + ʃ] [1, с.430]. 

Одним из основных моментов произносительной модели BBC является 

фонетическая форма, т.е. произношение окончаний, которые добавляются к 

словам, заканчивающимся буквами «у» и «еу». Так, например, в то время 

как в произносительной модели RP второй слог слов типа “happier” дается 

как дифтонг [ɪə], в произносительной модели BBC этот слог дается не как 

один, а как два слога. 

Один из моментов, привлекающих внимание в произносительной 

модели ВВС на уровне супрасегмента, связано с аспектом степени 

акцентного компонента произношения. Проведенные исследования 

показывают, что «равноуровневый» тип степени словесного ударения, 

применяемого в произносительной модели RP, не находит своего 

проявления в модели BBC. Так, например, в модели RP сложные 

прилагательные, числительные (от 13 до 19), обозначаемые двумя сильными 

или основными ударениями, префиксы, состав которых сильнее глаголов, в 

модели BBC отмечаются не двумя основными, а одним второстепенным и 

одним основным ударением. В то же время, и в современном английском 

языке обозначение сильных префиксов второстепенным ударением 

обуславливается определенным фонетическим контекстом [6, с.212] 

В ряду фонетических явлений, характерных для английского 

произношения BBC, важную роль играют ассимиляция, аккомодация, 

диссимиляция, элизия (редукция), связка (linking) и аспирация. В связной 

речи в реализации фонемных вариантов в соответствии с нормой явления 

ассимиляции, аккомодации, элизии и ритма играют ключевую роль и 

формируют основные коммуникативные аспекты связной речи. А явление 

редукции связано с динамично-мелодичным характером английского 

акцента и играет важную роль в ритмической организации и реализации 

речи. В этом отношении вторым важным аспектом связной речи является 

ритм. Диссимиляция, или явление увеличения звука, способствуя удобству 

произношения и пониманию на английском языке, помогает различению 

причастия прошедшего времени, выполняющего в английском языке 

функцию прилагательного, от глагольных форм, выступающих в функции 

сказуемого в прошедшем времени.  

В связной речи английского языка важное место занимает аспирация. 

Отмечается, что аспирация смычно-взрывных глухих согласных выступает в 

качестве своего рода различительного признака в различении глухих и 

звонких плозивов. Явление аспирации выступает в качестве основного 

сигнального инструмента для распознавания в связной речи таких 

словосочетаний как “pea stalks” – “peace talks”, “keep ticking” – “keep 

sticking” и др. [4, c.255]. 
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Произносительная модель BBC со структурно-функциональной точки 

зрения придает в связной речи особое значение компонентам интонации и 

просодическим элементам данных компонентов, структурным элементам 

интонации. По этой причине в английском языке, в отличие от других 

языков, первостепенное значение имеет аттитудинальная (отношение), 

акцентуальная и дискурсивная функции интонации. 

Перцептивный (аудитивный) анализ звукозаписей, полученных с радио 

и телевидения BBC, позволяет сделать вывод о том, что коммуникативные 

аспекты современного (BBC) английского произношения состоят из 

орфофонической и ритмико-интонационной вариативности на уровне нормы 

внутрисегментных и супрасегментных единиц, формирующихся взаимо-

связью и взаимодействием в связной речи компонентов фонетической 

структуры данного языка.  

Это позволяет выдвинуть такое предположение, что коммуникативные 

аспекты английского произношения BBC, будучи произносительной 

нормой, определяются не экстралингвистическими, внеязыковыми 

(социальными, диалектными, акцентологическими) факторами, а с опорой 

на внутриязыковые факторы фонетической структуры английского языка.  

Литература 

1. Jones D. Cambridge English pronouncing dictionary. 17th education. Cambridge 

University Press, 2008, 599 p. 
2. Gimson A.C. An introduction to the pronunciation of English. London 1970, 320 p. 

3. Roach P.English phonetics and phonology 4th edition. Cambridge  University 

press, 2009 

4.Vassilyev V.A.English  phonetics (A theoretical course). M.: Higher School, 1974, 
324 p. 

5. Торсуев Г.П. Вопросы фонетической структуры слова (на материале 

английского языка). М., 1962, 155 с. 

6. Торсуев Г.П. Фонетика английского языка. М.: Литература на иностранных 

языках., 1950, 332 с. 

  



41 

 

 

Шарифова Лейла Чингиз гызы, 
докторант Западно-Каспийского Университета,  

Азербайджан, г. Баку 

ТЕМА ЗОРОАСТРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Научные изыскания азербайджанских ученых, охватившие все основные 

проблемы и аспекты священной книги «Авеста» [1], имеют особое значение и 

актуальность. Всестороннее изучение историографических и фактических 

реалий, а также доступных фактических материалов, представляют собой 

огромное подспорье для определения личности основоположника 

Зороастризма. 

К сожалению, в начале VII века н.э. множество списков зороастрийских 

текстов в момент принятия Исламской религии было уничтожено. Однако  на 

территории Азербайджана и Ирана сохранилось несколько древних 

памятников, а также древних обычаев и традиций, ставших сегодня народным 

достоянием. 

По сей день сохраняется связь Азербайджана с древним Зороастризмом 

не только на основе исторических и географических фактов и аргументов, 

указывающих на ее месторасположение. Автор исследования указывает на то, 

что  Зороастризм стал доминантной религией исторической независимой 

Атропатены, которая занимала нынешний Южный Азербайджан, а также 

Арран, сегодняшнюю территорию Азербайджанской  Республики. Кроме 

того, исследователь также признает, что прагматическая сторона вопроса 

заключается в том, что Авеста, сообщая об иранском и зороастрийско-

туранском противостоянии, приводит много свидетельств и о тюркском 

«духе». Мы в своем исследовании придерживаемся этой концепции [2]. 

Мы также согласны с исследователем Гасаном Гасановым о том, что 

ученому никогда не запрещается высказывать собственные суждения и делать 

на их основе  выводы, независимо от того, соответствуют  они устоявшейся 

традиции или противоречат. 

Этот точно сформулированный вывод, направленный на поддержание 

ученых, следующих своим собственным путем в науке, дает нам возможность 

конкретизировать некоторые аргументы по поводу связей Зороастризма с 

Азербайджаном. Прежде всего, по сей день на территории Азербайджана 

сохраняются следы Зороастризма в Сураханах, в Хыналыг и Янар Даг. 

Коллекции священной книги Зороастризма «Авеста», имеющиеся во 

многих странах мира, таких как Азербайджан, Иран, Афганистан, Индия и др., 

по сей день сохраняют свое авторство пророка Заратуштры (Зороастра). 

Французский ученый и переводчик Анкетиль-Дюперрон (Anquetil-Duperron, 
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1731–1805), переводивший «Авесту» на французский язык в 1771 году, 

оставил огромную научную литературу по этому вопросу. 

Известный азербайджанский дипломат и ученый Гасан Гасанов считает, 

что Зороастризм в период советской власти в Азербайджане использовался 

как средство борьбы с тюркским самосознанием [2]. 

Тематика «Авесты» и его создателя, пророка Заратуштры, присутст-

вовала в средние века в творчестве многих азербайджанских классических 

поэтов. Гений азербайджанской поэзии Низами Гянджеви высоко ценил 

создателя Зороастризма, о чем свидетельствуют его поэтические раздумья во 

второй части поэмы «Искендер-наме» – «Игбал-наме». 

Азербайджанские мыслители, писатели, поэты и ученые во многих своих 

произведениях и исследованиях затрагивали тему Заратуштры и его 

«Авесты». Выдвигая свои национальные концепции о характерных 

особенностях связей «Авесты» и ее создателя с Азербайджаном, они создали 

благоприятные возможности для всесторонне обоснованного изучения и 

анализа специфических особенностей обозначенной темы. 

Ю.В.Чеменземинли, М.Рафили, М.Тахмасиб, А.Султанлы, Г.Араслы, 

Г.Кендли, Т.Гаджиев, А.Набиев, Г.Алибейзаде, Б.Шафизаде и многие другие 

азербайджанские ученые и литературоведы особое внимание уделяли 

изучению азербайджанской версии связи с Зороастризмом. 

«Авеста» – один из древнейших памятников древней письменности, 

вызывающий горячие споры среди ученых всего мира относительно вопроса 

времени создания памятника, места создания, а также национальной 

принадлежности, которые остаются неразрешенными и по сей день [6, с.5].  

Азербайджанские литературоведы, такие как акад. Б.Набиев и акад. 

Т.Керимли выразили свои выводы об «Авесте» в книге «История 

азербайджанской литературы»: «Азербайджанская литературно-философская 

мысль в лице «Авесты», отразившей в себе первого пророка Заратуштру и его 

системное художественно-философское мировоззрение, внесла свой вклад в 

сокровищницу мировой культуры» [4, с.18].  

Для разрешения поставленной проблемы необходимо провести 

тщательное исследование для выработки правильной тактики, необходимой 

для подтверждения национальной принадлежности азербайджанского 

религиозного и литературно-философского памятника. 

Литературовед проф. Джалил Нагиев относительно вышеуказанной 

проблемы пишет следующее: «О происхождении «Авесты» существуют две 

теории – теория «Мидия» и «Восток». По мнению сторонников теории 

«Мидия», родиной Заратуштры была долина реки «Аракс» (в книге «Авеста» 

обозначена как Vaxvi Data) или же город Ragi, расположенный на юге 

Каспийского моря. Независимо от того, где родился Заратуштра и было 
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распространено его учение, религия огнепоклонников, созданная впервые в 

Восточном Иране, была принята магами» [5, с.420]. 

Проведенный анализ заявленной проблемы приводит к выводу о том, что, 

разрабатывая тему Зороастризма, азербайджанские исследователи с особым 

усердием изучают проблему принадлежности этой религии Восточному миру, 

в том числе, и азербайджанскому. Сегодня «Авеста» известна во всем мире, и 

она по-праву должна быть признана духовным достоянием Востока.  
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ПЕДАГОГІКА 

Авраменко С.М., 
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церкви Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»,  

Україна, м. Переяслав 

ЖІНОЧІ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

В Україні на сьогоднішній день надзвичайно актуальним є питання 

вдосконалення системи початкової освіти. Ведеться переосмислення 

вітчизняного педагогічного досвіду, пошук ефективних шляхів розв‟язання 

сучасних освітянських проблем. У зв‟язку з цим особливого значення 

набуває вивчення організації та діяльності жіночих церковнопарафіяльних 

шкіл кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Проведений аналіз останніх публікацій, в яких розглядається 

розв‟язання даного питання, і на які автор міг опиратися, засвідчив, що 

заявлена тема потребує детального вивчення. Окремих її аспектів торкалися 

у свої дослідженнях Г.В. Степаненко [6, с.225], О.О. Драч [1, с.225] 

І.М. Петренко [ 4, с.218]. 

Російська імперія в другій половині ХІХ ст. стояла на порозі 

кардинальних змін. Скасування кріпосництва, ріст капіталістичних 

відносин, нові потреби управління і економічного розвитку змусили уряд 

приступити до реформ і особливо ретельно зайнятися питанням масової 

неграмотності населення. В Україні, в розглянутий період, власна традиція 

початкової освіти була перервана. Закріпачення селян спричинило 

зникнення шкіл, які тривалий час функціонували при церквах майже в 

кожній парафії. Із ХІХ ст. система освіти підпорядковувалася вже 

загальнодержавній політиці Росії. 

У другій половині ХІХ ст. в Російській імперії у сфері освіти була 

проведена реформа. Міністерством освіти розроблені «Положення про 

початковi народнi училища», в яких перед школами ставилася мета: 

«зміцнювати в народі релігійні і моральні поняття та поширювати початкові 

корисні знання». 

Згідно з «Положенням…» церковнопарафіяльні школи підпорядковува-

лися Священному Синоду, заклади даного типу відкривалися парафіяльним 

священиком або з його дозволу іншими членами причту. Учителями могли 

бути як представники духовенства так і світські особи, які мали на це  

дозвіл [3, с.838]. 
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Терміну навчання в початкових школах духовного відомства спочатку 

не було визначено, фактична його тривалість коливалась від одного до трьох 

років. Соціальне походження учнів було майже однорідним: діти 

незаможних верств населення, для яких навчальні заклади інших типів були 

майже недоступні. Під час уроків діти вивчали Закон божий, 

церковнослов‟янське і російське читання, письмо, елементарну арифметику, 

церковні співи [3, с.839].  

У 1886 році Святішим Синодом були затверджені «Програми 

навчальних предметів для церковнопарафіяльних шкіл». Аналізуючи 

змістовне наповнення навчальної програми та методику викладання 

окремих предметів, можна зробити висновки, основний акцент у навчанні 

робився на Закон Божий і російську мову, приділялася увага церковному 

співу. Програма з письма визначала коло вмінь учнів, які після закінчення 

школи практично не використовувалися. Програма з арифметики, 

передбачала з‟ясування основних арифметичних понять, уміння рахувати до 

100, засвоєння чотирьох дій у межах двох десятків [3, с.41]. 

До школи дітей приймали з 8 років, проте, в багатьох випадках на 

навчання приходили діти старшого віку. Згідно з «Програмою…» 

навчальний рік тривав з вересня по травень, але рідко коли витримувався – 

це було пов‟язано з сільськогосподарськими роботами, в яких були задіяні 

діти. За програмою передбачався шестиденний навчальний тиждень.  

У другій половині ХІХ ст. на Лівобережній Україні вже існувала 

розгалужена мережа церковнопарафіяльних шкіл змішаного типу, де 

дівчатка отримували початкову освіту поруч із хлопцями. Найбільша їх 

кількість була у Полтавській губернії. 

В той час безграмотність серед жінок становила значно вищий відсоток, 

ніж у чоловіків. Велика заслуга початкових шкіл духовного відомства була в 

тому, що вони заохочували до навчання і дівчат, тоді це було досить 

складно. Однією із причин було те, що батьки не хотіли віддавати доньку до 

школи змішаного типу. За статистикою у навчальному закладі 

розрахованому на 30 учнів лише 3–5 дівчаток, у школі на 100 учнів 

навчалось 10 дівчат. Проте, коли відкривається жіноча церковнопарафіяльна 

школа, то до неї відразу приходить 10-15 учениць, якщо це велика школа то – 

30–50 дівчат, причому, їх кількість зростає при сприятливих умовах. Цей 

факт пояснюється тим, що жіночі заклади за своїм облаштуванням, 

дисципліною і заняттями розраховані на потреби дівчат, крім того до школи 

ходили старші дівчата 15–20 років. У змішаних церковнопарафіяльних 

школах дівчаток переважна меншість, тому їм було не комфортно, до того ж 

хлопці могли нагрубити, висміяти і вдарити. [2, с.1152]. 

У Полтавській губернії в 1896–1897 навчальному році існувало 

184 жіночі школи духовного відомства, де навчалося 4700 дівчаток.  
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Слід зазначити, що серед них 100 церковнопарафіяльних і 84 школи 

грамоти. Одна із шкіл була зразковою, дві двокласні з гуртожитками, 4 

недільних школи. Варто зауважити, що функціонувала школа для особливих 

потреб (сліпих дівчаток). Значна частина шкіл знаходилася у найманих 

приміщеннях, лише 82 були власними і зручними [2, с.1143]. 

Єпископ Полтавський і Переяславський Іларіон (1824–1904) (в миру 

Іван Євфимович Юшинов) неодноразово заохочував духовенство і парафіян 

до створення початкових навчальних закладів духовного відомства, а 

особливо відзначався опікою жіночих церковнопарафіяльних шкіл. 

У Полтавській губернії в школах даного типу велика увага приділялася 

урокам рукоділля. Для вивчення предмету виділялося більше 3 годин на 

тиждень. Курс рукоділля проходився ученицями незалежно від успіхів з 

інших предметів, адже дівчата з слабкими розумовими здібностями могли 

бути гарними рукодільницями. Для кращого засвоєння курсу учениці 

розподілялися по відділеннях відповідно до своїх здібностей і навичок шити. 

Уроки рукоділля в Полтавській губернії викладалися за програмою для 

жіночих шкіл, складеною вчителькою рукоділля Є.О. Сізінєвською, яка була 

поділена на 9 розділів за головними принципами засвоєння [5, с.1230]. 

У першому розділі учениці знайомилися з різними видами стібка: 

змотування, шиття попереду голки, підрублювання, шви, підрублювання 

«прутиком». У другому практикувалося застосування отриманих навичок: 

змотування полотнищ, зшивання їх, підрублювання, проріз кармана, а також 

вишивання хрестиком. У третьому розділі засвоювали підрублювання 

хусток та рушників простим швом і «прутиком». Вчилися крою і шиттю 

деталей жіночої сорочки (комір і рукав), а також вишивці хрестиком на 

рукавах сорочки. У четвертому вчилися накладати латки, підбору рукавів 

жіночої сорочки простим збиранням і «фестончиком», виметуванню петель, 

вишивати хрестиком. У п‟ятому розділі вчилися шити чоловічі сорочки, 

штопати панчохи, вишивати хрестиком і засвоювали мережку. У шостому 

засвоювали пошиття простого ліфа до талії , кофти, в‟язання панчох. У 

сьомому розділі вчилися кроїти і шити жіночі та чоловічі сорочки. У 

восьмому практикували крій і шиття простої жіночої сорочки та юпки 

(верхнього демісезонного одягу). У дев‟ятому розділі засвоювали крій ліфа і 

кофти з рукавами за паперовою викройкою [5, с.1231]. 

Таким чином, простеживши організаційно-методичні питання 

навчально-виховного процесу жіночих церковнопарафіяльних шкіл у 

Полтавській губернії, можна дійти висновків, що школи даного типу 

надавали не тільки елементарні навички з читання, письма, знання Закону 

Божого, а й давали корисні практичні знання з рукоділля майбутнім 

господиням. Вдосконаливши отримані навички, дівчата ставали гарними 

майстринями і виготовляли речі не тільки для своєї родини, а й на 

замовлення. 
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РАЗНЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА 

«ОБРАЗОВАНИЯ») 
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Концепты, особенно прошедшие длительный период формирования и 

имеющие сложную фреймовую структуру, чаще всего имеют свое 

соответствие (идентичность) в других языках. Но это соответствие 

(идентичность) никогда не бывает и не может быть полным, даже если оно 

зародилось в другой языковой среде, и был заимствован вместе с его 

«названием». Так, на языковом уровне чаще всего можно найти 

соответствие. Если исходить из данных двуязычных и толковых словарей, 

то может создаться такое впечатление, что рассматриваемые «названия» 

полностью идентичны. Но это вовсе не так. 

В толковых словарях составители, опираясь на языковую практику, 

точнее на репрезентацию конкретного концепта в дискурсе (а для этого 

берется максимально возможное количество дискурсов), стремятся 

обобщить данные и дать общее, всеобъемлющее определение концепта. При 
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этом необходимо учитывать, что сам концепт продолжает развиваться, 

вбирать в себя все новые оттенки значений, а зафиксированное в словарях 

как бы застывает, и потому отстает от самого концепта. Обратимся к 

конкретному примеру – концепту «образования». В «Толковом словаре» 

азербайджанского языка говорится: «образование – это процесс усвоения 

систематизированных знаний, умений и навыков и его результат…», 

«образование – это приобретение наук и знаний посредством обучения», 

«образование – это совокупность знаний, полученных в результате 

обучения». 

В «Большом  толковом словаре русского языка», 1. «образование –  это 

процесс усвоения знаний; обучение, просвещение; 2. «образование – это 

совокупность знаний, полученных в результате обучения». 

Как видим, между этими двумя определениями большого отличия нет: 

и в одном, и другом определениях основной упор делается на «процесс 

получения знаний...» и «совокупность полученных знаний…». Это и ясно, 

так как современные системы образования Азербайджана и России 

длительное время формировались и развивались в составе одной страны, где 

образовательные стандарты были едиными. Однако, если обратиться к 

определенным нюансам, то и здесь можно увидеть различия, но на 

культурологическом уровне. Статус образованного человека в той или иной 

этнической, социальной, общественной среде отличается, и за годы 

советской власти он тоже менялся. Если сто лет назад «образованность» 

предполагала определенную степень грамотности, к концу 30-х годов 

прошлого века – 7-летнее или еще лучше среднее образование, то уже в 60-

80-е годах – под этим подразумевалось высшее образование. В настоящее 

время уже более четверти века азербайджанская и русская системы 

образования движутся в сторону интеграции в мировую систему 

образования, унификации данного процесса и содержательной базы 

образования, в которых происходят весьма серьезные изменения. Уже это 

говорит о том, что при изучении концепта «образования» требуется 

конкретно-исторический подход к проблеме.  

Термин «Образование» («təhsil» на азербайджанском) на английский 

переводится, как «education». В «Оксфордском словаре» даются следующие 

определения данного термина: 

1. The profession of teaching (especially at a school or college or university); 

2. The activities of educating or instructing or teaching; activities that impart 

knowledge or skill; 

3. The result of good upbringing (especially knowledge of correct social 

behavior); «a woman of breeding and refinement»; 

4. The gradual process of acquiring knowledge; 

5. Knowledge acquired by learning and instruction; 

6. Education = Department of Education, Education Department. 
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Как видим, здесь составляющие основные моменты в концепте 

«образования» в азербайджанском и русском определениях, в английском 

же лишь на четвертой и пятой позициях. Это – положения, касающиеся 

процесса приобретения знаний и сами знания, полученные в ходе этого 

процесса.  

А если обратиться к компонентам данного концепта, то отличительные 

черты будут весьма значительными, хотя терминология большей своей 

частью остается неизменной. 

Если обратится к фреймовой модели концепта «образования» в 

азербайджанском, русском и английском языках можно увидеть, что 

компоненты разных уровней, имея формальную идентичность в 

терминологическом аспекте, на уровне содержания, т.е. концептуальном 

уровне имеют весьма принципиальные отличия даже в рамках одного 

пространственно-временного отрезка. Так, в Азербайджане и России классы 

формируются в основном в начале образовательного процесса, скажем, при 

наборе первого класса, а список учеников, за исключением прибывших или 

выбывших, остается почти неизменным. И, составляется он в алфавитном 

порядке. В школах Англии списки составляются на основе успеваемости 

учащихся. Учащиеся занимают свое место в списке в зависимости от своих 

успехов: они могут «перемещаться» в списке вниз или вверх, и в 

зависимости от показателей успеваемости их могут перевести в более 

«сильный» или более «слабый» класс. Другой пример: в азербайджанских и 

российских школах ученики обязаны иметь дневники, в которых 

записываются расписание занятий на каждый день, домашние задания, 

полученная учащимся оценка, замечания учителя и т.п.  В немецкой школе  

в дневнике отмечается только домашнее задание, а венгерской и польской 

только оценка, т.е. полной функциональной идентичности нет.  

Таким образом, говорить об идентичности концептов у носителей 

разных лингвистико-культурологических традиций невозможно: при 

внешней идентичности лексических единиц, называющих концепты, за 

ними открываются совершенно разные картины мира.  
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СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

Развитие навыков устной речи предполагает ряд стратегий, а именно 

незапланированные небольшие дискуссии, формальные дебаты, достижение 

консенсуса и т.д. Кроме этого, полезны подготовленные беседы и 

презентации. При этом темы бесед должны выбирать сами ученики. 

Особенно важно привлечение мультимедийных элементов. Ученики должны 

слушать эти презентации не только ради слушания, а с целью их 

дальнейшего применения в собственных презентациях. Отметим, что 

презентации полезны как для активного слушания, так и для активного 

разговора. Наиболее полезным считается процесс “Questionaries”. Потому, 

что при нем ученики более точно знают, о чем они будут спрашивать, а что 

будут отвечать. Симуляция и ролевые игры вдохновляют учеников к 

высказыванию собственного мнения по поводу реальных жизненных 

ситуаций.  

Такая форма пересказа рассказов, как “Storytelling” также является 

полезной. Так, ежедневно можно пересказывать любимые, имеющие 

воспитательный характер анекдоты. Все это способствуют выявлению 

речевых способностей учеников. Важное место в этом ряду занимает также 

их коммуникативная деятельность. Сюда относятся также “information gap 

games” и радио- и телеигры. В “information gap games”, как одной из форм 

игр, ученик выбирает партнера для разрешения паззла, выявляет общие и 

отличительные черты. В радио- и телеиграх нельзя отрицать наличие 

юмористических импровизаций. Это очень важно для развития скорости и 

гладкости речи. Импровизированные игры укрепляют самооценку учеников 

в их речевой деятельности.  

В такой форме деятельности как “fishbowl” ученики должны беседовать 

вокруг определенной темы и обращать внимание на применение ранее 

заданных предложений и фраз, словосочетаний. Кроме этого, “repetition” 

формирует у учеников способность озвучивать отрывки из стихотворений и 

произведений. При этом мы сталкиваемся с интересными фактами: 

обучающиеся языку в последующих попытках проявляют большую 

способность. Тут важна мотивация. А как добиться того, чтобы ученики 

начальных классов, не имеющие мотивации или частично ею обеспеченные 

стали говорить? В этом может помочь формула “MAP formula”, сложенная 

из акронимов. «VAP» – это акроним из слов Мотивация, Активация, 

Выступление. Мотивация означает пробуждение желания и вынуждение 
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кого-либо к чему-либо. Активация же – это побуждение кого-либо к 

активности. При этом учитель должен проявлять терпимость к грам-

матическим ошибкам, а также грубым речевым ошибкам обучающихся и 

этим привлечь их к свободному общению. Кроме этого, неинтересны также 

стремление обучающихся к строгому оформлению своих презентаций. 

Важно, чтобы изучающие язык сидели лицом к лицу. Это реализуется 

посредством “eye contact”. При этом ученики имеют возможность как можно 

больше говорить на английском языке. Надо отметить, что если кто-то 

желает стать хорошим коммуникатором, то он должен овладеть разговором, 

чтением, письмом и слушание одновременно. Эти четыре понятия (“LSRW”) 

стимулирует коммуникаторов к высказыванию мнения по поводу 

жизненных ситуаций и эмоций, связанных с ними.  

Отметим, что в средней и высшей школе для развития речевых 

способностей отдается предпочтение двум средствам. К первым относятся 

стихи и песни. Они помогают в обретении навыков интонирования, в 

освоение системы звуков и ритмики. Ко второй группе относятся игры и 

работа в паре. При использовании этих средств учитель должен быть 

уверен, что подобная работа будет способствовать разговору учащихся. 

Учитель не должен отвлекаться на ошибки. Особенно в раннем возрасте, 

когда ошибки допускаются на каждом шагу, их постоянное исправление 

будет лишь мешать обучению. Интеграция разговора в чтение играет 

большую роль в освоении словарного запаса, грамматики, письма и т. д. Эта 

способность очень важна для понимания содержания и подведения итогов. 

А интеграция в письмо помогает проследить освоение языковых фактов. Мы 

не случайно отметили эти способности. Без их интеграции невозможно 

получить необходимый результат. Отметим, что в освоении названных 

способностей важную роль играет “from One to Form Four”.  

При выборе текстов для маленьких необходимо учитывать интерес 

детей, уровень чувства юмора и др. Необходимо также выявить их слабые и 

сильные стороны.  

Кроме этого, учитель должен быть уверенным в том, что:  

– обеспечена нормальная среда; 

– устранены посторонние звуки и действия; 

– отсутствуют дискомфортные сиденья и ненужные предметы; 

– выявлены и учтены фонологические особенности (ассимиляция, 

эллипсис и др.); 

– скорость разговора учителя не превышает скорость усвоения 

учениками устной речи. 

В процессе слушания целесообразно использование аудиовизуальных 

материалов. С этой точки зрения важную роль играют средства массовой 

информации. Использование на занятиях магнитофонов, CD дисков, 
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проекторов, компьютеров, интернет материалов и онлайн общение после 

занятий усиливают эффективность процесса обучения. При этом важную 

роль играет интернет. Успех в преподавании языка связан с преподнесением 

практического материала. Интернет является непосредственным помощником 

в реализации этого процесса. 

Онлайн программы усиливают процесс формирования устной речи. 

Необходимо отметить важный факт, связанный с постепенным уменьшением 

интереса учащихся в случае если процесс преподавания реализуется в 

аудитории, лишенной соответствующих технических средств. Так, при этом 

необходимо обеспечить в классной комнате “classroom observation”.  

Иногда люди придерживаются ошибочного мнения о том, что 

грамматика и богатый словарный запас достаточны для разговора на 

английском языке. Но, это не так. Для овладения хорошей устной речью 

необходимо владеть правильным произношения. Так как наш мозг 

усваивает знакомые звуки, есть вероятность того, что можешь столкнуться с 

трудностью освоения собеседника. Люди должны понимать речь, она 

должна формировать у них впечатления.  

Для достижения необходимой цели в обучении устной речи 

необходимо следующее:  

1) Слушай свой голос! 

2) Говори тихо! 

3) Прими необходимую физическую позу! 

4) Представь! 

5) Вникни в элементы собственного голоса! 

6) Практикуй в одиночестве! 

7) Обрати внимание на интонацию и ударение! 

8) Пой песни! 

Успех в преподавании языка связан с преподнесением практического 

материала. 
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ОСВІТНІЙ ІНТЕРЕС: ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПОНЯТТЯ 

Вивчення природи інтересу, його структури займає чільне місце у 

розвідках вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, інтересом називають 

зосередження на певному об‟єкті, що викликає бажання ближче 

ознайомитися, осягнути цей об‟єкт у всіх його аспектах. 

Вважається, що головною ознакою інтересу є стійке позитивне емоційне 

ставлення особи до певного явища. Емоції при цьому – рушійна сила, що 

може або активізувати, або гальмувати процес пізнання, впливати на 

працездатність людини. 

Безперечно, кожен акт психічної діяльності у більшій чи меншій мірі 

насичений почуттями, емоціями. Однак чільне місце займають емоційні 

моменти в інтересах, які виражають найінтимніше, найважливіше для 

людини.  

У даній розвідці інтерес розглядатиметься нами як вибіркове емоційно-

пізнавальне ставлення особи до предметів, явищ, подій навколишньої 

дійсності, а також до окремих видів діяльності, які мають для людини 

важливе значення. Це поняття має двоплановий характер, оскільки суб‟єкт та 

об‟єкт інтересу виступають при цьому в органічній єдності. 

Об‟єктом інтересу може бути конкретна людина, певна соціальна група 

(сім‟я, група і т. ін.). 

Те, що має важливе значення для суб‟єкта, називаємо об‟єктом, або 

носієм інтересу. Ним може бути природа, певний вид діяльності, суспільно-

історичне явище або навіть інша людина. 

Далеко не все однаковою мірою захоплює людину. Тому ставлення її до 

предметів і явищ навколишнього світу має вибіркову спрямованість. Її інтерес 

передусім пов'язаний з тим, у чому вона відчуває потребу, що для самої особи 

відіграє істотну роль. Лише тоді, коли той чи інший предмет, явище, подія, 

вид діяльності уявляється як щось важливе, значне, особа з особливим 

захопленням пізнає або займається цим. 

Фізіологічним механізмом інтересу як вибіркової спрямованості є певна 

система нервових зв‟язків, що утворюються під впливом різних умов і 

залежать від психічного стану людини та її індивідуальності, від 

безпосередніх вражень особи та її колишнього досвіду.  
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Інтерес має складну психологічну структуру, чим і зумовлюється сила 

його впливу на розвиток особистості людини. Він не є окремим конкретним 

психологічним процесом, яким є, наприклад, мислення, сприйняття, пам'ять. 

Інтерес, будучи ставленням, є певною формою зв‟язку між потребами особи і 

засобом їх задоволення. У цьому складному ставленні людини до 

предметного світу тісно взаємодіють емоційні, інтелектуальні, вольові 

компоненти. Це і є основою значного спонукального впливу інтересу на 

розвиток різних психічних процесів (пам‟яті, уяви, уваги та ін.). 

Характерною особливістю інтересу, як уже зазначалося, є його зв'язок з 

емоційною сферою людини. Почуття індивіда формують основу, серцевину 

інтересу. Здивування, захоплення, задоволення, породжені пізнанням нового 

або одержаною хорошою оцінкою, радісні переживання в результаті 

подолання навчальних труднощів, почуття гордості, зумовлене відмінною 

відповіддю товариша, – все це різні за своєю значущістю і глибиною вияву 

почуття студентів, але всі вони викликані інтересом.  

Таким чином, формування навчальних інтересів студентів має 

надзвичайно важливе значення для ефективного оволодіння ними знаннями, 

сприяє виробленню у них самостійності мислення, активності й ініціативи. 

Назаренко П.І., 
студент VI курсу факультету інформаційних систем, фізики та математики 

спеціальності «середня освіта» (інформатика) Східноєвропейського 
національного Університету імені Лесі Українки,  

Україна, м. Луцьк 

РОЗРОБКА САЙТУ ВЧИТЕЛЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ 

ПІДРІЗЬКОЇ ЗОШ 

Утвердження української державності надало потужний поштовх для 

відродження національних та духовних традицій українського народу. Історія 

засвідчила про надзвичайно корисний і вагомий вплив на свідомість людини і 

взагалі суспільства християнських чеснот. Особистість, яка володіє ними, є 

осередком порядності і високої культури, вона є духовним лідером. Саме такі 

характерні особливості допомагали нашим прадідам вистояти і не зламатись в 

буремні віки становлення нації і держави. Віра в Бога стала незламним 

фундаментом родинних цінностей, заклала високу ідею сімейних стосунків, 

шанування батьків та любов і повага до всього оточення людини. Але, на жаль 

події сторічної давнини – "Жовтнева революція" та насильницьке створення 

штучного бездуховного суспільства привели до знищення духовного стержня 
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як цілого народу, так і кожного з нас. На сьогоднішній час, як в 

суспільстві,так і в сім‟ї катастрофічно не вистачає носіїв духовності та 

моральних авторитетів, які могли б передати підростаючому поколінню 

духовний код,закладений в нашу національну свідомість Великим князем 

Володимиром. Тепер, у вільній та незалежній державі, ця проблема стала 

потрохи вирішуватись на рівні шкільної освіти – із впровадженням 

факультативного предмету Християнська етика, що дало можливість більш 

широкого висвітлення цієї науки серед дітей, ніж просто на рівні релігійної 

громади. 

Актуальність даної роботи викликана нагальною потребою духовного 

виховання молоді, та полегшення виконання викладацьких завдань по даному 

предмету у школі села Підріжжя і розширення кола учасників навчального 

процесу за допомогою сучасних технологій Інтернету. Метою роботи є 

проведення глибокого аналізу та порівняння різноманітних методів та 

технологій призначених для створення веб-ресурсів, дослідження як 

використовуються дані технології в середній освіті для різних задач.   

Для цього необхідно опрацювати відповідні джерела та визначити 

соціально-педагогічні проблеми застосування інформаційних технологій у 

середній школі та проаналізувати сучасні веб-рішення в предметній області. 

При розробці сайту важливо обґрунтувати вибір засобів розробки. 

Розробивши веб-сайт, організувати його тестування та налагодження. 

Для розробки і впровадження веб-ресурсу було застосовано низку 

методів. Важливими теоретичними методами були аналіз, узагальнення, 

систематизація й класифікація, які дозволили належно вивчити нормативно-

правові акти, наукові та навчально-методичні матеріали, публікації й 

електронні ресурси з проблеми дослідження.  

Важливо, що вчитель у професійній діяльності стикається з проблемою 

впровадження сучасних ефективних технологій, тому виникає необхідність 

знаходження оптимальних способів використання даних технологій у 

практиці викладання. Отримані результати дозволяють ефективніше 

організовувати роботу вчителя під час вивчення нових тем. Ресурси мережі є 

безцінною базою для створення інформаційно-предметного середовища, 

освіти та самоосвіти школярів, задоволення їх особистих і професійних 

інтересів і потреб. Однак сама по собі наявність доступу до Інтернет-ресурсів 

не є гарантом швидкого та якісного навчання. Дані технології повинні бути 

спрямовані на комплексне формування навичок та розвиток. 

Ідея створення сайту підтримана учительським колективом та 

заінтригувала школярів. Тепер кожна дитина добре володіє сучасними 

ґаджетами та комп‟ютером і якісно створений сайт, який буде задовольняти 

естетичні та інтелектуальні потреби школяра, буде мати високий рейтинг і 

затребуваність серед учнів. Його особливістю має бути відповідне художнє 
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оформлення, яке буде вказувати на його специфіку. Для цього потрібно буде 

застосувати технології, які надають такі перевагияк: надійність, інтеграція із 

сервісами Google, простий доступ до різноманітних файлів, розміщених в 

Інтернеті та багато чого іншого, затребуваного користувачем. Сайт, що дуже 

важливо,буде доступний у мобільній версії. Клієнтська частина сайту буде 

дозволяти користувачам спілкування із учителем та своїми однолітками, 

користування електронними посібниками (Біблія, історія християнства, т. і.), 

перегляд відео і фото, завантаження на сайт власних файлів. Сайт надасть 

можливість корисного спілкування із дітьми, які мають інтерес до 

християнської освіти із всієї України. 

Звичайно цей сайт буде нести в собі цікаву інформацію і про школу, для 

якої він розробляється. Після завершення усіх етапів розробки ми отримаємо 

Інтернет-сайт загальної середньої освіти, який на високому рівні продуманий, 

гнучкий і стане не тільки реальним інформаційним каналом, а й творчою 

лабораторією для учасників освітнього процесу, що відображає і активізує 

виховне життя, і одночасно – стане високотехнологічним інструментом 

саморозвитку шкільної спільноти. 

Пономарьов О.С., 
ст. викладач кафедри гуманітарних наук  

Національного фармацевтичного унівеситету,  
Україна, м. Харків 

КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОВИ  

ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

У сучасній методиці питання про навчання мовленнєвої діяльності на 

іноземній мові тісно пов'язують з організацією адекватної системи контролю, 

яка відповідала б провідному принципу активної комунікації.  

Відомо, що контроль знань, умінь і навичок при навчанні російської та 

української мови як іноземної є частиною педагогічного процесу. Контроль 

важливий насамперед для управління навчальним процесом, встановлення 

відповідності між наміченими цілями та досягнутими результатами. Він дає 

можливість викладачам раціонально розподіляти час, необхідний для 

розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, виявляти ефективність тих чи 

інших прийомів навчання, а також вірно вибудовувати програму на майбутнє 

згідно з кінцевими цілями навчання. Результати такої роботи є постійним 

психологічним стимулом для студентів.  

З позиції теорії мовленнєвої діяльності навчання мови як іноземної являє 

собою комплексний процес, який включає в себе навчання мовній системі 
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(засобам навчання) і власне мовленнєвій діяльності (діяльності навчання). 

Звідси випливає, що контроль у навчанні іноземних студентів мови повинен 

охоплювати як перевірку засвоєння мовного матеріалу, навичок володіння 

ним, так і контроль мовленнєвих умінь. Останній має вирішальне значення 

для визначення успішності навчання та підвищення якості навчання, тому що 

перед студентами стоїть завдання практичного оволодіння мовою.  

Сьогодні у практиці навчального процесу багатьох закладів вищої освіти 

України контроль за видами поділяється на поточний, цикловий (поетапний, 

тематичний) та підсумковий (семестровий). Поточний контроль служить для 

перевірки засвоєння норм мови – лексичних і граматичних. Цикловий 

(поетапний) контроль – це перевірка навичок і вмінь в усіх видах мовленнєвої 

діяльності. Усі види контролю взаємопов'язані. Поточний і цикловий 

контроль крок за кроком готують студентів до виконання завдань і вимог 

семестрового контролю. 

При складанні контрольних матеріалів різних рівнів слід керуватися 

наступними положеннями: 

– контроль лексики, граматики, усіх видів мовленнєвої діяльності, 

починаючи зі стартового і закінчуючи підсумковим, не є самоціллю. Він являє 

собою заключну фазу діяльності студентів на певному етапі навчального 

процесу, завершення якої свідчить як про певний рівень сформованості 

мовленнєвих умінь і навичок, так і про ті труднощі, подолання яких необхідно 

врахувати на подальшому етапі опанування мови; 

– завдання всіх контрольних перевірок, у тому числі тестових, являють 

собою сувору систему, у якій вимоги, обсяг матеріалу і форми кожної 

наступної роботи формуються на основі попередньої, доповнюючи її на більш 

високому рівні складності. 

Першою формою контролю є стартовий контроль. Він передбачає 

контрольний зріз рівня знань, умінь і навичок іноземних студентів після 

навчання на підготовчому факультеті [2].  

Усі післястартові форми контролю являють собою лексико-граматичні 

контрольні роботи з традиційними і тестовими завданнями. На першому та 

другому курсах представлено по 6 контрольних робіт (по 2 змістових та 1 

підсумковій у кожному семестрі). Слід зазначити, що кожна контрольна 

робота складається на основі лексики за спеціальностями іноземних студентів 

(архітектура, будівництво, електротехніка, економіка, менеджмент, екологія, 

фармацевтика та ін.).  

Такий підхід вважається методично виправданим через те, що при 

оволодінні іноземними студентами обраної спеціальності російською або 

українською мовою виникає проблема адекватної відповідності цілей 

навчання мови їх реальним комунікативним потребам. Результатом аналізу 

цих потреб у навчально-професійній сфері повинна бути концепція навчання 
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спілкуванню, що передбачає високий відсоток практичності застосування 

знань і навичок, засвоєних на заняттях. Іншими словами, студентам повинен 

бути зрозумілий зв'язок досліджуваного інформативного і мовного матеріалу з 

потребами їх власної мовленнєвої діяльності в реальному мовному 

середовищі [1]. 

Поточний контроль здійснюється практично на кожному занятті  

і має місце щоразу, коли студенти виконують мовленнєві вправи на 

відпрацьованому мовному матеріалі. 

Кожний навчальний семестр розбитий на цикли (змістові модулі) 

тривалістю шість-вісім тижнів. Наприкінці останнього тижня кожного циклу 

після вивчення певних граматичних тем та закріплення лексико-граматичних 

умінь і навичок в читанні та аудіюванні здійснюється цикловий модульний 

контроль. 

Підсумковий (семестровий) контроль у кінці кожного навчального 

семестру складає 40% за 100-бальною шкалою і разом із поточним та 

цикловим контролем визначає результат засвоєння студентами мовного 

матеріалу, навичок володіння ним, контроль мовленнєвих умінь.  

Тестові і традиційні завдання даних контрольних робіт передбачають 

перевірку таких знань, умінь і навичок: 

– знання загального і специфічного лексичного значення слів і вміння 

вживати їх у відповідних контекстах; 

– знання лексичної сполучуваності слова з іншими словами; 

– виконання додаткового дидактичного навантаження – можливого 

пошуку рішення поставленої задачі;  

– введення в контекст заданої лексичної одиниці на основі множинного 

вибору; 

– закріплення вживання лексичної одиниці у певній галузі мовних явищ у 

текстах з мови спеціальності; 

– розуміння змісту тексту на смисловому рівні. 

Для студента вищої школи велике значення набувають сьогодні вміння 

самоконтролю. Самоконтроль, самоаналіз і самооцінка формують критичність 

мислення, адекватну самооцінку, позитивно впливають на розвиток рефлексії 

здібностей. Для самоконтролю студенти можуть використовувати тестування, 

перевірку знань за допомогою комп'ютера, авторецензування, виконання 

контрольних завдань з подальшим обговоренням результатів з викладачем та 

інші методи.  

Удосконалення форм контролю як одного із засобів управління якістю 

процесу навчання допомагає іноземним студентам раціонально організувати 

навчальну діяльність із засвоєння мовного матеріалу і дає їм можливість брати 

активну участь як у визначених сферах мовного спілкування украінською або 

російською мовою, так і в області обміну інформацією в професійній  

сфері [3]. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНА МЕТОДИКА  

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Ефективність оволодіння іноземною мовою в процесі навчання 

іноземних студентів як на підготовчому факультеті, так і на базовому рівні, а в 

подальшому і в практичному житті, у значній мірі залежить, по-перше, від 

психологічної спроможності учнів засвоїти і надалі вживати іноземну мову і, 

по-друге, від уміння подолати раніше сформовані мовні стереотипи під час 

вивчення рідної мови в дитинстві.  

Це обумовлюється тим, що процес опанування іноземної мови є тим 

процесом виникнення нової мовної свідомості, коли в мозку людини 

формується нова мовна система і відповідний спосіб вираження думок на тій 

мові, що вивчається, під безпосереднім впливом системи рідної мови, раніше 

закладеної в мозку учня. 

Ця проблема є найбільш актуальною для тих мов, що суттєво 

відрізняються одна від одної, наприклад: українська та турецька, російська та 

китайська. Крім суттєвих труднощів, які виникають на всіх структурних 
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рівнях вивчення мови (фонетичному, лексичному, морфологічному та 

синтаксичному), викладачеві необхідно враховувати, що іноземцям 

притаманні характерні особливості мовленнєвої поведінки та інший тип 

мислення і стиль оволодіння іноземною мовою, обумовлені різноманітними 

чинниками психофізіологічного та етнокультурного характеру.  

Наприклад, основною структурною одиницею китайської мови є 

складознак. Звуковим відповідником складознака є склад, а графічним – 

ієрогліф. Китайська ієрогліфічна система унікальна внаслідок своєї 

мотивованості образами об‟єктів і явищ, тому носії китайської мови мислять 

конкретно-символічно, у той час, як наприклад, слов‟яни – абстрактно-

понятійно. Ураховуючи цю особливість розумово-мовленнєвої діяльності 

китайських студентів, у роботі з ними необхідно якомога частіше 

використовувати графічну й предметну наочність, оскільки найбільш 

розвиненим у цього контингенту учнів є зоровий канал сприймання 

інформації [2, 135]. 

Вплив рідної мови може мати і позитивний характер при мовних 

співвідношеннях подібності. Але частіше викладач-словесник стикається саме 

з конфронтативними протиріччями, тобто міжмовними співвідношеннями 

відмінності або часткової розбіжності, що обумовлює виникнення проблеми  

міжмовної транспозиції та інтерференції.  

Інтерференційний вплив – це своєрідна протидія вже сформованої мовної 

системи формуванню нової. Виявляється він у типових помилках, що 

притаманні представникам певної національності. 

Вирішення цієї проблеми лежить у площині обов‟язкового врахування 

особливостей рідної мови студента і передбачає порівняльний аналіз мовних 

систем рідної мови та мови, яка вивчається; вимагає виокремлення найбільш 

частотних помилок, викликаних знайденими в мовах розбіжностями, 

розробки системи вправ, покликаних унеможливлювати інтерференційний 

вплив [1, с.342]. 

Тому відмова від свідомого порівняння мовних систем (рідної та 

іноземної) на заняттях з мови під керівництвом викладача неминуче 

призводить до стихійного, тобто безконтрольного, порівняння мовних фактів 

у свідомості учнів, що стає причиною неточних або взагалі неправильних 

аналогій.  

Отже, завдання викладача полягає в тому, щоб професійно порівнювати 

мовні явища, використовуючи рідну мову студента в якості помічника, а не 

«ворога», який спричиняє виникнення інтерференції.  

Активне впровадження національно орієнтованої методики удосконалює 

викладання будь-якої мови як іноземної. Застосування цієї методики дозволяє 

збільшити обсяг вивченого мовного матеріалу і скоротити терміни його 

вивчення, домогтися більш точного й правильного його сприйняття, більш 
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міцного засвоєння, і як наслідок, забезпечує підвищення ефективності 

навчального процесу.  

Прийоми національно орієнтованої методики можуть бути застосовані до 

всіх рівнів мови (фонетичного, граматичного, лексичного) і на всіх етапах 

навчання (початковому, базовому, завершальному), тому що вплив системи 

рідної мови учнів на формування нової мовної системи відбувається при 

засвоєнні будь-якого мовного явища будь-якого рівня і протягом усього 

періоду вивчення іноземної мови.  

Порівняльний аспект добре узгоджується з дидактичним принципом 

викладення нового матеріалу – «від більш легкого до більш складного», тобто 

від більш відомого (тотожного в іноземній та рідній мові учнів) до менш 

відомого або взагалі невідомого (розбіжного або повністю відмінного). Досвід 

викладання підтверджує, що явища іноземної мови сприймаються і 

засвоюються легше, якщо спочатку розглядати подібні риси, а вже потім 

відмінності.  

Отже, створенню методичних матеріалів з цієї проблеми має передувати 

кропітка підготовча робота викладача з вивчення особливостей рідної мови 

студента, визначення спільних або аналогічних мовних явищ, пошук 

розбіжностей в обох мовах і засобів презентації граматичних тем, які 

дозволять подолати усі труднощі засвоєння мовного матеріалу [1, с.347]. 

Орієнтація методики викладання іноземних мов на специфіку 

національного менталітету учнів та психологічні особливості їхнього 

мислення сприяє інтенсифікації процесу оволодіння мовою, формуванню 

лінгвістичної, мовленнєвої та комунікативної компетенції та підвищенню 

мотивації до навчання. 
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ 

Вивчення мови як філософської, лінгвістичної та психологічної 

категорії сягає давніх часів, зокрема такі філософи античності, як Сократ, 

Платон і Аристотель у своїх працях досліджували природу імені, або слова, 

яке, на їхню думку, не виникає випадково, а пов‟язане з природою самого 

поняття чи предмета та відображає його зміст і форму. Слово, а відтак і мова 

створюється й використовується людьми не довільно, а відповідно до їх 

цілеспрямованої діяльності, практики, при цьому людину цікавить не просто 

істина (як у філософії речення), яка показує об‟єкт таким, яким він є 

безвідносно до цілей людини, а значення (цінність) об‟єкта для людини [1].  

У мові закодовано пам‟ять поколінь, ментальні особливості народу, 

його культурні надбання, національні еталони мовленнєвої діяльності тощо. 

Мова – основа людського розвитку, адже несе в собі інформацію, потрібну 

для подальшого удосконалення життєдіяльності людини, її самовизначення, 

саморозвитку та самоствердження. Мова – засіб здобуття знань, які 

необхідні людині, аби вона змогла досягати успіху як у побутовому, так і 

професійному житті; вільне володіння мовою (мовами) – запорука 

взаєморозуміння та результативної співпраці, метою якої є створення нових 

можливостей для підвищення життєвого рівня суспільства загалом і кожної 

людини зокрема. 

Сучасна система освіти спрямована на формування гармонійно і 

всебічно розвиненої особистості, готової до міжкультурної комунікації та 

професійної діяльності на міжнародному ринку праці. Саме тому 

пріоритетним завданням закладів вищої освіти України, у тому числі й 

медичних, є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних 

фахівців, серед яких іноземні громадяни, що зможуть креативно та 

ефективно розв‟язувати проблеми в тій чи іншій професійній галузі.  

Як уже зазналося, однією з умов досягнення бажаного результату в 

будь-якій сфері діяльності є вміння вільно комунікувати, тобто 

встановлювати мовний контакт із особою, що потребує надання фахової 

допомоги. Особливо це стосується спеціалістів, які здобувають професійну 

освіту за межами рідної країни, де, окрім студіювання фахових навчальних 
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дисциплін, студент повинен оволодіти мовою держави, у якій навчається. 

Зокрема, коли маємо на увазі іноземних студентів-медиків, то актуальним 

для них є вивчення української мови, яка стає для представників інших 

етносів як засобом соціальної адаптації, так і здобування практичних 

професійних умінь і навичок.  

Українська мова для зазначеної вище категорії студентів є другою 

іноземною мовою, оскільки вони вже володіють рідною та англійською 

мовами, тому процес засвоєння нових мовних законів потребує вивчення ще 

однієї культури, відмінної від інших. У цій ситуації викладач іноземної 

(української) мови та студент-іноземець стають учасниками міжкультурної 

комунікації, яка передбачає формування вторинної мовно-мовленнєвої 

особистості. Взаємодія попередньо набутих мовних знань і нових реалій 

іншомовного середовища відбувається в системі трьох координат: дійсність, 

мова та свідомість. Усвідомлення закономірностей нової дійсності та мови – 

передумова реалізації необхідних потреб мовця-іноземця в чужомовному 

середовищі. Варто звернути увагу на те, що процес формування вторинної 

мовної особистості матиме як схожі, так і відмінні механізми в порівнянні з 

процесом становлення особистості мовця за допомогою рідної мови та 

першої іноземної мов. 

У контексті полікультурної парадигми суспільства мовна освіта відіграє 

надзвичайно важливу роль, адже «…саме вона орієнтується на подолання 

відчуження, формування толерантної поведінки, визнання і розвитку 

основоположних демократичних цінностей, здатності жити в умовах 

культурного й етнічного різноманіття, вона (мовна освіта) покликана 

формувати у студентів вміння жити і працювати в інформаційному просторі 

постійно мінливого світу, успішно спілкуватися з представниками інших 

культур і носіями інших мов, здійснювати взаємовигідне співробітництво. 

Будучи засобом взаємодії між представниками різних культур і соціумів, 

мова є наймогутнішим засобом здійснення соціальних, політичних, 

економічних та інших перетворень на міжнародному рівні» [3, с.123]. Також 

варто зазначити й те, що мова сьогодні розглядається як один із найбільш 

цінних елементів загальноукраїнської, європейської і світової культурної 

спадщини, як філософія міжкультурної соціальної взаємодії, саме мова є 

засобом адекватної взаємодії між представниками різних лінгвосоціумів, яка 

має перетворитися з чинника, що перешкоджає діалогу між представниками 

різних культур, на засіб взаємного розуміння і збагачення [2].  

Як бачимо, мова, зокрема українська мова як іноземна, – вагомий 

інструмент людського життя, за допомогою якого мовець розв‟язує як 

повсякденні, так і глобальні проблеми, вирішує прості та складні завдання, а 

також пізнає особливості культури іншого народу й пропагує досягнення 

рідного етносу. 
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РЕГУЛЯТОРИ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: ТЕОРЕТИКО-

ЕМПІРИЧНІ ДОРОБКИ СУЧАСНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ  

ТА ПСИХОЛОГІЇ 

Актуальність проблеми вивчення конфліктної взаємодії пов‟язана з тим, 

що вона впливає на перебіг конфлікту та позицію конфліктантів. Може 

статися так, що конфліктна взаємодія спричинить зміну предмету конфлікту 

або статусу конфліктантів, а, отже, не зумовить очікуваний результат. Крім 

того, посилить сильні негативні переживання конфліктантів як до самих себе, 

так і до ситуації конфлікту. Взагалі може спровокувати появу неврозу або 

розриву будь-яких стосунків між конфліктантами в подальшому через, 

наприклад, несвоєчасне вирішення конфлікту. Тому пошук регуляторів 

конфліктної взаємодії є актуальним і потребує наукового осмислення.  

Нині достеменно встановлено у широкому колі наукових розвідок [1-7 та 

ін.], що регуляторами конфліктної взаємодії можуть бути: ситуаційний 

контекст, психологічні орієнтації конфліктантів, соціально-перцептивні та 

нормативні (критерій справедливості/несправедливості, правила взаємодії у 

конфліктних ситуаціях, культурні та етичні норми поведінки у конфлікті) 

регулятори. Доведено, що ситуаційний контекст конфліктної взаємодії 

проявляється у загальному емоційному фоні й характері взаємин (знайома, 

неприємна або незнайома людина) [5 та ін.]. Якщо конфліктна взаємодія із 

знайомою людиною, то її мотивацію значно легше пояснити, що й приводе до 

загального зниження конфліктності як установки та вирішення проблеми. У 

випадку з неприємною або незнайомою людиною виникає напруга від 

неправильної або викривленої інтерпретації об‟єктивного значення ситуації і 

конфліктна взаємодія посилюється. Дослідники наголошують, що наявність 

поганого настрою, втоми або роздратованості у потенційних конфліктантів [2 

та ін.], жорсткість структури, в якій виникає конфліктна взаємодія [3 та ін.] та 



66 

 

 

наявність третіх осіб [8 та ін.] також може посилити конфліктну взаємодію. 

Крім того, зазначали науковці [2; 4 та ін.] навіть психологічні орієнтації 

конфліктантів можуть напряму посилити особистісну установку на конфлікт 

(когнітивна орієнтація передбачає зважування всіх «за» і «проти» конфліктної 

взаємодії; мотиваційна орієнтація – «хочу» чому й для чого; моральна 

орієнтація – дотримання/недотримання етичних норм і принципів). Добре 

описано й соціально-перцептивні та нормативні регулятори конфліктної 

взаємодії [1; 7 та ін.]. 

З огляду на вищезазначене, природно порушити питання про те, як 

здійснювати вибір регуляторів конфліктної взаємодії. Враховуючи те, що 

конфліктна взаємодія, як невід‟ємна складова конфлікту, зазвичай ускладнена 

та полідетермінована низкою факторів, то починати, на нашу думку, потрібно 

з когнітивізації об‟єктивності конфлікту. Це допоможе без емоцій та 

упередженості подивитися на ситуацію конфлікту й визначити всі його 

складові, починаючи з осмислення проблеми, визначення об‟єкту й предмету 

конфлікту [3].  

Конфлікт неможливо закінчити, поки конфліктанти на емоціях та/чи 

упереджено ставляться один до одного. Робити аналіз того, що відбувається, 

краще за все з «холодною головою», що збільшить шанс на урегулювання 

конфлікту. Одним із вирішальних факторів, який забезпечує конфліктантам 

визначення суті проблеми, є об‟єктивність. Саме вона є першим кроком для 

розуміння мети свого опонента і пошуку шляхів вирішення однаково 

значущої для кожного проблеми. Зрозуміло, що емоційна людина буде 

всіляко сприяти ескалації конфлікту для самого процесу конфлікту. 

Когнітивізація об‟єктивності конфлікту, навпаки, забезпечить осмислення 

альтернативної думки та прогностику можливих дій, вибору стратегій 

поведінки, ймовірного ініціального комунікативного посилу, спрямованого на 

задоволення певної потреби опонента (вкрай важливо, оскільки може 

фруструвати значиму потребу опонента, викликати агресивну реакцію і 

зумовити конфлікт, тобто буде конфліктогеном), загалом риторики, наслідків і 

післяконфліктного періоду (виконання досягнутих домовленостей, оцінка 

подальшої їх взаємодії).  

Не менш значимим фактором є когнітивізація доцільності регулятора 

конфліктної взаємодії. Нині існує чималий арсенал інструментів 

урегулювання конфліктної взаємодії, який розроблений конфліктологією. 

Однак попри його дієвість і затребуваність на практиці, не кожна техніка 

вирішення конфлікту є ефективною. Наприклад, «дипломатія другого шляху» 

або Т-груповий підхід будуть ефективними тоді, коли конфліктанти 

розділяють погляди на універсальні загальнолюдські цінності. У разі 

сімейного конфлікту, коли батьки є представниками різних етносів, або 

міжетнічного конфлікту, а також міжкультурного та міжконфесійного 

конфлікту більш ефективною буде медіація, яка реалізує постмодерністський 
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підхід. Вона допомагає здійснити принцип рівності кожної з систем ціннісних 

орієнтацій, представлених у даних когнітивних моделях. А завдяки 

врахуванню етнічних особливостей взаємодії в конфлікті при проведенні 

медіації досягається єдність соціальності й культури. То ж когнітивізація 

доцільності регулятора конфліктної взаємодії якраз і сприятиме вибору 

ефективної техніки вирішення конфлікту.  

Неабияке значення має й такий регулятор конфліктної взаємодії як 

соціальні норми. Кожна людина певним чином підпорядковується законам і 

нормам, що є чинними у даному суспільстві. При конфліктній взаємодії слід 

пам‟ятати, що твій опонент це жива істота, котра як і ти, повинна 

дотримуватися норм поведінки, які, по своїй суті, спрямовані на запобігання 

конфліктів. Зокрема, соціальною нормою є відсутність крику при розмові. 

При конфліктній взаємодії, якщо один із конфліктантів досить голосно 

висловить свою позицію або буде кричати на іншого, то у відповідь почує в 

двічі-тричі сильнішу промову і це може продовжуватись доти, поки не 

відбудеться виснаження, про що буде свідчити охриплість голосу. Щоб 

унеможливити появу подібних проявів у конфліктній взаємодії, варто 

докладати максимум зусиль для мінімізації провокаційної мови з опонентом. 

Як нам видається, моделювання комунікаційного простору (комунікативна 

дистанція, щільність комунікації), не використання слів-конфліктогенів (слів, 

що виражають недовіру, образу, негативне ставлення, загрозу тощо), 

врахування етнокультурної специфіки комунікантів, а також знання та 

використання комунікативних технік не лише сприятимуть розумінню 

конфліктантами один одного, а й зменшать ймовірність посилення 

конфліктної взаємодії. 

Отже, необхідно відмітити, що у сучасному світі пошук регуляторів 

конфліктної взаємодії є дуже важливим і необхідним як для конкретної 

особистості, так і для будь-яких інституцій, загалом для країни. Власне вибір 

регуляторів конфліктної взаємодії повинен визначатися такими факторами як 

когнітивізація об‟єктивності конфлікту та доцільності самого регулятора. 

Через велику зацікавленість проблемою конфліктної взаємодії нині 

відкриваються перспективи її подальшого розгляду, які нами вбачаються в 

удосконаленні конкретних форм і технік урегулювання конфліктної взаємодії.         
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METHODS OF CONFLICT INTERACTION STUDY:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

The problem of conflict, and above all the problem of investigation of 

conflict interaction, is directly related to its diagnostics. The search for optimal 

methods of investigation of conflict interaction is complicated by its manifestation 

both at the level of a particular system and at the level of an individual conflict 

(the direct subject of conflict interaction), the dynamics of conflict-generating 

approach, as well as possible change of the status of participants in the real 

conflict, etc. Hence, this led us to understand the problems that concern the use of 

conflict interaction research methods. 

Conflict interaction, being one of the types of social interaction, consists in 

counteraction of conflict participants and occurs on the background of expressed 

negative emotions, experienced by them towards each other and the situation, in 

particular [2]. Actually the manifestation of conflict interaction can be observed 

through communication, behavior and activities. If the process of personalities‟ 

interaction doesn‟t occur in the acceptable direction, then there may take place 
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partial contradictions or the antagonism of positions, caused by the presence of 

values, goals and motives contradicting each other. In such circumstances, the 

interaction is complicated to such an extent that they say about the occurrence of 

interpersonal conflict. Against this background, the study of a wide range of 

methods, which help to research the conflict interaction, acquires a separate 

scientific status. 

Recently, the number of methods majoring in collecting necessary data on a 

particular conflict has been significantly increased [4]. In particular, the structural 

and functional method promoting the identification of the main elements of 

conflict interaction (the object of conflict, the composition of its participants, 

causes and level of conflict intention, the image and boundaries of conflict, 

conflict genes, the type of conflict, etc.) and determining the role of each of them 

are described in the literature on conflicts [3]. However, the effectiveness of this 

method is indisputable in the analysis of the conflict that has already taken place, 

as opposed to the ongoing conflict. In the course of the conflict, when there is 

either a change of the conflict participants‟ status, or the subject of the conflict, or 

the boundaries of the conflict, etc., this method is no longer effective. 

It is better to use a procedural and dynamic method to predict the probable 

future of a real conflict through the components or different variants of conflict 

interaction development (escalation, deconflictization). This method helps to 

identify the optimal ways and means of correction, to make short-, medium- and 

long-term forecasts for the post-conflict phase. 

In addition, in the study of conflict interaction it will be effective to use the 

method of expert assessment, methods of mathematical modeling, etc. In 

particular, the method of mathematical modeling makes it possible to replace the 

direct conflict analysis by the analysis of properties and characteristics of their 

mathematical models. That is, conflict interaction, as one of the stages of conflict, 

is a mathematical model. Thus, the involvement of computer technology enables 

to move from simple collecting and analyzing facts to real-time event forecasting 

and evaluation. Recently, this method is increasingly used for the study of 

intergroup or international conflicts. 

Due to the fact that each conflict interaction, as well as each conflict, 

regardless of its type and scope, is complex, it is becoming more widespread to 

use interdisciplinary method of recognition of conflict interaction and its 

localization [1]. 

Based on the above study, one should state that the actualization of scientific 

interest in the study of conflict interaction in the context of the actual methods of 

its research is firstly caused by practical demand. Due to reliability and ease of 

use it will be possible to determine fairly quickly not only the stage of conflict 

interaction, but also to take appropriate measures to reduce its negative 

manifestations and consequences. In this regard, the scientists‟ efforts are aimed 

at developing methods of researching conflict interaction and testing them for the 
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identification of mutual negative effects of individuals (groups, movements, 

parties, ethnicities, countries) on each other, comprehensive coverage of their 

conflicting interests, goals, motives, etc. on the significant problem for them. 

The further study of the identified issues is promising in the direction of 

consideration of multicultural, age-related (children, middle-aged and elderly 

people) aspects and cognitive and informative signs of conflict interaction in the 

development of methods for the study of conflict interaction. 
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CONFIDENCE AS A PERSONALITY-DIRECTED RESOURCE  

OF A FOREIGN STUDENT’S ADAPTIVITY TO THE FOREIGN 

CULTURAL ENVIRONMENT 

The education and society in general increasingly form a demand for the study 

of the individual personality-based and psychological components of a student‟s 

adaptivity to the conditions of studying at higher educational institutions, as well as 

to his/her personal and professional success in various spheres of life. The study of 

foreign students‟ adaptivity is of particular significance in this meaning. 

The latest ideas on a personality‟s adaptivity include a variety of approaches to 

interpreting this phenomenon. The variability of the scientific study of the 

phenomenon of «adaptability» has provided an opportunity to put forward our 

understanding of this phenomenon to be «the result of the process of foreign 

students‟ adaptation to a new social and cultural environment, consisting in realizing 

the foreign students‟ personal potential (internal capabilities, abilities) in the 

significant environment (studying at the Ukrainian institution of higher education), 
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for the optimal correlation of their goals and values with the new environment» [4, 

p.126]. 

The analysis of sources shows that considerable experience has been gained in 

studying individual strategies for foreign students‟ adapting to changing 

environmental conditions [3; 6-7, etc.] and showing personal factors of adaptivity 

[1; 5; 8, etc.]. However, the questions on the psychological factors of adaptivity are 

under-researched, which, in combination with the personal resources of foreign 

students, can substantially supply the scientific understanding of the prognostic 

effect of their successful adaptation. 

In account to above mentioned information, there is a need to understand 

confidence as a personality-directed resource of a foreign student‟s adaptivity. 

A rather significant material in the justification of confidence as a personality-

directed resource of a foreign student‟s adaptivity is the consideration of the 

problem of confidence in different publications [1-2; 8, etc.]. Studying the ethno-

psychological features of confidence in different groups of students, Z. Boiko 

emphasized the confidence to be «one of the important traits of personality that 

determine the success and effectiveness of activity and communication; it promotes 

the processes of self-development and self-improvement of the personality. That‟s 

why it is necessary to study it from the motivational and semantic, as well as from 

the instrumental and dynamic side, that is, in system» [2, p.3]. Hanna Sheptura 

considers confidence in a similar way. The researcher defines confidence as «a 

multidimensional characteristic feature of a subject, including certain emotional, 

behavioral, cognitive and self-assessment characteristics, and ensuring successful 

adaptation of foreign students» [8, p.20]. The author attributes confidence to the 

integral, basic property of the personality, which is characterized by the 

interdependence and interaction of all components, and, therefore, it is necessary to 

investigate this property in system. Thus, by a system-functional approach, 

confidence is a system of stable motivational, semantic and instrumental-style 

characteristics that provide a positive assessment of the individual‟s abilities and 

skills, being sufficient to achieve goals and to meet personal needs [8, p.11]. 

The specification of the current state of adaptation / maladaptation of foreign 

students to the realities of Ukrainian society was identified according to the «Scale 

of Psychosocial Maladaptation of Migrants» (M. Melnychuk, MPMS); the 

determination of the level of foreign students‟ adaptation was carried out according 

to the method of «Diagnostics of social and psychological adaptation» (K. Rogers & 

R. Diamond, STA); assessment of foreign students‟ confidence was carried out 

according to the method of «Form test – Confidence» (O. Krupnov), containing 8 

forms according to the eight-component model of construction of personal 

properties. 

The sample included 456 foreign students (medium age is 23.21 ± 2.04) who 

came to get higher education at Ukrainian universities. Based on geographical, 

historical and socio-cultural characteristics, the sample was divided into six groups. 
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The first group included students (177 persons) who came to study in Ukraine from 

the post-Soviet countries (Azerbaidzhan, Georgia, Kazakhstan, Turkmenistan, 

Uzbekystan). The second group consisted of foreign students from the Middle East 

and Central Asia (Afhanistan, Iraq, Iran, Jordan, Lebanon, Pakistan, Syria, Turkey), 

they were 85 people. The third group included students from India (37 people); the 

fourth one – students from China (44 people). The fifth group was composed of 

representatives of North African countries (Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Sudan, 

Tunisia), they were 72 people. The sixth group consisted of students coming from 

non-Arab countries of Africa (Cameroon, Nigeria) – 41 people. The grouping of 

these countries is explained by their cultural and religious differences. 

In order to find out the differences between the levels of adaptivity among the 

representatives from different countries, we compared six groups of international 

students. As the result of comparison of these six groups in terms of adaptivity 

(indicators of MPMS; «Adaptivity» (STA) based on the application of the H-

Kraskal-Wallace criterion, the fact was found out there weren‟t any significant 

differences in the degree of adaptivity / maladaptivity among the representatives of 

different countries (H=5,662; p=0,340 (MPMS); H=5,495; p=0,359 (“А” STA). The 

data are given in Table 1. 

Table 1 

Indicators of the level of adaptivity  

among the people under study depending on the country  

 The average meaning in groups The differences 

according to the H-

Kraskal-Wallace 

criterion  

1 2 3 4 5 6 

МРМS 56,91 58,12 57,85 58,88 57,69 58,73 H = 5,662; p = 0,340 

А (STA) 65,94 64,45 65,76 64,87 65,45 65,27 H = 5,495; p = 0,359 

The lack of knowledge on confidence and behavior skills was pointed out 

among the representatives of all six groups. 

However, significant differences were found in maladaptation status and 

adaptivity level (based on the U-Mann-Whitney test) depending on the year of 

study: foreign fourth-year students had higher adaptivity indicators than freshmen 

(U = 382,000; p<0.01 (MPMS); U = 428,000; p<0.01 («A» STA) (Table 2). 

Table 2 

Indicators of the level of adaptivity  

among the people under study depending on the year of study 

 The average meaning The differences according 

to the  

U-Mann-Whitney criterion 
1-st year of study 

N = 218 

4-th year of study 

N = 238 

МРМS 65,87 48,21 U = 382,000; p < 0,01 

А (STA) 58,34 72,78 U = 428,000; p < 0,01 
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The results prove the thesis that the period of staying in another socio-cultural 

environment improves social and psychological adaptation. 

In addition, the paper reveals the psychological features of confidence among 

the people under research. They include expressed indicators of variables: 

motivational-semantic (socially significant goals, objectivity, meaningfulness, 

subjectivity) and instrumental-dynamic (energetic nature, asthenicity, externality 

and personal difficulties) subsystems among the representatives of the first group 

(post-Soviet countries); objectivity, low internality, high energetic nature – among 

the representatives of the second group (countries of the Middle East and Central 

Asia); high targeting ability, productivity, internality are found among the 

representatives of the third group (India); self-centered motivation, low 

productivity, energetic nature and focus on personally meaningful goals – among 

the representatives of the fourth group (China); socially significant goals, self-

centeredness, objectivity, high level of externality, significant number of functional 

and personal difficulties are among the representatives of the fifth (North African 

countries) and sixth (non-Arab countries) groups. Empirical data are valuable for 

developing programs and correction of certain personal characteristics, taking into 

account the stage and components of confidence, which, in our opinion, are one of 

the personality-directed resources of adaptivity. 

Consequently, the country of birth as a description of the empirical sample 

does not influence on the level of adaptivity / maladaptivity of foreign students. 

However, the adaptivity of foreign students depends on the year of study: freshmen 

have much more lower level of adaptivity than undergraduates. This is because of 

the initial stage of freshmen‟s adaptation. The duration of the adaptive process 

allows us to develop new strategies for adapting to the new conditions and to 

achieve the result, this is a state of adaptivity (senior students). In addition, 

confidence being a system property of the personality in the combination of 

motivational, semantic and instrumental-dynamic components has common and 

characteristic features among foreign students, which are formed and expressed in 

the course of training and the results of their adaptation in the institutions of higher 

education [1-2; 8]. The data will give the possibility to interpret the results of the 

empirical study more reliably. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ІНДИВІДА  

В УМОВАХ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Історичним розвитком суспільства зумовлено становлення 
інформаційного простору і це є закономірним явищем. Зазнають 
трансформацій усі сфери суспільного життя, оскільки ми ввійшли в нову еру, 
серед найвагоміших ознак якої слід зазначити прискорену інформатизацію та 

комп‟ютеризацію всіх сфер суспільного виробництва, утворення світової 
мережі комунікаційних зв‟язків.  

Інформаційна епоха – принципово новий етап у розвитку цивілізації, що 

характеризується новими якісними особливостями, порівняно з попередніми 
періодами історії людства. 
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У наш час виникає необхідність постійної готовності до впливу 

різноманітних форм маніпуляційного характеру, які проявляються як в 

безпосередньому спілкуванні, так і в засобах масової комунікації, в різних 

виступах у масовій аудиторії, свідомо чи ні, цілеспрямовано або мимоволі. 

Використовуються психологічні засоби маніпулятивного характеру значною 

мірою не на нашу користь [1-5]. Все це впливає на перебіг соціальних 

процесів та й відбивається на особистості, на її включеності до 

інформаційного простору, утворює новій феномен “інформаційно-

психологічної безпеки особистості”. Даний феномен постає одним із 

найважливіших чинників забезпечення безпеки держави, тому що має 

відношення до свідомості людини, її переконань, смислів, ідеалів і впливає на 

її поведінку, життя та діяльність. Тим самим визначаючи ефективність 

людини, ступінь корисності її для суспільства [2,5,6,7].  

В сучасних умовах Україна є об'єктом безперервного інформаційно-

психологічного впливу, що обумовлено її геополітичним положенням і 

наявністю політичних, економічних та інших інтересів щодо нашої держави з 

боку розвинених країн та сусідніх держав, що зумовлює велику ймовірність 

втягнення її в різноманітні інформаційні війни [3]. У цьому контексті 

проблеми забезпечення інформаційної безпеки національних інтересів у будь-

якій сфері останнім часом набуває усе більшої значущості. Згідно зі ст. 17 

Конституції України, забезпечення інформаційної безпеки держави стоїть на 

одному рівні із захистом суверенітету й територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної безпеки як найважливішими функціями держави.  

Проблема становлення інформаційного суспільства була і залишається 

об‟єктом вивчення багатьох вчених. Особлива увага приділяється 

дослідженню проблем інформаційної безпеки суспільства та особистості: 

розглядаються суспільна свідомість та її роль у формуванні національної ідеї, 

сучасні технології маніпуляції масовою свідомістю, сучасні засоби впливу на 

суспільство та фактори негативного інформаційно-психологічного впливу на 

суспільну свідомість, шляхи їх нейтралізації, як модель особистості – 

морально-семантичний фільтр – його складові та механізми сприймання 

інформації із оточуючого середовища, свідомість і підсвідомість особистості 

та механізми їх взаємодії, рефлексивне управління як технологія маніпуляції 

поведінкою особистості, безпека життєдіяльності людини в інформаційному 

просторі.  

Для розуміння інформаційно-психологічної безпеки особистості в умовах 

сучасного суспільства необхідно з‟ясувати яке місце вона займає у системі 

національної безпеки. Національна безпека визначається як сукупність зв'язків 

і відношень, які характеризують такий стан особистості, соціальної групи, 

суспільства, держави, народу, при якому забезпечуються їх тривале, стабільне 

існування, задоволення і реалізація життєвих потреб, спроможність до 

ефективного відбиття внутрішніх і зовнішніх загроз, саморозвитку і прогресу.  
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Відмітною особливістю нашого часу є перехід до нового якісного стану 

суспільства, який характеризується різким підвищенням ролі інформаційних 
процесів й, зокрема, створенням цілої індустрії виробництва інформації. 
Передбачається, що сучасне суспільство знаходиться на переході до якісно 
іншій формі свого існування – інформаційному суспільству і в ширшому 

контексті – до інформаційної цивілізації [4-7]. Життя людини розгортається не 
лише у фізичному середовищі, світі природи, але і у світі штучному, який ним 
самими і створений. Особливо бурхливо розширення інформаційного 

середовища суспільства відбувається останнім часом і темпи його постійно 
зростають. Це обумовлено як складністю самого процесу пізнання і 
неповнотою наших знань про світ, так і упередженістю, суб'єктивністю 

людей, що її породжують, часто – цілеспрямованим використанням 
інформаційних процесів для введення оточення в оману, досягнення власних 
цілей й ігнорування того, що наноситься збиток і шкоду іншим людям. 

Все це є полем у якому формуються система інформаційної безпеки та 

система інформаційних небезпек суспільства і особистості. В основі 
розуміння інформаційної безпеки суспільства лежать поняття пов‟язані із 
розумінням колективної, масової, суспільної, національної свідомості. 

Інформаційна безпека суспільства є системою вищого рівня для системи 
інформаційно-психологічної безпеки особистості, тому, що людина й 
особистість проходять шлях свого розвитку, становлення у процесі соціалі-

зації і набувають своїх особливостей і рис у відповідності до особливостей 
даного суспільства (географічне положення, стан розвитку, історія, мова, 
традиції, політичний устрій, національні ідей, смисли та інше). Тому вплив на 
суспільство та суспільну свідомість є одним із найважливіших чинників, який 

і визначає те, якою буде особистість, а відповідно її спроможність чинити опір 
негативним інформаційно-психологічним впливам [2,3].  

Психологічна безпека розглядається як стан суспільної свідомості, при 

якому суспільство в цілому і кожна окрема особа сприймають існуючу якість 
життя як адекватне і надійне, оскільки воно створює реальні можливості для 
задоволення природних і соціальних потреб громадян в сьогоденні і дає їм 
підстави для упевненості в майбутньому. Зміст поняття "інформаційно 

психологічна безпека" в загальному вигляді можна позначити як стан 
захищеності індивідуальної, групової і громадської свідомості, соціальних 
суб'єктів різних рівнів спільності від дії інформаційних чинників, що 

викликають дисфункціональні соціальні процеси. Іншими словами, йдеться 
про такі соціальні процеси, які ускладнюють, або перешкоджають 
нормальному функціонуванню державних і соціальних інститутів суспільства 

та людини як повноправного і вільного громадянина [2,3].  
Таким чином, проблема інформаційно психологічної безпеки 

особистості, її психологічної захищеності та способів формування 
психологічного захисту в умовах кардинальних змін суспільства викликає 

інтерес у багатьох дослідників як в теоретичному, так і в прикладному плані.  
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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖІНОК  

В УМОВАХ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Для розробки і впровадження програм розвитку динамічних 

соціотехнічних систем діяльності (СТСД) важливими вбачаються 

психологічні засади формування спонтанної відображально-моделюючої 

активності проектування. Мова йде, перш за все, про формування зовнішньої 

взаємодії соціуму і природи як сукупності відносин, включаючи форми, зміст 

і характер взаємодії і взаємовпливу компонентів систем «людина – природа» 

та «людина – людина». У зв'язку з цим найбільший інтерес для дослідників 
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представляє пошук інтегральних соціально-економічних і психологічних 

параметрів, що характеризують здатність людини протистояти  

несприятливим ефектам, що супроводжують екологічні зміни. Найбільш 

уразливими у цьому відношенні є жінки, в організмі яких страждають 

практично всі функціональні системи, що потребує розробки психологічного 

забезпечення соціальної підтримки їх життєдіяльності.   

Зміни навколишнього середовища несуть значну економічну загрозу для 

людства в цілому. Особливо це відноситься до антропогенних змін [1, c.615]. 

Сценарії таких змін як основну міра компенсації несприятливих зрушень 

передбачають мобілізацію зусиль населення на проведення заходів 

економічного, технологічного і соціального характеру, спрямованих на 

збереження здоров'я, працездатності і життєдіяльності людей [2, c.365]. 

Використання загальноприйнятих характеристик, розроблених для 

оцінки станів окремо узятої людини (функціональний стан, адаптаційні 

можливості, стійкість особистості і ін.) явно недостатнє. Потрібні нові 

підходи до пошуку інтегральних критеріїв, що визначають здатність 

суспільства в цілому протистояти наступаючим змінам навколишнього 

середовища. Один з можливих підходів бачиться в парадигмі психологічного 

потенціалу індивідуума і популяції. Це поняття запропоноване при розгляді 

проблем психології праці, що виникають при переході до ринкових відносин.  

Метою дослідження є з‟ясування особливостей соціальної підтримки 

життєдіяльності жінок в умовах динамічної соціотехнічної системи 

управління природокористуванням. За допомогою методів електрокардіографії 

та електроокулографії вирішено завдання профілактики зростаючого 

стомлення при роботі досліджуваних з дисплейними відеорядами 

автоматизованої соціотехнічної системи «Моніторинг природоохоронної 

діяльності». 

На етапі експериментальної оцінки дисплейних відеорядів досліджувані 

працювали в режимі розроблених сценаріїв, які імітували зміни екологічної 

обстановки на рівні регіону, що відбивались на інформаційній моделі. 

Період навчання роботи з відеорядами був тривалим (2 години), оскільки 

досліджувані поступово засвоювали режим діалогу з комп'ютером. 

Досліджувані курсором відзначали вірні відповіді із запропонованих на 

вибір. Швидкодію вирішення завдань з оцінки екологічної ситуації фіксували 

програмним способом, показники точності і надійності оцінювалися після 

експерименту.  

Динаміка якості та надійності виконання управлінських завдань показала, 

що вірогідність надійних рішень поступово динамічно знижувалась у 

досліджуваних в ході розвитку роботи з безперервними інформаційними 

потоками, причому високозначимо (p <0,01) швидше у «апріорно ненадійних» 

відеорядів підсистеми «Моніторинг ґрунтів». 
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В ході експерименту підтримувався нав‟язаний режим з установкою на 

надійність виконання завдань управління ситуацією, що моделювалася. 

Зміна наростаючого стомлення при роботі досліджуваних з дисплейними 

відеорядами АСУ «Моніторинг ПОД» була наступною: істотна зміна 

функціонального стану практично не виявляється при роботі з відеорядом 

протягом однієї години діалогу з комп‟ютером. Значне стомлення виявляється 

після закінчення двох з половиною годин безперервної роботи за дисплеєм 

при статистично значущих (Р < 0,05) відмінностях з доробочим рівнем для 

показників кардіореспіраторної системи та електроокулограми. Відзначаємо 

статистично істотне зменшення тривалості кардіоінтервалів для відеорядів 

обох підсистем, що, разом з динамікою зміни показників ЕОГ, свідчить про 

встановлення вираженого стомлення безвідносно з «апріорною надійністю» 

відеорядів.  

Виділяємо особливість взаємодії досліджуваних, працюючих в системі 

АСУ «Моніторинг ПОД» в порівнянні з операторами-прокатниками: 

тривалість відновчого періоду початкових показників функціонального стану 

у них в середньому значимо (p<0,05) довше, що пов'язано з більшим ступенем 

стомлення у зв‟язку з відсутністю заздалегідь виробленої системи формування 

та підтримання працездатності у вигляді професійних тренінгів.  

Останнє пов‟язано з тим, що навіть після трьох годин роботи за дисплеєм 

з «апріорно ненадійними» відеорядами інтегральний показник лише 

наблизився до межі допустимих змін. 

Отримані результати підтвердили можливість використання психологічних 

і психофізіологічних критеріїв для психологічного забезпечення якості 

дисплейних відеорядів і для розробки режимних заходів діяльності з ними в 

контексті реалізації програм розвитку СТСД. Особам, що працюють з 

дисплейними відеорядами АСУ «Моніторинг ПОД», як і операторам 

аналогічних динамічних соціотехнічних систем, можна рекомендувати 

тривалість безперервної роботи за дисплеєм при вирішенні оперативних 

завдань не більше двох годин, розділених 15-хвилинною перервою. 

За наслідками теоретичних і експериментальних досліджень дисплейних 

відеорядів АСУ «Моніторинг ПОД» отримані характеристики їх якості, що 

дозволяють прогнозувати ефективність роботи осіб, що приймають вирішення 

на основі інформаційних моделей цього типу і можливі зміни ФС. У випадку з 

«апріорною ненадійністю» дисплейних відеорядів з підсистеми «моніторингу 

ґрунтів» своєчасно (на передпроектній стадії) було проведено їх психологічне 

вдосконалення шляхом приведення у відповідність показників «апріорної 

надійності» нормативним  вимогам. 

В підсистемі психологічного забезпечення визначена роль критерію 

техніко-естетичної привабливості на всіх етапах інформаційної комунікації. 

Естетичний критерій, або критерій досконалості дизайну може виступати як 
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пріоритетний при інженерно-психологічному проектуванні, ранжуванні 

потреб, оцінці, вдосконаленні і реалізації програм розвитку зразків як у 

формальному так і у змістовному плані що важливо для інженерно-

психологічного проектування на ранніх його етапах. 

В підсистемі інтегральної регуляції встановлені фасцинативні засоби 

впливу інформаційних повідомлень на різних етапах психологічного 

забезпечення комунікативного процесу, які дозволяють у перспективі 

ефективніше використовувати особливості формування споглядальної 

сторони інформації, що складає окремий напрям подальших розвідок. 
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ДОКТРИНА ПРАГМАТИЗМУ ТА ЇЇ КОРИСТЬ 

Прагматизм не залишився на рівні інтелектуальної філософської теорії, 

він став світоглядом політичних кіл Заходу, особливо США, та основою для 

розробок практичних політичних концепцій. 

Головною цінність політичного прагматизму є досягнення поставленої 

мети, нерідко за будь-яку ціну, а головним критерієм мети є її користь. 

Оскільки доктрина прагматизму не наводить однозначного трактування 

категорії користі, можна судити про те, що проблема визначення міри 

корисності полишена на вільне трактування. Така теоретична 

невизначеність врешті-решт призводить до недосконалості політичної 

практики, заснованої на принципі політичного прагматизму. 

Класичне визначення користі, яке сформував Дж. Дьюї, це спроможність 

задовольняти бажання, бо прагнення розглядаються переважно як 

суб‟єктивна характеристика. «Оскільки індивіди звичайно намагаються 

задовольнити свої прагнення, задоволення прагнень може бути метою 

державної політики… Проте намагання індивідів задовольнити свої 

прагнення має лише невелике нормативне значення, бо задоволення 

прагнень може зашкодити добробуту самого індивіда, або інших людей. 

Отже, може існувати конфлікт між свободою індивіда і міркуваннями 

добробуту, спонукуючи розрізняти принципи, зорієнтовані на прагнення і 

принципи, зорієнтовані на ідеали» [1, С.549]. 

Прагматична школа абсолютизує принципи, зорієнтовані на прагнення 

та заперечує принципи, зорієнтовані на ідеали, а бажання, прагнення, 

потреби через їх усвідомлення формують інтереси та цілі. 

Якщо прагматизм в дусі консеквенційної традиції формулює суть 

політичної діяльності як реалізацію інтересів і досягнення цілей, які є 

корисними, то варто визначитися із групами узагальнених інтересів 

основних учасників політичного життя країни: по-перше, це суспільство, як 

пасивний учасник політичного життя, власне громадян даної держави, що 

виступають переважно в якості електорату, та відповідно до принципу 

народовладдя є джерелом влади та утримувачем владних інститутів для 

своїх прагматичних потреб; по-друге, держава, як головний політичний 
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інститут та сталий спосіб організації і представництва народу, суб‟єкт 

міжнародної політики. Особливістю держави є те, що вона більш довговічна 

ніж народ як сукупність конкретних індивідів в даний момент, та влада, як 

сукупність керівників (повноважних). На відміну від суспільства (народу) та 

влади, інститут держави створений попередниками та має перейти у спадок 

до нащадків; по-третє, владна еліта яка тим чи іншим способом делегована 

суспільством адміністративних керівників. 

До головних загальних інтересів суспільства можна віднести безпеку, 

добробут, свободу та прагматичні перспективи. Інтересами держави треба 

вважати незалежність, цілісність, безпеку, управлінську ефективність, 

міжнародне становище. Інтересами владної еліти є стабільне положення, 

могутність, заможність, поширення влади, легітимність, авторитет. Варто 

зазначити, що групи інтересів підібрані довільно, так само як і їх носії. Отже 

наявна розбіжність хоча офіційно часто декларується їх тотожність. 

«… Держава ніколи не досягає всіх цілей і не втілює в життя всі 

національні інтереси й цінності – це не можливо». Це одна з причин, чому 

політику можна розглядати як сукупність дій по досягненню максимуму 

можливого з усього спектру бажаного. Заради цього політиці дуже часто 

доводиться жертвувати одними цілями й інтересами заради досягнення 

інших, більш важливих. Однак для цього необхідні чіткі пріоритети, тобто 

чітка ієрархія національних інтересів, цілей за їхньою важливістю і 

пріоритетністю. Ці пріоритети надалі стають основою розробки відповідних 

стратегій різного рівня… 

Політика – це діяльність, спрямована на досягнення певних цілей. 

Втрата визначених цілей в політиці веде до втрати орієнтирів і дисфункції 

керівних органів в будь-якій політичній організації. 

Втрата суспільством і владою здатності визначити цілі і досягти їх веде 

до кризи суспільства і розпаду влади. 

Прагматизм заперечує роль культури як суспільного регулятора. 

Оскільки не сприймає її ірраціональні складові. Однак, абсолютизація в 

користі як суспільного регулятора легітимізує різного роду крайнощі. 

Б. Рассел в «Історії західної філософії» називав ідеї Дьюї «філософією 

сили» і оцінював типову для прибічників прагматизму відмову від 

врахування «впертих фактів» і об‟єктивної істини, як «крок до шляху до 

певного роду безумства – сп‟яніння силою. … Я певен, що цього роду 

сп‟яніння складає найбільшу небезпеку нашого часу і що філософія, яка 

цьому співдіє, хоча б і не навмисно, збільшує загрозу колосальної соціальної 

катастрофи» [2, C.100]. 

Прагматизм справив вплив на американську політичну думку ХХ ст., 

який можна порівняти з впливом протестантизму на суспільну свідомість 

Європи XXI ст. Він зняв табу з багатьох делікатних аспектів політичної 
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практики і залишив в пантеоні науки єдиним божеством прагматичну 

доцільність. 

У період між двома світовими війнами ідеї прагматизму набули 

великого поширення у США та Західній Європі, прагматизм зайняв місце 

домінуючої філософії урядових та гуманітарних наукових кіл. Прагматисти 

запропонували програму реконструкції філософії, згідно якої  вона повинна 

була стати загальним прагматичним методом вирішення тих проблем, які 

постають перед людьми різних життєвих ситуаціях, що виникають у світі, 

який постійно змінюється. Головними тезами прагматизму, які взяли на 

озброєнні політичні прагматики-практики були: 

1. заперечення апріорних пояснень та свідомісних констант. Постійне 

звернення до практичного досвіду; 

2. консекванціальний підхід до політичної діяльності, головними 

критеріями якої є користь, доцільність та ефективність; 

3. інструментальне розуміння культури, моралі, агностицизм і 

релятивізм в поглядах на політичний процес; 

4. заснування наукоємкої прагматичної політики. 

Прагматизм став філософською базою для теоретиків та школи 

«реальної практики», яка почала розвиватись у міжвоєнний період та 

досягла свого розквіту після завершення другої світової війни. 

Особливість школи реальної політики полягала в тому, що вона при 

всьому своєму академізмі мала досить близькі стосунки з політичними 

реаліями, багато в чому формувала ідейні основи зовнішньополітичної 

стратегії США та інших країн Заходу в умовах біполярного світового 

порядку та холодної війни [3, С.207]. Дві наддержави протистояли одна 

одній і постійно нарощували військову міць, багато в чому підтверджуючи 

тезу реалістів про роль сили та силового фактору, використовуючи мету 

політичного прагматизму. 
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ПРАГМАТИЗМ ЯК ЕМПІРИСТСЬКА ТЕЧІЯ ТА СТРИЖЕНЬ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

Прагматизм (від давньогрець. πράγμα – діло, дія) – установка на 

досягнення безпосередніх переваг, що ігнорують моральний зміст і 

віддалені наслідки дій. Представники школи прагматизму сприйняли ідеї і 

методологічні установки філософської теорії прагматизму та пристосували 

їх до аналізу політичного життя. В працях Уільяма Джемса прагматизм 

формулюється як метод вирішення філософських, соціологічних і 

політичних суперечок шляхом порівняння прагматичних наслідків, що 

випливали з тієї або іншої теорії. Прагматики наполегливо доводили 

необхідність зміцнення зв'язків соціальних і політичних наук з практикою, з 

реальним життям. В сучасних умовах прагматизм в соціально-політичних 

науках в формі експериментального натуралізму, що з'єднує суб'єктивний 

ідеалізм з антимарксизмом або в формі неопрагматизму, що об'єднує 

прагматизм з неопозитивізмом і семантичним ідеалізмом. 

У пошуках прийнятної моделі прагматизму для початку ми маємо хоча 

б просто активніше і сміливіше впливати на процес формування правил 

навколишнього соціального світу, на ті обставини, які визначають стиль 

наших успішних дій, заздалегідь не лякаючись складностей їх осягнення і 

власної відповідальності. Реалістична програма соціального оновлення може 

бути сформульована лише після прагматичного усвідомлення ідентичності 

незалежного існування держави і особистості, в результаті повноцінного 

тлумачення прав людини у їх соціально-економічному, політичному і суто 

духовному вимірі. 

Прагматизм є емпіристською течією, він апелює до досвіду, 

інтерпретуючи його значно ширше, ніж класичний емпіризм. Досвід він 

тлумачить не як певну пізнавальну процедуру, а як будь-які переживання 

людини. 

Емпірична соціологія з'являється разом з теоретичною але здобуває 

самостійне значення лише на початку нашого сторіччя як специфічна 

область соціологічних досліджень з особливими традиціями і логікою 

розвитку. Хоча ця роль у становленні соціології та політології як  науки 

високо оцінювалася з перших кроків, організація і проведення емпіричних 

соціально-політичних  досліджень обумовлювалася потребами суспільства, 

а звідси прагматизм виступає як стрижень сталого розвитку суспільства. 
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Емпірична соціологія – це комплекс соціально-політичних досліджень, 

орієнтованих на збір і аналіз конкретних фактів громадського життя з 

використанням спеціальних методів (опитувань, анкетування, інтерв'ювання 

та інших. 

На ранніх стадіях становлення емпіричні дослідження існували 

паралельно до теоретичної соціології як приватний інтерес ентузіастів 

різних професій й окремих учених-прагматиків, що використовуючи моделі 

прагматизму, сприяли стабільності та сталості розвитку українського 

суспільства. 

Самостійним напрямком соціально-політичних досліджень емпірична 

соціологія стає в США, де на процес "прагматизації" наук вплинуло 

перетворення прагматизму в національну філософію США. Прагматизм у 

самому широкому змісті слова був ідеологічним тлом, на якому склалася 

емпірична тенденція в науках Сприйнявши деякі ідеї Г. Спенсера, 

американські еоцюйвр» під впливом основоположників прагматизму, що 

інтенсивно розвивали психологічну науку, намагалися провести аналогію 

між біологічними і соціально-політичими та процесами.  

Прагматизм є емпіристською течією. Він апелює до досвіду, 

інтерпретуючи його значно ширше, ніж класичний емпіризм. Досвід він 

тлумачить не як певну пізнавальну процедуру, а як будь-які переживання 

людини. На основі цього засновники прагматизму ведуть мову про 

релігійний, містичний та інший досвід. Продовжуючи традиції англійського 

емпіризму, зокрема Юма і Берклі, прагматизм асимілював багато ідей 

позитивізму (Спенсера, Мілля, Авенаріуса) і філософії життя Бергсона. 

Основні представники прагматизму – американські вчені і філософи Чарльз 

Пірс (1839–1914), Вільям Джеме (1842–1910) та Джон Дьюї (1859–1952). 

Засновник прагматизму Ч. Пірс порвав з класичною традицією в 

гносеології, згідно з якою пізнання – це відтворення, відображення світу, а 

істина полягає у відповідності (збігу) знання і дійсності. Пірс, як і 

Авенаріус, розглядав мислення як спосіб пристосування людини до 

дійсності. Пізнання як відображення дійсності, досягнення істини заради 

істини він заперечує, трактуючи його як пристосування до середовища, 

знаходження оптимальних реакцій для його контролювання, задоволення 

потреб людини. Отже, «мислення (пізнання) розглядається як діяльність, 

спрямована не на понятійне відображення світу, а виключно на регулювання 

стосунків між організмом і середовищем, на витворення оптимальних 

реакцій на задоволення його здатностей пристосування». 

Людина, на думку Пірса, виробляє сукупність звичок діяти відповідно 

до певного середовища, і ці звички ґрунтуються на вірі. Віра в даному разі 

не є суто релігійною, а швидше переконанням, довірою, яку людина 

відчуває до певних ідей. Розуміння віри як звички діяти певним чином Пірс 

запозичив у Юма. Свідомість людини, на його думку, складається не з істин, 
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а з вірувань, тобто із звичок діяти певним чином за певних обставин. Коли ж 

дія не дає бажаного результату, тобто коли вірування дає збій, тоді виникає 

сумнів і починається дослідження, що закінчується формуванням нового 

переконання, нової віри. 

Перехід від сумніву до віри досягається завдяки таким методам: методу 

сліпої впертості; методу авторитету; апріорному методу; науковому методу. 

Суть методу сліпої впертості полягає в ігноруванні того, що вірування не 

спрацьовує, у впертому нав'язуванні їх обставинам, що зрештою призводить 

до краху. Метод авторитету, який найбільш притаманний релігійним 

вченням, не врятував, на думку Пірса, жодну релігію від критики. 

Апріорний метод, який виходить із засад розуму, також не здатний привести 

до твердих вірувань у взаєминах із середовищем, та й самі філософи по-

різному ставляться до нього. Справжнім методом Пірс вважає лише 

науковий. (В останніх трьох методах простежується спільність з трьома 

ступенями – релігійним, метафізичним і позитивним Конта.) Тільки він, на 

думку Пірса, придатний для формування спільних вірувань. Складовими 

наукового методу є дедукція, індукція та абдукція – метод гіпотез, завдяки 

якому пояснюються факти. У зв'язку із цим Пірс порушує проблему 

значення наукових понять і висловів (позитивісти виводили значення 

вислову з процедури його верифікації), у вирішенні ним якої яскраво 

висвітлилась суть прагматизму. 
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