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СУЧАСНИЙ ВІРУЮЧИЙ-ПРОТЕСТАНТ
ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ: «ВІД ДОСВІДУ
МАРГІНАЛЬНОСТІ ДО СВІДОМОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ»
Метою даної статті є аналіз окремих соціокультурних впливів на віруючого-протестанта та на
протестантську громаду як спільноту віруючих з характерними для неї особливостями
внутрішнього устрою, складу та функціонування. Дослідження має регіональний характер, зокрема
конкретизується територією Волинського регіону, де протягом останнього десятиліття пізній
протестантизм демонструє стійку тенденцію зростання своєї присутності на релігійній мапі.
Методологічною основою даної розвідки є соціокультурний підхід в основі якого лежить розуміння
суспільства як єдності культури і соціальності, що конструюються та перетворюються діяльністю
людини та акумулюється нерозривності тріади особистості, суспільства, культури. Науковий
пошук здійснювався на принципах позаконфесійності та світоглядного плюралізму. Наукова новизна
роботи полягає у констатації того, що наслідком соціалізації протестантизму Волинського регіону
постає образ віруючого як соціально-активного суб’єкта соціуму, який відчуває свою єдність з
колективним «ми» та є дієвим членом своєї релігійної общини. Хоча, приймаючи функціональну роль
діючої особи, він насамперед, проявляє себе як член релігійної общини, а лише згодом у суспільному
житті через певні форми діяльності. З періодом унезалежнення України на тлі загального росту
релігійності та превалюючого впливу православ’я у волинському суспільстві сформувалось
протестантське співтовариство, яке є економічно самостійними, соціально організованими та
проходить шлях інституційного оформлення. Нині утверджується протестантський образ
віруючого як активного члена соціуму.
В умовах компенсації нестачі душевного комфорту соціальної реальності віртуальною,
протестантські конфесії Волинського регіону демонструють соціальну інтеграцію, а віруючі
екзистенційну єдність. Відтак у громадах пізніх протестантів (хоча які не позбавлені проблем
внутрішнього розвитку) іманентне налагодження органічної комунікації, що призводить до
відчуття єдності та духовного зв’язку між вірянами. Відтак на макрорівні віруючий відчуває свою
єдність з колективним «ми». А Церква та «брати і сестри» виступають своєрідними помічниками у
подоланні життєвих труднощів один одному.
Ключові слова: віруючий-протестант, соціокультурний підхід, релігійна община, соціалізація,
ціннісні орієнтації, соціальна діяльність, комунікація.

Постановка проблеми. Суспільні зсуви
та зрушення нині іманентні для всіх сфер
соціального життя. Такі процеси посилюють
відчуття випадковості, нестабільності людського буття,
зневіру та апатію щодо перспектив майбутнього
розвитку.
Як наслідок потреби реалізації у таких умовах життєвих
програм актуалізуєтьcя антропологічна проблематика в
релігієзнавчих дослідженнях. Адже, сучасні стрімкі
процеси
секуляризації,
урбанізації,
глобалізації
зумовлюють формування антропологічно орієнтованої
теології. Зосередження на проблемі людини та її
потребах особливо іманентне для протестантизму. Така
гуманізована зорієнтованість дозволяє протестантським
конфесіям не лише наблизитися до проблем сучасної
людини, але й часто-густо успішно їх вирішувати.
В умовах задекларованої свободи совісті у
Волинському регіоні (за релігійною регіоналізацією
охоплює Рівненську та Волинську області, а також
північ Тернопільської області), на тлі перетворення
православ’я у символ національної ідентичності, досить

стійкі позиції в регіоні займає, по суті ще одна
християнська сила – протестантизм. Таким процесам
сприяє: активне просування протестантизму зі сторони
його послідовників; збіг протестантської етики та
цінностей, що сприяють формуванню моделей поведінки
у суспільствах з ринковою економікою; бажання
реалізувати свою колективну суб'єктність (цей фактор
успішно реалізується, насамперед, у протестантських
общинах).
Поняття «віруючий-протестант» визначає людину,
яка переконалася в існуванні Бога і стверджує, що
врятуватися людина може тільки особистою вірою і
приймає виключно авторитет Біблії. Така людина
акцентує увагу на присутності Божої волі у реалізації
особистих потреб та програм життєдіяльності. Стиль
життя вона намагається узгодити із положеннями
Священного писання. При цьому індивід глибоко
переконаний, що Бог допомагає набувати все необхідне
для його щасливого життя. Підкреслимо, що
протестанти відрізняються твердими віросповідними
переконаннями: демонструють чітке знання Біблії,
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переконанні в єдиноістинності свого конфесійного
вибору, тому свою релігію розглядають як єдине
джерело знань про Бога.
Методологічною основою даної розвідки є
соціокультурний підхід в основі якого лежить розуміння
суспільства як єдності культури і соціальності, що
конструюються та перетворюються діяльністю людини
та акумулюється нерозривності тріади особистості,
суспільства, культури . Науковий пошук здійснювався
на принципах позаконфесійності та світоглядного
плюралізму.
У концептуальному річищі важливе значення для
розкриття окремих аспектів соціокультурного портрета
віруючих протестантських громад Волинського регіону
мають праці вітчизняних та зарубіжних вчених, як
П. Бергера, Т. Гаврилюк, В. Єленського, І. Каргіної,
М. Мчедлова, М. Черенкова, П. Яроцького та інших.
Мета
дослідження.
Зважаючи
на
стрімкі
трансформації сучасної соціальної реальності, наслідком
яких, посеред інших, є відчуття дезорієнтації,
безпорадності людини та поглиблення у них стану
екзистенційного вакууму, актуальним постає аналіз
окремих соціокультурних впливів на віруючогопротестанта та на протестантську громаду як спільноту
віруючих з характерними для неї особливостями
внутрішнього устрою, складу та функціонування. Наше
дослідження має регіональний характер, так як
конкретизується територією Волинського регіону, де
протягом останнього десятиліття пізній протестантизм
демонструє
стійку тенденцію
зростання
своєї
присутності.
Виклад основного матеріалу. Соціокультурні реалії
кінця ХХ століття спонукали вихід протестантських
конфесій із периферійної зони соціуму на авансцену,
надавши їм якісно нового соціального статусу у
суспільстві.
Ми
солідаризуємося
із
думкою
М. Черенкова, що «в сучасному українському
євангельському протестантизмі відбувається перехід від
досвіду маргінальності до свідомої соціалізації в
пострадянському та постхристиянському суспільстві»[8].
Такі процеси зумовлюють інституціональні трансформації у всіх пізньопротестантських конфесіях Волинського
регіону.
В умовах глобалізації (пізній протестантизм є
глобалістським за своєю суттю), постмодерністських
тенденцій у Волинському регіоні, саме протестантські
церкви, одні з тих, хто намагається опанувати мову
сучасного суспільства та дати адекватну відповідь на
наболілі/гострі питання сучасності. Цей факт відводить
протестантським церквам в умовах Волинського регіону
особливої привабливості. Окрім того, провідну роль у
сучасному сприйнятті протестантизму, його доступності
та живучості, визначає жива реакція протестантської
теології на антропологічні запити.
Під протестантизмом ми розуміємо сукупність
самостійних конфесій, пов’язаних з ідеями Реформації.
Ця «євангельська спільнота, відновлюючи історикокультурні та богословські зв’язки з парадигмою
європейської Реформації, тим самим свідомо обирає
європейську модель церковно-суспільних відносин.
Релігійний та культурний плюралізм як світосприйняття,
особистісно-індивідуальний підхід до питань віри й
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духовності» [8].
Без
сумніву,
протестантська
ідентичність в українській національній культурі займає
свою нішу. Проте, «колективна ментальність оперує
стереотипами масової релігійності, в яких протестанти є
сектою західного християнства» [8].
Попри упередженість таких міркувань, нині
протестантські конфесії являють певний простір, який
має свій погляд на суспільно-політичний розвиток,
соціальне служіння, місце і роль вірян у різних сферах
суспільного буття. Будучи традиційним елементом
духовного життя Волинського суспільства, вони мають
певні спільні риси, і, найголовніше пропонують свій
варіант бачення світу, основою якого є спільні майже
для всіх пізньопротестантських течій аксіологічні
пріоритети – сімейні цінності, здоровий спосіб життя,
трудова етика, благодійна справа. Хоча, така уніфікація
дещо
деформує
багату
картину
українського
протестантизму, а відтак спроби його «узагальнення»
наштовхуються, насамперед, на активний опір вірних.
Важливим на нашу думку є те, що в усьому
різноманітті підходів, форм, течій українського
протестантизму виражається на думку М. Черенкова
«невпинний богословський пошук, трансформації
місіонерських парадигм, активний діалог церкви і
суспільства» [9, с.150].
І,
зрештою,
як
вважає
П. Яроцький: «Усі пізньопротестантські церкви і
релігійні
організації
України
ґрунтують
своє
світобачення, зокрема щодо ролі і місця релігії в
сучасному
секуляризованому
суспільстві,
на
антропологічній парадигмі, надаючи пріоритетного
значення громадянському суспільству» [10, с.181].
Акцентуація на антропологічній парадигмі вченого є
невипадковою. Адже саме вона є ціннісною мовою не
монологічного, а діалогічного спілкування протестантських релігійних лідерів із сучасним релігійним/
секулярним
соціумом.
І,
зрештою,
саме
в
протестантській
теології
чи
не
найбільше
прослідковується взаємовплив антропологічних уявлень
із соціокультурними детермінантами. Насамперед, низка
протетсатських
теологів
намагаються
спільно
застосувати загально християнську відповідь на наболілі
питання антропологічної кризи.
Протягом останніх двох десятиліть євангельські
громади Волинського регіону поповнилися тисячами
новонавернених віруючих, для яких належність чи то до
баптистської, чи адвентистської, чи п’ятидесятницької
церков стала важливою складовою та вплинула на
подальше життя. Зважаючи на загальноукраїнські
тенденції поповнення протестантських громад за
останнє двадцятиліття, констатуємо, що схожі тенденції
характерні і для Волинського регіону. Зокрема основний
склад усіх без винятку протестантських громад
досліджуваного нами релігійного регіону, сформований
з людей, які у недалекому минулому вважали себе
невіруючими / номінально віруючими, або ідентифікували себе із православ’ям. Проте, така ідентифікація
мала здебільшого культурний сенс. Адже, з кінця 80-х
років ХХ століття для більшої частини населення
Волинського регіону характерний був знак рівності між
культурною,
національною
ідентичністю
та
православ’ям як носієм національної традиції. Проте,
вже тоді, відчутним було те, що з однієї сторони
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позиціонувалась присутність православ’я у публічній
сфері та високий рівень православної ідентифікації, а з
іншої – доволі невелика кількість практикуючих
православних віруючих. За більше, як двадцятилітню
історію незалежності України такі процеси стають
дедалі відчутнішими. Тому, сьогодні, такий, дещо
суперечливий характер української релігійності, є радше
нормою. Більше того, саме православні інституції у
Волинському регіоні є найвпливовішими, і почасти саме
вони користуються підтримкою влади.
На такому тлі протестантські конфесії регіону
відрізняються високою активністю та залученістю у всі
види релігійних практик у межах громади, глибоким
проникненням в догмати релігії. У такому аспекті
протестантська громада виступає окремим соціальнорелігійним середовищем, в якому відбувається
формування світогляду віруючого, характеризується
наявністю спільних інтересів та колективного духу.
Для усіх релігійних пізньопротестантських общин
Волинського регіону характерні наявність діючої
адміністративної структури, а також численних відділів:
освіти, молодіжних, жіночих та дитячих, видавничих,
інформації, здоров'я, суботніх та недільних шкіл, в
рамках функціонування яких поєднується релігійна і
соціальна життєдіяльність віруючих. Всі ці структурні
компоненти у своїй соціальній діяльності керуються
основними догматичними принципами протестантського
віровчення. Висока консолідація одновірців, що
підтримують між собою постійні неформальні зв'язки,
зумовлює релігійну активність і визначає конфесійну
ідентичність. Саме остання створює світоглядні та
соціально-психологічні передумови інтеграції віруючихпротестантів в релігійні громади.
Релігійні інституції протестантів є найдинамічнішим
сегментом релігійного поля Волинського регіону.
Реалізацію своєї життєвої програми вірянин отримує і як
член релігійної общини, і як член суспільства. При
цьому, чим більше соціальних зв’язків акумулює у
своєму досвіді особистість, тим її програма –
насиченіша, яскравіша, багатопланова. Зважаючи на це,
механізми соціокультурної детермінації особистості
віруючого-протестанта
Волинського
регіону
ми
розглянемо в трьох головних аспектах: генетичному
(пов’язані насамперед
з
процесами
релігійної
соціалізації особистості), функціональному (описують
основні форми життєдіяльності особистості як члена
релігійної общини), теологічному (ціннісні орієнтації,
що визначають сенс і мету життя віруючого).
Значне навернення, та, як наслідок оновлення
протестантського середовища регіону інтенсивно
проходило протягом 90-х років. Відтак фактично 90%
усіх протестантів є віруючими у першому поколінні і
проходять початковий етап соціалізації у межах
громади. Як наслідок, індивід долучається до
протестантської спільноти. Причому, зауважимо, що цей
процес є двостороннім: з однієї сторони, – це передача
індивіду релігійного досвіду, а з іншої – процес його
засвоєння. Саме релігійний досвід, який набувається
віруючим протягом духовного шляху, є тим критерієм,
за допомогою якого відрізняють справжню релігійність
від її девіантних форм. Релігійний досвід у цьому сенсі
виступає
ідентифікаційним
фактом
щоденного

повсякденного життя. Зважаючи на це, П. Бергер
визначає стратегічну роль релігії при конструюванні
людиною
соціальної реальності,
поясненні та
підтриманні соціального порядку, сприйняття існуючого
порядку як єдино правильного. До того ж, на думку
вченого, «ні релігійний досвід, ні релігійна рефлексія в
сучасній ситуації не виникають так легко, як це
відбувалося
протягом
попередніх
історичних
періодів» [3, с.347]. Тому процес релігійної соціалізації –
доволі довготривалий, що проходить протягом усього
життя (до слова зазначимо, що виділяють два типи
релігійної соціалізації: первинну (пасивна) та вторинну
(активна).
У цьому аспекті особливість соціалізації віруючогопротестанта, в силу особливостей культурно-історичної
ситуації, розпочиналася не в дитинстві, а уже в
дорослому віці. Порушення роками радянської влади
внутрісімейних традицій передачі релігійного досвіду
сприяло тому, що лише частина (причому не значна)
віруючих усіх протестантів Волинського регіону
переживали процес релігійної соціалізації традиційним
шляхом (насамперед через сім’ю) в дитинстві
паралельно з іншими аспектами соціалізації –
культурним, національним. Переважна ж більшість
сучасних віруючих прийшла в Церкву уже в дорослому
віці, внаслідок духовних пошуків чи місіонерської
діяльності протестантських пасторів/пресвітерів.
Характерною особливістю соціалізуючих механізмів
у протестантських общинах є вплив стилізованого
механізму соціалізації (механізм соціалізації який
проявлявся у радянський період легального / напівлегального / нелегального функціонування протестантських громад). Зокрема, він виявляється у рамках
субкультури (до слова зазначимо, що українські
протестанти в радянському соціумі утворювали
субкультурну групу типу всеохоплюючої інституції), де
вона представляла собою сукупність норм, цінностей,
поведінкових стереотипів, що обумовлювало відмінний
від інших соціальних груп стиль життя. Фактично, хоча
українські протестанти нині активно «входять у світ», а
не «втікають від нього», проте, цей вплив ще відчутний,
особливо у низці незареєстрованих громад. Відтак,
сучасний український євангельський протестантизм,
«входячи в простір протестантизму європейського,
приймає виклик власним традиціям та перетворюється із
стабільної
маргінальної
культури
меншості
в
альтернативну релігійну культуру, а то й навіть у
контркультуру, що намагається стати головним
вектором суспільного розвитку»[8].
Очевидним виявом соціалізації релігії у цілому є
соціальна діяльність релігійних організацій. Тому на
функціональному рівні характерною особливістю
віруючих протестантів є, насамперед, їх активна
соціальна робота. Місцеві громади й регіональні
організації п’ятидесятників, адвентистів, баптистів,
свідків Єгови надають допомогу потребуючим. До
прикладу, баптистська церква м. Луцька «Фіміам»
проводить різноманітні заходи для людей з особливими
потребами. На сьогодні трирівнева реабілітація
здійснюється шляхом наступних підрозділів служіння
для
неповносправних:
реабілітаційний
кабінет;
щоквартальні святкові зустрічі; літні табори; рекреаційні
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(спортивні) ігри; групи з вивчення Біблії; особисте
навчання, семінари; інтеграція неповностравних у
домашні
групи
спільності;
транспортування
неповносправних на недільні богослужіння, домашні
групи, будівництво складу та майстерні для ремонту
візків; роздача візків; вирішення побутових проблем [5].
Фактично така робота є іманентною для кожної
протестантської церкви регіону, про що свідчать сайти
місцевих громад та суспільна думка в регіоні.
Відтак активно включаючись у соціокультурні
процеси, пізньопротестантські церкви в Україні
створюють різноманітні форми організації громадського
життя. В цілому ці релігійні інституції ставлять собі за
мету сприяти розвиткові активності та підприємництва
серед християн, надавати консультативну допомогу з
економічних та юридичних питань, брати участь у
реалізації благодійницьких програм, сприяти розвиткові
християнської освіти та організації бізнесу, проводити
євангелізацію підприємницького середовища. Так
скажімо, Церква Християн Віри Євангельської України
має відділ християн-підприємців. У кожній області цей
відділ очолює обласний керівник, який координує
роботу на місцевому та загальноукраїнському рівнях.
Окрім того, важливою особливістю таких процесів є
той факт, що соціальна діяльність протестантських
церков поєднується фактично із наверненням у
протестантизм потенційних об’єктів цього процесу.
Тому ми солідаризуємося із думкою П. Яроцького, що
«конфесійна соціальна діяльність як обов’язок служіння
ближнім все ж таки є однією з поширених форм
євангелізаційної місії, яку здійснюють у сучасному світі
всі релігійні організації» [10, с.240].
Відтак для окремо взятої особистості віруючого
релігійна чи соціальна діяльність, пов’язані з
функціонуванням общини, почасти стають ферою в якій
вона знаходить себе і своє призначення. Адже, спочатку
людина стає членом общини, втікаючи від самотності,
шукаючи психологічну опору та потребу спілкування.
Згодом, для вірянина релігійна громада стає місцем
спілкування та самореалізації. Це є своєрідний механізм
компенсації слабкості соціальних зв’язків, а відтак і
одночасно постає виявом соціальної активності. Тому
для
більшості
віруючих
Волинського
регіону
пізньопротестатські общини є засобом задоволення
духовних, естетичних, моральних потреб. Адже, до
прикладу, на запитання: «Чому Ви є активним членом
релігійної общини?» (опитування проводилося посеред
п’ятидесятників та баптистів Волинського регіону),
більшість вірян (респонденти саме називали себе так,
заперечуючи термін «прихожани») відповіли наступним
чином: служіння Богу та пізнання істини, духовне
спілкування та збагачення, можливість спілкування з
однодумцями, можливість надавати підтримку та бути
потрібним для когось. Далі були варіанти відповідей:
участь у спільних колективних практиках і т. д.
Важливим
показником
внутрішнього
життя
релігійної громади є характеристика методів роботи з
парафіянами і специфіка побудови внутрішніх (між
представниками однієї або різних церков) і зовнішніх
(між церквою і суспільством) комунікацій.
За час української незалежності, на думку
М. Балаклицького протестантські ЗМІ пройшли в своїй
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еволюції 4 стадії (зауважимо, будучи всеукраїнської
тенденцією, така стадіальність характерна і для
Волинського регіону). Перша – 1990-ті роки – час
«психологічного самвидаву». У текстах панувала
емоційна піднесеність, безоглядна критика конкурентів,
тотальне неувага до оформлення та редагування,
бюджетування і маркетингу видань. Друга – початок
2000-х років – медійна сфера протестантських конфесій
помітно комерціалізується. Третя – середина 2000-х
років – перевагу
Інтернету,
початок
розсилки
електронних примірників видань, що дозволило
залучити ширше аудиторний коло. Четверта – друга
половина 2000-х років – характеризується усвідомленням влади медіа, тому і необхідністю підвищення рівня
професіоналізації працівників ЗМІ. Тому в церковній
медіасфері нормою стають обговорення професійних
стандартів релігійних і світських комунікацій, дискусії, а
іноді і відверті змагання зі світськими каналами
комунікації [1, с.180-181]. Під таким кутом зору
позначимо, що комунікація сучасних протестантів
Волинського регіону, як і України в цілому, демонструє
потенціал розвитку.
Демонстративним є широкий спектр проблем, який
визначається ЗМІ: релігійна освіта, соціальна сфера,
вдосконалення, богословське тлумачення актуальних
процесів у політиці, суспільстві, економіці, проблеми
геополітики, військова проблематика, здоровий спосіб
життя, сімейна тематика і ін. Без сумніву, оптимізація
комунікативної
діяльності
пізньопротестантських
конфесій збагачує повсякденне життя віруючих,
полегшує функціонування церкви
і привертає
громадський інтерес до неї. Важливо відзначити, що ці
конфесії здатні будувати успішну комунікацію при будьяких соціальних умовах і таким чином активно впливати
на суспільне життя соціуму в цілому [4, с.56].
У протестантських громадах особливу роль надають
процесам міжособистісної комунікації, орієнтованої на
розуміння. Можливість «спілкування з одновірцями за
поглядами і світовідчуттям створює умови для
обґрунтування людиною власної релігійної віри і
впевненості в ній, а також сприяє реалізації конкретних
факторів, що визначають ідентифікаційну поведінку
віруючих та впливають на їх життя» [2, с.202].
Тому всі члени пізньопрьотестантських общин здатні
захищати своїх «братів» незалежно від їх соціального
статусу, національної належності. Як наслідок – відчуття
загальної безпеки: члени общини стають принаймні
ззовні позитивно налаштованими один до одного
«братами і сестрами». Будучи об’єднаними спільною
доктриною, цінностями, культовою практикою та маючи
трансцендентну ціль, релігійна община надає певні
можливості для самореалізації у різних сферах
діяльності. Реалізуючи свій потенціал, насамперед, через
певні форми соціальної діяльності та керуючись
основними принципами протестантського віровчення,
віруючий-протестант,
отримує
можливості
для
самореалізації в різних сферах діяльності. Таким чином,
релігійна община у цьому сенсі стає важливим
елементом соціальної структури суспільства. До того ж,
що на нашу думку є надзвичайно важливим,
утверджуючись, насамперед, у богоугодних справах
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віруючий
отримує
ствердну
відповідь
щодо
правильності обраного шляху.
Cоціокультурна регуляція людської життєдіяльності
здійснюється через призму цінностей. Наявність єдиної
системи ціннісних орієнтацій постає основним
інтегруючим суб’єктоутворюючим чинником релігійної
громади. На шляху до пізнання духовних устремлінь
індивіда
ціннісні
орієнтації
відіграють
роль
аксіологічної підстави вибору потреб, життєвих
інтересів, планів і способів їх реалізації.
В основі формуванні ціннісних орієнтацій віруючогопротестанта лежить цінність буття – істина, яка включає
три поняття: 1) Особистість Бога; 3) Закон Божий;
3) Слово Боже (Священне Писання). Специфіка
діяльності
та
особливості
релігійної
общини
детермінуються, насамперед, системою поглядів, що
включають знання про Бога, його відношення до світу,
майбутнє світу та окремо взятої людини. Відтак спільні
цінності, спільна доктрина, культова практика та спільна
трансцендентна мета перетворюють групу віруючих у
релігійну общину, що має спільні інтереси та яку
об’єднує дух колективізму.
Ціннісні
орієнтації
віруючих - протетсантів
Волинського регіону мають свою специфіку. Фактично
усі протестанти вважають себе носіями цінностей
європейської християнської традиції. Проте, важливо
підкреслити, що ціннісна свідомість віруючих
протестантських
общин
Волинського
регіону
диференціюється
від
ліберально-демократичних
(прозахідних) цінностей індивідуалізму та раціоналізму
до традиційних національних орієнтацій соборного та
альтруїстичного характеру.
Зокрема, проведене нами опитування серед
представників п’ятидесятницьких та баптистських
громад, а також релігійної організації свідків Єгови дає
підстави стверджувати наступне. Яскраво вираженою
рисою усіх без винятку протестантських громад є
превалювання цінностей, які визначаються, насамперед
релігійним світоглядом – служіння Богу, допомога
людям, віра, любов. Також усі протестанти високо
цінують цінності суспільного та особистого блага, не
останнє місце посідають цінності матеріального
благополуччя.
Висновки З періодом унезалежнення України на тлі
загального росту релігійності та превалюючого впливу
православ’я у волинському суспільстві сформувалось
протестантське співтовариство, яке є економічно
самостійними, соціально організованими та проходить
шлях інституційного оформлення.
Протестантські
громади
демонструють
свою
соціалізуючу роль у вихованні позитивних для
суспільства ціннісних орієнтацій. Безумовно, не без
труднощів, долаючи стереотип «маргіналізованого
майбутнього», набувають віруючі-протестанти роль
духовних авторитетів в суспільстві. Нині утверджується
протестантський образ віруючого як активного члена
соціуму. Всі протестанти ідентифікують себе як віруючі
людьми з високим рівнем релігійності, активні члени
своєї общини, які засуджують нездоровий спосіб життя,
шкідливі звички, марнотратство.
Хоча, з одного боку, протестантські церкви
намагаються протистояти явищам «осучаснення», проте,

вони демонструють чітку стратегію модернізації, та
намагаються стати невід’ємною органічною частиною
сучасного світу. В умовах компенсації нестачі
душевного комфорту соціальної реальності віртуальною,
протестантські
конфесії
Волинського
регіону
демонструють соціальну інтеграцію, а віруючі
екзистенційну єдність. Відтак у громадах пізніх
протестантів (хоча, які не позбавлені проблем
внутрішнього розвитку) іманентне налагодження
органічної комунікації, що призводить до відчуття
єдності та духовного зв’язку між вірянами. Відтак на
макрорівні віруючий відчуває свою єдність з
колективним «ми». А Церква та «брати і сестри»
виступають своєрідними помічниками у подоланні
життєвих труднощів один одному.
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MODERN PROTESTANT IN VOLYN REGION: FROM THE EXPERIENCE OF MARGINALITY TO
DELIBERATE SOCIALIZATION
The purpose of the article is to analyze some socio-cultural influences on the Protestant and the Protestant community as a
community of believers with characteristic features of the internal structure, composition and functioning. This is regional study on
Volyn region, where the later Protestantism shows a steady upward trend of its presence on the religious map during the last decade.
The methodological basis of the research is a sociocultural approach, which is based on the understanding of society as a unity of
culture and social, which are constructed and transformed by human activity and accumulated by continuity of the triad of individual,
society and culture. The scientific research was conducted on the principles of detachment from any confession and ideological
pluralism. The research novelty of the work is in the finding that the result of socialization of Protestantism in Volyn region is the
image of Protestant as an active member of society, who feels his unity with the collective “we” and is an effective member of his
religious community. But taking the functional role of active person, he primarily manifests himself as a member of the religious
community, and only after that in public life through some forms of activity.Since gaining the independence of Ukraine with the
overall growth of religiosity and prevailing influence of Orthodoxy in Volyn society has formed the Protestant community that is
economically independent, socially organized and is on its way of institutional design. Now the Protestant image of believer as an
active member of society is confirmed.
In conditions of compensation for a lack of spiritual comfort of social reality by virtuality, the Protestant confessions of Volyn
region demonstrate social integration and existential unity of believers. Thus in communities of the late Protestants (although they
are not without problems of internal development) is immanent establishing of organic communication, which leads to a sense of
unity and spiritual connection between the believers. Consequently on macro-level the believer feels his unity with the collective
“we”, and Church and “brothers and sisters” are a kind of assistants to overcome the difficulties of life.
Key words: Protestant, sociocultural approach, religious community, socialization, values, social activity, communication.
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ПРИРОДА МИФОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: ИЛЛЮЗИЯ
САМООБМАНА ИЛИ МУДРОСТЬ САМОЗАЩИТЫ
Природа мифологии отражает противоречивость человеческого бытия, основанного на дуальности её
носителя. Мифологическое сознание является симбиозом оптимизирующей веры как экзистенциальной
реальности, мотивирующей человека к целенаправленной рациональной деятельности и
пессимистического суеверия как символа устрашения и защитной реакции на ситуацию неопределённости,
предостерегающей человека от негативных поступков. Так возникает специфическая виртуальная
реальность (модификация сознания), созданная воображением верующего, которая соединяет
экзистенциальное (обыденное) и трансцендентное (потустороннее) бытие человека.
Ключевые слова: вера, верование, веросозидание, мировоззрение, мифология, мудрость, сознание,
суеверие, убеждённость.
Постановка проблемы. Актуальность исследования
мифологического сознания в современном глобальном
мире не перестаёт удивлять. Она обусловлена
необходимостью
переосмысления
сущностных
характеристик мифологии, форм возвышения человека
над обыденным миром. Одним из таких способов
является вера и суеверия. Основание для их глубокой
противоречивости как особой духовной деятельности
состоит в том, что предмет притязаний человека
формируется в материальном настоящем, а проявиться
должен в идеальном будущем. При этом из-за
нелинейности и латентности процесса не представляется
возможным однозначно определить последствия в виде
влияния на психику и сознание верующего.
Духовная жизнь верующего человека (невзирая на
предмет веры) наполнена поисками ответа на смысложизненные вопросы, желание постичь собственную
природу в возможной гармонии тленного и вечного,
страха и трепета, долга и наслаждения, божественного и
приземленного и так далее.
Цель исследования. Любое усилие духа источником
и критерием истинного существования человека
провозглашает веру в осуществимость идеалов,
возможность
их
воплощения,
что
формирует
убеждённость как основу любого мировоззрения.
Содержание духовной деятельности – не создание или
уточнение
абстрактно-отстранённой
системы
представлений субъекта об устройстве мира, а спасение
самого себя, очень часто через неосознанную,
иллюзорно-компенсаторную диспозицию.
Исходя из этого, стремимся показать противоречивую
природу веры, состоящую в её способности основываться
как на собственном жизненном опыте, так и некритически
принимать чужой. Это позволяет определить суеверие и
веру как симбиотические основания мифологического
сознания. Одним из главных заданий нашего
исследования является установление предельного
равновесия между наличествующим (материальным) и
представляемым (идеальным) миром, мифологическим
феноменом, который конституирует зрелость или

инфантильность конечного человеческого существования
в бесконечном мире.
Изложение основного материала. Все смысложизненные решения принимаются человеком на
основании собственного или значимого чужого опыта:
импульс к действию в определённом направлении
создается
верой
в
истинность
исповедуемых
мировоззренческих
ценностей,
принимающихся
безусловно, исходя из авторитетности источника. На
обыденном уровне часто оказывается, что не имеет
значения, (К)кто выступил (А)абсолютом и каким
образом (рефлексией, религиозным откровением,
непосредственным
наблюдением,
умосозерцанием,
психоделической практикой и тому подобное) на
верующего снизошла истина. Вера в этом культурноантропологическом процессе отождествляется со
знанием, приобретая форму антиципации, которая
характерна как для философии, так и религии: credo, ut
intelligam – верю, чтобы понимать, credibile est quia
ineptum – верую, ибо абсурдно.
Производя интеллектуально-волевое усилие, в
котором результат имеет лишь гипотетический характер,
аксиологически не выверенный в автобиографическом и
социально-историческом измерениях, каждый человек
надеется,
что
замысел,
мечта,
вожделение
материализуются в прогнозируемом и желаемом виде.
Это – лишь усердие духа: вероятное, но сомнительное
обретение зримых дальнейших жизненных перспектив.
Мифологические представления человека о мире и
собственном предназначении указывают на общие
основания веры, верований и суеверий в духовной
традиции. Ментальность (по нашему мнению, этот
духовный феномен тождественен этническому колориту,
национальному самосознанию, народной душе) всегда
формируется через преодоление противоречия между
Личностью и Сообществом. Совокупность признаков
веры, верований и суеверий необходимо оценивать как
полученное в наследство от предков состояние.
Веросозидание [1, с.7] приобретает признаки симбиоза
различных этнических ценностей, формирующихся
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вокруг этико-морального решения целого ряда
мировоззренческих проблем.
Среда обитания человека повсеместно выявляет как
народный характер, глубоко укорененный в бытовой
сфере, граничащей с массовой культурой и сознанием,
так и душевные переживания, находящиеся «за семью
печатями» не так от чужого глаза, как от враждебного
сглаза. Взаимодействие духовности и психоделики, ярко
представленное в мифах, оформляется в оригинальное
мировосприятие, устанавливает хрупкое равновесие
между личностно-экзистенциальным и социальнополитическим измерениями человека.
Мифология – наиболее
консервативный
элемент
культуры: её архетипы, в которых закодированы
особенности мировосприятия, является одним из
важнейших факторов самоидентификации, формирования
менталитета. Духовное наследие, в равной мере, состоит
как из рационально-осознанных морально-этических
постулатов, так и иррацонально-пережитых исторических
событий, трансформирующихся в народные традиции,
одухотворенных экзистенциальной верой. На этом
основании постепенно формируется то, что все люди
называют ценностями: общечеловеческими, групповыми,
индивидуальными [2]. Знания о мире и человеке в этом
мире, максимально приближенного к истинному
положению вещей, можно достичь, глубоко изучив
мифологию, составляющую духовное основание этноса
(или народной души) в виде мировоззренческих
сентенций.
Этимология понятия «религия» свидетельствует о
связи, происхождении от объективно существующей
духовной субстанции. Вероятно, поэтому вера в
европейской цивилизации часто трактовалась как
следствие доминирования, господства одной природы –
творческой (natura naturans) над другой – сотворенной
(natura naturata). Тем самым подвергалась сомнению
способность человека к самостоятельному поиску и
обретению истинного знания о мире и себе, а также
лишала его ответственности за происходящее. Если
допустить,
что
вера
является
динамическим
мироотношением, то проблема сакральности или
уникальности человека как венца божественного или
космического
творения,
первоосновы
бытия,
формируется как общая для философии и религии [3].
Если политически (внешне) подавить убеждения
человека возможно, то уничтожить их не получается
фактически (экзистенциально). Ибо они, в сущности,
являются привлекательными именно разнообразием
форм: демократичностью культовых отправлений и,
главное, эклектической культурной смесью верований,
суеверий, переживаний, мечтаний, фантасмагорий,
архетипов и так далее, удовлетворяющих любое
духовное притязание.
Разнообразный мифопоэтический мир выступает
олицетворением природных сил, с которыми человек
взаимодействует в реальной жизни, так сказать,
воплощение высшего бытия в бытовую практику.
Ритуальность, символика являются стремлением к
активному вмешательству человека в естественные
процессы, свидетельствуют о вере в собственные силы.
К примеру, так повелось в духовной традиции, что
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термином «язычество» определяются различные культы,
где многобожие связано с вещественностью, несвободой
и ограниченностью божества [4]. Боги воплощают
высшие потенции природы и любая сила, с которой
приходится иметь дело человеку, имеет аналог в
божественном мире.
Истины веры, верования и суеверия, исходящие из
глубин исторической памяти и загадочной народной
души вне конфессионально-корпоративной направленности,
являются
общечеловеческим
культурным
достоянием. Они имеют непреходящую ценность,
универсальное значение, уникальную предназначенность
и неограниченную сферу влияния в жизни каждого
думающего и чувствующего человека. Мифологическое
сознание структурирует воспринимаемую воображением
верующего реальность как аксиологически выверенную
социальной практикой данность.
Живучесть мифологем доказывает потребность
человека, на духовном уровне, в единовременном
преобразовании веры в толерантность и достоинство
(доброта, честность, сочувствие, милосердие, искренность,
уравновешенность). «Лише толерантність як мудра
світоглядна настанова та вияв волеспроможності людини
уможливлює ефективну протидію колізіям, виступає
гарантом душевного спокою та соціальної гармонії,
ефективним доробком кожного у загальнолюдську
культуру спілкування» [5, с.65]. Суеверие же, на душевном
уровне, предполагает трансформацию в смирение и
законопослушность (тревога, острастка, опасение, боязнь,
осторожность,
предчувствие),
которые
должны
предотвратить от бездумных решений, безответственных
действий, неосознанных прегрешений или, не дай Бог,
преступлений против человечности. Дальше – «по делах
их, узнаете вы их» – неизбежные благосклонность или
наказание, исходящие от нетленных, недремлющих
высших сил.
Вероятно, источником и критерием истинной
духовности можно считать усилие духа и души,
основанное на вере в осуществимость идеалов,
понимание не эфемерной, а реальной возможности их
воплощения, что формирует убеждённость в личностном
потенциале,
уверенность
в
завтрашнем
дне,
составляющих основу гуманистического мировоззрения.
Ведь содержанием духовной культуры является не
создание абстрактной системы знаний человека о мире, а
поиск себя, любимого, в этом мире, реализуемая
смысловая гипотеза вечной жизни, позволяющая не
только адаптироваться, но и преобразовать его
адекватно собственным представлениям об истинном
благе. Как высокое достижение культуры следует
рассматривать её проявления в форме обители духов
(верований,
суеверий,
убеждений,
фантазий,
переживаний, архетипов, предубеждений, предположений
и так далее) в пространстве homo sapiens, способных
(временно или безвременно) через определенную
ментальность материализоваться в реальности.
Вера предполагает исключительно личностное
отношение к предмету (возможной иллюзии или
бытовой реалии?): свободно предъявленное, не
спровоцированное никакой внешней принудительностью,
то есть, именно моё, благоприобретённое, а не чьё-то
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знание, формирующее фундаментальные жизненные
истины, а также установление гармонии веры и суеверия
как сущностную и существенную перемену носителя
мировоззрения.
Человек может продуктивно выйти из конфликта
праматеринских
инстинктов
и
стратегических
жизненных принципов, избавившись страха перед
наказанием высшими силами или провидением, ибо
«…поставленные в первичную ситуацию индивиды
являются индивидами рациональными и независимыми
друг от друга, обеспокоенными реализацией своих
собственных интересов, не считаясь с интересами
других» [6, с.203].
Когда человек открывает, что некое знание
(духовное,
нравственное,
высшее,
абсолютное,
вдохновенное) не может быть им просто принято к
сведению, а требует от него жизненного ответа, то этим
мотивом оказывается вера. Поэтому она не требует
преобразования в какую-либо форму позитивного
знания, как и для верующего: Бог – это очевидность,
которая не требует рациональных доказательств.
Проявившееся знание о существовании высших сил в
виде А(а)бсолюта, человек волевым актом переносит из
периферии своего сознания в центр мировоззрения.
Вывод. Итак, вера и суеверие составляют основу
мифологии
и
по
своей
природе
являются
убеждённостью.
Именно
она
выступает
фундаментальной чертой мифологического сознания.
Постоянно разрешая противоречие между конечностью
и бесконечностью в человеческом бытии, вера
приобретает статус предельного состояния сознания, в
противовес бездне. Она выступает мировоззренческой
установкой, которая идентифицируется з допустимыми
(вероятными) принципами человеческого сосуществования с трансцендентным миром. Для чувствующего и
думающего индивида имеет значения лишь сам факт
веры или верования.
Таким образом, вера является феноменом предельного
бытия, так как выступает трансцендирующим началом,
устремлённым в запредельное, в то время, когда
суеверие остаётся в рамках обыденного бытия, не
стремясь
самостоятельно
найти
выход
из
экзистенциальной ситуации. Объект веры имеет
значение лишь по форме, по содержанию – субъект, в
момент выбора, приобретает статус творца мира, где
носитель собственной мировоззренческой истины
является определяющим элементом мироздания,
формирующий образ реальности.
Вера в светлое будущее – идеальное состояние
сознания верущего, что характерно для любой
цивилизации, так как духовные традиции формируются
из
мультикультурной,
всегда
разновекторной,
неоднозначной, неопределённой среды обитания. Каждый
из нас рано или поздно – в эпоху самосознания: от его
зарождения и до угасания – оказывается чрезвычайно
доверчивым или подозрительным по отношению к миру.
Такая эмоционально-вожделенная и рациональнопривлекательная иллюзорно-компенсаторная функция
мифологии!

Поэтому симбиоз веры, верований и суеверий в
мифологии необходимо воспринимать не как некие
религиозные символы, а, скорее, как культурный пласт
человеческой жизни и атрибут сознания. Это – не
проклятие богов, а манна небесная, не абстрактнологический процесс осознания Мира и Себя, а
конкретно-ощутимый
путь
поиска
комфортного
существования Души и Тела, социально-историческое
по содержанию и интимно-личностное по форме
укоренение человека в бытии, устанавливающее хрупкое
равновесие между реальным и виртуальным мирами.
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THE NATURE OF MYTHOLOGICAL CONSCIOUSNESS: THE ILLUSION OF SELF-DELUSION OR WISDOM
OF SELF-DEFENSE
Nature of mythology reflects the contradictions of human existence, based on the duality of the wearer. Mythological
consciousness is a symbiosis of optimization-based belief as an existential reality, motivating the person to a purposeful
rational activity and a pessimistic superstition as a symbol of intimidation and a defensive response to the situation of
uncertainty, cautionary the person from negative actions. So there is a specific virtual reality (modification of consciousness),
created by the imagination of the believer, which connects existential (everyday) and transcendental (supernatural) human
being.
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ESTABLISHMENT AND ACCOMPLISHMENTS OF POLTAVA
BRANCH OF THE RUSSIAN MUSIC SOCIETY
The article highlights the establishment and activities of the Poltava branch of the Imperial Russian Music
Society (IRMS). The institution’s activities were driven by the European musical traditions and were aimed at
popularising classical music within the broad community in the province and beyond. The Symphonic Orchestra
run by Dmitry Akhsharumov played an important role to that effect. The orchestra’s numerous performances,
concerts, and efforts to popularize and explain the repertoire of symphonic concerts played a crucial role in the
professionalization of musical life of Poltava region at the turn of the nineteenth and twentieth centuries.
Key words: Poltava branch of the Imperial Russian Musical Society, D.Ahsharumov’s Symphonic Orchestra,
performances, concerts, Poltava in the second half of nineteenth-early twentieth centuries.

Relevancy of the topic. The necessity of establishment
of the Poltava branch of the Imperial Russian Musical
Society (1899) stemmed from the cultural environment
prevailing in the second half of the nineteenth century, that
leaned towards Europeanization of musical life. Opening of
the first, St. Petersburg-based Branch of the IRMS and its
further activities were designed to primarily address artistic
and educational objectives (1859). According to D.V.Stasov,
a musicologist, the educational nature of activities of the first
IRMO’s branch opened in St. Petersburg was to «make
beautiful music more appreciable by wider audience» [2,
p.795]. Pursuing the main goal of the society «to promote
musical education and foster dissemination of the musical art
in Russia» (§ 1 of the Charter) [3, p. 3], local branches of
IRMS began springing up in many provincial centers of the
Empire.
The purpose of the article is to review the history and
activities of the IRMS’ Poltava branch.
Main discussion. First branches of the IRMS in Ukraine
were established in Kiev (1863), Kharkov (1871), Odessa
(1884) and Yekaterinoslav (1897). Poltava branch opened
much earlier than did branches in more advanced provincial
capitals of Southern-Western part of the Russian empire,
such as Kherson (1904) and Chernihiv (1907).
IRMS’ Poltava branch was founded in November 1897
initially as a local society of symphonic music admirers by
A.N.Lisovsky and D.V.Ahsharumov, two public and cultural
figures, who applied to the Poltava governor with a request
to formally approve the organization’s charter. Initially the
ensemble consisted of Poltava amateur musicians of which
only few had formal music education. Most active members
of the society included: a piano player Nadezhda Golovnya,
Nikolay Gogol`s nephew’s wife, Alexei Nikolaevich
Lisovsky, the secretary of a province’s territorial board and a
violinist E.V.Svyatlovsky, the chief physician of Poltava
provincial hospital. A.N.Lisovsky (1863-1934), who, while
working in Poltava, held the position of a secretary of the
Poltava rural council, was highly educated and extremely
well read in social sciences, philosophy and literature.
The orchestra’s first night in Poltava on January 28, 1898
was very well received by the public. Inspired by the
success, the group decided to expand the horizons of its
creative endeavors, so they applied to the Chief Directorate

about the opening of a local provincial branch of the
Imperial Russian Musical Society. The decision to that effect
was released on February 7, 1899, and the first meeting of
the IRMS’ Poltava branch was held shortly, on March 1,
same year. Administration of the Chief Directorate included
K.Balyasny (first chairman), S.Brazol (member of the
provincial council), V.Knyazev (Governor of Poltava),
N.Letunovsky, R.Mollov, S.Hrulyov, M.Vorozheykin,
T.Gadanov, A.Galchenko, V.Golovnya, A.Milevsky,
V.Tregubov, А.Chernenko, and P.Shklyarevich.
With the opening of IRMO’s Poltava branch, the group
received an official status. With time, more professional
musicians joined the branch, significantly strengthening and
expanding the orchestra’s performing capacity. Dmitry
Vladimirovich Ahsharumov, the chief conductor, a talented
musician and a natural organizer, played the tantamount role
in the organization of the orchestra and keeping it going.
An extremely knowledgeable person and professional
musician, from the very first days Akhsrumov ran the
orchestra with wisdom and vigor, and made sure the
orchestra performed stably, and as time passed, evolved into
one of the most active groups of the Empire. The orchestra
had a number of tours in Ukraine and abroad, and gave a
huge number of symphonic music concerts. In this regard,
only St. Petersburg and Poltava symphony orchestras of the
IRMS met the professional level requirements of a
permanently performing ensemble [3, p.52].
A landmark performance of the Poltava branch’s in its
first year of operation was the successful completion of the
musical season with a triumphant rendition of «Sinfonia
Eroica» by L. van Beethoven, of which «Poltava Provincial
Gazette» enthusiastically wrote: «Given all the rigid
requirements presented to the Imperial Russian Musical
Society, we must congratulate the Poltava branch with the
success they enjoyed among Poltava concert-goers, and with
the tremendous progress they have demonstrated over the
past season. Few provincial branches started their activity as
successfully as they did. We cannot but be proud of our
countrymen. We must admit that the local community
renders tremendous moral support to, and takes a strong
interest in serious music. This encouraging phenomenon is a
certain indication that the Poltava branch is bound to thrive»
[3, p.37]. With its well-organized performances and rich and

Scientific Journal Virtus, December # 10, 2016
meaningful repertoire, the orchestra was increasingly
gaining loyalty and recognition of the local audience.
Musical critics of both local and central newspapers
could not overlook the first performances of
D.V.Ahsharumov’s orchestra and observed, «The concerts
elicit tremendous interest of the city’s public and in many
respects hone its artistic perceptions. They [musicians –
A.L.] do not play as amateurs, theirs is a deeply artistic
performance, their musical program is serious enough for a
professional ensemble», reported «Russian musical
newspaper» [4, p.102].
The repertoire of the orchestra’s first concerts had a clear
academic bias and consisted of symphonic and orchestral
works by the Western European and Russian classical
composers such as Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven,
Weber, Mendelssohn, Berlioz, Schubert, Schumann, Glinka,
Dargomizhsky, Borodin, Rimsky-Korsakov, Rubinstein,
Tchaikovsky, Nápravník and others. Pursuant to the IRMS’s
main objectives, the general trend in the development of
instrument concerts in this period was to make known works
by the Russian composers. Pieces by new generation
composers, such as P.Hvoschinsky (symphony), S.Yuferov
(«Algerian Fantasy», «Adoration of the Shepherds», «Ilya
Muromets»), V.Senilov («Wild Geese»), and P.Schenk
(symphonies and symphonic poems), to name a few, took a
prominent place in the orchestra’s repertoire. D.Ahsharumov
was an ardent promoter of the Ukrainian composers and his
orchestra was very often the first to perform pieces
composed by Ukrainians. For example, a positive review on
the rendition of a symphonic suite «Elevzinskie mystery» by
I.I.Rachinsky (Poltava, 1913) was published in «Russian
musical newspaper». V.I.Sokalsky’s symphony d-moll also
had a great success (Kharkov, 1901).
It`s worth mentioning that the highly organized and
professional orchestra of D.Ahsharumov with its great
performing skills offered a possibility for many local
composers to implement their creative ideas, and therefore
stimulated their artistic endeavors. That is why,
accomplishments of a number of Poltava musicians in this
period included a wide range of genres of symphonic music:
from instrumental miniatures to large cyclical works. A
symphonic fantasy «Butterflies» by A.Nemerovsky (1900), a
symphonic prelude «Un loco di Saint-Saens», «Concert
Overture» (b-moll) by L.Lisovsky, «Ukrainian Suite» by
Vl.S.Ogolevets (1918), «Elegy for String Orchestra»,
«Suite», «Minuet», «Burlesque», «Variations on a Theme of
Leclair», Fantasia lugubre, and «Andante elegiac» by
D.Ahsharumov were first performed by this orchestra. The
music style of the new generation Poltava composers
successfully combined the best traditions of song symphony
with the intonation of the modern musical language of the
Ukrainian famous classics such as N.Lysenko and
N.Kolachevsky. These traditions are embodied in the
«Ukrainian Overture» and «Dumka» for the strings by
L.Lisovsky, the «Ukrainian suite» by Vl.S.Ogolevets, and
the «Suite based on Ukrainian tunes in the style of early
music» by D.V.Ahsharumov. It is worth noting that the
names of Poltava composers can be seen among the authors
of single-part and cyclic symphonic works, where folk
melodies are actively used. For example, L.Lisovsky
mentioned that he used «a tune overheard in the woods
behind the gardens» for the main part of «Andante» in the
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«Ukrainian overture», and a well-known melody of the
romance song «Winds are blowing» («Vіyut vіtry») for the
secondary part.
«Fantasia lugubre» and «Variations on a theme of
Leclair» by D.Ahsharumov, and two concert overtures and a
scherzo «In spring» by L.Lisovsky were heavily influenced
by the late European romanticism and Russian music of the
XIX century (by Borodin, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky
and Glazunov). Meanwhile pieces by Rachmaninoff,
Skriabin and Tcherepnin were considered difficult for
perception by not so well prepared provincial public and
therefore were not included into Poltava orchestra’s
repertoire.
Pursuing educational objectives of the IRMS, from the
beginning of his career as the director of the Poltava branch,
D.Akhsharumov decided that explanatory programmes
needed to be published to each concert (in fact, their releases
were prompted by the orchestra participants), long before
St. Petersburg, Moscow or Kiev began doing it. High quality
and meaningfulness of the information presented in these
annotations were highly praised on pages of the «Russian
musical newspaper»: «We note the comprehensiveness and
richness of the explanatory programme. This is something
St. Petersburg and Moscow can learn from Poltava!» [4,
number 3, p.987]. The content of Ahsharumov’s explanatory
programmes reminded, speaking in modern terms, teaching
aids. In addition to short biographical information about
composers and brief description of the works, typical for
annotations, the Programmes offered:
– An overview of the relevant historical period, in which
the artist worked (Classicism, Romanticism etc.);
– significance of the composer`s work in the context of
the period (Haydn, Ludwig van Beethoven, R. Schumann);
– The place the performed piece took in the composer’s
heritage and the role it played in the context of development
of this genre or stylistic directions;
– History of the genre (Symphony);
– Detailed analysis of a piece’s structure with an
overview of the main themes (Symphony № 2 D-dur by
Haydn, The Eighteen Twelve Overture by Tchaikovsky, and
Symphony number 1 B-dur by Schumann);
– the history of writing of the piece, when it was first
performed and how frequently was rendered thereafter;
– libretto of the opera or ballet, a fragment of which was
performed in the concert («Prisoner of the Caucasus» by
César Cui, «Das Rheingold», «Die Walküre», «Siegfried»,
and «Twilight of the Gods» by Richard Wagner, «The Snow
Maiden» by Rimsky-Korsakov, and «Mignon» by
A.Thomas);
– Literary programme («Baba Yaga» and «Kikimora» by
A.Lyadov);
– Poetic text of vocal work, such as romance or opera (a
scene from the opera «Dubrovsky» by E.Napravnik,
«Nightingale Serenade» from the comic opera «Zabava
Putyatishna» by M.Ivanov);
– Literary source of a musical piece: «The Divine
Comedy» by A. Dante as the source of Tchaikovsky’s
«Francesca da Rimini», or Lermontov’s poem «Demon» as
the source for the eponymous symphonic poem by
E.Napravnik [5, p.146].
This was the way in which Akhsharymov prepared the
listener to perceive the musical works correctly. By
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analyzing the music, he explained where the basic theme
runs (indicating which instruments perform which theme),
highlighted features of the harmonious language,
instrumentation and a work structure, while using the whole
arsenal of musicological terminology. Nevertheless, the style
of presentation was easy to understand and full of literary
associations. Poems in foreign languages, such as «Danse
Macabre» by Henri Cazalis, the epigraph to the «Dance of
Death» by Camille Saint-Saëns, was given in his own
translation from French. Effective references to historical
events, accurate artistic parallels, and curious facts from the
composers’ biographies, as well as the aptness of his
philosophical conclusions suggest that D.Ahsharumov was a
man of extraordinary erudition, while the fairness of his
critical comments evidence of his highly demanding
approach to evaluating artistic phenomena.
Programmes, prepared by D.Ahsharumov, attest to his
progressive views as a professional critic and musicologist.
He relied on the accomplishments of the Russian musical
critique, in particular, works by A.Serov and V.Stasov.
D.Ahsharumov tried to approach each piece of music in a
broad historical and artistic context, going far beyond the
description of its musical themes. The public appreciated
both his insights into the history of a particular genre and the
well-reasoned assessment of works, especially ones written
by contemporary composers. Offering to his listeners the
best examples of foreign music, D.Ahsharumov argued that
the classical heritage had a huge artistic value. It is worth
reminding that at the turn of the century, in the period of
rapid development of various artistic movements, the value
of the classics was often questioned. For example, V.Stasov,
a well-known critic and musicologist undervalued the art of
the pre-Beethoven era. By performing works of the
contemporary Russian and Ukrainian composers,
D.Ahsharumov proved that their artistic value was high, on a
par with already recognized world masterpieces. A
compelling example of this was the performance under his
conduct in Kremenchug in 1901 of the «Ukrainian
Symphony» written by a then unknown composer Michael
Kolachevskyi.
In
the
explanatory
programme,
D.Ahsharumov prophetically characterized his work as «a
demonstration of the author’s outstanding talent» and in the
analysis of the symphony marked high professionalism of
the composer: «In the development, one can see a mature
technology, a noble and transparent orchestration. The
further rollout is full of life, motion and fire; the canon
between first violin and cello and fugato sounds particularly
well» [6, p.1-2].
The most interesting annotations were periodically
published on pages of the «Russian musical newspaper».
After the first years of concerts, D.Ahsharumov decided it
was worthwhile releasing the explanatory programs as a
separate collection. He started compiling it at summer
vacations, and by the beginning of the new 1901–1902
season, the portion of the collection dedicated to the
composers of early classicism period (such as Rameau,
Bach, Handel and Beethoven) was ready. Reviews on the
progress of this work were published in newspapers. In
1905, he set out his plans for the publication of the complete
collection of the programmes entitled «200 symphony
concerts and a brief overview of works by old and new
composers» in a letter to the Arts Council of St. Petersburg

Conservatory, thereby applying for funding from the IRMS.
The Arts Council charged A.Glazunov and L.Sakketti, two
professors of the Conservatory, to write an official critical
review to this work. At that time, A.Glazunov was also a
member of the Directorate of «the Board of Trustees for the
promotion of Russian composers and musicians» (together
with N.Rimsky-Korsakov and A.Lyadov). In his review he
highlighted a number of positive aspects in D.Ahsharumov’s
work, such as «excellent writing skills, and the pursuit of
innovation», and pointed out that the Poltava artist «was the
first to start publishing programs with musical examples in
his province, a practice that has been long time common
abroad, thereby beating the St. Petersburg branch of the
IRMS». However, the reviewer also noted a number of
weaknesses related primarily to minor errors in the musical
examples. In addition, A.Glazunov was not always satisfied
with the analysis of musical works in the explanatory
programmes, because, in his opinion, the author tried to
«instill on the reader and listener his own subjective
interpretation of artistic and aesthetic aspects of the works»
[7, p.283-284]. The critic also expressed doubts about the
necessity to give such detailed characteristics of the pieces
and claimed that their assessment was too categorical. He
believed that listeners had the right to derive their own
conclusions about the music they heard.
It is important to note that A. Glazunov set forth his
vision based on his own experience of live concerts, where
he performed before a more educated public of the Empire
capital and students-musicians. Contrary to A.Glazunov,
D.Ahsharumov performed before provincial public and he
believed that the main purpose of his concerts was
education. That’s why he was prompted to give in his
programmes many details about the contents of the works,
especially more difficult for comprehension compositions by
contemporary authors. The explanatory program greatly
facilitated perception of different genres and styles of
orchestral repertoire by inexperienced audience.
Since its inception as a part of the local branch of the
IRMS, the symphony orchestra of D.Ahsharumov lead
active concert life. Over sixteen years, the ensemble gave
434 concerts, including 392 of symphonic and 42 of
chamber music, in Poltava only (often in the premises of the
Poltava city theatre), and, in addition, another 300 concerts
during the tours! The list of places visited by the orchestra is
impressive. The ensemble’s touring landscape covered many
cities, including the ones that had their own IRMS branches
and periodically arranged symphonic meetings, such as
Vilna (now Vilnius, the capital of Lithuania), Odessa,
Nikolayev, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Saratov,
Tambov, Kharkov, and Kherson, and the ones that did not
have branches, for example, Libau (now Liepaja, Latvia.)
and St. George (now Tartu, Estonia). Such cities as
Voronezh, Yekaterinoslav (now Dnepro, Ukraine), Orel,
Penza, Simferopol and Tula, had never arranged symphony
concerts even though these cities had their own branches of
IRMS, therefore Ahsharumov’s orchestra visit was a real
treat for the local public. The ensemble’s concerts hit
particularly high note in the forty-five towns, where
symphonic music was played for the first time. These were
Alexandria, Aleksandrovsk, Bakhmut, Berdyansk, Bobruisk,
Brest-Litovsk (present. Brest, Belarus), Bezhetskiy plant,
Belgorod, Bialystok, Vitebsk, Vladimir, Gomel, Grodno,
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Dvinsk, Yelets, Yelisavetgrad (present Kropivnytsky,
Ukraine), Kalisz (Poland), Kaluga, Kovno (modern Kaunas,
Lithuania), Kozlov (now Michurinsk), Konstantinograd
(present Krasnograd, Ukraine), Kremenchug, Kursk, Kielce
and Lodz (Poland), Lozova, Lubny, Lublin, Mariupol,
Melitopol, Minsk, Mirgorod, Mogilev, New Alexandria
(present Pulawy, Poland), Nizhyn, Pavlograd, Pyriatyn,
Priluki, Pskov, Smolensk, Sosnowiec (Poland) Sumy,
Siedlce (modern Siedlce, Poland), Khorol, Yuzovo (present
Donetsk, Ukraine) [3, c.52].
The activity of the Poltava symphony orchestra was
unique, primarily because it actively promoted serious music
in the province. Its exceptional success should be fully
credited to the orchestra’s manager for his commitment,
tireless enthusiasm and desire to faithfully serve the art.
«Music is what Russia needs today badly!» we read in
D.Ahsharumov’s diary. «And why is there so excessively
much music in all major centers, while there is nothing at all
in our poor provinces, where same human beings live,
capable of feeling and experiencing strong sentiments, and
who need this noble anesthesia to get away from their
everyday life at least for short while! It is horrible! There is
nothing healthy around that could inspire the intellectuals
and student youth» [8].
Despite the fact that the arrangement of large-scale tours
across the province was related to enormous organizational
and household challenges, the group persistently fulfilled its
educational mission by promoting the best musical repertoire
in the most remote corners of the empire. Lack of comfort
and unsuitability of the premises in which the orchestra had
to perform were the most unpleasant sides of the tour. The
conductor wrote a lot about this in his diaries during the
tours: «In Konstantinograd we had to perform in the hall of
the People's Auditorium. Due to the incredible heat and lack
of air, the key of the instruments rose by a quarter of a tone.
If we add to this the dull lighting of kerosene lamps, we get a
complete picture of the Konstantinograd concert. People's
Auditorium in Lugansk reminded a picture of Nikolay
Gogol's times, with pigs, chickens and geese wandering in
the backyard»[8].
Unfortunately,
these
were
the
premises
in
Yekaterinoslav,
Yelisavetgrad,
Rostov-on-Don,
Kremenchug, Kursk, Voronezh, Orel, Tula, Bahmut and
other cities that the touring orchestra could avail themselves
of. Poorly educated provincial audience perceived serious
symphonic music with varying degree of sympathy. «The
childishly naïve Melitopol audience that have never heard
symphonic music before, listened to the symphony orchestra
with barefaced interest. And during the performance in
Mirgorod of The Eighteen Twelve Overture by Tchaikovsky,
the audience shook their heads and exchanged anxious and
fearful glances at hearing the tones of the Marseillaise, but
when the bells rang and the prayer, «Save, O Lord» sounded
powerfully, the audience was taken over by exaltation»[8].
The orchestra’s concerts in more advanced provincial
cities were always perceived well by listeners in halls fully
packed. We learn about this from the reports of the
newspapers of the time, such as «Yuzhny Krai», «Kurskaya
Byl», «Novoye Vremya», «Voronezhsky Telegraph»,
«Kaluzhsky Kurier» and others.
«People were everywhere: in the gallery, behind the
columns, and on the chairs in the aisles. The Nobility
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Assembly Hall does not always see as many people, as there
were at the concert of the symphony orchestra by
D.V.Ahsharumov on February 17,’ wrote paper reporters
from Voronezh. «Ahsharumov is believed to be one of the
best interpreters of Tchaikovsky. The outstanding success of
the concert is an indication of Ahsharumov’s huge
popularity in the music world, and we, Voronezh residents,
can’t but have to regret that such bright representative of the
artistic life lives in Poltava, rather than in our city» [9].
«Yesterday's concert,’ wrote an Odessa newspaper,
‘convinced us positively that Ahsharumov is a «big man», not
only he is the master but also the artist in his realm. He has an
amazing ability to electrify, impart life and temperament to
everything. When he is around, everybody is alive: the
audience and the orchestra, which transforms into a vibrating
organism in the hands of its conductor» [3, p. 49].
«The success D. Ahsharumov had with our audience
exceeded all our expectations,’ reads a Kharkov newspaper
about the first performance of the orchestra. The evening
burst in ovations in honor of the talented conductor. Each
piece was followed with applause. This unrivalled success is
of particular value for any artist, as it was not programmed
by anyone or anything». Later on, a reporter from the
Kharkov newspaper «Yuzhny Krai» (Don Diez – composer
B. Sokalsky) calls Ahsharumov-the conductor «One of the
most prominent musical figures in the province» [10].
Central newspaper also appreciated the orchestra’s
performances highly, noting the impeccable preparation of
the musical programmes, the wonderful orchestral ensemble,
original interpretation of the musical pieces, and the
professionalism and bright creative personality of the
conductor, ‘who, for sure, has the honor to sow the
reasonable, the good and the eternal across the boundless
expanses of our homeland» [4, – № 13. – p. 343].
This unanimity in appreciation of the Poltava orchestra’s
accomplishments was not accidental. The recognition was
well deserved because of Ahsharumov’s extraordinary
energy and musical talent, and a high degree of organization
and initiative of the orchestra’s members. The ensemble’s
educational activities, aimed at promoting the best examples
of classical music literature, played an invaluable role in
shaping the artistic preferences and musical tastes of the
public both in Poltava region, and in many, sometimes very
remote, parts of the empire.
For a long time, D.Ahsharumov`s activity was essential
in the promotion of Russian composers abroad. Reviews of a
number of foreign newspapers attest to huge success of the
tour held in Berlin in 1908-1909.
«The splendid simplicity, ease and inner tonal strength of
the orchestra managed by Ahsharumov, is designed to
interpret the nature and content of a musical piece, contrary
to the Western nervousness and excessive looseness,’
reported «Berliner Zeitung am Mittag». «One can sense the
strength and truth in Ahsharumov’s manner of conducting.
Slowly, but steadily and ruthlessly extracting from the
orchestra the sound colors he needed, he, in his artistic
upheaval, goes on and on, and, manages to paint with
extraordinary brightness and vibrancy such stunning pictures
of the hell in «Francesca da Rimini», which we were
fortunate to hear for the first time only thanks to his
spectacular performance» [11].
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As we see, the regular touring and concert activity of the
IRMS Poltava branch orchestra was the practical
embodiment of D.Ahsharumov’s idea to establish first of
the kind mobile Symphony Orchestra in Russia.
It is impossible to analyze D.Ahsharumov’s orchestra’s
work and overlook his close ties with musical classes and the
musical school of the Poltava branch of IRMS because the
musical school played the role of a platform for younger
musicians, a kind of creative laboratory to train young
professionals. Of note, these circumstances did not prevent
the orchestra from maintaining the proper professional level
and expand geography of their trips. Let’s look at a schedule
of the seventh concert tour (1911) which astonishes by its
dynamics, as the orchestra performed concerts almost every
day, and each time in a different city:
February 28 – Poltava; March 1 – Kharkov; March 2 –
Kursk; March 3 – Orel; March 4 – Tula; March 5 – Kaluga;
March 6 – Smolensk; March 7 – Dvinsk; March 8 – Pskov;
March 9 – Yuferov; March 10 and 11 – Petersburg; March
13 – Siedlce; March 14 – Lodz; March 15 – Radom; March
16 – Kielce; March 17 – Sosnowiec; March 18 – Lublin;
March 19 – Warsaw; March 20 – Bialystok; March 21 –
Kovno; March 22 – Libava; March 23 – Mitav; March 25 –
Minsk; March 26 – Vitebsk; March 27 – Mogilev; March 28
– Bobruisk; March 29 – Gomel; March 30 – Romny; March
31 – Kremenchug; April 1 – Yelisavetgrad [3, c. 42].
Contrary to the initial situation, when the orchestra
consisted mostly of professional musicians invited for one
season, with time the core of the orchestra (26 players)
consisted of students of the Poltava musical school. The
carefully selected repertoire of works by J.B.Lulli,
G.F.Handel, J.S.Bach, V.F.Bach, J.Ph.Rameau, C.W. Gluck,
J.Haydn, V.Mozart and L. van Beethoven was tastefully
complemented by the introductory lectures of N.Findeyzen,
a famous Russian musicologist. Critics hailed high
professionalism of the orchestra: «This time Akhsharumov
leads rather modest orchestral forces, and we admire the
beautiful results, achieved by the talented conductor during
the performance of such responsible and diverse
program» [12].
Eighteen symphony concerts every winter, and eleven
tour travels was the usual track record of the symphony
orchestra of the Poltava branch of IRMS.
The professional performance level of the orchestra was
constantly growing, as it tapped into internal capacity,
namely, by bringing up young musicians in-house.
Concert tours of the Poltava branch of IRMS to a great
extent encouraged guest musicians to participate in the
symphonic meetings. The guests included well-known
pianists A.Arensky, G.Berger and E.Rombro. The third
symphonic meeting (1901) hosted Nikolai Lysenko, who
performed a piano concerto by L. van Beethoven (Es-dur),
violinists M.Bergson and E.Birman, singers A.Padovani,
A.Semyonova-Runge and A.Devet, cellists V.Aloiz,
E.Kolnibogotsky, A.Shvarts, harpists R.Brabant and
E.Shahovskaya-Brabant. The most active participants in the
symphonic meetings among Poltava musicians were pianists
N.Golovnya, E.Zaytseva, N.Onatsevich, and L.Lisovsky; a
violinist N.Volynsky, and singers R.Tamanti and
V.Drozdova-Dikovska.
Active musical and educational work of the orchestra
was supported financially by the chairman of the Imperial

Russian Musical Society Princess Helen of Saxe-Altenburg
and the Duke of Mecklenburg-Strelitz, so that
D.Akhsharumov’s orchestra were nearly first in Russia who
were granted discounts for train tickets when they traveled
by rail [3, p. 23]. It is likely that in the Soviet time this fact
became the official reason for the revision of the musician’s
accomplishments in the area of culture, with ensuing
repressions. The further life of D. Ahsharumov was tragic. In
1917, he had to leave the work of his lifetime and move to
Feodosia, where he led a chamber orchestra at a local school
until 1924. Then he worked for two years as the conductor of
the orchestra in the Garden of Leisure in Nevsky Prospect in
St. Petersburg, lived in Voronezh for three years, and then in
Ashgabat, where a professional music school was opened in
1929. On the eve of Aksharumov’s 70th anniversary,
teachers' council of the school requested the government to
reward the artist with the honorary title of the People's Artist
of the Turkmen SSR. The title, however, was not assigned to
the artist. Neither did he realize his plans to return to
Ukraine and teach at the Kiev Conservatory. In 1937,
D. Аkhsharumov was arrested, and was no longer among the
living the following year.
Conclusions. In general, the activity of the IRMS
Poltava branch was an important stage in the musical life of
Poltava in early twentieth century. The extensive concerts of
D. Ahsharumov’s orchestra aimed at refining the musical
taste of provincial public in the spirit of the best European
traditions, and at introducing works of the Ukrainian
composers to broad audience. Thanks to their symphony
concerts, Ukrainian music could be heard in many Russian
cities, near and far. The innovative explanatory programmes
designed by D.Ahsharumov enabled meeting musical and
educational objectives of his time successfully.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО МУЗИЧНОГО
ТОВАРИСТВА
У статті висвітлена історія організації та діяльність Полтавського відділення ІРМТ. Робота закладу
розгорталась у руслі європейських музичних традицій і була спрямована на популяризацію класичної музики серед
широких верств населення у провінції та поза її межами. Важливу роль у цьому напрямку здійснював симфонічний
оркестр Дмитра Ахшарумова. Активна гастрольно-концертна діяльність оркестру і новітнє інформаційнометодичне забезпечення симфонічних концертів відіграли вирішальну роль у професіоналізації музичного життя
Полтавщини на рубежі ХІХ-ХХ століть.
Ключові слова: Полтавське відділення Імператорського Російського Музичного Товариства, симфонічний оркестр
Д. Ахшарумова, гастрольно-концертна діяльність, Полтавщина другої половини ХІХ– початку ХХ століть.

24

Scientific Journal Virtus, December # 10, 2016

УДК 316.3 (477) : [316.774 : 004.738.5] : 14
Luchak A.-M. М.,
Ph.D. student at Department of Philosophy, Ivan Franko Lviv National University, am.luchak@gmail.com
Ukraine, Lviv

NETWORK AND COMMUNICATIVE TRANSFORMATION OF CIVIL
SOCIETY: UKRAINIAN CONTEXT
Author investigates the ways to accelerate the process of civil society establishment through communicative
action on Facebook. The article analyses the causes of low civic engagement in Ukraine, basing on case studies.
According to the theory developed by Habermas, the lack of a single abstract concept of common lifeworld is
identified as one of the bases of weak social capital. The communicative space of Internet social networks can be the
a medium of intersubjective interaction which generates social capital through joining common narratives. The
possible methods of mainstreaming civic engagement through communicative action in the social network are
researched.
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Articulation of issue. After overcoming totalitarianism,
the European community had to update the discourse of new
ideals and values that would be able to overpower the threat
of society atomization and consolidate it on the
fundamentals of democracy. The communicative philosophy
became the answer to these challenges. Its main objective
was to find ways to reach understanding through
reinterpretation of ethical principles of intersubjective verbal
interaction. Numerous multinational associations were
established to achieve this goal. They declared the common
good as their priority over private interests of each member
state. A new public sphere proposed modern structures for
implementing basic principles of liberalism, which
stimulated development of the civil society and created
standards for young democracies of Eastern Europe.
However, Brexit (United Kingdom’s exit from the EU
referendum in June, 2016) showed how much different can be
the valuable principles of nations in one community. This
problem did not begin in foreign policy, rather in the society’s
attitudes. Forcibly imposed multiculturalism stimulated the
flow of immigrants from disadvantaged countries of the
Middle East and made European states provide social benefits
to refugees, not citizens. Unfortunately, differences in
religious and cultural worldviews destroyed artificial channels
of communication, which in turn led to changes of public
sphere. As Jürgen Habermas noted, «The perception of the
drastic rise in social inequality and the feeling of
powerlessness, that your own interests are no longer
represented at the political level, all this forms the background
to the mobilization against foreigners, for leaving Europe
behind, for hating Brussels» [12].
Communicative and network transformation can
materialize discourses of new challenges for the European
community to avoid a split in the society. The Ukrainian
Revolution of Dignity has become a convincing argument in
favor of this thesis. In this case solidarity was carried out by
involving citizens in a single Internet-discourse implemented
on Facebook. This communicative public sphere gave users
a possibility to problematize their own judgments freely, to
respond to the opinions and statements of the Others. These
communicative processes were based on social capital of
disputants especially active in discourse. Their weak and
strong social ties shaped the structure on which the

narratives of freedom and respect to human dignity were
created. Therefore, Facebook can be a platform for
establishment of humanistic ideas in a globalized network
society.
The theoretical foundation of this hypothesis was found
in philosophical and sociological exploration of several
phenomena, including the network society (Manuel Castells
[3], Francis Fukuyama [8], Alexander Bard and Jan
Soderqvist [1]), theory of communicative action designed by
Jürgen Habermas and Karl Otto-Aple’s transcendental
pragmatics. There are also some significant researches done
by Ukrainian philosophers and scientists, such as Lyudmyla
Ryzhak [5], Tetiana Kravchenko [4], Oleksandr Sosnin [6].
The object of this article is to prove social and
communicative Internet networks as the medium for civil
society and deliberative democracy establishment in the
information age.
Presentation of the research basic material.
Democracy as a form of government and implementation of
liberal values today faces numerous challenges that threaten
to offset the efforts aimed at establishing freedom and
human rights. The Freedom House monitors these processes
and demonstrates qualitative and quantitative decline of
democracy in the results of its researches. Particular
attention is paid to the cradles of liberal values – the USA
and Europe, that in recent years after the collapse of
multiculturalism the projects are more focused on their
internal problems, than on their authority roles for young
democracies. For the past 25 years Ukraine has shown three
times the phenomenon that Alexis de Tocqueville called
strong civic spirit and that is why it has a chance to be a
powerful symbol for a new democracy, where liberal values
are verified and approved by means of discourse in which all
members of civil society can be engaged.
However, the weak social capital and its passivity may
prevent the future about which Francis Fukuyama taught in
his open lecture in Lviv, «You have a civil society, which
has a powerful voice. Potentially you have leaders who
represent it. We must also remember that Ukraine is a
country with many educated people. Ukraine also has
institutions with huge hidden potential and ability to change.
You must not only resist bad government but go to power
institutions and change them» [8]. However, in order to
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change the authorities the society has to have affirmed
values, which are shared by the majority of its members.
Lack of mutual trust between citizens and social institutions
makes it impossible to create a common concept of
lifeworld, which will include the fundamental meanings
acquired as a result of intersubjective interaction for the
establishment of common social values.
Public-opinion poll conducted by the Kyiv International
Institute of Sociology at the beginning of 2015 proved once
again how low is the level of trust to Ukrainian institutions
of civil society and how high an indicator of responsibility
transfer to transcendental factors is. In particular, the leader
of trust is church – 58.8%. Instead, NGOs and patrol police,
which should be the biggest clots of citizens with strong
democratic and humanistic values and sense of responsibility
to the other that should guide their personal activity, have
low level of confidence: 34.5% for NGOs and 20.7% for
patrol police [2].
According to other investigations, Ukrainians’ judgments
about their role in democracy and overcoming social
«diseases» (e.g., corruption) are based on false premises and
can be considered as the reason for this situation that slows
down the process. Thus, in 2006 the survey showed that
43.4% of Ukrainian people were not engaged in social
activities because of lack of free time [11]. 24% of people
said that being a citizen means to them «the feeling of
concern by the authorities, to have the proper social
guarantees» [7]. In 2008, 58.8% of respondents did not need
to do public work at all [10].
The frames of mind changed considerably after the
winter of 2013-2014, when many Ukrainians set their
citizenship through their profiles on Facebook and expressed
their own concerns forming Euromaidan discourse. People
recreated their communicative actions in active operations
outside the virtual environment. This formed the tendency to
create new NGOs. The beginning of the antiterrorist
operation in the east of the country caused revitalization of
volunteering. Already in 2015, according to the State
Statistics Service, the number of members registered in
NGOs was more than 25 million people.
Orysia Lutsevych, the adviser of Westminster
Foundation in Ukraine, turned her attention to a
phenomenon that is created by nowadays social
organizations - NGO-cracy. In modern conditions their
leaders should act as an intermediary between the public and
the state, which means to be equally involved in the public
sectors of the community and the political sphere. But they
use their access to politicians and Western donors to
influence public policy, dissociate themselves from citizens’
needs [13]. The media form narrative of NGOs identification
with the process of civil society establishment. The
discourse becomes monopolized, leaving out the
communicative action of volunteers, think-tanks centers in
educational institutions and other associations initiated by
citizens that are intended to improve the common welfare.
Common teleological and communicative actions of these
entities can establish humanistic and democratic values and
freedom - the foundation of civil society.
However, the Ukrainian society doesn’t move towards a
single model of social relations, therefore achieving
commonality in different kinds of activities is often
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impossible. There are some reasons for this. Firstly, the
difference of generations’ worldview between people who
have formed themselves under the influence of the Soviet
Union propaganda and were unable to overcome the
dependence on the system, and those whose consciousness
was formed in the space being of an independent state, or
they managed to take the values of a new society. Secondly,
a long time externally imposed discourse developed in media
interpreted Ukrainian independence as a simulacrum, which
has negatively affected the public consciousness of society.
Even though these people are in the same space and time,
their values and moral orientations are in different planes.
This mental state caused a crisis of social values intensified
by surge of aggression in eastern Ukraine.
According to Habermas, economic and political crises
are not the cause of an identity crisis, but rather crises of
morality and citizen cause them [9]. For centuries Ukraine
had been ruled by empires and their Other’s identities
prevented the formation and spread of resistant ethical
imperatives. The ongoing search for themselves outside of
their own cultural medium, in foreign ideals and norms
leveled national identity and made it dependent on external
authority each of financial problems and the ability to form
and verify their civic imperatives.
When the social system produces fewer abilities to solve
problems than it is necessary for its own survival, it becomes
unstable, causing the crisis. «Social system crises do not
arise by random changes in the surrounding world and are
caused by structural systemic imperatives that are
incompatible and can not be consolidated into a single
hierarchy» [9, p.10]. These can be the ethical imperatives of
the Soviet propaganda, which still live in the minds of
Ukrainians and imperatives that are oriented to European
humanistic values, but have not yet formed the national
discourse of their implementation. The communist ideas and
corruption are something like customs and traditions for
young generation. They are universal forms of social
interaction and normativity, the specter of collective
unconsciousness, which rests on the authority of past
experience. It is difficult to forget common acquired level of
moral consciousness through continuing traditions. In other
words, common lifeworld of the Ukrainian people is rich on
simulacra values and liberal ideas, but they are not real
characters on which civil society is intended to be built. The
discourse of power remains closed to communicative action,
which should come from the part of civil activists, and their
discourse, in turn, has not sufficient influence to create its
own narrative.
«Social systems change their regulatory parameters
depending on the productive forces and the degree of
autonomy of systems, but the variations of regulatory
options are limited by logic of world view development, to
which the imperatives of system integration have no effect»
[9, p.20]. The world views represent the individual lifeworld
of society, reinforce interpretations of experience of
treatment with reality made by previous generations, reflect
background knowledge (Hintergrundwissen) of communities
and coordinate communication of diverse guideline and
actions. The way of changing world view and normative
parameters are intersubjective structures that arise due to
language. Lifeworld for Habermas is «absolutely certain
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knowledge» that has inter-subjective significance and makes
possible smooth communication between members of the
language community.
The mechanisms that cause the change of world view and
its regulatory structures do not depend on the logic of social
progress, so there is no guarantee that by changing economic
and political realities one can change the axiology of society.
According to Habermas, the social evolution is rather made
within the logic of lifeworld which structure is determined
by intersubjectivity created through language and based on
the significance of claims that can be criticized [9, p.29].
Change of the regulatory structure corresponds to the logic
of increasing theoretical and practical understanding.
The development of information technologies in Ukraine
and the popularity of Internet communication make a
platform for discourse materialization, which is required for
the formation of unified concept of the lifeworld. These
trends are also constantly expanding the scope of
opportunities for civil society development, but there are no
significant evolutionary shifts in the structures of
interpretation of its fundamental elements and principles.
Previously the obstacle to the unity of the citizens was the
attachment to a territory and the lack of open discourse about
the actual worldview problems today according to Manuel
Castells, «the emergence of the Internet as a new
communication medium has been associated with conflicting
claims about the rise of new patterns of social interaction. On
the one hand, the formation of virtual communities, primarily
based on online communication, was interpreted as the
culmination of the historical process of separation between
locality and sociability in the formation of community: new,
selective patterns of social relations substitute for territorially
bound forms of human interaction. On the other hand, critics
of the internet, and media reports, sometimes relying on
studies by academic researchers, argue that the spread of the
internet is leading to social isolation, to a breakdown of social
communication and family life, as faceless individuals
practice random sociability, while abandoning face-to-face
interaction in real settings» [3, p.116].
The vision of the Internet in general and social media in
particular as means of erasing the identities still prevails in
Ukrainian scientific and philosophical discourse, but the
increase of citizens’ solidarity after the Revolution of
Dignity, as well as resistance to the information war by
forming Ukrainian national discourse in the network are
important arguments to the opposing point of view.
At the time of Euromaidan Facebook managed to
establish itself as a platform for the implementation of civil
society narratives. After the events of winter 2013-2014,
many Ukrainian politicians have begun to use social
networks as a medium for their public messages, many
Ukrainians discovered social networks not only as the
medium of their own representation, but as open discourse,
where everyone has the right to problematize any judgment.
Today, Facebook allows people to materialize new
arguments for the establishment of Ukrainian deliberative
democracy axiology democracy in modern information
society.
The driving force behind these processes should be the
opinion leaders - conscious net-citizens. The term first appears
in the fundamental work Internet Galaxy written by

M. Castells. The author uses it in the discussion about
misconceptions in the vision of modern information society as
«the ideological opposition between the harmonious local
community of an idealized past and the alienated existence of
the lonely netizen, too often associated in the public image
with the stereotype of a computer nerd» [3, p.119]. However,
Internet at the times of Castells’s research and the World
Wide Web today are the phenomenon which main difference
is the saturation of social meanings and reflection of onlineworld in offline-world and vice versa. As Barlow noted, «we
are now creating a space in which the people of the planet can
have that kind of communication relationship: I want to be
able to completely interact with the consciousness that is
trying to communicate with me» [3, p.119].
Social networks become the space of public sphere.
Today we can talk not just about the artificial virtual
individuals and their removal, but about honesty and trust
online as well. There are objective factors that encourage
people to be honest and assign a certain virtue in the
formation of the self in virtual space. A personality and its
web-reflection is not apprehended as two separate
phenomena, but treated as a unit of I and a medium of its
own discourse that joins the shared narratives. It is important
to stay open to claims for the significance of the Other to
enter the single communicative space. Mutual openness of
the discourse participants creates trust - the ability to unite
people outside the family and without the aid of external
factors. Thus, the current net-citizen is the subject of
communicative action that argues own beliefs and values in
the online discourse and uses them for himself and gain
confidence. The interaction of net-citizens may provide a
new dimension of civic engagement, where first, the ethical
imperatives are not be taken for granted, and will be argued
in the intersubjective interaction; second, each participant
will have the opportunity to express their own claim to
significance in judgments; thirdly, intersubjective action and
recognition of common narratives will become the
foundation for mutual trust, without which there could be no
strong social capital.
One of the factors that are contributed to the emergence
of net-citizens is network individualism, «a social pattern,
not a collection of isolated individuals. Rather individuals
build their networks online and offline on the basis of their
interests, values, and affinities» [3, p.130]. This phenomenon
became possible due to the development of Internet as a
technology. Internet, according to its consonance with the
speed of time and leveling of space as obstacles become a
new dimension of human existence and the dominant form
of communication. There are still strong and weak ties in
network, but now it is not just the World Wide Web, this is
an intricate lace that forms due to the strong unit of
individuals who self-define the structure of the network.
Thanks to the Internet people are what they call themselves,
because social interaction is based on the expectation that
builds up over time in a network of social interaction.
The intersubjective interaction of net-citizens goes on in
verbal communication. In one of his works Habermas
proposes a model that can be applied to medium of social
networks. Language communication has a dual structure: the
communication concerning propositional contents can only
be provided with simultaneously metacommunication
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regarding interpersonal relationships. This expresses
specifically human limitation of cognitive abilities and
motives of action due to linguistic intersubjectivity.
However, exactly the metacommunication is a process of
mutual trust formation. It acts as an interpreter: such
physical processes as senses, needs and feelings are put into
it in the patterns of linguistic intersubjectivity, and inner
scenes and experiences are transformed into intentional
meanings: acts of cognition – in the statements and needs
and feelings in a normative content (precepts and values).
Interpretation creates the distinction between subjective
thought, will, desire and reluctance, on the one hand, and
claim to universality of expression and rules on the other.
Universality means objectivity of knowledge and legitimacy
of valid norms; both guarantee the constitutive for the social
lifeworld community (Gemeinsamkeit). Structures of
linguistic intersubjectivity are as constitutive for the
experience and musical acts, as well as for directives and
communicative action [9]. To apply and interpret these
structures correctly, discursive pragmatics of socialnetworking communication is needed. It analyzes patterns of
verbal communication to achieve consensus.
It is quite possible that understanding of new forms of
social interaction in the Internet age requires reinterpretation
of the notion of community where the stress on its cultural
component transfers on strong and weak ties that are formed
during verbal communication in network. The Wellman’s
definition that «communities are networks of interpersonal
ties that provide sociability, support, information, a sense of
belonging, and social identity» fits this context [3, p.127].
Conclusions. The communities like this managed to
establish the discourse that led to solidarity of Ukrainian
citizens during the Revolution of Dignity. Today they shape
and maintain certain narratives of modern societies being.
Yes, this means not only constructive and humanistic ideas.
This fact needs forming appropriate counter arguments that
can stop the destruction of democracy foundations and
guarantee a peaceful life in united Europe.
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МЕРЕЖЕВО-КОМУНІКАТИВНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Досліджено шляхи активізації процесів творення громадянського суспільства через комунікативну дію у
Facebook. Спираючись на соціологічні дослідження, проаналізовано причини низької громадянської активності в
Україні. Згідно з теорією Ю. Габермаса, відсутність єдиної абстрактної концепції спільного життєсвіту визначено
як одну із засад слабкого соціального капіталу. Автор обґрунтовує комунікативний простір соціальних Інтернетмереж як медіум інтерсуб’єктивної взаємодії, яка формує соціальний капітал через долучення до спільних наративів.
Проаналізовано можливі методи актуалізації громадянської активності через комунікативну дію у соціальній
мережі.
Ключові слова: комунікативна дія, громадянське суспільство, картина світу, життєсвіт, соціальний капітал,
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ВІЙСЬКОВЕ ДУХОВЕНСТВО (КАПЕЛАНСЬКА СЛУЖБА) В
КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ РЕАЛІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
У статті представлено сутність проблеми військового духовенства (капеланської служби) в контексті
соціокультурних реалій сучасної України.
Ключові слова: соціокультурні реалії, військовий священик (капелан), душпастирська опіка, кодекс
військового священика (капелана).
Постановка проблеми. В умовах радянського
ідеологічного
монізму
проблема
військового
духовенства або замовчувалась та ігнорувалась або
фальсифікувалась. Соціокультурні реалії України, яка
знаходиться
у
стані
радикальних
соціальних
перетворень, системної зміни культурних цінностей,
пов’язаних з трансформацією державних і соціальних
структур, з важким і болісним переживанням зв'язку
епох в умовах воєнного конфлікту на Сході країни, у
свою чергу спричинили докорінну зміну державноцерковних відносин. Виходячи з цього, дослідження
стану
та
перспектив
військового
священства
(капеланства) в сучасній Україні, можливість залучення
відповідного досвіду інших країн становить неабиякий
практичний і науковий інтерес.
Основу джерельної бази вивчення й з’ясування
сутності проблеми складають церковні, міжнародні та
національні нормативно-правові акти щодо військового
капеланства [1], в тому числі: «Положення про Раду у
справах душпастирської опіки при міністерстві оборони
України»
від
17.03.2009 р.
[2];
«Концепція
душпастирської опіки у збройних силах України» від.
22.04.2011 р. [3]; проект Закону України «Про внесення
змін до деяких законів України» (щодо запровадження
інституту священнослужителів (капеланів) у військових,
правоохоронних органах від 29.08.2013 р. [4]; Висновок
Головного науково-експертного управління на проект
Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України» (щодо запровадження інституту священнослужителів (капеланів) у військових, правоохоронних
органах) від 04.10.2013 р. [5]; Висновок комітету з
питань культури і духовності «Про проект Закону про
внесення змін до деяких законів України (щодо
запровадження
інституту
священнослужителів
(капеланів) у військових, правоохоронних органах) від
23.10.2013 р. [6]; Розпорядження Кабміну України «Про
службу військового духовенства (капеланську службу) у
Збройних Силах, Національній гвардії та Державній
прикордонній службі» від 02.07.2014 р. [7]; повторний
законопроекти № 1153 щодо введення інституту
священосужителів
(капеланів)
у
воєнних
і
правоохоронних органах, а також в закладах Державної
пенітенціарної служби України (грудень 2014 р.) [8];
Наказ Міністра оборони України 27.01.2015 р. № 40
«Про затвердження Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах
України» та «Положення про службу військового

духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах
України», зареєстрованого, відповідно до наказу
Міністра оборони в Міністерстві юстиції України віл
14.02.2015 р. за № 161/26606 [9]; Наказ Міністерства
внутрішніх справ України 24.03.2016 р. № 205 «Про
затвердження Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу) у Національній
гвардії України» та «Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу) у Національній
гвардії України» [10]; Наказ Міністерства внутрішніх
справ України 10.10.2016 р. № 1065 «Про затвердження
Положення про службу військового духовенства
(капеланську службу) у Державній прикордонній службі
України» та «Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу) у Державній
прикордонній службі України» [11].
З’ясування сутності проблеми неможливе без
звернення до історії зародження і розвитку форм і
методів
діяльності
українського
військового
духовенства [12]. Тему ролі релігії в сучасній
українській армії та силових структурах порушують
Василець О.М., Гончаренко Г., Єленський В., Коханчук Р,
Кравченко Д., Петрушко Ю., Сьомін С., Юрчук Є. [1320]. Взаємовідносини церкви і суспільства в Україні
обговорюються у контексті національної безпеки країни
[21], що свідчить про складність та серйозність даної
проблеми. Л. Владиченко акцентує увагу на двох
періодах
у
розвитку
військово-релігійного
співробітництва Збройних сил України з духовенством:
від 1992 р. до 2008 р. і від 2008 р. до сьогодення [22].
Якщо в перший період відбувалось налагодження
співпраці релігійних інституцій з армією; то після
2008 р. несистемна діяльність церков і релігійних
організацій
поступово
набула
консолідованої
міжконфесійної співпраці, налагодження партнерських
відносин між армією та релігійними організаціями.
С.І. Здіорук у своєму аналітичному матеріалі звернувся
до досвіду організації служби військових капеланів в
деяких країнах, до аналізу необхідності та перспективи
створення служби військових капеланів в Україні в
контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
[23]. Безперечно, для з’ясування сутності проблеми буде
корисним звернення до численних публікацій,
присвячених сучасному стану та перспективам розвитку
капеланського руху та релігійного законодавства в
сучасній Україні [24 - 33].
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Мета статті – проаналізувати і розкрити в контексті
соціокультурних реалій сучасної України сутність
проблеми військового духовенства (капеланської
служби), напрямів розвитку та організації роботи з
налагодження душпастирської опіки в армії та силових
структурах.
Виклад основного матеріалу. Мотивуючись
необхідністю
забезпечення
реалізації
військовослужбовцями права на свободу світогляду та
віросповідання у відповідь на ініціативу Президента
України Л. Кучми було прийнято низку важливих
рішень щодо перспектив розвитку військово-релігійних
відносин. Від Національного інституту стратегічних
досліджень на початку 1995 р. подано відповідні
рекомендації Раді Національної безпеки і оборони
України [19, с.104]. З 1996 р. різні конфесії почали
формувати напрями діяльності по задоволенню
духовних потреб військовослужбовців, призначати
відповідальних за дані напрями та за створення
відповідних структур [3]. У липні 1997 р. проблему
духовного єднання українських Церков та відновлення
інституту військового священства в Україні було підняте
на Третьому Всесвітньому Форумі українців [21, с.55].
Участь священнослужителів у виховному процесі та
навчальній роботі передбачалося в Заяві про наміри
співпраці Міністерства внутрішніх справ України та
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
(лютий 2000 р.) [15, с.6; 21, с.55]. Отже, чи не вперше до
взаємодії з військовими підрозділами запрошувалися
практично всі скільки-небудь впливові релігійні
інституції. Одночасно активно вивчався передовий
досвід співпраці духовенства з військом у цивілізованих
країнах, напрацьовувалися методики поліпшення цього
напряму роботи з військовослужбовцями Збройних сил
та особовим складом органів внутрішніх справ України
[14, с.19].
Проводились
численні
конференції,
присвячені
проблемам
впровадження
інституту
військового священства в нашій країні [18, с.18]. Проте,
у своїх зусиллях Церкви оминали проблему
світоглядного плюралізму, релігійної та громадянської
толерантності. Свою діяльність вони спрямовували
переважно не на задоволення релігійних потреб
військовослужбовців, а на їх формування та на релігійне
виховання [21, с.57].
Військово-церковне
співробітництво
значно
активізувалось після 2004 р., особливо з появою
директиви
Міністра
оборони
України
«Про
впорядкування питань задоволення релігійних потреб
військовослужбовців Збройних Сил України» від
21.04.2006 р. № Д-25 та утворенням 01.11.2008 р. в
структурі
Департаменту
гуманітарної
політики
Міністерства оборони України сектору роботи з
релігійними організаціями. Наступним кроком став
«Меморандум про співпрацю у справах душпастирської
опіки військовослужбовців Збройних Сил України»,
підписаний 10.11.2008 р. Міністерством оборони
України спільно з сімома конфесіями, віруючі яких
служать у Збройних Силах України [3]. Згідно наказу
Міністра оборони України № 115 від 17.03.2009 р. з
метою налагодження ефективнішої співпраці релігійних
організацій,
вироблення
єдиних
підходів
до

впровадження інституту військового капеланства
29.04.2009 р.
створюється
Рада
у
справах
душпастирської опіки при Міністерстві оборони України
[2]. Відповідно до «Концепції душпастирської опіки у
Збройних Силах України» (Наказ Міністра оборони
України № 22 від 22.04.2011 р.) декларується початок
діяльності,
спрямованої
«на
забезпечення
душпастирської опіки з боку церкви (релігійних
організацій) військовослужбовців
Збройних Сил
України та інших військових формувань» [3].
Соціокультурні реалії України, а саме виразна
регіональна і політико-культурна специфіка найбільших
церков
країни,
міжконфесійне
і
міжцерковне
протистоянням, розкол українського православ'я,
політизація релігійного життя, що здатна принести
політичне протистояння у військові підрозділи,
активний імпорт різних релігійних потоків, що
актуалізує
проблему
збереження
національної
ідентичності, досить низька цінність релігії як чинник
національної інтеграції, неоднозначне розуміння як
громадянами, так і фахівцями участі церков у виховній
та соціально-психологічній роботі в армії та силових
структурах, атеїстичні погляди значної частини
населення, наявність вагомої частини військовослужбовців, які не вважають себе віруючими
[див., напр. 33], законодавчо закріплений принцип
світського характеру освіти та виховання в державних
закладах, який поширюється і на армію та силові
структури, законодавство України, «яке не допускає
фінансування
діяльності
будь-яких
організацій,
створених за ознакою ставлення до релігії» тощо
призвели до відхилення 23.10.2013 р. проекту Закону
про внесення змін до деяких законів України (щодо
запровадження
інституту
священнослужителів
(капеланів) у військових, правоохоронних органах) [46]. За результатами розгляду в першому читанні даний
законопроект було вирішено повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи на доопрацювання [6].
Не дивлячись на факт відсутності існування
інституту військового священства (капеланства) на рівні
законодавчих документів адміністрації президента,
уряду, парламенту з отриманням Україною незалежності
в дійсності душпастирською опікою військовослужбовців, а також у пенітенціарних закладах і
шпиталях займаються священнослужителі УПЦ (КП),
УПЦ (МП). УАПЦ, РКЦ, УГКЦ та Євангельських
церков.
Зміни соціокультурних реалій країни, початок яким
було покладено акціями протесту на Євромайдані у
Києві 21 листопада 2013 р., радикальні перетворення в
державі, бойові дії на Сході країни, проблеми, з якими
стикнулись українське суспільство та армія з новою
силою підштовхнули ініціативи з запровадження
інституту військового духовенства (капеланської
служби). Як наслідок, розвиток душпастирської опіки в
Україні активізувався по двом наявним напрямам [24].
По-перше йдеться про волонтерське добровільне
служіння, яке продовжують проводити служителі різних
церков, об’єднаних спільною метою допомогти,
нагодувати та захистити потребуючих. Якщо до початку
бойових дій на Сході та Півдні країни в армії були
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поодинокі військові священики, то сьогодні створені
відділи військового духовенства при Церквах та
релігійних громадах, у зоні бойових дій на передовій
діють три добровольчі утворення, що є громадськими
організаціями: Батальйон військових капеланів (близько
60 служителів від п’ятидесятників), Перший український
батальйон військових капеланів (протестанти та
православні, 48 служителів, з них 7 повертаються до
УПЦ
КП;
командир
Руслан
Рос
(Бусько)),
Міжконфесійний батальйон військових капеланів
(близько 150 служителів, що єднає протестантів,
православних, католиків; командир Ігор Шторм
(Шулік)) [25, 28, 33]. Батальйони військових капеланів
здійснюють регулярні виїзді до зони АТО для надання
допомоги і доставки необхідних вантажів.
Мотивуючись стихійністю капеланського волонтерського руху у зоні бойових дій на сході України,
небезпекою втратити саму суть капеланського служіння,
необхідністю навчання розумінню завдань і методів
служіння капеланів у сучасному суспільстві, формування
кадрового резерву для працевлаштування у майбутній
Капеланській Службі України Всеукраїнська громадська
організація «Українське капеланство», створена у 2011 р.,
ініціювала відкриття шкіл з навчання капеланському
служінню [27, 29]. Були визначені такі сфери роботи
капеланів: силові структури (МВД, ВСУ, Національна
гвардія, Прикордонна служба тощо), лікувальні установи
(шпиталі,
лікарні,
хоспіси,
відомчі
санаторії);
пенітенціарні установи держави (в’язниці, табори, СІЗО,
пенітенціарні служби на місцях (робота з УДО) );
громадські, державні і бізнес структури, таможня, МНС,
органи виконавчої влади, спортивні команди, транспортні
вузли (вокзали, аеропорти, морські порти), великі
супермаркети, навчальні заклади і т.п. [27].
Робота над офіційним просуванням законопроектів
про службу військових священників складає другий
напрямок розвитку душпастирської опіки. Так,
2.07.2014 р. Кабмін України видав Розпорядження у
місячний строк розробити та затвердити положення про
службу військового духовенства (капеланську службу) у
Збройних Силах, Національній гвардії та Державній
прикордонній службі, а також на підставі пропозицій від
релігійних організацій здійснити відбір осіб з числа
священнослужителів для забезпечення душпастирської
опіки військовослужбовців і резервістів вказаних
державних структур та організувати військовогуманітарну і військово-психологічну підготовку
військових священиків (капеланів), їхнє навчання основ
військової справи [7]. На виконання даного
Розпорядження Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України № 1361 від 18.11.2014 р. у
Національному Класифікаторі професій з’явилась нова
професія – військовий священик (капелан) [34]. На
початку грудня 2014 р. повторно на розгляд Верховної
Ради були внесені законопроекти № 1153 і 1154 щодо
введення інституту священосужителів (капеланів) у
воєнних і правоохоронних органах, а також в закладах
Державної пенітенціарної службі України, які
передбачали певні зміни у законодавстві України [8].
Наступні законопроекти № 2249 від 26.02.2015 р. №2993
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від 03.06.2015 р. також не знайшли підтримки Верховної
Ради [32].
Свій законопроект щодо введення Капеланської
Службі України як окремої структури запропонували й
фахівці
Всеукраїнської
громадської
організації
«Українське капеланство». Ними було представлено й
конкретний план дій: 1. консультації з релігійною
громадськістю, комітетом Верховної ради України,
Президентом України, Кабінетом Міністрів України
(грудень 2014 – березень 2015 р.); 2. прийняття закону
«Про Капеланську Службу Україна» (березень 2015 р.);
3. створення апарату Капеланської Служби України,
призначення 26 капеланів у регіонах, призначення
відомчих капеланів, вибори органів управління службою
(капеланська рада, президія, комісії) (квітень – червень
2015 р.); 4 створення департаменту освіти Капеланської
Служби України (червень - вересень 2015 ); 5. вибори
капеланів на місцях і у відомствах (вересень – грудень
2015 р.) [24].
Факт легітимізації капеланства у Збройних силах
країни пов’язаний з Наказом Міністра оборони України
№ 40 від 27.01.2015 р. «Про затвердження Положення
про службу військового духовенства (капеланську
службу) у Збройних Силах України» [9]. У додатку
даного Положення (пункт 2.8 розділу ІІ) міститься
Кодекс військового священика (капелана), прийнятий
5.06.2013 р. на засіданні консультативно-дорадчого
органу – Ради у справах душпастирської опіки при
Міністерстві оборони України. У ньому акцентується
увага на поліконфесійному середовищі країни, що
зобов’язує
військових
священиків
(капеланів)
співпрацювати з капеланами різних релігійних конфесій,
поважати
релігійні
переконання
і
традиції
військовослужбовців, а також право на свободу
світогляду
невіруючих,
намагатися
забезпечити
задоволення релігійних потреб (душпастирської опіки)
віруючим
інших
конфесій,
не
допускати
міжконфесійного розподілу і суперечок [9]. Положенням
на середину 2015 р. була досягнута домовленість з
Міністерством
Оборони
про
створення
груп
оперативного реагування у складі капеланів та
військових психологів для роботи у навчальних центрах
Збройних сил України та у другому ешелоні оборони.
За твердженням полковника Р. Коханчука - старшого
офіцера Відділу роботи з громадськими та релігійними
організаціями і шефських зв’язків Департаменту
соціальної і гуманітарної політики Міноборони України,
за рік після офіційних дозволів Міноборони на передову
прибули 350 капеланів, з яких активними та постійними
служителями стали 150 [33]. Під час молитви капеланівучасників АТО за мир і перемогу 9 травня 2016 р. у центрі
Києва за участю Президента України П. Порошенка
акцентувалось, що у зоні бойових дій зараз служить більш
ніж 100 військових капеланів, а за весь час Церкви
відправили на фронт біля 600 священнослужителів [35].
Р. Коханчук умовно поділив військових священиків, яких
зустрічав, на сім типів: «священики-волонтери (до тижня
перебування в АТО), їхні помічники, священики-капелани
(від 3-х тижнів і більше) та помічники, місцеве
духовенство, «гастролери» (Російська Православна
Церква і Російська Православна Церква (закордонна)),
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священнослужителі, які воюють» [33]. Взагалі у зоні
бойових дій на Сході країни священники проводять
богослужіння, супроводжують поранених до лікарень,
моляться з родичами, опікуються душами солдат,
переселенців, мирних мешканців, що опинилися у
важкому становищі, доставляють у зону АТО продукти,
одяг, молитвослови тощо. Нажаль відсутність єдиної
служби сьогодні не дозволяє встановити точну кількість
капеланів-волонтерів.
Наступними кроками
у справі легітимізації
військового духовенства стали Накази Міністерства
внутрішніх справ України - від 24.03.2016 р. № 205 «Про
затвердження Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу) у Національній гвардії
України» [10] та від 10.10.2016 р. № 1065 «Про
затвердження Положення про службу військового
духовенства (капеланську службу) у Державній
прикордонній службі України» [11]. У них визначені
структура та функції служби військового духовенства
(капеланської служби), основні напрями діяльності та
завдання посадових осіб з питань служби військового
духовенства (капеланства) СВД(К), кількість посад
військових
священиків
(капеланів)
пропорційно
чисельності особового складу підрозділу, основне
призначення, напрями та завдання діяльності військового
священика (капелана), його права і зобов’язання, перш за
все - діяти відповідно до вимог Конституції України,
чинного законодавства України та вищезазначених
Положень, не допускати міжконфесійних поділів та
суперечок, не використовувати свій статус задля
нанесення релігійної, моральної та емоційної шкоди, мати
постійний контакт з командуванням військових частин
тощо. Щодо форм роботи військового священика
(капелана), то перевага надається індивідуальній
діяльності з особовим складом. Оскільки Священне
Писання забороняє священнослужителям використовувати
зброю та брати участь у бойових діях, то дана вимога
поширюється й на військове духовенство, яке відповідно
до вимог міжнародного гуманітарного права належать до
духовного персоналу армії. Саме тому вищезазначеними
Положеннями забороняється військовим священикам
(капеланам) брати безпосередню участь в оперативнослужбовій діяльності (бойових діях) та мати зброю. Вони
також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів,
виконання бойових завдань, проведення службового
розслідування та інших дій, не сумісних з їхньою
діяльністю. Визначається, що підготовка військових
священиків (капеланів) забезпечується релігійними
організаціями та відповідно Головним управлінням
Національної гвардії України і Адміністрацією
Держприкордонслужби. Окрім того, що кожна релігійна
організація (конфесія) забезпечує загальну богословську
підготовку кандидатів на посади військових священиків
(капеланів) у відповідних духовних навчальних закладах,
вони повинні також пройти окремий курс навчання, що
включає основи військової справи, військово-гуманітарну
та військово-психологічну підготовку. Після призначення
на посаду військового священика (капелана) підрозділу
священнослужитель підписує трудовий договір і
звільняється з роботи у випадках, передбачених
законодавством України про працю.

Висновки. Соціокультурні реалії сучасної України
обумовлені запереченням і переоцінкою цінностей, що
дісталися в спадок від радянського минулого, пошуком
нових демократичних способів збереження і трансляції
культурного досвіду, пов’язаних з занепадом попередніх і
одночасним виникненням інших, нових європейських
соціокультурних структур. Соціокультурна діяльність
соціальних суб’єктів щодо створення цієї нової системи
культурних цінностей відбувається на тлі складних і
суперечливих зовнішньо- і внутріполітичних процесів в
умовах втрати частини власної території та війни на Сході
України.
Налагодження співпраці церков і релігійних
організацій з військовими частинами почалось з
отриманням Україною незалежності. Найактивніше цей
процес проходив на заході країни, характеризуючись
спочатку безсистемністю та відсутністю конструктивної
міжрелігійної співпраці. Але, починаючи з 2000 р.
партнерські відносини між державними і релігійними
інституціями почали поступово налагоджуватися, що
призвело
до
активізації
військово-церковного
співробітництва з 2004 р. та консолідованої співпраці
церков і релігійних організацій із Збройними силами та
силовими структурами України.
Бойові дії на Сході країни стали своєрідним
каталізатором становлення капеланського руху в армії, де
вони до того були представлені поодинокими
служителями. Ще за відсутності на передовій психологів,
на тлі зародження волонтерського руху служителі різних
церков вже були серед бійців, створивши особливий
феномен, поєднуючи у собі душпастирів, психологів і
постачальників. Сьогодні потреба у військовому
духовенстві вперше закріплена документально, а слово
«капелан» стало невід’ємною частиною сучасного
лексикону. На порядку денному стоїть завдання
об’єднання зусиль «комітетів національної безпеки і
оборони та культури і духовності для спільної розробки
базового законопроекту про військове капеланство», про
що йшлося під час обговорення проблеми розвитку
капеланського служіння в Україні в комітеті національної
безпеки та оборони Верховної Ради 17.11.2016 р. за
участю народних депутатів, представників релігійних
конфесій, а також співробітників Збройних сил України
та інших військових формувань, РНБО та громадських
експертів [36].
Проте і досі неоднозначно розуміються і
проблематичними залишаються питання підпорядковування капеланів, їхнього статусу: чи вони є
повноцінними військовими, що мають священний сан,
чи – цивільними особами, що допускаються до
військових частин? Якщо капелани є військовими, то
який рівень соціального забезпечення треба ним
надавати: як в молодшого чи як в старшого офіцерського
чинів? Дискусійним лишається роль військових
душпастирів: чи вони мають тільки задовольняти
релігійні потреби військовослужбовців, чи також
займатися й патріотичним вихованням? Проблемою
залишається правомірність обмеження діяльності та
допуску до військовослужбовців священнослужителів
тих релігійних організацій, керівний центр яких
знаходиться на території країни, яка Верховною Радою
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визначена як країна-агресор (йдеться, перш за все, про
представників УПЦ (МП)). У такому випадку поза
межами нової системи може лишитись певна частина
душпастирів. Окрім цього виникає питання – як бути з
призовниками до війська вірних таких церков?
Проблемними лишається й питання наскільки реальною
є потреба у капеланах для Збройних сил України,
Нацгвардії та Державної прикордонної служби, а також
питання розподілу військових священиків (капеланів) за
конфесійною приналежністю військовослужбовців.
Проблематичність введення інституту військових
священосужителів (капеланів) обумовлена також й
необхідністю змін у законодавстві України. Так, норми
чинної Конституції України не дозволяють введення
такого інституту. Потребує вдосконалення законодавча
база, що регулює сферу релігії та церковно-державних
відносин. З іншого боку, необхідно досягти консенсусу в
конкретних питаннях душпастирської опіки між
великою кількістю конфесій, церков, деномінацій,
напрямків і толків у віросповіданнях, що функціонують
в сучасній Україні. Адже і досі викликає особливу
стурбованість неврегульованість взаємин між церквами і
релігійними організаціями та між ними й державою. Це
докладно аналізувалося у дослідженнях НІСД, інших
наукових центрів та засвідчило низьку готовність
Українських Церков до конструктивної, толерантної
співпраці у сфері душпастирської опіки. На сьогодні це,
поруч з відсутністю кваліфікованих кадрів для
діяльності служби військових капеланів та центрів і
програм для підготовки військових капеланів, є дуже
складним державним завданням і потребує динамічного
розв’язання на законодавчому рівні.
Саме зарубіжний досвід свідчить, що обов’язковою
умовою функціонування інституту капеланства є або,
законодавче закріплення права на військове священство
за представниками домінуючих у країні конфесій
(Польща,
Німеччина,
Велика
Британія),
або
міжконфесійне порозуміння
і толерантність
у
суспільстві (США).
Усе вищезазначене долучає дослідження процесів і
явищ, пов’язаних з інститутом військового духовенства
(капеланської служби) в Україні до актуальних наукових
і практичних проблем сьогодення і зумовлює
необхідність подальших відповідних досліджень у
контексті євроінтеграції України.
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«СИМВОЛІЧНА ПАРАДИГМА» ЯК ПІДХІД У ФОРМУВАННІ
КОГНІТИВНИХ ЗДАТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ
У статті досліджено «символічну парадигму» як один із напрямів когнітивістики в контексті
інтегративного розвитку технічних та гуманітарних наук та впливу на формування когнітивних
здатностей. Проаналізовано загальне розуміння категорії символу в сучасній науці.
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Постановка проблеми. Завданням сучасної вищої
школи є не тільки навантаження студентів відповідним
об’ємом фахової та загальної інформації, яка становить
необхідну частину ерудованості, але й інплантування у
навчально-виховний процес методів і методик, котрі
стимулюватимуть актуалізацію й розвиток когнітивних
здатностей на основі актуальних наукових знань. Це
стосується, зокрема, студентів технічних вузів, в яких
основний акцент здійснюється на професійній
підготовці для діяльності в технічних галузях народного
господарства. Проте вкрай важливо в епоху величезного
примноження
інформації
сприяти
актуалізації
когнітивних навиків, які дозволятимуть студентам
технічних спеціальностей доцільно обирати способи
ознайомлення з відомими фактами науки й техніки, а
також розуміти перспективні напрями подальшого
розвитку теорії й практики. У цьому, на нашу думку,
значною мірою допоможуть знання з когнітивістики як
сучасної
сфери
міждисциплінарних
досліджень.
Нейробіолог Тетяна Чернігівська вважає, що людина
ХХІ ст. перебуває в «цивілізаційному зламі, в ситуації,
коли безлад у голові настільки перекрив всі інші
проблеми, що виступає чи не основним фактором, який
визначає наше існування. Знання про мозок, про те, як і
чому він породжує свідомість, як пов’язаний з біо- і
соціосферою і що таке ноосфера сьогодні, – все це вкрай
важливо сьогодні, на зламі. Мозок слід намагатися
пізнати, оскільки саме він забезпечує наше уявлення про
світ» [11, с.16]. Саме тому у цій ситуації деформації
традиційних моделей наукового розвитку й важливі нові
підходи до опрацювання й розвитку знань.
Мета роботи полягає у доведенні важливості
«символічної парадигми» як підходу в формуванні
когнітивних здатностей студентів технічних вузів та
розуміння символічного як феномену метатеорії
свідомості.
Виклад основного матеріалу. На початку нашої
статті з’ясуємо, що когнітивістика (когнітивна наука) –
це сфера трансдисциплінарних досліджень, яка вивчає
пізнання й вищі когнітивні функції при допомозі
моделей опрацювання когнітивної інформації; вона
інтегрує
епістеміологію,
семіотику,
когнітивну
психологію,
психолінгвістику,
нейропсихологію,
нейрокібернетику,
обчислювальну
нейробіологію,
дослідження в галузі штучного інтелекту. Як бачимо,
когнітивістика
виникла
на
основі
сучасних
інтеграційних наукових тенденцій. Вважається, що

основи когнітивістики заклав британський математик
Алан Тюрінг, який довів, що для проведення будь-якого
обчислення достатньо повторення елементарних
операцій. Вчений намагався з’ясувати, чи здатна машина
мислити як людина. З цією метою він описав
гіпотетичну ідеальну обчислювальну машину (т. зв.
«машина Тюрінга»), в якої може бути лише фіксоване
скінченне число можливих «станів» та яка дозволяє
визначити, яка функція обчислювана.
Таким чином стало можливим перевірити відому
гіпотезу британського математика і філософа Джорджа
Буля, який вважав, що мислення – це обчислення.
Д. Буль так сформулював мету своїх «Законів
мислення»: «Мета справжнього дослідження полягає в
тому, щоб вивчити основні закони тих опереацій розуму,
за допомогою яких здійснюються роздуми; у тому, щоб
дати вираження цих законів у символічній мові
логічного обчислення, і на цій основі утвердити логіку
як науку та її методи, у тому, щоб зробити ці методи
базисом ще більш загального методу з метою
застосування його до математичної теорії ймовірностей;
і, зрештою, в тому, щоб, об’єднавши різноманітні
елементи істини, прокласти шлях до висування певних
ймовірнісних вказівок, що стосуються природи й
структури людського мислення» [цит. за: 9].
Перевіряючи цю ідею, американський інженер і
математик, один із родоначальників теорії інформації
Клод Шеннон запропонував представлення інформації
як вибору однієї з рівноймовірних альтернатив, при
цьому кількість передаваної інформації через канал
зв’язку інформації може бути виміряно в бітах або при
допомозі двоїчної системи обчислення (біт – двоїчний
розряд, який може набувати значення 0 чи 1). Початкова
мета К.Шеннона полягала в тому, щоб покращити
передачу інформації по телеграфному чи телефонному
каналах, що перебувають під впливом електричних
шумів. Вчений прийшов до висновку, що оптимальне
вирішення проблеми полягає в більш ефективному
«упакуванні» інформації, котру він визначав через
ентропію – величину, яка відома в термодинаміці й
статистичній фізиці як міра розвпорядкованості системи,
а за одиницю інформації прийняв те, що згодом і
назвали «бітом», тобто вибором одного з двох
рівноймовірних варіантів. На основі свого визначення
кількості інформації К.Шенон сформулював теорему
про пропускну здатність зашумлених каналів зв’язку:
будь-який зашумлений канал зв’язку характеризується
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власною межовою швидкістю передачі інформації, що
називається межею Шеннона. При швидкостях передачі
вище цієї межі невідворотними будуть помилки в
інформації, що передається. Проте знизу до цієї межі
можна
підійти
наскільки
завгодно
близько,
забезпечуючи відповідним кодуванням інформації малу
ймовірність помилки при будь-якій зашумленості
каналу. Ці наукові висновки дослідника на сьогодні
використовуються всюди, де зберігається інформація.
Внаслідок
таких
припущень
було
відкрито
математичний формалізм, що дозволив оцінювати
інформацію незалежно від її змісту й носія. Такі
висновки було використано у вивченні когнітивних
функцій мозку [10].
Американські вчені Уоррен Мак-Каллок і Уолтер
Піттс, дослідження яких над створенням штучних
нейронів заклало основи розробки штучного інтелекту,
запропонували гіпотезу про те, що процес обробки
когнітивної інформації може протікати у нейронних
сітях. Вони розробили нейронну модель мозку, де
взаємодія між сітями нейронів імітували логічні операції
пропозиціонального обчислення. За аналогією до
електричного ланцюга нейрони перебувають то в
одному, то в іншому стані (збудження-гальмування).
Американський психолог та фізіолог Карл Спенсер
Лешлі припустив, що мозок слід розглядати як
динамічний комплекс, що сформований із багатьох
взаємодіючих систем.
Перелічені наукові факти слугували базою для
подальших систематичних спроб опису загальної
структури когнітивної системи. Домінуючий вплив на
дослідження пізнавальних і мисленнєвих процесів у
когнітивістиці мала комп’ютерна революція, яка
сприяла формуванню тут двох основних напрямів:
1) створення когнітивних моделей, які можуть
розглядатися як досить відповідні імітації різноманітних
аспектів людського пізнання; 2) розробка експертних
систем – програм, які узагальнюють експертний рівень
знань у конкретних сферах та забезпечують виконання
поставлених задач.
У сучасній когнітивістиці існують два традиційних
підходи до моделювання когнітивних систем: більш
ранній, класичний підхід – «символічна парадигма» –
виходить із припущення, що людське мислення
функціонально еквівалентне мисленню комп’ютерного
інтелекту, що складається з центрального процесора,
який здатний послідовно опрацьовувати одиниці
символьної інформації; коннекціонізм – ідея центрального
процесора не може застосовуватися до людської
когнітивної системи через її несумісність із
відповідними
даними
нейробіології,
діяльність
когнітивних систем живих істот може стимулюватися
при допомозі штучних нейронних сітей, які складаються
із «формальних» нейронів, що паралельно опрацьовують
інформацію [5].
Студенти технічних вузів повинні зрозуміти, що
сучасні методи дослідження в точних науках
використовують синтетичний підхід із залученням
узагальненої філософської інформації. На сьогодні
науковий розвиток, як методики вдосконалення
когнітивних процесів, виходить із позицій комплексного
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розуміння науки, зокрема її гуманітарної й природничої
складових. Філософські узагальнення вкрай необхідні у
забезпеченні прогресу технічних знань, оскільки нерідко
сміливі наукові висновки черпаються саме із корпусу
праць мислителів. Творець основ кібернетики Норберт
Вінер
писав: «Філософія Лейбніца концентрується
навколо двох основних ідей, тісно пов’язаних між
собою: ідеї універсальної символіки та ідеї логічного
обчислення. Із цих двох ідей виникли сучасний
математичний аналіз та сучасна символічна логіка. І як в
арифметичному обчисленні була закладена можливість
розвитку його механізації від абака й арифмометра до
сучасних надшвидких обчислювальних машин, так у
calculus ratiocinator Лейбніца міститься в зародку
machina rationatrix – думаюча машина. Сам Лейбніц,
схоже до свого попередника
Паскаля, цікавився
створенням обчислювальних машин у металі. Тому
зовсім не дивно, що той же самий розумовий поштовх,
який призвів до розвитку математичної логіки,
одночасно призвів до гіпотетичної, або дійсної
механізації процесів мислення» [2, c.58].
Отож, із наведеної короткої інформації щодо генези
когнітивістики виразно бачимо, що сучасні підходи до
розуміння мисленнєвих процесів формувалися на основі
суто технічних знань, що важливо знати саме студентам
технічних університетів.
«Символічна парадигма» як один із основних
підходів у сучасній когнітивістиці оперує як основним
поняттям символ. У представленій статті розкриємо
також загальне розуміння символу в метатеорії
свідомості.
Феномен символічного активно використовується в
масовій культурі, ідеології, політиці й релігії, де іноді
він набуває найнесподіванішого змістовного наповнення.
Символ, виступаючи як єдність онтологічної та
гносеологічної
складових
реальностей,
формує
антропоцентричний
вимір
реальності,
сприяє
поверненню реальності її онтологічного смислу.
Зазвичай у науковій літературі існують доволі
різноманітні підходи до осмислення феномену символу.
Символом називають різновид іконічного знака
(Ф. де Соссюр), умовний знак на основі угоди (Ч. Пірс),
а також універсальну категорію, що визначає духовний
світ людини (Е.Кассірер) тощо. Безперечно, символічні
конструкти доволі різноваріативні в інформативному
вияві, оскільки виступають «ключем» до розуміння
історичних процесів соціокультурної динаміки. Іншими
словами, символ є не просто образ, а вся «множинність
сенсу» (Р.Барт) [1].
Поняття символу сягає своїм корінням у
давньогрецької цивілізації, де слово «συμβάλλειν»
означало «поєднувати (єднати в ціле)», «зливатися»,
«переплітатися з собою», «додавати», «докладати», а
також «знамення», «гасло». Г.Гадамер вважав, що
спершу термін «символ» позначав черепок, що служив
«знаком дружніх відносин». «Посвідчення особи» –
такий початковий сенс грецького слова «символ» [3,
с.298]. За Г. Гадамером, символ вказує на значення і
репрезентує його: «Пізнання символічного сенсу
припускає, що одиничне, особливе постає як уламок
буття, здатний з'єднатися з відповідним йому уламком у
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гармонійне ціле, або ж, що це – давно очікувана
частинка, яка доповнює до цілого наш фрагмент життя»
[там само, с.299]. Іншими словами, набуття первісної
цілісності можливо за посередництвом символу. Отже,
уже в самій етимології лексеми «символ» закладене
певне заміщення зовнішньою формою певного
прихованого
змісту,
який
у мовному плані
характеризується
конвенціональністю
того,
що
символізується, та того, що символізує.
До філософського осмислення символу звертався ще
Платон, який намагався розмежувати створену ним
філософську символіку від архаїчного міфу. У розділі
діалогу «Держава», який називається «Символ печери»
[6], він представляє прекрасну ілюстрацію символічного
пізнання як сходження від «тіней» ідей до вищого світу
блага. Згідно Платона, світ за своєю природою
подвійний: у ньому розрізняється видимий світ мінливих
предметів і невидимий світ ідей. Філософ використовує
різні символи, увиразнюючи їх реальний і прихований
зміст. Так, душа людини уявляється у Платона в образі
колісниці з вершником і двома кіньми: білим і чорним.
Візник символізує розумне начало в людині, а коні:
білий – благородні, вищі якості душі, чорний –
пристрасті, бажання й інстинктивне начало.
У неоплатонізмі категорія символу отримує
теоретичне обгрунтування у філософії Ямвліха, який
називав символами чуттєво дані, матеріальні предмети і
дії, які належать до культової (теургічної) практики.
Його вчення отримало розвиток у Юліана і Саллюстія, а
пізніше у Прокла, який, з одного боку, вирізняє символ
як позначення, правильність якого поки не встановлена
(і в цій мірі він довільний), з іншого – використовує його
для «специфічно відповідного речі» позначення.
Традиція онтологічного підходу до осмислення
символу бере свій початок із платонізму та
неоплатонізму, де виникло поняття «внутрішнього
ейдосу» [7, с.511], тобто ейдосу не самого по собі в
інтелігібельному світі, але ейдосу, втіленого в конкретній
речі, що уможливлює її особливу символічну виразність.
Як бачимо, у платонізмі символ наділений функціями
відкриття і пізнання трансцендентного, а також роллю
провідника засвоєної ідеї.
У вченні Аристотеля розуму людини, що оперує
символами, властива (як і всієї світової душі) ентелехія,
тобто здатність до цілепокладання і перетворення
можливості в дійсність. У платоніків символізації
підлягає трансцендентна сфера божественних ідей (НадЯ), тоді як прихильники Арістотеля наділяють
символічними значеннями «внутрішню форму» речі
(сутність), а символічним центром людини у них
виявляється його Я. Суттєві відмінності, що містяться у
платонівській та арістотелівській традиціях, полягають у
різному розумінні функцій мови. Так, за зауваженням
культуролога Е. Гомбріха, «можна сказати, що
платонівська
та
аристотелівська
традиції,
що
спостерігаються
у
відношенні
до
символу,
представляють дві фундаментальні реакції мислячої
людини на проблеми, які ставить перед нами існування
мови. Платоніки першими примусили людину відчути,
що «дискурсивне мовлення» не в силах передати досвід
прямого осягнення істини та «несказанну» насиченість

містичного бачення» [13, с.190]. Учень Плотіна
Порфірій, якому неоплатонізм зобов’язаний введенням у
категоріальний апарат філософії терміну «символ»,
визначав, що людина отримала та продовжує
отримувати знання про божественну волю власне через
сни і символи [8, с.128-189].
Психоаналітичне розуміння символу подане у працях
З.Фройда, К.Юнга, Ж.Лакана, де він розглядається не як
атрибут свідомої діяльності людини, а як прояв
несвідомого в культурі й психіці окремого індивіда.
У класичному психоаналізі З.Фройда символи
постали як своєрідний «текст», від інтерпретації якого
залежить структуризація внутрішнього світу особистості
і формування в людини культурно опосередкованої
картини «реальності». Саме це дозволяє припустити, що
вже
в
класичному
психоаналізі
намічається
лінгвістичний поворот при аналізі символів і чітко
вимальовується проблема когнітивного конструювання
«реальності». Ця тенденція яскраво проявилася в
творчості Ж. Лакана. У концепціях З. Фройда і Ж.Лакана
виявляється, що символи, створюючи мовну матрицю,
немовби «підміняють» реальне буття.
К.Юнг зазначав, що в колективному несвідомому
присутні визначені стійкі структури (архетипи), які
заявляють про себе в системах культурних символів:
«Природі символу властиво з'єднувати протилежне; так
він з'єднує протилежність реально-ірреального, будучи, з
одного боку, психологічною реальністю... він, з іншого –
не відповідає фізичній реальності. Символ є фактом і всетаки видимістю» [12, c.213]. Засновник аналітичної
психології стверджував, що символ – це продукт
репрезентації несвідомого. Поряд з індивідуальними
символами є й колективні, на яких грунтуються міфи і
релігії. Але яким би не був символ, він виникає з
несвідомого, а, відповідно, бере свій початок у психіці,
яка, в свою чергу, являє собою щось більше, аніж
свідомість, оскільки вона не тільки набувається в
життєвому досвіді, але і є вродженим утворенням.
Символ висловлює те, що ми лише передчуваємо, але
точно не знаємо. Кожна людина здатна створити свою
символічну модель світу – у відповідності зі своїм
життєвим досвідом. За К. Юнґом, символізація –
найголовніший шлях прояву несвідомого.
У трактуванні символу Ж.Лакан вийшов далеко за
рамки
класичного
психоаналізу
під
впливом
структуралістських і постструктуралістських методологічних установок. Ж. Лакан, виходячи з потрійного поділу
структури суб'єкта на «реальне», «уявне» і «символічне»,
зараховує уявне до сфери несвідомого психічного,
реальне – до об'єктивного зовнішнього світу, тоді як
символічне – це сфера мови, що виражає несвідоме в
культурі. На відміну від засновника психоаналізу, який
отожнював несвідоме з Воно, Ж.Лакан співвідносить цей
феномен з символічним рівнем людської психіки. У
«структурному психоаналізі» фройдівські Воно та Над-Я
немовби міняються місцями. Для Ж. Лакана «символічне»
ототожнюється із соціальним і культурним контекстом, в
межах якого відбувається розвиток індивіда. Сфера
«реального», навпаки, розглядається як щось чуже,
потойбічне для суб'єкта, що має своїм аналогом
фройдівське Воно, але не володіє якимись символічними
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функціями. Що стосується «уявного», то це аналог
фройдівскому Я.
Як бачимо, в психоаналізі символ розглядається не як
атрибут свідомої діяльності людини, а як прояв
несвідомого в культурі.
Структураліст Ю. Лотман запропонував окремий
концепт «семіосфера» в осмисленні символічного:
«Уявімо собі в якості єдиного світу, взятого в
синхронному зрізі, зал музею, де в різних вітринах
виставлені експонати різних епох, написи на відомих і
невідомих мовах, інструкції з дешифрування, складені
методистами пояснювальні тексти до виставки, схеми
маршрутів екскурсій і правила поведінки відвідувачів, і
уявімо все це як єдиний механізм… Ми отримаємо образ
семіосфери» [4, с.168]. Вихідною точкою будь-якої
семіотичної системи Ю.Лотман вважає не окремий знак
(слово), а відношення мінімально двох знаків. Об’єктом
аналізу виявляється не одинична модель, а семіотичний
простір («семіосфера»), всередині якого реалізуються
комунікаційні процеси і виробляється нова інформація.
Отже, в такому випадку культура є певним знаковосимволічним простором існування людини як системи
означень, завдяки яким тільки і можливе існування
комунікації між людьми. Семіосфера – і результат, і
умова розвитку культури. Ю. Лотман досліджував
культуру з точки зору її структури, інтерпретуючи
культуру як усвідомлені й неусвідомлені моделі
діяльності, форми й види відношення людини до
навколишнього світу. Оцінка функціонування культури
як знакової системи дозволила йому вважати, що
реальний світ сприймається в такій системі мислення як
«текст», а призначенням культури є «розшифровка»
повідомлень і розкриття закладеного в них сенсу.
Символ розглядається дослідником як текст, що
транслює культурні програми в згорнутому вигляді.
Символ в такому контексті розуміється як тип знака,
структура якого може бути моделлю певного типу
культури, тобто певним текстом, який може
самовідтворюватися в якості моделі виникнення текстів і
трансформуватися під впливом контексту. Ю. Лотман
досліджував те, як мова породжує тексти культури,
тобто використовував творчу природу символу, яка
породжує моделі, включивши при цьому символ у
систему. Будучи основним засобом утримання і
трансляції культурних змістів, символи відіграють
особливу роль у комунікаційному діалозі минулого і
сьогодення, забезпечуючи прочитання текстів культури.
Як бачимо, поняття символу має широку конотаційну
палітру в сучасній науці.
Висновки. Як відомо, студентам технічних вузів
властивий структурований підхід до сприйняття
навчального
матеріалу,
його
алгоритмізація,
систематизація. Для вдосконалення власних когнітивних
навиків майбутні фахівці повинні активно розвивати свої
здібності й формувати навики раціональної диференціації
доступної інформації, адже на сучасному етапі немає
проблеми із доступом до інформації, а, швидше,
доцільного її використання й поділу на важливу і
другорядну. За зальнонауковими даними, символізація
властива для всіх сфер людського життя, від найдавніших
проявів первісного мистецтва до сучасних методів
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передавання інформації. Отже, в людських когнітивних
процесах здатність до символізації та відповідного
дешифрування змісту є важливою властивістю у процесі
навчання
й
відкриття
перспективних напрямів
природничих і технічних наук. Відповідного рівня
узагальнення допомагає досягти саме філософське
знання.
У подальших публікаціях плануємо інші аспекти
когнітивістики та її вплив на формування здатностей до
опрацювання інформації, зокрема в студентів технічних
вузів.
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ОНТОЛОГИЯ ВСЕЛЕННОЙ: ПЛЮРАЛИЗМ СОВРЕМЕННЫХ
КОНЦЕПЦИЙ
Данная статья посвящена рассмотрению различных космологических моделей Вселенной XX-XXI века.
Как в различное время менялся взгляд и подход к ее описанию. Особое внимание уделяется ультрамодным и
радикальным моделям, которые коренным образом меняют наше понимание устройства мироздания.
Автор приходит к выводу о плюрализме сегодняшних взглядов на природу бытия Вселенной, которые
характеризуют сложности философского осмысления данного явления.
Ключевые слова: стационарность, бесконечность, материя, общая теория относительности,
пространство, не стационарность, вселенная.
Постановка проблемы. В ХХ веке в связи с
введением в физике А. Эйнштейном Общей теории
относительности четвертого измерения пространствавремени и его зависимости от гравитационного
притяжения космических объектов, которое искривляет
полотно пространства и ставит под сомнение
стационарность Вселенной. Его уравнение тяготения
имело множество решений, что обусловило наличие
многочисленных моделей с различными качествами и
свойствами. В связи с этим усложняется философское
осмысление модели мироздания, ибо они не являются
исчерпывающим описанием Вселенной и ставят под
угрозу понимание будущего существования и роль
человечества в ней.
Цель данного исследования – рассмотрение и
выявление особенностей эволюции современных
моделей Вселенной, которые формируют философское
осмысление человеком ее онтологии и плюрализма.
Для этого необходимо:
1. Выявить взаимосвязь и особенности каждой
модели в определенные этапы развития науки в XX веке
и показать ее влияние на формирование картины мира в
современном обществе.
2. Проанализировать современные космологические
модели Вселенной и проследить их влияние на
формирование плюрализма в философской онтологии.
К началу XX века в научных кругах принималась и
активно
использовалась
теория
стационарного
состояния Вселенной, никто из ученых даже и не
решался ее оспаривать. Согласно этой теории
«Вселенная всегда была почти такой же, как сейчас.
Астрономия была статичной: изучались движения
планет и комет, описывались звезды, создавались их
классификации, что было, конечно, очень важно» [8].
Стационарность Вселенной не предусматривала ее
эволюцию. Принцип изотропности был сформулирован
немного позже. И. Ньютон в результате своих
наблюдений и вычислений, предположил, что материя
может существовать в случае ее бесконечности. Потому
необходимым условием существования всех космических
объектов является наличие единых центров гравитации.
Их он, к сожалению, не смог определить. По его
утверждению, все во Вселенной не могло возникнуть
лишь благодаря механическим движениям. Ведь все

вещество в ней сложно организовано и взаимосвязано,
чем обусловлено ее взаимодействие в пространстве [4,
с.208-211].
Стационарную
модель
Вселенной
можно
охарактеризовать следующими свойствами:
1) Пространство и время, обладают определенными
свойствами, главным атрибутом которых являлось –
бесконечность.
2) Пространство и время однородны и неизменны во
всех частях Вселенной.
3) Вселенная стационарна, не диалектична. Однако к
изменчивости способны некоторые ее системы
вещества, но не вся Вселенная.
В начале XX века осуществляется революция в
области физики. Выдающуюся роль в ней сыграл
А. Эйнштейн. Его теория основывалась на других
космологических принципах. Согласно ей постулируется,
что гравитационные эффекты обусловлены не силовым
взаимодействием тел и полей, находящихся в
пространстве-времени,
а
деформацией
самого
пространства-времени, которая связана, в частности, с
присутствием массы-энергии. Как известно общая
теория относительности отличается от других теорий
тяготения,
использованием
А. Эйштейном
связи
кривизны пространства-времени с присутствующей в
нём материей. Свойства материи как целого
обусловлены средней ее плотностью материи и другими
конкретно-физическими
факторами
[1, с.5-11].
Современная релятивистская космология строит модели
Вселенной, отталкиваясь от основного уравнения
тяготения, введенного А. Эйнштейном в общей теории
относительности. Уравнение тяготения Эйнштейна
имеет не одно, а множество решений, что и
обусловливает наличие многих космологических
моделей Вселенной. Первая модель была разработана
самим А. Эйнштейном в 1917 г. В соответствии с его
моделью Вселенной мировое пространство однородно и
изотропно, материя в среднем распределена в ней
равномерно,
гравитационное
притяжение
масс
компенсируется
универсальным
космологическим
отталкиванием, что характеризуется введенного им
четвертого измерения – пространство-время, которое
искривляется под действием гравитации космических
объектов.
Однако,
новые
идеи,
выдвинутые
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А.Эйштейном, стимулировали дальнейшие исследования,
и вскоре подход к проблеме решительно изменился.
Так, например 1922-1924 г. российский математик и
геофизик А.А. Фридман при исследовании моделей
Вселенной, использовал нестационарные решения
уравнений Эйнштейна, которые в последствии легли в
основу теории нестационарной Вселенной. Он
исследовал нестационарные однородные изотропные
модели с пространством сначала положительной, а затем
и отрицательной кривизны, заполненным пылевидной
материей (с нулевым давлением). Нестационарность
рассмотренных моделей описывается им в зависимости
от радиуса кривизны, и плотности от времени, причём
плотность изменяется обратно пропорционально кубу
радиуса кривизны. Фридман выяснил типы поведения
таких моделей, допускаемые уравнениями тяготения,
причём модель стационарной Вселенной Эйнштейна
оказалась частным случаем. Фридман доказал, что
общая теория относительности требует конечности
пространства во Вселенной. Результаты Фридмана
наглядно продемонстрировали научному сообществу,
что уравнения Эйнштейна не приводят к единственной
модели Вселенной, какой бы ни была космологическая
постоянная, благодаря которой возможно существование
такой Вселенной.
Решение уравнений А.А. Фридмана, допускает три
возможных вывода:
1. Если средняя плотность вещества и излучения во
Вселенной равна некоторой критической величине,
мировое пространство оказывается евклидовым и
Вселенная
неограниченно
расширяется
от
первоначального точечного состояния.
2. Если
плотность
меньше
критической,
пространство обладает геометрией Лобачевского и так
же неограниченно расширяется.
3. Если плотность больше критической, пространство
Вселенной оказывается римановым, расширение на
некотором
этапе
сменяется
сжатием,
которое
продолжается вплоть до первоначального точечного
состояния. По современным данным, средняя плотность
материи во Вселенной меньше критической, так что
более вероятной считается модель Лобачевского, т. е.
пространственно
бесконечная
расширяющаяся
Вселенная. Не исключено, что некоторые виды материи,
которые имеют большое значение для величины средней
плотности, пока остаются неучтенными. В связи с этим
делать окончательные выводы о конечности или
бесконечности Вселенной пока преждевременно [9,
с.229]. «В 1929 г. американский астроном Э.П. Хаббл
обнаружил существование странной зависимости между
расстоянием и скоростью галактик: все галактики
движутся от нас, причем со скоростью, которая
возрастает пропорционально расстоянию, – система
галактик расширяется. Но то, что в настоящее время
Вселенная расширяется, еще не позволяет однозначно
решить вопрос в пользу той или иной модели [7]».
Таким образом, было выдвинуто три варианта
модели вселенной: 1) Вселенная имела свое начало, она
возникла из некоторой первоначальной точки
сингулярности, и неограниченно расширялась и
расширяется до сих пор, т.е. она имеет свое начало, но

бесконечное пространство и материю, а, следовательно,
и время. В последствии эту теорию нарекут «Теорией
Большого взрыва». Она формировалась на протяжении
всего ХХ века. И, лишь, в конце ХХ начала ХХI века
получила
окончательную,
доказательную
базу
(реликтовое гравитационное излучение: эхо Большого
взрыва) [10].
1) Вселенная имела свое начало, возникла из точки
сингулярности, неограниченно расширяется, но отличие
в том, что плотность мирового пространства в ней
меньше критической точки, и она обладает геометрией
Лобачевского. И также стремится к бесконечности
пространства и времени.
2) Вселенная, в которой, плотность мирового
пространства больше критической токи, она также
неограниченно быстро расширяется до определенного
момента, а потом сменяется очень быстрым сжатием до
первоначальной точки сингулярности. Пространство и
время в такой Вселенной оказываются конечными.
Однако вопрос о принадлежности нашей Вселенной
к той или иной модели остается открытым. В
дополнение к обозначенным выше моделям были
предложены еще несколько.
Мультивселенная.
Данная
модель
вселенной
предполагает так называемую «вечную инфляцию».
Инфляция – это очень быстрое расширение Вселенной
после Большого взрыва. Учёные предполагает, что
инфляционное расширение Вселенной прекратилось
только в отдельных частях космоса (эти области
получили название термализованных регионов), но в
некоторых ее частях продолжается расширение,
рождаются своеобразные «инфляционные пузыри»,
каждый из которых перерастает в настоящую
Вселенную [7].
Возможность
существования
мультивселенной порождает различные научные,
философские и теологические вопросы, которые
сводятся к тому, чтобы найти возможность перехода в
другую вселенную для изучения условий ее
функционирования, и совершенно неожиданных форм
жизни. И тогда вопрос о том: одни ли мы во Вселенной?
Сколько реально существует Вселенных? Существует ли
Бог в другой Вселенной и какой он для многих
актуализируется сегодня. Возможно мы откроем
настоящий облик творца. Мы сможет найти место, где
обитает Бог, и наконец увидеть его воочию!
Стоит, однако, упомянуть об известной идее
многомирие или мульти универсуме. Сама идея о ней,
существовала еще с древних времен. Понятие о
множественности миров зародилась на огромных
пространствах от Эллады до Тибета и долины Ганга в
Индии около 2500 лет назад. Упоминание о
существовании иных параллельно существующих мирах
мы находим в поучениях Будды, в беседах Левкиппа и
Демокрита. Эту идею также проследил известный
философ и историк науки В.П. Визгин у античных
философов, Аврелия Августина, Николая Кузанского,
Джордано Бруно, Бернара Ле Бовье де Фонтенеля [3,
с.9]. Впервые и это является знаменательным для науки
стало трактовка этой идеи с физической точки зрения. В
1957 году в журнале «Reviews of Modern Physics» v. 29,
№3, p.454-462), была опубликована статья Хью
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Эверетта III «Формулировка квантовой механики через
соотнесенные состояния». В этой статье известный
ученый обосновал тот факт, что Вселенная описанная
Коперником лишь одна из вселенных, а основа
мирозданья – физическое многомирие» [там же, с.10]. С
точки зрения общепринятой теории хаотической
инфляции (безвекторного расширения пространства
Вселенной) многими физиками она представляется как
мультиуниверсум или иными словами «древо ветвей», в
каждой из них свои физические законы со своими
особенными атрибутивными системными параметрами.
По мнению Хью Эверетта события не происшедшие в
нашей
ветви
мультиуниверсума
несомненно
реализуются в параллельных его ветвях. Ученый
акцентирует свое внимание на квантово-механическом
взаимодействии Объекта и Наблюдателя. Именно это
взаимодействие приводит к образованию совокупности
разных миров. Количество возникших таким образом
миров будет равно числу возможных исходов этого
взаимодействия. Что несомненно приводит нас к
неотъемлемой роли сознания в каждом из миров [см.: 3,
с.9-10]. Однако доказать этот факт экспериментально не
возможно. Тем не менее французский астрофизик Орьен
Барро, наблюдая за экспериментами, проводившимися в
БАК, а именно за взаимодействием помещенных в него
протонов и ионов получил результаты не допустимые в
физике. Ученому ничего не оставалось, как признать
результаты эксперимента проявлением столкновения
параллельных миров [5].
Голографическая вселенная. «Самой идее уже больше
полувека. Основные положения голографического
принципа были сформулированы еще Дэвидом Бомом,
соратником Роберта Оппенгеймера и Альберта
Эйнштейна, в середине XX века. Согласно теории Бома,
весь мир устроен примерно так же, как голограмма. Как
любой, сколь угодно малый участок голограммы
содержит в себе всё изображение трехмерного объекта,
так и каждый существующий объект «вкладывается» в
каждую из своих составных частей. Основой для
рассуждений ученого стал парадокс Эйнштейна –
Подольского – Розена (ЭПР), когда «сцепленные»
частицы ведут себя строго взаимосвязано, так что
изменение состояния одной приводит к мгновенной
перемене в состоянии другой. И самое главное –
расстояние тут не играет абсолютно никакой роли.
Существование
этого
феномена – подтвержденный
научный факт, который, тем не менее, противоречит и
здравому
смыслу,
и
эйнштейновской
теории
относительности. Размышляя над этим вопросом, Бом
пришел к выводу, что элементарные частицы
взаимодействуют между собой не потому, что существует
какой-то
исключительный
механизм
обмена
информацией со скоростью, превышающей скорость
света, а потому, что на более глубоком уровне реальности
они представляют собой один объект. Раздельными мы
видим эти частицы только потому, что способны
наблюдать только один аспект реально существующего
мира. Бом пошел даже дальше, предположив, что
порождающей наблюдаемый мир матрицей служит некий
«скрытый» порядок, проекцией которого является не
только материя, но и сознание [2]». Шведский философ
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Ник Бостром говорит о реальном существовании
«Матрицы» искусственно созданного мира, в котором
люди существуют считая все происходящее в нем
реальным. В сознание таких людей загружается
различные симуляции элементов окружающего мира. В
пользу аргументации существования матрицы он
приводит метод моделирования постчеловеческой
цивилизации, которая смогла перепрограммировать
различные ситуации в прошлом для изменения ситуации
в различные временные отрезки [6].
Выводы. Плюрализм в сегодняшних воззрений на
природу не позволяет считать приведенные модели
исчерпывающим описанием Вселенной, но и наглядно
характеризуют все сложности философского осмысления
данного феномена, определяет возможность выборки
наиболее его убедительного варианта и истолкование его
в размышлениях о грядущей судьбе человечества. Ведь
вследствие такого количества вариантов моделей
Вселенной становится очевидным тот факт, что – либо
современная наука не может обеспечить человечество
достоверным знанием, либо наш мир действительно
является трансцендентным и непознаваемым, что ставит
под
сомнение
какое-либо
прогнозирование
и
проектирование общественного бытия, и оно будет, таким
образом, обращено полностью в теологическую сферу.
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ФЕНОМЕН ВОЙНЫ: «ПРИСУТСТВИЕ ОТСУТВУЮЩЕГО»
Присутствие субъекта отражается «раной» бытия, которая разрывает фактичность войны. На
примере визуальных практик фиксируется статус субъекта как того, кто, находясь, в экзистенции
войны, уже «отсутствует». Таким образом, субъект поражен, убит травмой войны: его отсутствие
усиливает присутствие, но уже в аспекте катастрофы. Методологической процедурой является
онтологическая триада сознания Ж.-П. Сартра: фактичность – «живое сознание» - «недостающее
сознание».
Философская концепция войны как «присутствия отсутствующего» раскрывается благодаря
ризоматической визии нелинейной множественности, функционирование которой детерминируется
демонтажем бинарных оппозиций (свой/чужой, герой/предатель, палач/жертва). В результате путем
трансгрессии
осуществляется
преодоление
предельности
культурных
дихотомий.
Продемонстрировано формирование специфической лингвистической реальности.
Ключевые слова: война, ризома, сознание, демонтаж бинарных оппозиций,
«присутствие
отсутствующего».
Два мудреца прогуливаются по мосту над рекой.
Первый сказал:
- Рыбы всплыли, чтобы порезвиться на свободе, и этому они
радуются.
Второй возразил:
- Но ведь вы – не рыба. Откуда же вы знаете, чему рады
рыбы?
На это первый ответил:
- Но ведь вы – не я. Откуда же вы знаете, что я не знаю,
чему рады рыбы?
Буддийская притча.

Постановка проблемы. Гуманитарный дискурс
относительно феномена войны традиционно принято
раскрывать,
используя
устоявшуюся
историкофилософскую парадигму исследования. Мы же будем
исходить из альтернативных нарративов (повествований), которые актуализируют в современном аспекте
проблематику войны. Собственно, по этой причине
вступлением послужила восточная притча: главная
предпосылка рассуждений заключается в том, что
существует несколько мировоззренческих отношений к
бытию, сущности, отличительным характеристикам
феномена войны, где альтернативная точка зрения
становится таким же «полноправным собеседником»,
как и традиционный взгляд, ибо нет уверенности, что
каждый владеет полнотой знания, а, следовательно,
необходимо дать возможность высказаться другому
субъекту. В этой связи очевидно насколько важно и
сложно совершить рефлексию, направленную на то,
чтобы прорвать пространство обыденной действительности, результатом подобных действий является
возможность, в данном случае, предложить свою
трактовку поведения рыб согласно притче: я вижу,
чувствую, говорю больше, чем мне дано в ощущениях –
сверхчувственное испытывает глубокое давление со
стороны рациональности.
В таких условиях проблематика военной активности
принимает яркие и качественно новые характеристики

художественного, эмоционального, аксиологического
(ценностного),
эстетического,
иррационального
аспектов. Эта парадигма философской визии как
никогда является актуальной в век визуальной и
символической экспликации бытия войны, где
очевидность как критерий истины демонтируется
«присутствием отсутствия».
Подтверждением данного тезиса выступают работы
двух известных фоторепортеров: Р. Капа («Смерть
республиканца», 1936) [1] и А. Эйзенштадта («Поцелуй»,
1945) [2]. Данные произведения вышли за пределы лишь
фотоискусства и стали визуальной квинтесенцией
сущности войны.
Так, «Cмерть республиканца» отразила мунковский
крик человека, где воплотилась катастрофа нации: нет
взорванных тел, кровавых сцен, да и сам мужчина,
который падает навзничь, кажется, что всего лишь
споткнулся и должен непременно подняться. Бытие
жизни войны противопоставлено символике жизни, о
чем свидетельствует одежда бойца – это не строгая
армейская униформа, а скорее костюм для прогулок по
пляжу со своей любимой. «Отсутствие» разрывает
фактичность, пронзает бытие смертоносным ударом: и
вот уже руки солдата раскинуты в застывшем
распятье… Нет атрибутов войны, но есть катастрофа
войны: «я люблю того, чья душа переполнена настолько,
что он забывает себя и вмещает в себя все вещи. Так все,
что вмещает он, становится его гибелью» [3, с.13].
«Отсутствие» запечатлело физическое бытие: «Бытие –
это то, что всегда отсутствует, чего всегда не хватает в
мире. Мы видим лишь рану, которая оставлена его
отсутствием… Бытие есть тем, что всегда не есть тем,
что есть…», заявлял М. Мамардашвили [4, с.78]. Ему
вторит нобелевский лауреат по литературе французский
писатель Патрик Модиано (2014), который в одном из
интервью высказал мысль о том, что прошлое предстает
в виде смутной и постыдной эпохи оккупации.
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Фото 1. «Смерть республиканца», 1936 (Р. Капа)
Источник: [1]

Второй снимок, А. Эйзенштадта, «Поцелуй» (1945), где
американский моряк обнимает и целует неизвестную ему
молодую девушку, празднуя известие о капитуляции
Японии. Сам фотограф признавался, что создал этот шедевр
случайно, его взгляд привлек силуэт объятий: любовь в
контексте жизни стала лейтмотивом радости и тоски
одновременно над смертью и смутой войны, ибо скольким
таким молодым парам не суждено кружиться в объятиях:
«чья душа глубока даже в ранах ее; кого может погубить
малейшее испытание: охотно идет он по мосту, в нем
достойно лишь то, что он переход и уничтожение» [3, с.13].
Работа «Поцелуй» - своего рода манифест «присутствия
отсутствующих».
Цель работы:
– раскрыть
парадигму
войны
как
рефлексию
«присутствия отсутствующего», используя методологическую основу философии сознания Ж.-П.Сартра,
«философию жизни» Ф.Ницше;
– продемонстрировать демонтаж культурных дихотомий
войны (свой/чужой, победитель/ проигравший, палач/жертва,
герой/предатель) на примере средств визуального
воплощения;
– «отсутствие» как проявление манифеста «руиныризомы» военных действий.
Изложение основного материала. Сущность войны в
контексте идей «вечности» и фатальности рассматривалась
классиками философских рефлексий (Протагор, Горгий,
Шпенглер, Фрейд). Философский вывод о сущности войны
был сформулирован в XIX в. К. фон Клаузевицем, который
представил
формулу
войны
как
продолжение
государственной политики иными средствами. Традицией
закреплено существование инвариантных признаков,
которые позволяют рассматривать данный феномен
объективно только применительно к социуму определенного
уровня
развития
и
к
конкретному
характеру
социополитических отношений.

Фото 2. «Поцелуй», 1945
(А. Эйзенштадт)
Источник: [2]

Однако, в сегодняшнем дне этот подход исчерпывает
себя,
т. к.
новые вызовы
диктуют
широкие
интерпретации явления войны, такие как «борьба»,
«насилие», «катастрофа», «травма». Так, в отношении
борьбы Ф. Ницше заявлял: «не к работе призываю я вас,
но к борьбе; не к миру, но к победе» [3 ,с.40]. Таким
образом, понятие борьбы выходит за узкие рамки сугубо
военного подхода.
Подвергая философской рефлексии сущность войны,
необходимо учитывать дихотомические пары, которые, с
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одной стороны, определяют амбивалентный характер
рассматриваемого понятия, а с другой выводят на процесс
диалога. В этой связи данная проблематика становится
актуальной в условиях столкновения тотальности и
открытости (ризоматичности) смыслов диалога. Так,
центральной проблемой феноменологии диалога Левинаса
является экспликация трансцендентальности бинарной
оппозиции «Я-Другой». Левинас заявляет о том, что только
в тотальной системе целостность не допускает развития
культа фрагмента, выделенного из континуума любого из
возможных
миров
[5].
Методология
Левинаса,
основополагающаяся на значимости этического отношения
как одного из основных структур бытия, «рассматривает
лицом-к-лицу в качестве последней ситуации». Данная
структура – структура чистой возможности, позволяющая
отыскать новый предел активности личности, тем самым
преодолеть эгоцентризм и предстает ядром концепции
феномен войны как «присутствия отсутствующего».
Основополагающие компоненты отношения «лицом-клицу» в концепции Левинаса складываются из важнейших
характеристик: «незаинтересованности в самом себе»,
признания свободы и приоритета другого, и, как следствие,
возникновения чувства ответственности за него [5].
Феномен войны, рассматриваемый в аспекте
«присутствия отсутствующего», обнажает принцип
избыточности, проявление которого сопряжено с
демонтажем предельности военных событий: так,
сущность войны проявляется посредством длительности
сознания «чистого времени», а это означает, что война не
заканчивается с последним выстрелом, объявлением
победителей и проигравших. «Отсутствие», разрывая,
накладывает
новый
контур
на
обыденностьповседневность: как следствие, театр «военных действий»
разворачивается в условиях мирной жизни, где главная
роль принадлежит формированию новых поведенческих
моделей, альтернативного этического дискурса, в котором
культурная дихотомия свой/чужой приобретает иную
интерпретацию, отличную от традиционного подхода,
существующего при анализе феномена войны.
Ярким примером исторического наследия войны, как
«присутствия
отсутствующего»,
явился
опыт
примирения Германии и Польши, который был
зафиксирован фоторепортерами во время визита
канцлера Германии Вилли Брандта в Варшаву (1970) [6].
Его эпохальный поступок, когда он встал на колени
перед стеной памяти восставшим в Варшавском гетто,
стал олицетворением начала сложного диалога между
двумя народами, для которых было серьезным
испытанием, а, скорее, вызовом, погрузиться в мир
оппозиции палач/жертва, но попытаться выйти на новый
уровень коммуникации, где «отсутствие» будет всегда
бередить фактичность войны, но в то же время народы
смогут
взглянуть
друг
на
друга
с
иных
мировоззренческих установок. В. Брандт совершает шаг,
которого от него никто не ожидал, чем поверг всех в
шок, вызвав бурю эмоций – от восхищения до
негодования: «вот смотрят они на меня и смеются, а
смеясь, еще и ненавидят меня. Лед в смехе их» [3, с.15].

47

Фото 3. Канцлер Германии Вилли Брандт стоит на коленях
перед монументом жертвам нацизма в Варшавском гетто.
7 декабря 1970 года
Источник:[6]

Данное событие можно раскрыть благодаря триаде
превращения духа по Ф. Ницше. Напомним, что
верблюд олицетворяет борьбу с устоями, лев создает
свободу для нового творчества, а дитя – это «новое
начинание, первое движение, священное «Да».
Немецкий канцлер продемонстрировал модальность
«обращенности»
«Я»
к
«Другому»,
которая
определяется свободой от сосредоточенности на
собственном «я», идентичной чувству ответственности.
Левинасовская постмодерная реконструкция коммуникации, исчисляемая процедурой нарративно привносимого
смысла, ризоматично организуется в саморефлекторную
систему, которая находит критерии собственной
адекватности,
предметного
соотнесения
и
смыслополагания внутри себя [5, 7].
В. Брандт – это олицетворение «ребенка Ницше»,
обнаружение духа дитя, совершение священного «Да»,
позволившего
разрушить
дихотомическую
пару
враг/друг, свой/чужой. Таким образом, немецкий народ
«свой мир обретает», когда он уже был «потерянный для
мира» [3, с.23], ибо «да будет у вас достаточно величия,
чтобы не стыдиться самих себя!» [3, с.40]. «Присутствие
отсутствующего» в войне это акт преодоления давней
структуры
Ты
по Ф. Ницше, которая более
фундаментальна в человеческом сознании, чем Я, ибо
она предстает истоком формирования чувства
ресентимента [8]. Охваченный ресентиментом, человек
теряет способность забывать то, что свершилось; он
находится в ситуации амбивалентности и поиска врага, в
рутине полюсных состояний. Опрокинуть предельность
системы-рутины и выйти на множественность –ризому
является важнейшей задачей в парадигме войны как
«присутствия отсутствующего». Такой шаг позволит с
одной стороны, жертвам не предать забвению деяния
палачей, а с другой – акт трансгрессии или «первое
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движение, священное Да» инициирует присутствие того,
кто был «отсутствующим», прорвет опыт деформации и
деструкции сознания нации: «человек есть нечто, что
должно преодолеть» [3, с.32].
Тема войны в альтернативном контексте явилась
настолько актуальной, что в 2015 году Нобелевская
премия по литературе была присуждена белорусской
писательнице Светлане Алексиевич. Ее многочисленные
труды, связанные с войной, погружают читателя в
пространство
феноменов,
которые
формируют
иносмыслы сущности войны, отличные от официальной
дискуссии относительно данной тематики. Ценность
заключается еще и в том, что авторами опыта как
носителя сущности войны выступают непосредственные
свидетели того времени, которых с каждым годом
остается все меньше.
Новые социокультурные «паттерны», «священные Да»
составляют суть альтернативных визий и на мировых
политических площадках; возможно, этим объясняется
символический жест президента США Б. Обамы, который
в мае 2016 года впервые посетил мемориальный комплекс
в Хиросиме, находясь с визитом в Японии. Кстати,
никаких речей не было произнесено, было молчание,
которое по Ж.-П. Сартру является приглашением к
разговору. Ядерная бомбардировка американцев вывела
за скобки категорию победителя и проигравшего. В
гуманитарной травме эти понятия объединяются в
единую целостность.
Феномен войны как «присутствие отсутствующего»
обнаруживает демонтаж многих бинарных оппозиций,
связанных с военной тематикой, а именно, свой/чужой,
герой/предатель, победитель/проигравший в новом
прочтении. Важным является тот факт, что данные

дихотомические пары так или иначе актуализируют в
себе важный аспект войны – глубочайшую тему жертв,
тему, где победные реляции оказываются просто
неуместными. Пройти данный путь означает, например,
что для героев наибольшей тяжестью является
«унизиться,
чтобы
причинить
боль
своему
высокомерию; расстаться с нашим делом, когда
празднует оно победу или любить тех, кто нас
презирает, и протянуть руку призраку, который
стремиться запугать нас?» [3, с.20]. Обратите внимание
на то, что Ф. Ницше [9] нагружает категорию «героя»
определенной ношей, своего рода «метафизической
тяжестью», которую (не)-преодолевая, примиряешься
сам с собой: пафос уступает место обретению потери, ее
чувствует герой именно благодаря проявлению тяжести.
Вдруг оказывается, что герой сопряжен с собой именно
как с потерей. В таком аспекте историческая,
политологическая наука тоталитарного прошлого явно
не стремилась анализировать феномен войны. С другой
стороны, важный исторический пример опыта войны
связан с бомбардировкой Дрездена в 1945 году:
«отсутствие» разорвало деяния «присутствующих» соборы, дома, архитектурные артефакты были
расстреляны подобно живым существам: камни в своем
«молчании» прониклись воплем живых [10].
Так, «отсутствие» совершает акт присутствия,
проявляет его сущность. Вот только кем были летчики,
сбрасывавшие бомбы на шедевры мирового наследия –
героями или безумцами – ответить сложно, ибо
катастрофа однозначных ответов не рождает: вчера «ты
доил корову скорби – ныне же пьешь сладкое молоко ее
вымени» [3, с.31].

Фото 4. Дрезден после бомбардировки 14 февраля 1945г.
Источник: [10].
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Анализируя феномен войны через демонтаж
традиционных
дискриптивных
(описательных)
категорий, обнаруживаем парадоксальность сознания
субъекта, для которого характерно наличие присутствия,
выраженное через отсутствие, что
формирует
альтернативную экзистенцию бытия войны.
«Священное Да» воплощает хиазмы трех регионов
бытия по Сартру: бытие-в-себе (фактичность), бытиедля-себя (живое сознание), «недостающее сознание».
Фактичность – есть, то, что оно есть; живое сознание
является
«ничто»,
«пустотой»,
отрицанием,
неантизацией себя самого и мира. При этом,
неантизация не означает аннигиляцию сознанием
данного, а рассматривается в контексте «окутывания
муфтой
ничто»,
подвешивающее
данное
в
неопределенности
внутри
проекта
как
«несуществующего» [5,7,9]. Актом проектирования себя
сознание пытается избавиться от случайности своей
фактичности и существовать на «собственных
основаниях», тем самым человек изобретает свой
собственный способ бытия в мире, среди вещей.
Помогает существовать субъекту в такой реальности
способность конструировать (создавать) «архетипытрикстеры» войны («перевертыши»). Архивная хроника
демонстрирует примеры такой ризомы войны. Так,
письмо солдата вермахта в 1942-1943 годах домой
пестрит словами-перевертышами. Они призваны не
линейно описать ужасы, происходящие на Восточном
фронте, а представить «окопную правду» так, чтобы
«отсутствие» породило катастрофу «присутствия» у тех,
кто спокойно радуется жизни, находясь в немецких
деревушках и городах; «мое «сегодня» опровергает мое
«вчера». Поднимаясь, я часто перепрыгиваю через
ступени, и этого не прощает мне ни одна ступень» [3,
с.36]. В своем письме солдат оповещает, что скоро
прибудет на родину героем (это означает, что скорее
всего он останется на поле брани), семья должна
накрыть стол с угощениями, который рассматривается
не как праздничное застолье, а предстает поминальной
трапезой; гротеском звучат строки, где солдат описывает
свое меню на фронте («нам выдают пудинг, булочки с
кремом, кофе с молоком»). На самом деле солдаты
обречены на голодную смерть в русских промерзлых
окопах: «некогда думали они стать героями… ныне –
герой внушает им скорбь и ужас» [3, с.38]. Триада
сознания: фактичность – «ничто» – «недостающее
сознание» позволяет обрести в экзистенциальном тупике
обоснование своего существования в пограничных
условиях бытия и небытия.
Слова-«трикстеры» – не просто инструмент, благодаря
которому письмо не подвергнется цензуре, это нечто
большее: солдат подготавливает семью, народ, страну к
тяжелому испытанию жертвенности палача, в головах
которых, возможно, промелькнет мысль о предстоящем
падении нации. Складывается иная лингвистическая
реальность войны, где письмо выступает также
проявлением «священного Да» Ф. Ницше. Данный
прием метафорически был использован немецким
режиссером
Александром
Клюге,
который
в
сюрреалистической манере актуализирует визуальные
коннотации баталий Второй мировой: эпохальное
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сражение под Сталинградом облекается в монологпритчу, где образы персональных «я» замещаются
речью от «лица» коленной чашечки тела воина,
эстетически усиливая «отсутствие», которое обнажает
субъекта быть присутствующим. Основательность,
фундаментальность, стратегия и тактика боевых
действий оказываются низложенными и опрокинутыми
ризоматической парадигмой войны.
Выводы. «Отсутствие присутствующего» порождает
особый
экзистенциальный
проект,
в
котором
переживаемое
событие,
опыт
характеризуется
неоднозначностью
гуманитарных
экспликаций,
поливариативностью
смыслов,
множественностью
измерений. В результате индивидуальное (локальное) в
системе демонтажа бинарных оппозиций опрокидывает
конвергентное (тотальное). Разрушение бинарных
оппозиций «свой/чужой», «палач/жертва», «победитель/
проигравший» является ключевыми составляющими
парадигмы «присутствия отсутствующего».
Феномен
войны
в
аспекте
«присутствия
отсутствующего» представляет собой саморефлективную
нелинейную плюральность ризоматической экспликации,
благодаря которой совершается демонтаж основных
культурных дихотомий традиции прошлого. Данный
опыт
инициирует
новую
аксиологическую,
онтологическую, лингвистическую реальность, что
позволяет визуализировать и актуализировать новый
дискурс войны в различных областях социокультурного
бытия: политике, религии, этике, дизайне, архитектуре.
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WAR PHENOMENON: «PRESENCE OF ABSENT»
Presence of subject is reflected as “wound” of being that breaks the war fact. The status of subject is fixed, by example, of
visual practice as the status of that who being in the war existence is already “absent”. Thus subject is stricken, killed by war
“trauma”: his absence strengthens presence but now it is in the aspect of disaster. Sartr’s ontological triad of consciousness is
the methodology: fact – “live consciousness” – “missing consciousness”.
Philosophical conception of war as the conception of “presence of absent” is disclosed thanks to rhizomatic vision of
nonlinear plurality, the function of which is determined by dismantling of binary oppositions (one’s/another’s, hero/ traitor,
executioner/victim). As a result by the way of transgression the overcoming of limit of cultural dichotomy is realized. The
forming of specific linguistic reality is demonstrated.
Key words: war, rhizome, linguistic reality, by dismantling of binary oppositions.
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THE FUNCTIONS OF SUPERVISION IN SOCIAL WORK
The article presents the understanding of the functions of supervision in social work. It proves that the
functions of social work define content and purpose of professional activity of a supervisor of social institution. It
outlines the main functions of supervisor. Special attention is paid to the leading function – practical training of
social worker. The article emphasizes the topicality of this function for entrants while adaptation to new position
and advanced training. Attention is also focused on the necessity of quality control of social services, and
prevention of the occupational risks, and emotional burnout, stress relieving.
The main directions of supervision functions study in social work were analyzed. The tasks and directions of
supervision, wherewith it influences the quality of services were defined. The ways of supervision quality
improvement were suggested.
Key words: supervisor, the functions of supervisor, content of supervision, social work, professional training,
service quality, occupational risks, emotional burnout, practical training.

Formulation of the problem. A supervisor is an
instructor, who is charge of study and professional training
simplification of student in process of on-the-job training.
This person also evaluates the fulfillment of work by
student, and gives recommendations to university.
In this way, supervisor can greatly contribute to the
growth of personal effectiveness, helping the social worker
at all stages of his professional formation and development.
Not just a real professional, but a person, who has received
specific training on basis of different forms of professional
advancement serves as supervisor usually. It is supervisor,
who is a central figure in providing of sequence and quality
of social work and in support of work capacity and staff
development [4, с.91].
At any social service the personnel, apparently, is the
most valuable resource. Dynamic workers, who are
maximally pleased about their job, will, likely, do it with
higher quality, than discontented personnel, which
experience severe stress [6]. So, investment of resources in
integrated personnel development program is in the interests
of both organization and its workers. In this process
supervision plays a leading role.
The provision of quality and personnel rating have to
cover both personal development and monitoring of its
activity. These two functions walk alongside, but often
slightly negative meaning of the last diminishes power of the
first.
Certainly, the development of personnel is important.
The problems arise when while supervision some training
needs of supervised are found, and these need cannot be
provided by organization. Under such conditions the
expectations cannot be realized. Therefore, it is important to
connect the personnel development policy and training
program, which consists of number of activities arranged on
doth organization basis and outside it.

The program should meet the needs and wishes of the
personnel, so it will allow both supervisors and supervised
influence determination of the kind of necessary supervision,
not just react to plans of the others [9].
The aim is to analyze the main areas of study of the
functions of supervision in the social sphere; outline the
basic functions of supervision and reveal their contents.
Results and discussions. According to T.L. Kremneva,
the functions of supervisor include practical training of
social worker, quality control of work, consultations by
severe cases and psychological orientation counseling for
psychological support of a professional and removing of his
emotional stress [4, p.91].
N.A. Lavrentiev and A.S. Grishyna determine the
educational, facilitation, regulatory and advisory functions.
An educational function involves the formation of
professional competence, which focused on the development
of correlation competence of existing knowledge with
purposes, conditions and methods of practical activity.
Realization of facilitation function is oriented on support in
situations of emotional tension, creation of psychologically
comfortable atmosphere; development of professional
motivation; increase of self-confidence. The regulatory
function in the role position of supervisor is a function of
monitoring compliance with ethical requirements,
implementation conformity of practical activity according to
the standards of educational institution and regulations of the
professional activities. Performance of advisory function by
a supervisor was in joint discussion and finding solutions to
the various problems that arise during the practice [6, p.384].
A. Kadushyn describes the basic concept of supervision
by a combination of three basic functions - administrative,
educational and supportive [3], M. Richards and others add
such function as mediation [7].
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P. Hovkyns,
R. Shohet
distinguish
educational,
supportive and guiding functions of supervision [2].
Educational or, as P. Hovkins and R. Shohet write,
forming function of supervision “aims to develop skills,
understanding and abilities of supervised; it is realized
through the analysis and study of the work of supervised
with his client” [2].
Supportive function of supervision is, in some kind, a
way to deal with stress and burnout of consultant [2]. It can
be connected with relief of experienced deep involvement in
work with the customer, professional misfortunes,
significant events in professional life.
Realization of supportive functions in terms of the group
is performed due to the factors formulated by I. Yalom [12]
and called as “medical factors of group”. These factors were
allocated to therapeutic group, but their influence also
appears in supervision.
The most significant factors in a group supervision are
the following.
1. Versatility. The realization that difficulties of
supervised are not unique, that many members of the group
in one way or another have found themselves in similar
situations, and have experienced a similar state, creates a
sense of separation of own unique (but not such a unique)
difficulties with others, causing a feeling of support and
relief.
2. Altruism. For that group member can do something
useful for others, “restores and supports his self-respect” [12,
p.16]. That useful, first of all, is feedback given to each
supervised participant of group.
3. Simulation behavior. The support here is the work
monitoring of supervised with similar combination of
problems. I. Yalom calls this “substitutive” therapy which
allows to use something, that was found for another in own
practice. Perhaps then it will prove unnecessary, extrinsic,
alien. I. Yalom writes that it is more important to help
people “unfreeze” experimenting with new forms of
behavior [12, p.20].
4. Communication of information. The mere fact that
supervised understands and qualifies his difficulties brings
relief. Moreover, qualification involves the possible
solutions to the situations, so it gives person hope for
possibility of changes. In one way or another in the practice
of group supervision practice appear other medical factors –
the infusion of hope, socializing techniques development,
interpersonal influence, group cohesion and catharsis.
Guiding or “normative” [2] supervision function is
certainly important in the early stages as a function of the
quality control of mastering the knowledge and skills, filling
gaps of education. Group supervision with the task of
evaluating and monitoring should be organized with great
accuracy, because judgment of event by "group of friends"
may seem very painful for supervised. In terms of the group,
special attention is given to the rules of feedback providing
and a safe group environment. In fact, the main task of the
supervisor is the organization of partnership.
Yu.V. Shchukyna describes three traditional purposes of
supervision [8]: providing of professional development of
psychologist- practitioner; stimulation of specific skills and
competencies to improve the quality of work; expertise of
professional activity of specialist in psychological support,

increasing of professional responsibility in relation to the
standards of professional psychological assistance.
Exploring the regional dimension of pedagogue training
in conditions of interaction between the university and
network of general practices, L.V. Vedernikova has defined
the specific functions of supervision in the preparation of
future teacher as a professional: educational, advising,
maintenance, control and measuring, administrative,
managerial [10, p.89].
Dzh. Viner, R. Majzen, Dzh. Dakhem formulate a
number of tasks solved by supervision: a) to facilitate, to
stimulate and to enrich with knowledge the work with
patients, supporting the individuation and analytical
installation of supervised throughout his professional
activity; b) to control the dynamics of supervision relations,
including the level of organization participation and other
specific moments which arise during the work process; c) to
monitor the level of supervised competence, to compliance
ethical rules and in case, when supervised is a trainee, to
assess the level of his professional qualification; d) to
maintain the good reputation of the profession in general,
focusing on professional standards and priorities of work
[11, p.20]. In other words, “taking supervision training is the
most important component of modern education in the field
of “helping professions” [11, p.7].
Thus, supervision influences the service quality (medical
and psychological care) by several possible ways:
1. Preparation (support) of practitioners. Theoretical
knowledge is not enough to start a professional activity,
because consultant work includes both tasks of
psychological education, mental health and primary
psychoprophylaxis, and tasks about way out of difficult
family crisis. When consultant does not know in advance
with which of the cases he will face at the reception, so
“universal” - trainee must be prepared to meet any patient
and his family.
2. The help in overcoming the “deadlocks” and advising
the difficult cases (“fast” supervision help). On the one hand
supervisor’s experience allows to understand the situation
quickly, to propose alternative hypotheses, to teach new
interventions, on the other hand it helps supervised colleague
to conduct the reflection of the case or analyze his “blind”
areas, to understand errors and generalize the unique
experience gained in psychotherapy of the “difficult” patient.
3. Prevention of emotional burnout. Supervision arranges
the possibility of experience exchange, develops a culture of
mentoring and strengthens professional community.
Formation of the supporting environment and cooperation as
opposed to competition are the tasks of supervision.
4. Formation of the general language for polyprofessional teams. Modern approach of assistance to the
family and child provides professional work of experts in
various fields. Therefore supervision is of interest to
employees of the establishments in education system, social
protection, health care, local authorities and other
professionals exercising assistance to the family, adults and
children, as it serves in resolving of general task (medical
and psychological assistance to particular patient and his
entourage) for poly-professional teams.
5. The direct control and quality assessment of medical
and psychological services. Control and assessment
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implemented by means of supervision can be conducted by
administration, commission of quality or other structure of
medical institution in the full-time or part-time form by
analyzing videos, audio materials, supervision protocols [1].
Ways of addressing:
1. The adjustment of the regulatory framework, including
the provision of the legal status of supervision as an activity
and change in the provisions of the federal state educational
standard of the higher professional education in the part
which concernes the supervision.
2. Organization in the system of the higher medical
school of professional advancement for supervision
instructors, perhaps by the invited expert-supervisors.
Moreover, these programs should be organized in the
near future, while instructors have just started to face the
difficulties in realization of the subjects of supervision.
Prolongation of the situation in which members of the
department teach discipline without specialized training (the
basics of supervision practice), increases the risk of blurring
the subject field of the supervision with substitution of by
industrial practice, internship or supervision “training”.
3. In transition
period
the
educational
and
methodological provision of supervision discipline can be
created outside one university or department, but by the
combined efforts of instructors of different medical
universities and departments of psychology which have
already trained and experienced the supervision. One of the
platforms for informational exchange and the formation of a
package of educational and methodological materials can be
on the pages of relevant magazines [1].
Conclusion. The activity effectiveness level of each
social worker, department or institution as a whole depends
on the timely provision of necessary assistance to them. The
functions of social work define the content and purpose of
professional supervisor work of social institutions. His
functions include practical training of social workers, the
quality control of work, consultations with difficult cases
and counseling with psychological orientation for
psychological support of specialist and relieving his
emotional stress.
Providing of the supervision institute will promote the
development of social work and improvement of its quality.
This is a fairly difficult activity which makes quite high
demands to performers. So the deep understanding of its role
and content in the context of social services is necessary
before its widespread introduction into practice of social
work.
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ФУНКЦИИ СУПЕРВИЗИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
В статье представлено понимание функций супервизии в социальной работе. Доказано, что именно функции
социальной работы определяют содержание и цель профессиональной деятельности супервизора социального
учреждения. Очерчены основные функции супервизии. Особенное внимание уделено ведущей функции - практической
учебе социального работника. Отмечено особенную актуальность данной функции для начинающих специалистов, в
период адаптации к новой должности, повышению квалификации. Обращено внимание на важность контроля
качества социальных услуг и предупреждения профессиональных рисков, снятия эмоционального напряжения и
профилактики эмоционального выгорания.
Проанализированы основные направления изучения функций супервизии в социальной работе. Определено задание
супервизии, направления, через которые супервизии влияет на качество услуг. Предложены пути повышения
качества супервизии.
Ключевые слова: супервизор, функции супервизии, содержание супервизии, социальная работа, профессиональная
подготовка, качество услуг, профессиональные риски, эмоциональное выгорание, практическая учеба.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Стаття присвячена розгляду проблеми формування особистості студента в процесі навчальної
діяльності у вищому навчальному закладі. Надано психологічну характеристику студентства як соціальної
групи. Проаналізовано сутність понять «соціальна адаптація» та «соціалізація». З’ясовано змістовне
ставлення студентів до навчальної діяльності як провідної. Описано критерії адаптації студентів до умов
навчання у вищому навчальному закладі.
Ключові слова: студентство, адаптація, навчальна діяльність, соціалізація, соціальна група,
самореалізація, життєвий шлях особистості, мотивація, ціннісні орієнтації.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку
суспільства, який проходить в складних і суперечливих
умовах
економічної
та
соціально-політичної
нестабільності, підвищує вимоги до мобілізації
емоційних, когнітивних, поведінкових ресурсів молодої
людини, її постійної готовності до вирішення складних
життєвих проблем. Особливої уваги потребує
студентська молодь, порушення процесу адаптації якої
спотворює її гармонійний особистісний і професійний
розвиток, можливість успішної самореалізації, здатність
до осягнення всього різноманіття навколишнього світу та
культури. За таких умов підвищення адаптивного
потенціалу студентства – одне з найважливіших завдань
системи освіти і, зокрема, вищих навчальних закладів
гуманітарного профілю.
Метою статті є теоретичний аналіз психологічних
особливостей формування особистості студента в
процесі навчання у вищому навчальному закладі.
Виклад основного матеріалу. Особистість в
соціальній психології розглядається як носій, виразник
загального початку інтересів, поглядів, переконань,
традицій, надій, прагнень, а також діяльності, відносин і
свідомості колективу, суспільства в цілому. При цьому,
в аналізі точкою відліку є не особистість як така, а ті
соціальні групи, в яких розгортається її життєдіяльність,
діють соціальні та соціально-психологічні закономірності, механізми становлення життєвого шляху
особистості. За різноманіттям групових соціальнопсихологічних явищ лежить сутність реальної соціальної
групи як суб’єкта певних видів діяльності, обумовлених
конкретними суспільними відносинами [2; 3].
Студентська група, безумовно, підходить під
визначення соціальної групи. І, отже, їй властиві всі ті
соціально-психологічні
феномени,
які
вченими
приписуються
груповим
проявам.
Крім
того,
студентство є специфічною соціальною групою і її
потрібно вивчати в контексті властивої тільки їй способу
життя. Особистість студента, його орієнтації, установки
розкриваються в структурі способу життя студентства як
специфічної соціальної групи.

На формування особистості студента впливають такі
фактори, як передісторія, яка характеризує студентів до
вступу до в вищий навчальний заклад (соціальне
походження, особливості сімейного виховання, рівень
загальноосвітньої підготовки); сьогоднішнє становище і
діяльність студентів, які визначаються правильністю
вибору професії, приналежністю до того чи іншого вузу
або факультету, зв’язком із різними групами; життєві
плани майбутнього фахівця. Наведений перелік досить
повно відображає специфіку становлення особистості в
студентській групі. Особливості подання студентства як
групи розкриваються в дослідженнях багатьох
вітчизняних і зарубіжних вчених. Але, незважаючи на
це, в силу своєї мобільності та схильності впливу
соціальних змін, що відбуваються в суспільстві,
студентство не можна назвати повністю вивченою і
описаної одиницею соціуму.
Студентська група, на думку А. Петровського «це
оформлена і строго організована нормами освітнього
процесу група, члени якої мають певний набір прав і
обов’язків у рамках освітньої діяльності» [4].
Ю. Колесніков, Б. Рубін визначають студентство як
мобільну, соціальну групу, метою існування якої є
організована за певною програмою підготовка до
виконання професійних і соціальних ролей у
матеріальному і духовному виробництві. Вони
відзначають, що студентство, як соціальна група,
функціонує в системі вищої освіти, виступає в якості
об’єкта виробництва, предметом якого є сама
особистість. Тому головною формою виробництва є
навчально-освітня діяльність. Точка зору цих науковців
практично збігається з міркуваннями К. Штарке,
наведеними ним дещо пізніше в психологічному
дослідженні становлення особистості студентів.
Навчальна діяльність студента є провідною. Студенти
виконують роль учня з різним успіхом. Своєрідність
особистості в рамках загальних вимог забезпечує
формування індивідуального стилю навчання. Тут, окрім
рівня розвитку інтелектуальних рис, надто важливу роль
відіграє мотивація студента. В одних – це отримати
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освіту. Інші ж розглядають перебування у вузі як
необхідне явище, засіб отримання диплома. Здатність до
кооперування у навчанні створює сприятливі для нього
умови. В силу цього, безпосередньо в навчальній
діяльності, студенти вступають у певні взаємини. Іншим
видом діяльності студентів є громадська робота, офіційні
громадські доручення. Риси особистості впливають на
характер
суспільної
діяльності
студента,
який
обумовлюється активністю особистості. У процесі
реалізації
цієї
активності
складаються
певні
взаємовідносини студентів.
В. Лісовський зауважує, що особистісна проблематика
студентського способу життя розкриває, якою мірою
спосіб життя студентів задовольняє їх найважливіші
потреби – в самореалізації та самовизначенні, в
повноцінності, змістовності, гармонії їх способу життя.
В основі особистісних проблем студентського способу
життя ним вбачаються суперечності між різними
сферами життєдіяльності студентів, між соціальними
вимогами до студентів і їх прагненнями. Особливо
гостро ці суперечності стали проявлятися в останній час,
коли найчастіше вибір професії диктується не
здібностями і бажаннями молодих людей, а
кон’юнктурою ринку праці [1].
Таким чином, студентство, будучи складовою
частиною молоді, являє собою специфічну соціальну
групу, що характеризується особливими умовами життя,
праці та побуту, соціальною поведінкою і психологією,
системою ціннісних орієнтацій.
Розгляд студентства, як особливої соціальної групи,
неможливо без урахування специфіки діяльності
студентів та умов формування їх особистості в процесі
навчання у вузі. Доцільно навести короткий огляд
систем, які рекомендовані психологами для класифікації
людської діяльності. Одна з найбільш відомих
класифікацій
основних
видів
діяльності,
що
використовуються
у
психології,
висунута
С. Рубінштейном. Основними видами діяльності їм
виділяються гра, навчання і праця. У своїй класифікації
видів діяльності С. Рубінштейн пов’язує їх із етапами
прояву і формування особистості. Тріада «гра-навчанняпраця» є діяльнісною основою формування особистості
в процесі її виховання та соціалізації.
Для розуміння сутності процесу адаптації важливим
є питання про співвідношення понять соціальної
адаптації та соціалізації. За І. Коном, соціалізація є
процесом засвоєння індивідом соціального досвіду,
певної системи знань, норм, цінностей, що дозволяють
йому функціонувати в якості повноправного члена
суспільства. Т. Кончанин дотримується думки, що
адаптація є одним із етапів соціалізації особистості. На
думку Б. Паригіна, адаптація – частина соціалізації, яку
він розглядає як «багатогранний процес олюднення
людини, що включає в себе як біологічні передумови,
так і безпосередньо саме входження індивіда в соціальне
середовище» [5; 7].
Д. Андреєва розглядає адаптацію та соціалізацію як
єдиний процес взаємодії особистості і суспільства. При
цьому адаптація висловлює пристосування людини до
нової для неї предметної діяльності, будучи умовою
соціалізації, що розуміється як процес становлення

особистості. У роботі О. Зотової та І. Кряжевої, навпаки,
робиться висновок, що соціалізація особистості,
обумовлюються в основному впливом з боку
соціального середовища, є необхідною умовою адаптації
індивіда в суспільстві та в конкретному колективі.
Наведені підходи до визначення соціальної адаптації
говорять про те, що різні автори використовують цей
термін із різними смисловими навантаженнями. Тому
можна погодитися з В. Асєєвим, який вважає, що наразі
немає такого чіткого і однозначного визначення
адаптації, яке б враховувало всю складність і
суперечливість цього процесу, у зв’язку з чим й
проблема визначення поняття «соціальна адаптація»
продовжує залишатися досить актуальною і потребує
свого наукового та всебічного вирішення [4]. Більшість
авторів розглядають виробничу та навчальну адаптацію
як один із видів соціальної адаптації. У роботах ряду
авторів у виробничій адаптації виділяються професійний
(що включає в себе психофізіологічний компонент) і
соціально-психологічний аспекти. При цьому, на думку
І. Кряжевої, соціально-психологічний аспект відіграє
провідну роль, опосредкуючи характер протікання
інших аспектів адаптації. Професійна адаптація
розуміється як процес, що включає в себе насамперед
фізіологічні,
а
також
особистісно-психологічні,
поведінкові та соціальні компоненти [1; 6].
Основне в діяльності студентів – навчатися, брати
участь у науковому та громадському житті, в різних
заходах, які проводяться з навчальною та виховною
метою. Діяльність студента професійно спрямована. Вона
є формою його соціальної та пізнавальної активності,
вираження прагнень до життєвого самовизначення і
самоствердження. До числа особливостей діяльності слід
віднести: своєрідність цілей і результатів (підготовка до
самостійної праці, оволодіння знаннями, навичками,
вміннями, розвиток особистих якостей); особливий
характер об’єкта вивчення (наукові знання, інформація
про майбутнє праці тощо); діяльність студентів протікає в
запланованих умовах (програми, терміни навчання);
особливі засоби діяльності (книги, лабораторне
обладнання, натурні та інші моделі майбутньої
професійного праці тощо); для діяльності студентів
характерна інтенсивність функціонування психіки,
надзвичайно висока інтелектуальна напруга; в ході
діяльності у студентів з’являються перевантаження, що
викликають напругу (здача іспитів, заліків, захист
дипломних проектів та ін.) [3; 5].
Навчальна діяльність студентів може бути вузько
спрямованою (прагнення мати позитивні оцінки,
вивчити основну літературу, мати хороші конспекти і
т.д.), активною (досить повне розуміння значимості
навчання, пізнавальні інтереси, володіння способами і
прийомами
навчальної
діяльності,
прагнення
спілкування з викладачами, участь у роботі гуртків),
творчою (глибоке розуміння цілей навчання у вузі,
самостійність при вивченні навчального матеріалу,
оригінальні виступи на семінарах тощо).
У навчальній, суспільно-політичній, трудовій,
науково-дослідній, комунікативній та інших видах
діяльності студент формує і розвиває у себе зразки
стратегій і програм професійної діяльності, систему
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суспільно-політичних,
моральних,
естетичних
цінностей, навички сприйняття, розуміння та оцінки
іншої людини і самого себе, зразки поведінки в
колективі і т.п. Ієрархія діяльності студента стає
реальним базисом його особистості.
В якості критеріїв адаптації студентів до навчальної
діяльності найчастіше використовувалися дві їх групи:
об’єктивні (успішність, показники суспільної та
наукової активності, показники загальної та професійної
спрямованості, стабілізація властивостей уваги, пам’яті,
мислення) і суб’єктивні (ставлення до навчальних
предметів, до обраної професії, до одержуваних знань).
На підставі запропонованих В. Асєєвим критеріїв оцінки
успішності виробничої адаптації, можна сформулювати
також такі показники ефективності адаптації студентів
до процесу навчання у вузі: група об’єктивних критеріїв:
успішність власне навчальної діяльності (поточна і
сесійна успішність); стабільність в процесі навчання
функціонального стану організму студентів (відсутність
різких зрушень у стані психофізіологічних функцій);
відсутність яскраво виражених ознак стомлення при
виконанні навчальної діяльності; група суб’єктивних
критеріїв:
задоволеність
процесом
навчання;
задоволеність колективом і сформованими в ньому
відносинами
(психологічним
кліматом);
прояв
студентами активності у навчальній та громадській
діяльності.
Такий підхід дозволяє більш об’єктивно судити про
якість адаптаційного процесу, оскільки ефективність
психічної адаптації оцінюється з урахуванням її
психофізіологічної та соціально-психологічної вартості,
яка
визначається,
на
думку
Р.
Баєвського,
енергетичними та інформаційними затратами. Під ціною
адаптаційного процесу зазвичай розуміється ступінь
напруги регуляторних систем, який необхідний для
забезпечення адаптаційної діяльності людини [8].
Висновки. Особистість студента – це особистість
молодої
людини,
яка
готується
до
висококваліфікованого виконання функції спеціаліста в тій чи
іншій галузі трудової діяльності. Студент як особистість
і як людина певного віку може характеризуватися з
трьох сторін: соціальної, в якій втілюються суспільні
відносини, якості, породжувані приналежністю студента
до певного класу, групи; з психічної, яка являє собою
єдність психічних процесів, станів, освіти і властивостей
особистості. Головне тут – психічна властивість
(спрямованість, темперамент, характер, здібності); з
біологічної, яка включає тип вищої нервової діяльності,
побудова аналізаторів тощо. Встановлено, що адаптація
особистості визначається як процес її оптимальної
взаємодії з середовищем, який дозволяє їй задовольняти
актуальні потреби й реалізовувати пов’язані з ними
значущі цілі, що забезпечує відповідність її діяльності та
поведінки вимогам соціального середовища.
Шляхом теоретичного аналізу підходів до вивчення
студентства як особливої вікової та соціальної групи
виокремлено основні категорії, за якими можна
охарактеризувати студентську молодь як суб’єкт
адаптації: соціальна ситуація розвитку (диференціація й
сепарація від батьків); психологічні новоутворення
юнацького віку (набуття зрілої ідентичності, засвоєння
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соціальних ролей, психологічна готовність до
самовизначення, побудова життєвих планів у часовій
перспективі, визначення сенсу життя, вироблення
життєвої позиції, обрання та початок опанування
професії; провідна діяльність (навчально-освітня, що
формує
такі
основні
особистісні
якості
як
відповідальність; уміння об’єктивно займати позицію
будь-якого учасника діяльності; засвоєння правил
поведінки, які виступають одним із компонентів у
структурі моралі особистості).
Трансформаційні процеси загострили проблеми
студентської молоді, адаптація до навчання якої в
умовах вищих навчальних закладів відбувається
ускладнено. Крім того, спостерігається послаблення
зв’язку студентів із соціально-груповим оточенням,
розмивання консолідуючих ціннісних основ, криза
процесу ідентифікації, виникнення бар’єрів взаємодії,
що заважає розвитку організаційних, комунікативних та
творчих здібностей, адаптації особистості у вищому
начальному закладі й в студентській групі.
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION OF STUDENT'S PERSONALITY IN THE
LEARNING PROCESS IN HIGHER EDUCATION
The article is devoted to problems of formation of student's personality in the process of educational activities in higher
education. Given the psychological characteristics of students as a social group. Analyzed the essence of the concepts "social
adaptation" and "socialization". Clarified a meaningful relationship of students to educational activities as a leading activity.
The criteria of adaptation of students to training conditions in higher education.
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THE THEORETICAL APPROACHES TO THE STUDY ON THE
PROBLEM OF PERSONAL TARGET ORIENTATION
This article is devoted to the study of the personal target orientation. On the basis of theoretical and
methodological analysis were defined the basic approaches (physical, philosophical, structural and functional,
pedagogical and psychological) to the study of orientation in psychological science. The contents of the theoretical
approaches about identification of the individual psychological properties were revealed.
Key words: approach, problem, personality, orientation, target orientation.
Formulation of problem. The orientation is the leading
psychical feature of personality which characterizes its
motivational sphere. The phrase «personal orientation» was
introduced in psychology by S.L. Rubinshtein. The famous
Soviet psychologist connects these individual properties with
real and concrete objects, which allow relieving stress of
unmet needs. The problem of orientation is first of all the
question of dynamic trends which as motives determine
human activity and, in its turn, are defined with its goals and
objectives. The orientation includes two closely interrelated
aspects: a) the subject content, because orientation – it is
always orientation on something, on more or less defined
subject, and b) stress which occurs during this process [11,
p.623-626].
Analyzing the conceptions of the personality, we came to
conclusion that the issue of orientation is studied by many
scientists
including:
B.G. Ananiev,
A.N. Leontiev,
V.S. Merlin, K.K. Platonov, B.F. Lomov, Ye.P. Ilin,
V.A. Semychenko, A.K. Markova, B.I. Dodonov, B.S.Bratus
and N.I. Reinvald, S.D. Maksymenko. Speaking about the
target orientation, this individual property is less explored in
psychology. That is why the aim of the article is to make a
theoretical analysis of the personal target orientation
problem, and to identify the main approaches to its study in
psychological science.
Results and discussions. To achieve the goal, the
following approaches were
applied to the study on personal target orientation:
physiological, philosophical,
structural and functional, psychological and pedagogical.
The physiological approach. One of the representatives
of this approach was I.M. Sechenov, who raised the question
of the relationship between goals and motives: living needs
generate desire, which leads to the actions; then the desire is
the motive or goal, and action is movement or means of goal
achievement. Without the desire as motivation or impulse
the movement would be meaningless at all [12, p.216].
According to physiologist I.P. Pavlov the goal reflex is of
great importance in life, it is the main form of vital energy
for each of us. The whole life, all of its improvements, its
whole culture is the goal reflex made only by people who try
to achieve one on another goal they set in their life. On the
contrary, people lose the interest in life, as soon as the target
disappears. To some extent we have no practical information
regarding such an important factor in life as goal reflex [10,
p.19].

Another famous Soviet physiologist, who studied this
problem, was P.K. Anokhin. He linked the goals with the
operation of the action acceptor in his theory of functional
systems. The goal reflex is primarily a mechanism for the
formation of excitations that stay ahead of the development
of reality phenomena. And that is why each following stage
of purposive action can be monitored and corrected in
accordance with the original purpose through the reafference
[2, p.292-310].
Thus, the representatives of this approach agree that the
physiological process is the basis of goal-setting. Everyone
has a goal reflex which determines one’s fate. If a person
uses this reflex, it will lead to his or her active development,
interest in life in this world because of needs and motivation.
In this way, people set objectives and arrive at decisions. On
the contrary – it makes no sense to develop, if a person
doesn’t need it.
The next approach, which has been determined – is
philosophical. Philosophers also considered the problem of
goal. According to the learning of Socrates, every human’s
action must manage a specific purpose. But, in addition, in
social life should be the only total and highest goal, which
must subordinate all other private purposes, and which
reflects in the supreme value for all citizens. According to
Platon, the essence of purposeful activity is a manifestation
of goals in the form of wisdom, expediency and virtue. In
this way calm and harmony in society are created. Aristotle,
explaining the goal as a source and stimulus of human
activity, considered the goal-setting as innate quality of
human nature. The goal is a realized human will, a
manifestation of its free expression. He considered man's
knowledge of the world and unity with it as the main content
of goal-setting [1, p.319].
In the next epochs the content and scientific understanding
of goal-setting phenomenon and its implementation were
expanded and deepened. Hobbs, claiming the principle of
causality, indicated that the target reason was present in sphere
of active and conscious behavior of human with his or her
feelings and will. For example, according to I. Kant, we are
interested in the goal-setting abilities more than in any other,
because it is a condition for any possible activity, which takes
all human’s forces [3, p.423]. Kant claimed that the goal is
both action and reason. The term «goal» acts in his works as a
regulatory principle, and goal-setting – as a manifestation of
the objective expediency in the functioning of natural and
social organisms. He saw the goal of civilization development
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in the establishing of «perfect civil union of the human
kind» [1, p.140].
Hegel examined the goal as a reflection of the needs of
social life and knowledge of human's own realization means.
The goal has subjective form, but it is objective according to
content. It is realized in the historical activities of people
through the knowledge of the world laws. The concept of
«internal goal» introduced by Hegel reflects the objective
need for intelligent and purposeful human action. He
believed that although the «internal goal» was relatively
independent of the outside world, but it could lose its goal
quality without relation with the outside world and
interaction with it. Hegel also expressed the materialistic
idea, saying that the goal united itself with objectivity
through means, which had external existence nature and,
therefore, in the object of material world. The goal cannot
be realized independently of external objectivity; it always
puts itself in mediated relationship with the object [1, p.141].
Thus the philosophical approach to goal-setting means,
that the activity of each person should be guided by certain
goals. If a person has a goal, he or she is endowed with
feelings and will, and can realize himself in all spheres of
life. But also there should be a general goal, which supports
the calm in the society.
The structural and functional approach is represented by
R. Ackoff and F. Emery. The goal is a desired result,
unattainable for a certain period of time, but is available in
the future, and during this time it can get closer. For
example, freshman’s goal for the period of college may be in
receiving the degree of Doctor, and his task now is to get the
bachelor’s degree. The result of this year can be the
transition in the next year. The concepts of result, task, and
goal are relative and depend on the period of required time.
If it is one year, then the freshmen’s goal is a bachelor's
degree, transition in the next year is a task, and passing an
exam is a result [14, p.70].
The pedagogical approach. Outstanding Ukrainian
pedagogue A.S. Makarenko distinguished different goals for
its remoteness from real life situations. He believed that
person’s orientation on goals of different distance is important
in life. In his practical teaching activities, he showed how the
accounting perspective goals could organize colonists’ activity
and solve difficult educational tasks [14, p.70].
This approach also includes taxonomic approach to
determination of the goals, according to B. Bloom. He
developed general methods and rules of precise formulation
and organization of educational goals. The essence of
Bloom’s theory lies in quite optimistic approach to students.
He believed that most of the children can not only keep pace
with studies, but also do it successfully. Optimal abilities of
student are defined in certain conditions and in his own pace
of learning.
The basis of the Bloom’s theory is a system of learning,
which allows almost all the students to achieve mentioned
educational goals. B. Bloom opposed those theories, which
claimed that «the main way of individualization is the way of
students selecting by their mental abilities in different types of
schools and classes». He believed that distinctions of the
majority of students belong to the time allocated for student to
learn. «Each student should be given the time, which
corresponds to his personal abilities, for opportunity to repeat

and individual help». This will help to ensure full assimilation
of basic material (material minimum), without which the next
learning goals cannot be achieved [4, p.49-51].
Another approach to the theoretical justification of the
problem of target orientation is psychological one. Soviet
psychologist A.N. Leontiev listing the types of possible
motives included life goals. He claimed that the motivation of
human activities was a very complex process, which required
special psychological analysis. First of all, it is necessary to
make some further distinctions. One of them is distinction
between motives and goals. Through the activities prompted
and directed by motive, person sets the goals, and its
achievement leads to meeting the need, which received its
substantive content in the motive of this activity. In this way,
the motives «are behind the goals» and incite to the
achievement of goals. In the case when the goals are not
present in the situation, it incites to goal-setting. However, the
goals do not generate aims, as well as the needs do not
generate its objects. The fact that acts at the level of adopted
activity in the form of selectivity in relation to influencing
objects, at higher activity levels is expressed in selectivity in
relation to the results of possible actions which are predicted.
The scientist emphasizes that the discrepancy between the
motives and goals is genetically original and characteristic for
human activity. On the contrary, its coincidence is a secondary
phenomenon – the result of the target acquisition of the selfmotivating force, or the result of understanding the motives
that turns them into motives – goals. Unlike the goals, which
are always conscious, motives are not realized by person
usually: when we make different actions – external, practical
or linguistic, mental, we usually do not realize the reasons that
motivate it. But we can always give it motivation; but
motivation is an explanation of the basis of an action which
does not always contain a designation to its real motive.
Widely known hypnotic experiments with delayed execution
of internal actions can serve as a vivid demonstration of it: test
subject with a total amnesia of suggestion fact explains his
action as he would explain it if it was done by another
person [5, p.189].
Ukrainian psychologist V.A. Semychenko pays attention
to the problems, which are connected with relation between
motive and goal. She believes that activity exciter (motive –
goal) is not the subject in its material form; it is a potential
ability of this subject to be a method of meeting certain needs,
therefore, it means the value for the subject [13, p. 58].
B.F. Lomov emphasized that the orientation determined
the psychological character of the individual. The goals,
which person acts for, motives and subjective relations are
expressed in the orientation. And determining the person
orientation we can say that it expresses the person relationship
to the goals of activities on the emotional, cognitive and
behavioral levels. Of all of the complex system of social
relations, person chooses certain of its form (or sides) that
become especially significant due to different reasons. In this
sphere of relationship life goals are formed [7, p.322].
K. Lewin paid great attention to target behavior. He
considered the targets in the context of the field theory. He
claimed that it was necessary to include the problem of
targets and target behavior in almost any set of
psychological problems, especially in motivation and
personality field. K. Lewin introduced the concept of the
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target structure. This structure may include some more or
less real target levels. Target levels in the middle of a target
structure may include high dream goal, a bit more realistic
goal intention. Next level is the one people expect to achieve
when they try to objectively assess the situation, and a low
level that they achieve if happiness turned away from
them [7, p.85-92].
The supporter of Neo-Freudism, A. Adler, makes his
concept on the basis of the fictitious goal presence. Also he
introduces the concept of ultimate goal. This goal, in his
view, plays an important role in life in general. It is
necessary to build life calculations, to adopt a position, to
acquire a fixed point in the existence chaos and thus to
achieve reliable ultimate goal. Talking about a particular
goal A. Adler believed that each person came to the
particular goal, overcoming challenges by using the creative
energy identical to his or her «I» [14, p.77].
The supporter of humanistic psychology, A. Maslow,
also paid attention to goals, but he compared it with the
needs of the individual. He claimed that there were normal
conditions of life in the civilized world, but these conditions
were not an end in itself, because of close relation with basic
needs, which represented the goals. The set of data
represented for today indicates that the only reasonable
balance that may underlie classifications of motivations lies
in the main goals and needs. This is the lists of needs in the
usual sense of motivation [9, p.108-117].
Ukrainian psychologist S.D. Maksymenko connects
personal development with situations on the one hand, and
with goal-setting on the other hand. He notes that we cannot
understand the past development and predict the future
ignoring the social situation or looking at it as one of the
factors. People predict achievements, life situations, the
conditions of existence with other people, peculiarities of
their children lives etc. It can be defined as «goal-setting /
goal-predicting» [8, p.122].
Target orientation of personality was developed by
Ya.V. Vasiliev. He found that the goals on the statistically
reliable level could be divided into three types: close –
reflecting the egocentric position of personality; middle –
rational position; and distant – altruistic position [14, p.94].
Conclusion. Thus, having considered the theoretical
approaches to the study on the problem of personal target
orientation, we can claim that scientific achievements on the
issue of target orientation of the individual are very small in

61

psychology. That is why we combined the views of scientists
on the approaches (directions) and considered as it follows:
physiological, philosophical, structural and functional,
psychological and pedagogical approaches. Each of these
approaches is represented by scientists and their concepts
about target orientation, which serve as material for further
scientific achievements.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЦІЛЬОВОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Стаття присвячена вивченню цільової спрямованості особистості. На основі теоретико-методологічного
аналізу визначено основні підходи (фізіологічний, філософський, структурно-функціональний, педагогічний та
психологічний) до вивчення спрямованості в психологічній науці. Розкрито їх зміст щодо виявлення даної
психологічної властивості особистості.
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ФОРМУВАННЯ «Я – КОНЦЕПЦІЇ» ЛІДЕРА У МАЙБУТНІХ
СПЕЦІАЛІСТІВ
У статті розкрито сутність понять «лідерство» й «Я-концепція». Висвітлено специфіку та шляхи
формування «Я-концепції» лідера у студентів вищих навчальних закладів: проаналізовано, як відповідні
психолого-педагогічні умови забезпечують опанування студентами психолого-педагогічних механізмів
формування «Я-концепції» лідера на практиці.
Ключові слова: лідер, лідерство, «Я-концепція», студенти вищих навчальних закладів.
Постановка проблеми. Українське суспільство
знаходиться на шляху складних різнопланових змін, які
забезпечують поступовий перехід до демократії й
ринкових відносин. У таких умовах значно підвищується
роль спеціалістів, рішення яких впливають не тільки на їх
власне благополуччя, але і на долі багатьох інших людей.
У системі професійних і особистісних характеристик
спеціаліста особливе місце займають лідерські якості, що
і зумовлює необхідність цілеспрямованого формування в
нього «Я-концепції» лідера.
У науковій літературі вказана проблема є достатньо
актуальною. Так, загальнотеоретичні основи лідерства
розкрито у працях Є. Аркін, Р. Блейка, Г. Герта,
С. Лозинського, С. Мілза, Б. Паригіна, Р. Стогділла,
Дж. Хоманса та ін. Визначенню сутності феномена
лідерства і шляхів його формування присвячені
дослідження таких учених, як Г. Андрієва, Л. Гозман,
А.Петровського, В. Пугачева, С.Самигіна, О. Степанова,
Л.Столяренко, М.Фіцули, Є.Шестопал, М.Ярошевського.
Процес
формування
«Я-концепції»
особистості
розглядався у працях У. Джеймса, В. Зінченка,
А. Маслоу, Б. Мещерякова, К. Роджерса та ін. Проте
аналіз теоретичних джерел свідчить, що проблема
формування «Я-концепції» лідера у майбутнього
спеціаліста потребує додаткової уваги.
Мета роботи. Метою дослідження є розкриття
сутності «Я-концепції» лідера і визначення ефективних
шляхів її формування у майбутніх спеціалістів.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи високу
значущість лідерських якостей особистості в умовах
ринкових відносин, проблема лідерства сьогодні
знаходиться в центрі уваги науковців і педагогівпрактиків. Як з’ясовано, феномен лідерства передбачає
здійснення успішного впливу окремої особи, яка є
ініціатором і організатором взаємодії з групою людей, на
представників цієї групи. Лідерство можна також
визначити як один із механізмів інтеграції групової
діяльності, в якій окремий індивід (або частина
соціальної групи) виконує роль лідера, а решта приймає
й підтримує його (чи їх) [5, с.16]. Як підкреслює
Б. Паригін, лідер – це член групи, який спонтанно
висувається на роль неформального керівника в умовах
конкретної ситуації, щоб забезпечити організацію

спільної діяльності для успішного досягнення
визначеної мети [2, с.240].
Лідерство набуває конкретних ознак відповідно до
середовища розгортання. Так, лідерство серед студентів
зумовлене такими якостями 18-ти річної молодої
людини: ініціативність, товариськість, контактність,
комунікабельність, чуйність, доброзичливість, широкий
соціально-інтелектуальний кругозір та ерудиція,
готовність прийти на допомогу товаришеві [38]. Серед
провідних рис також зовнішня привабливість, фізична
сила та спритність.
Для визначення сутності лідерства О. Євтіхов,
спираючись на праці М. Ільїна, І. Лукманової, та ін.,
пропонує виділити загальні характеристики цього
феномену:
1. Лідер повинен мати послідовників.
2. Лідерство – це сфера взаємодії. Ця теза є похідною
від першої: якщо лідерам необхідні послідовники, то,
лідерство не зводиться лише до проблеми особистості
лідера, а радше є продуктом стосунків лідера з людьми,
які йдуть за ним.
3. Лідерство спирається на авторитет. В основі
авторитету лежать якості, які мають високу цінність для
членів конкретної групи.
4. Лідерство складається з дій (актів) лідерства.
Зазвичай, більша частина подій, які підтверджують факт
лідерства, мають короткий термін дії, вони
здійснюються як короткі взаємодії лідера й
послідовників за особливих умов.
5. Лідерство засноване на неформальному впливові
лідера. Ресурс впливу лідера на послідовників має
виражений особистісний характер, а не просто
формальний.
6. Лідерство – когнітивний конструкт. У кожної
людини формується протягом життя власне суб’єктивне
уявлення про те, що лідер – це індивід, який наділений
певними якостями та відповідно поводиться. І під час
зустрічі з іншою людиною, яка відповідає уявленню про
лідера, на неї навішують ярлик лідерства. При цьому
очікують, що наявність підтверджених лідерських
якостей у подальшому виявлятиметься й у відповідній
лідерській поведінці. І навпаки: виявлена лідерська
поведінка перетворюється на очікування того, що зразок
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такої поведінки має відповідні лідерські якості. З цього
випливає, що для успішності становлення людини як
лідера в конкретній соціальній групі їй необхідно
вивчати якості, які члени цієї групи сприймають як
лідерські, та чинники, які вони розглядають, коли
приписують результати лідерству .
Феномен лідерства тісно пов’язаний з відповідною
«Я-концепцією» особистості. Відомо, що поняття «Яконцепція» вперше почали використовувати у середині
ХХ ст. у своїх працях представники гуманістичної
психології (А. Маслоу, К. Роджерс та ін.), які розглядали
цілісне людське «Я» як фундаментальний фактор
поведінки та розвитку особистості.
У сучасних наукових роботах «Я-концепція»
трактується як система уявлень людини про себе, що
постійно розвивається, змінюється й включає:
1. усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних та
інших якостей і властивостей;
2. самооцінку;
3. суб’єктивне сприйняття зовнішніх факторів, які
впливають на власну особистість [1, с.636].
До вказаної позиції вчених стосовно визначення «Яконцепції» значною мірою наближується інша позиція
науковців (О. Степанов, М. Фіцула та ін.), які це поняття
тлумачать як сукупність установок людини, спрямованих
на себе [4]. У такому випадку в ній виділяється три
структурні складові:
 когнітивний компонент («образ Я», тобто зміст
уявлень про себе, свої здібності, соціальну значущість
тощо).
Головними завданнями означеного етапу є:
1) передача студентам знань про лідерство як соціальнопсихологічний феномен; 2) формування у студентів
переконань про залежність статусу людини в ієрархії
лідерства від рівня розвитку особистісних якостей;
3) усвідомлення студентами того, що визначені
особистісні якості можуть бути сформовані у різних
видах діяльності; 4) засвоєння студентом професійних,
гуманітарних знань та знань із менеджменту. У процесі
когнітивно-зорієнтованого
етапу
у
студентів
формуються поняття, судження і умовиводи про лідерів
і лідерство в певній професійній галузі, уявлення про те,
які якості слід розвивати в собі, у чому полягає сутність
кожної із них, як наявні якості проявляються у
практичній діяльності і при допомозі яких методів і
прийомів їх можна розвинути шляхом самовиховання.
 емоційно-ціннісний (афектний) компонент (сукупність
відношень, яке переживає особа до себе в цілому та до
окремих сторін власної персони й діяльності).
Емоціно-ціннісний етап виховання лідерських
якостей передбачає педагогічний вплив на афективну і
ціннісну сферу особистості студента, з метою
формування у нього оціночно- позитивного ставлення до
лідерства, як затребуваного суспільством і ситуацією
феномену, соціальної ролі, що становить суспільнополітичну, економічну цінність, сприяє задоволенню
потреб у самореалізації, владі, престижі і повазі,
досягненнях. Емоції забарвлюють відображуваний зміст
лідерства, забезпечують його сприймання студентами як
особистої і соціальної цінності. Раціональна і афективна
сфера особистості тісно взаємопов’язані та взаємно
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обумовлюють одна одну. Пізнання і бажання
наслідувати провідних лідерів, розвивати у собі
визначені і необхідні для успіху якості, повинні
емоційно-позитивно
прийматись
і переживатись
майбутніми спеціалістами. Отже, в емоціях через
переживання суб’єктивно оцінюється значущість
лідерства і необхідність розвитку та самовиховання
відповідних якостей.
 поведінковий
компонент,
який
характеризує
виявлення попередніх компонентів в реальній поведінці, у
практичній діяльності. Це діяльнісно-практичний етап
формування лідерських якостей. На даному етапі важливо
залучати студентів до різних видів діяльності. Головними
завданнями зазначеного етапу є: 1) включення студентів у
різні види соціально-значимої діяльності, у тому числі з
позиції лідера; 2) сприяння реалізації лідерського
потенціалу студентів у діяльності; 3) диференційований
та індивідуальний підбір форм і методів розвитку у
студентів кластеру лідерських якостей.
Зрозуміло, що правильно сформована «Я-концепція»
людини є цілісним особистіснім утворенням, в якому всі
визначені її складові тісно взаємопов’язані між собою.
Слід також звернути увагу на те, що, з одного боку,
розбіжність між «ідеальним Я», тобто таким «Я», якою
людина хоче бути, і «реальним Я», тобто тим «Я», якою
вона бачить себе в реальному житті, є важливим
джерелом її розвитку як особистості. Проте, з іншого
боку, суттєве загострення протиріч між ідеальним і
реальним «Я» може нерідко стати причиною
розгортання
неконструктивних
внутрішньоособистісних конфліктів.
Науковцями доведено, що лідерські якості людини
можна розвивати. Причому відомо, що звичайно лідер
поводиться відповідно до власної «Я-концепції».
Типи лідерів залежать від самооцінки, яка є
складовою «Я-концепції». У працях соціальних
психологів (Л. Андрєєва, Р. Мокшанцев, А. Мокшанчева
та ін.) неформальні лідери поділяються на три групи
залежно від рівня їх самооцінки як вагомого складника
«Я-концепції». Так, представники першої з них мають
занижену самооцінку, в силу цього їх погляди на будьякі проблеми чи явища значною мірою залежать від
поглядів оточуючих людей. Такі лідери звичайно
незадоволені собою. Це призводить до того, що вони
будь-якою ціною намагаються довести собі та іншим
людям свою значущість, що нерідко підштовхує їх до
неочікуваних рішень і дій. Зрозуміло, що спеціалістлідер такого типу не може конструктивно й послідовно
розв’язувати поставлені перед ним професійні завдання.
Представники
другої
з
визначених
груп
характеризуються завищеною самооцінкою. Такі лідери
переоцінюють власні якості й можливості, через це вони
під час прийняття рішення не враховують думки і
пропозиції оточуючих людей щодо розв’язання проблеми,
ігнорують критичні зауваження на свою адресу.
Спеціалісти-лідери такого типу у своїй професійні
діяльності нерідко поводяться неадекватно, вони не здатні
гнучко реагувати на зміни зовнішньої ситуації.
Представники третьої з визначених груп мають
адекватну самооцінку. Такі лідери усвідомлюють власну
значущість як фахівця й особистості, проте поважно
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ставляться до співробітників. Спеціаліст-лідер такого
типу здатний організувати ефективну взаємодію з
іншими людьми на принципах співробітництва й
толерантності. Це дозволяє йому ефективно працювати і
успішно досягати поставлених цілей.
Вищі навчальні заклади мають значні потенційні
можливості для формування у майбутнього спеціаліста
адекватної «Я-концепції» лідера, яка забезпечує
оптимальне сприйняття ним себе як особистості й як
фахівця. Проте це й вимагає кваліфікованого
педагогічного керівництва.
Для того, щоб «підживлювати» мотивацію студентів
до лідерства можна використовувати найрізноманітніші
прийоми, методи і форми. Серед них особливе значення
мають вербальні, такі як: бесіда, розповідь, інформування,
переконання. При цьому слід передати студентам ідею
про взаємозв’язок між особистісними якостями і
лідерством. Тобто студенти повинні усвідомити, що
задоволення потреб пов’язаних із лідерством може
відбутися за умов формування і самовиховання
визначених якостей. На етапі мотивації студентів до
лідерства необхідно також наводити приклади успішних
людей, аналізувати їх біографії виділяти якості, що
сприяли сходженню до лідерства. Для цього можна
застосовувати такі форми і методи як зустрічі з відомими
постатями нашого часу, читання додаткової літератури
(біографії знаменитих, історичних, політичних діячів,
передовиків
і
організаторів
агропромислового
виробництва),
презентації
органів
студентського
самоврядування, молодіжних громадських організацій,
клубів за інтересами, спортивних секцій, колективів
художньої самодіяльності.
З урахуванням пропозицій науковців (Н. Хілл,
О.Степанова, М. Фіцули, О. Шушляпіна) було визначено
такі ефективні шляхи формування в майбутніх
спеціалістів «Я-концепції» лідера під час проведення
навчальних занять і у поза-аудиторній роботі:
1.забезпечення усвідомлення студентами ключових
понять («лідер», «лідерство», «Я-концепція» та ін.),
засвоєння
інформації
про
педагогічні
засоби
формування «Я-концепція» лідера;
2.створення під час ділової взаємодії майбутніх
спеціалістів відповідних психолого-педагогічних умов,
які сприяють розвитку їх емоційно-вольової сфери,
формулюванню системних позитивних ставлень та себе
в цілому та своїх окремих характерних властивостей;

3.забезпечення опанування студентами психологопедагогічних механізмів формування «Я-концепції»
лідера на практиці, відпрацювання лідерських моделей
поведінки у спільній діяльності та повсякденній
поведінці.
Висновки. Таким чином, модель формування
лідерських якостей студентів є складним структурним
утворенням,
системою
із
взаємопов’язаними
складовими, які обумовлюють її цілісність і
ефективність. Такими складовими є: суспільна потреба;
мета і завдання; зміст; методологічні підходи та
принципи; педагогічні умови; етапи формування; форми
і методи критерії, показники та рівні сформованості
лідерських якостей; самодіагностика, самокорекція і
самовиховання якостей.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СТАНУ ПЕРЕДСТАРТОВОЇ
МОБІЛІЗАЦІЇ У СПОРТИВНИХ ОДНОБОРСТВАХ
У своїй статті автори проаналізували основні існуючі концептуальні підходи щодо визначення понять
передстартової мобілізації спортсменів-одноборців. А.В. Алексєєв у своїй класифікації виділяє три групи
психічних станів: нормальний, патологічний й мобілізаційний. Але автори припускають, що для спортивних
одноборств найбільш підходить визначення цього поняття, яке дає А. Ц. Пуні. Цей стан не охоплює проміжки
між змаганнями й може навіть перед деякими з них взагалі не виникати або проявлятися в слабкій формі.
Спортивна форма пов'язана з максимальною мобілізацією спортсмена на показ високого результату, причому
мобілізація повинна підкріплюватися його фізичною, технічною й тактичною підготовленістю.
Ключові слова. передстартові психічні стани, передстартова мобілізація, спортивні одноборства,
«спортивна форма».

Постановка проблеми. На сьогодні вивчення психічних станів у прикладній галузі психологічної науки –
психології спорту, незважаючи на безліч теоретичних і
прикладних досліджень, має досить велику кількість не
вирішених проблем. По-перше, це відсутність єдиної
класифікації та структури психічних станів, в по-друге –
відсутність більш-менш загальноприйнятого визначення
самого поняття «психічний стан».
Дослідженню психічних станів у спорті, особливо
передстартових
станів
спортсмена,
присвячена
величезна кількість літератури. Проте, досліджень, які б
розглядали
передстартові
стани
в
контексті
передстартової мобілізації в спортивних одноборствах
на сьогоднішній момент виявлене вкрай мало, хоча деякі
автори досить обґрунтовано їх розглядали [2, с.137-141].
Аналіз останніх досліджень. На протязі багатьох
років різними авторами були постійні спроби розкрити
поняття «психічних станів» та класифікувати їх за
різними принципами.
 психічні
стани,
розроблені
В.А. Ганзеном,
Е.П.Ільїним, М.Д.Левітовим, А.Ц.Пуні, C.T.Рубінштейном,
Ю.Е. Сосновніковой, В.Н. Юрченко й інших [3; 5; 6];
 психічні стани у спорті, передстартові стани
Т.А. Ганюшкіною,
А.Ц. Пуні,
Г.Н. Цингаловою,
О.А. Черніковою і багатьох інших [3; 5; 6];
 передстартові стани бійців елітних військових
підрозділів А.О. Кадочніковим, А.Е. Тарасом [2].
Мета роботи. Метою даної статті є визначення
поняття стану передстартової мобілізації у спортивних
обноборствах.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, спортивні
одноборства − це вид спортивного змагання, в якому два
учасники фізично протидіють один одному з метою
виявити переможця у сутичці, використовуючи тільки
фізичну силу або різне спортивне спорядження й/або
ручну холодну зброю. Найпоширеніші з них: спортивна
боротьба (вільна, жіноча, греко-римська), боротьба
самбо та дзюдо, бокс, рукопашний бій, східні
одноборства такі як, таекводндо, карате тощо.

Для цих видів спорту характерна активна рухова
діяльність із граничним проявом фізичних і психічних
якостей, а також різнобічний прояв здатностей
спортсмена. Спортивні досягнення залежать від власних
рухових можливостей спортсмена.
Найвищу працездатність у тренувальному циклі
називають «спортивною формою». Однак це поняття
може бути застосоване не тільки у відношенні
спортивної, але й інших видів діяльності, у яких
потрібне досягнення максимальної готовності на певний
термін (до конкурсу, до іспиту, до захисту дисертації
тощо). Дотепер дане поняття недостатньо визначене та
викликає час від часу жваву дискусію, яка зводиться до
того, чи є стан «спортивної форми» якісно іншим, ніж
стан високої тренованості, чи ні. І.П. Байченко (1962)
висунув гіпотезу, що стан «спортивної форми»
відрізняється від стану високої тренованості, і головною
ознакою першого є наявність у спортсменів підвищеної
реактивності. Це означає, що спортсмен, що перебуває в
стані «спортивної форми», на відміну від реакцій у
попередньому стані високої тренованості на стандартне
навантаження дає більшу, а не меншу, як варто було б
очікувати, реакцію вегетативної системи.
Безсумнівно, підвищена реактивність − не загальне
явище, але воно все ж таки має місце, тому необхідно
з'ясувати механізми її появу й роль у прояві тренованості.
Підготовка до змагання викликає в людини нервовоемоційну напругу. Переживання до майбутнього виступу,
настроювання на показ граничного на даний момент
результату може приводити до того, що емоційний
компонент починає займати усе більш вагоме місце в
керуванні поведінкою. Внаслідок цього емоційне
збудження, яке звичайно проявляється в людини
незадовго до змагань і під час їх, через стійку й інерційну
домінанти стає постійним (стійким) станом. На цьому тлі
виконання стандартного навантаження й дає високу
реактивність, що виражається в тому, що на колишнє
навантаження організм реагує більш марнотратно,
більшими вегетативними зрушеннями. Дана надбавка
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зв'язана не з дорожчанням фізичної роботи, а з
перенадмірністю
регулювання
через
підвищений
емоційній фон. Таким чином, у людини, що готується до
змагань, енергетична вартість роботи змінюється у зв'язку
з посиленням його психічної активності.
На користь такого тлумачення феномена підвищеної
реактивності
свідчить
дослідження,
проведене
Е.П. Ільїним зі співавторами (1979). У студентів
вимірялися енерговитратні при виконанні степ-тесту у
двох станах − спокійному й при емоційному збудженні
(безпосередньо перед іспитом). В останньому випадку
енерговитратно на виконання однієї й тієї ж механічної
роботи були на 50% більше. Таким чином, було
виявлено подібне з феноменом підвищеної реактивності
явище, яке не мало ніякого відношення до стану
«спортивної форми». Однак цей феномен може
з'являтися й у спортсменів за якийсь час до змагань.
Очевидно, чим більше хвилювання й тривожність
спортсмена при підготовці до змагань, тим більше
шансів виявити в них згаданий феномен. І тому зовсім
слушне зауваження А.Б. Гандельсмана й В.В. Васильєвої
(1967), що пояснення стану «спортивної форми» треба
шукати в ранніх передстартових станах спортсмена,
тобто у впливі емоцій.
Очевидно, що феномен підвищеної реактивності не
можна розглядати як критерій «спортивної форми» і
очікувати від спортсмена рекордних результатів щойно
він з'явиться.
Справа в тому, що стан підвищеної емоційності, що
триває довгий час, невигідний для організму. Поведінка
людини втрачає пластичність. Включення на повну
потужність у процес регуляції симпатоадреналінової
системи може підвищити працездатність спортсмена до
рівня, який недоступний йому у звичайних умовах.
Однак розрядка виниклого домінантного осередку
(установки на результат) може з'явитися навіть з
неадекватного
приводу,
тому що,
згідно
із
фізіологічними законами саморегуляції система, що
перебуває в напруженому стані, прагне звільнитися від
надлишку збудження. Не випадково найбільша кількість
зривів гальмівних реакцій спостерігається у спортсменів
у ті періоди, коли йде гостра боротьба за місце в збірній
команді. Тоді спостерігаються й невротичні реакції
тривожного очікування, неадекватні форми поведінки й
реагування на ситуацію.
Отже, стан «бути у формі», бути готовим виявити всі
свої можливості, передбачає підготовленість людини до
діяльності (наявність умінь, розвинених якостей,
фізичний стан) і його настрой на максимальну
мобілізованість (готовність до діяльності).
У психологічній літературі є різне розуміння й
термінологічне позначення цього психологічного
компонента спортивної форми. А.Ц. Пуні говорить про
готовність до змагання, болгарський психолог спорту
Ф.Генів − про мобілізаційну готовність [5, с.47, 49; 6,
с.104];. Незважаючи на розбіжності, можна констатувати,
що автори мають на увазі досить стійкий, що триває кілька
днів, стан, що відбиває виникнення цільової домінанти, що
направляє свідомість людину на досягнення високого
результату, і готовність боротися з будь-якими
труднощами на майбутніх змаганнях. Стан готовності не

охоплює проміжки між змаганнями й може навіть перед
деякими з них взагалі не виникати або проявлятися в
слабкій формі. У той же час це й не оперативний стан, як
стартове або передстартове хвилювання, що виникає за 12 дня до змагань або за кілька годин. Настроюватися
психологічно спортсмен може кілька тижнів, і чим ближче
день змагання, тим виразніше будуть проявлятися в нього
ознаки змагальної домінанти.
У цьому стані мобілізуються саме ті функції
(психічні й фізіологічні), які забезпечують досягнення
результату в даному виді спорту. В.В. Медведєв (1968),
наприклад, знайшов, що волейболісти, для яких
сприйняття ситуації на ігровому майданчику відіграють
велику роль, у стані спортивної форми сприймали схему
розташування гравців на майданчику значно точніше,
ніж коли вони були не у формі. У гімнастів же, що
перебувають в «спортивній формі», збільшення в обсязі
й точності сприйняття була досить незначною. Це можна
пояснити тим, що для них обсяг і точність зорового
сприйняття багатьох об'єктів у просторі не відіграють
істотної ролі.
Пуні (1973) підкреслює необхідність впевненості
спортсмена для формування готовності до змагання.
Очевидно, що оптимальний рівень впевненості,
найбільшою мірою сприяє успішній діяльності
спортсмена. Наявність деякої непевності свідчить про
адекватність відбиття людиною труднощів змагальної
боротьби (несприятливі погодні умови, несправне
технічне оснащення тощо). У той же час при завищеній
або заниженій впевненості, як правило, відзначається
неадекватність мотиваційних установок і рівня домагань
спортсменів, які приводять до неповної мобілізації їх
можливостей (в одному випадку через те, що спортсмен
не вважає потрібним «викладатися», а в іншому − тому
що вважає таку мобілізацію неможливої або пошуки).
Очевидно, співвідношення «впевненості-непевності»
у різних людей індивідуально, звідси й часта поява
несподіваних для самого спортсмена рекордів. Отже,
при діагностиці стану готовності до змагання надавати
почуттю впевненості вирішальне значення чи навряд
доцільне. Однак ураховувати його, зіставляючи з
реальними можливостями спортсмена, корисно, тому що
воно свідчить про мобілізаційну настроєність.
Об'єктивно ж у них на піку готовності було
незрівнянне менше, чим при спаді, випадків з перевагою
гальмування по «внутрішньому» балансу й значно
більше випадків з урівноваженістю й перевагою
збудження, що свідчить про велику потребу в руховій
активності в стані «спортивної форми», про енергетичну
«зарядженість» спортсменів.
Аналогічні зрушення в стані «спортивної форми»
спостерігалися й по «зовнішньому» балансу, що
свідчить про підвищене емоційне тло в спортсменок на
піку їх готовності до змагання.
Нарешті, стан готовності до змагання пов'язане з
вольовою мобілізацією «духовних» сил. Це готовність
виявити максимум вольового зусилля, не допустити
розвитку несприятливого емоційного стану, направити
свідомість не на переживання значимості змагання й
очікування успіху або невдачі, а на контроль своїх дій і
дій суперника. Вольова мобілізація повинна сприяти,
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якщо буде потреба й включенню в регуляцію емоційного
механізму за участю симпатоадреналовой системи, щоб
процес регулювання наблизився до екстремального.
Необхідно враховувати, що переживання людиною
майбутньої змагальної діяльності й без того можуть
активізувати симпатоадреналінову систему, яка починає
домінувати над вольовим контролем. Це таїть у собі
певну небезпеку, тому що робота функціональних
систем стає нестабільною й довільно погано
регульованої. Тому М. Буаже, говорячи про стан
«спортивної форми», відзначав, що лише одиницям
вдається підтримувати максимальну енергію, сто
спортсменів залишаються поза бажаною формою, і сто
інших впадають у стан перетренованості.
А.Ц. Пуні (1959) розділив передстартові стани
спортсмена за рівнем активації (емоційного збудження)
на три види: стан лихоманки, бойового збудження й
апатії [5, с.37-43; 6, с.79];.
Передстартова
лихоманка,
вперше
описана
О.А. Черніковою (1937), пов'язана із сильним емоційним
збудженням. Вона супроводжується неуважністю,
нестійкістю переживань (одні переживання швидко
переміняються іншими, протилежними по характеру),
що в поведінці приводить до зниження критичності, до
примхливості, упертості й брутальності у відносинах із
близькими, друзями, тренерами. Зовнішній вигляд такої
людини відразу дозволяє визначити його сильне
хвилювання: руки й ноги тремтять, на дотик холодні,
риси особи загострюються, на щоках з'являється
плямистий рум'янець. При тривалім збереженні цього
стану людей втрачає апетит, нерідко спостерігаються
розлади кишечнику, пульс, подих і артеріальний тиск
підвищений і нестійкий.
Передстартова апатія протилежна лихоманці. Вона
виникає або при небажанні людини виконувати
майбутню діяльність через часту її повторюваність
(«приїлася»), або у випадку, коли при великому бажанні
здійснювати діяльність, як наслідок, відбувається
«перегоряння» через емоційне збудження, що
довгостроково тривало. Апатія супроводжується
зниженим рівнем активації, гальмуванням, загальною
млявістю, сонливістю, сповільненістю рухів, погіршенням
уваги й сприйняття, порідшанням пульсу, ослабленням
вольових процесів.
Бойове збудження (або «бойова готовність»), з
погляду А.Ц. Пуні, є оптимальним передстартовим
станом, під час якого спостерігаються бажання й
настрой людини на майбутню боротьбу. Емоційне
збудження
середньої
інтенсивності
допомагає
мобілізації й зібраності людини.
А.В. Алексєєв у своїй класифікації виділяє три групи
або
категорії
психічних
станів:
нормальний,
патологічний й мобілізаційний [1, с.14; 2, с.27-28].
Щоб легше орієнтуватися в досить великому
різноманітті психічних станів, зручніше за все, усе це
різноманіття підрозділити на три основні категорії, на
три головні групи.
Перша група − норма. Норма − це такий стан організму,
при якому усі органи й системи функціонують цілком
успішно згідно із законами природи: мозок мислить
логічно, серцево-судинна система, завдяки гарній роботі
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здорового серця, а також артеріальних і венозних судин,
забезпечує високу якість кровообігу, легені легко й вільно
вдихають повітря з його киснем і видихають зайвий
вуглекислий газ, шлунково-кишковий тракт повністю
переробляє з'їдені продукти, печінка надійно знешкоджує
отрутні з'єднання і т.д. Таким чином, мова йде про якісне
функціонування всіх органів і систем, яке здійснюється при
звичайному, нормальному, не напруженому режимі
життєдіяльності організму, що забезпечує високопродуктивну роботу психічного апарата − головного мозку.
Друга група − хворобливі відхилення від психічної
норми. Або, інакше кажучи, психічна патологія. Термін
«патологія» походить від давньогрецького слова
«патос», що означав «страждання». Причин для
виникнення всіляких страждань у сучасному світі
цілком достатньо. Однак треба відразу ж сказати, що, що
розвиваються при цьому патологічні стани лише в
рідких випадках досягають такої гостроти й ваги, при
яких потрібна спеціальна психотерапевтична допомога.
Психологічні прояви, спостережувані у спортсменіводноборців, найчастіше досить тонкі, своєрідні, а їх
симптоматика визначається специфікою спортивної
діяльності.
Треба добре усвідомити, що всі подібні відхилення
від норми, зв'язані, у першу чергу, з порушеннями в
психічному апарату в головному мозку. Вони можуть
бути короткочасними й пройти самі по собі, але можуть
і зафіксуватися надовго. Однак при цьому ні, як
правило, поразки глибоких психічних механізмів, що
визначають сутність особистості людини − вона
залишається психічно нормальною у загальноприйнятому значенні цих слів. Тому, якщо з подібними
відхиленнями від норми звернутися за допомогою до
психолога в загальній психологічній мережі, той не
зможе виявити специфічне відхилення від норми та
порахує, що той не потребує психологічної допомоги. А
проте, явно патологічні, але зумовлені специфікою
спортивної діяльності, відхилення від норми, заважають
спорсменам успішно займатися своєю справою [1, с.4851; 4, с.67].
Третя група − мобілізований стан організму. Для
нього характерно високоактивне функціонування тих
органів і систем, якими має бути здійснена яка-небудь
важка діяльність, наприклад, показати потрібний
результат або виграти бій. Розв'язок подібних важких
завдань, специфічних для рукопашного бою, вимагає
включення в найвищу активність відповідних резервних
сил організму, що ніколи не спостерігається при його
звичайному нормальному стані.
Говорячи про психічну мобілізацію, необхідно
уточнити наступні обставини. Хоча пускові механізми,
що включають організм як у патологічний, так і в
мобілізаційний стан, а також забезпечують норму,
перебувають у психічному апараті одноборців, у їхньому
головному мозку, проте правомірніше говорити не про
чисто психічні, а про психофізичні стани.
Наприклад,
одноборець
напередодні
змагань
поставив перед собою завдання − бути в бою гранично
агресивним. Якщо слідом за таким «самонаказом» у
нього не почнуть сильніше битися серце, не поглибиться
подих, м'язи не стануть більш працездатними, у крові не
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збільшиться кількість норадреналіну й глюкози, не
загостряться зір і слух, не активізується діяльність інших
систем організму, то поставлене психічне завдання, не
«підтримане» фізичним станом організму, просто не
зможе бути реалізоване. От чому надалі буде
використовуватися термін «психофізичний», а не
«психічний» стан організму. Приводиться проста схема,
що ілюструє це положення (дивитись рисунок 1).
Мобілізація

Ремобілізація

Норма

Корекція
Патологія

Рис .1. Схема психофізичних станів
Практика показує, що дана схема значно полегшує
орієнтування в тих численних і різноманітних
психофізичних
станах,
які
спостерігаються
в
спортсменів у процесі навчально-тренувальних занять і
під час виступів на змаганнях [2, с.49,51].
Ремобілізація − особливий процес, що став предметом
досить актуальних в останні десятиліття досліджень.
Процес ремобілізації полягає у різкому вимиканні
організму з великої, часом надмірної психофізичної
напруги й недотриманні правил про необхідність
поступового переходу від великої напруги до звичайного,
повсякденного функціонування всіх органів і систем. Цей
перехід з високої мобілізованості до звичайних, звичних
навантажень, вірніше всього назвати «ремобілізацією»
(латинська частка «ре» означає «назад»). За неправильно
проведеної ремобілізації в організмі розвивається, якщо
вдатися до порівняння, щось подібне тому, що
відбувається з пасажирами швидко їдучого автобуса,
якщо він різко гальмує − усіх кидає вперед, збиваючи з
ніг і травмуючи. Так і в організмі спортсмена, виведеного
на рівень найвищої мобілізованості, усі системи
працюють у такому напруженому режимі, що їх не можна
вимикати відразу, тому що слідом за цим відразу ж
виникають своєрідні порушення, навіть «поломки» у
діяльності тих або інших органів і систем.
Висновки. Отже, у своїй статті ми проаналізували
основні існуючі концептуальні підходи щодо визначення
понять
передстартової
мобілізації
спортсменів.
Гіпотетично ми припускаємо, що для спортивних
одноборств найбільш підходить визначення цього
поняття, яке дає А.Ц. Пуні, передстартова мобілізація
спортсмена − це стійкий, що триває кілька днів, стан,
який відбиває виникнення цільової домінанти, що
направляє свідомість людини на досягнення високого
результату, і готовність боротися з будь-якими
труднощами на майбутніх змаганнях.

Цей стан не охоплює проміжки між змаганнями й
може навіть перед деякими з них взагалі не виникати або
проявлятися в слабкій формі. У той же час це й не
оперативний стан, як передстартова лихоманка, що
виникає за 1-2 дня до змагань або за кілька годин.
Настроюватися психологічно спортсмен може кілька
тижнів, і чим ближче день змагання, тим виразніше
будуть проявлятися в нього ознаки змагальної
домінанти. Спортивна форма пов'язана з максимальною
мобілізацією спортсмена на показ високого результату,
причому ця мобілізація повинна підкріплюватися його
фізичною, технічною й тактичною підготовленістю.
Однак це хоча й стабільний, але все-таки тимчасовий
стан спортсмена (його тривалість визначається багатьма
факторами, у тому числі й індивідуальними
особливостями: одні спортсмени можуть перебувати в
мобілізованому стані кілька тижнів, інші − кілька днів).
У світлі вищевикладеного можна зробити два висновки:
по-перше, протягом сезону спортсмен може кілька раз
входити й виходити зі спортивної форми; по-друге, вона
властива як майстрам спорту, так і спортсменамрозрядникам,
тому що останні теж
можуть
мобілізуватися на змагання низького рівня й показати
там кращий для себе у сезоні результат.
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DEFINITION OF PRE-MOBILIZATION IN MARTIAL ARTS
In his article, the authors analyzed the main existing conceptual approaches to definitions prelaunch mobilizing athletes of
martial arts. A. Alekseev in its classification identifies three groups of mental states: normal, abnormal and mobilization. But
the authors suggest that sports martial arts most suitable definition of this concept, which gives Pune A. Ts. This condition
does not cover the gaps between tournaments and maybe even to some of them do not occur or manifest in weak form. Shape
associated with the maximum mobilization athlete to show high results, and to mobilize it must be supported by physical,
technical and tactical preparedness.
Key words. Prelaunch mental states, pre-mobilization, martial arts,"Shape".
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БОЛЕЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО (К ВОПРОСУ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ И ТВОРЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕКА)
В статье выявлены и проанализированы конкретные примеры жизни и творческой деятельности таких
известных личностей, как
Ф.М. Достоевский, Ф.К. Дик, Ф. Кафка, Э. Мунк и др., и их психические расстройства. Рассмотренные
примеры свидетельствуют о влиянии психических расстройств гениев на их творчество.
Ключевые слова: психические расстройства, творческая личность, творчество.
Постановка проблемы. Данная тема была актуальна
во все времена, так как людей всегда интересовало,
зависят ли творческие способности и творческий
потенциал от психического состояния личности.
Изучением этой тематики занимались разные ученые. В
их числе американский психолог К.Р. Джемисон, автор
книги «Прикоснувшийся к огню: Маниакальнодепрессивный психоз и артистический темперамент»
[13]. Она обобщает исследования расстройства
настроения у писателей, поэтов и художников. Автор,
среди прочих, изучает таких известных творческих
людей, как Эрнест Хемингуэй, Вирджиния Вулф, Роберт
Шуман, и знаменитого художника Микеланджело.
Известный британский невролог О. Сакс в своих работах
изучает и рассказывает истории современных людей,
пытающихся побороть серьезные и необычные
нарушения психики [7].
Целью данной работы является выявить и
проанализировать на конкретных примерах, имело ли
влияние психическое состояние (болезни) выдающихся
творческих личностей на их творчество.
Изложение
основного
материала.
Учеными
доказано, что между творчеством и расстройствами
психики есть связь. Это доказывает тот факт, что сильное
депрессивное расстройство значительно чаще встречается
среди драматургов, романистов, биографов и художников
[14, с.353]. Например, М. Батеу и А. Фурнхам установили,
что личности с шизотипическим и депрессивным
расстройствами и маниакально-депрессивным психозом
лучше справляются с активацией обоих полушарий
головного мозга, что позволяет им выстраивать новые
ассоциативные ряды значительно быстрее, чем здоровым
людям [12, с.272-284]. Таким образом, в некоторых
случаях заболевание позволяет творческим индивидам
создавать произведения искусства и может служить для
них источником вдохновения. В качестве примера
можно привести свидетельства больных, которые
отмечают, что они могут видеть мир по-другому, то есть
видеть то, что другие не в состоянии [11, с.42-53]. Также
доказательством вышесказанного могут служить факты
и свидетельства из жизни выдающихся художников и
литераторов.

Вероятно, самым известным человеком из всех, кому
когда-либо был поставлен диагноз эпилепсии, является
классик русской литературы Ф.М. Достоевский. Его
приступам часто предшествовали восторженные ауры:
«На несколько минут я испытывал такое счастье, какое
невозможно ощутить в обычной жизни, такой восторг,
который не понятен никому другому. Я чувствовал себя
в полной гармонии с собой и со всем миром, и это
чувство было таким сильным и сладким, что за пару
секунд такого блаженства я бы отдал десять и более лет
своей жизни, а может и всю жизнь» [10, с.209-221].
С. Цвейг полагал, что припадки эпилепсии позволяли
писателю проникать в «подземный мир чувств» и с
поразительной
реальностью
создавать
образы
патологических состояний психики [9, с.83]. По мнению
Л.П. Гроссмана, ожидание казни и приступы «падучей»
открыли
Достоевскому
«сокровенные
области
подсознательного» [2, с.132]. Также нельзя опускать
комментарии Д.С. Мережковского: «Припадки падучей
были для Достоевского как бы страшным провалом,
просветами, внезапно открывавшимися окнами, через
которые он заглядывал в потусторонний свет» [4, с.101].
Будучи писателем автобиографическим, он в своем
творчестве показал в частности и все многообразие и
противоречивость
проявлений
и
переживаний
неуравновешенных типов человеческой личности.
Еще одним примером для анализа являются жизнь и
творчество
писателя-фантаста
Филипа К. Дика,
страдавшего зависимостью от амфетамина. Он пережил
ряд ярких галлюцинаций. Отчетливые геометрические
фигуры накладывались на сцены религиозного
содержания и, как казалось Дику, давали новое глубокое
понимание истории церкви и литературы. «Мне
представлялось, что я был безумен всю мою жизнь и
внезапно обрел разум», – так описал Дик наступление
приступа [6]. Он уверял, что с того времени начал жить
двойной жизнью, в которой одна половина
принадлежала ему самому, а другая – христианину,
гонимому за верой в Древнем Риме [6]. В этот период
были написаны роман «Свободное радио Альбемута» и
трилогия «ВАЛИС», которая стала жемчужиной
творчества автора.
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Также хотелось бы указать на Говарда Ф. Лавкрафта
– американского писателя, поэта и журналиста,
творившего в жанрах ужаса, мистики и фэнтези,
совмещая их в оригинальном стиле. Он страдал
тяжелыми расстройствами сна. В ночных видениях
писателя существа с перепончатыми крыльями, которых
он называл «ночными зверями», поднимали его в воздух
и относили на «мерзкое плато Лэнг». Воплощая в своих
произведениях собственные ночные кошмары, автор
создал новое направление в литературе XX века.
Отметим, что один из самых великих писателей XX
века Франц Кафка страдал шизофренией. В своем
дневнике он оставляет чрезвычайно характерную в
психологическом отношении запись: «Я не могу спать.
Только видения, никакого сна. Странная неустойчивость
всего моего внутреннего существа. Чудовищный мир,
который я ношу в голове. Как мне от него освободиться
и освободить его, не разрушив?» [3, с.248]. Кафкианский
мир отчаяния и безысходности вырос из личной драмы
его создателя и стал основой нового эстетического
направления «литературы с диагнозом», очень
характерной для XX века.
Известный американский писатель-романтик и поэт,
родоначальник детективной литературы Эдгар А. По
страдал алкоголизмом, слуховыми и зрительными
галлюцинациями, фобией быть похороненным заживо,
что нашло отражение в его рассказах. Г.В. Сегалин
отмечает, что писателю были присущи резкие колебания
в настроениях и эмоциях: «То он подвержен приступам
угнетения и страха, то приступам повышенного
возбуждения и экстаза, во время которых и создает
большинство своих произведений» [8, с. 2].
Еще одна всемирно известная личность – Эдвард
Мунк – норвежский живописец и график, чье творчество
существенно повлияло на современное искусство,
страдал
от
маниакально-депрессивного
психоза.
«Болезнь, безумие и смерть – черные ангелы, которые
стояли на страже моей колыбели и сопровождали меня
всю жизнь», – так говорил о своей судьбе художник [5,
с.244]. Его картина «Крик» написана в нескольких
версиях, каждая из которых выполнена разными
техниками. Мунк переписывал ее четыре раза, пока не
прошел лечение в клинике.
Страдал от шизофрении Винсент Ван Гог, чья
необыкновенная живопись отражает раздирающие его
душу противоречия, мучившие художника всю жизнь.
«Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне
половины моего рассудка», – отзывался о своем
творчестве именитый художник [1, с.63-64]. Его
картины переполнены яркими красками, в особенности
преобладает
желтый.
Если
обратиться
к
психологическому значению цвета, можно узнать, что
преобладание данного говорит о вовлеченности в
процесс, потребности в признании, активности, крайней
неустойчивости эмоциональных реакций. Не стоит
забывать и о печально известном в некоторых культурах
символе «желтого дома», которым в просторечии
именуют психиатрическую больницу – здесь уже
желтый выступает символикой сумасшествия.
Выводы. Таким образом, проведенный анализ
творческой деятельности выдающихся художников,
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литераторов, а также обычных людей, работы
психологов, позволяют утверждать о тесной связи
между психическим состоянием человека и его
творческими способностями. Оригинальность, глубина и
непознаваемость гениальных творений
учеными
объясняется близким к помешательству состоянием
авторов в момент их творчества и некоторыми
особенностями их жизни.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ
У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ
Стаття присвячена вивченню проблеми соціальної адаптації як складової соціалізації особистості й
аналізу особливостей адаптації студентів-психологів І та ІІІ курсів до навчання у ВНЗ.
Виявлено, що першокурсники менше адаптовані, але почуваються комфортно, комунікабельні,
відповідальні, вільні у виборі поведінки; більша адаптованість третьокурсників пов’язана з упевненістю в
собі, задоволенням від діяльності, можливості обирати свій шлях, справлятися з життєвими проблемами,
з браком спілкування, униканням проблем.
Ключові слова: соціальна адаптація, адаптованість, соціалізація.
Постановка проблеми. У житті людини, як і кожної
живої істоти, немає нічого більш постійного, ніж
адаптація, оскільки зовнішні умови існування як
біологічного, так і соціального світу перманентно
змінюються, а людина має завжди враховувати ці зміни,
відповідати їх результату, щоб ефективно взаємодіяти з
природою і соціумом. І ніщо у світі, ні сама людина не
застраховані від змін. Тому життя сучасної людини не
що інше, ніж постійний процес адаптації до
трансформацій суспільства (й у ньому самому), що
стосуються різних сфер і сторін життєдіяльності
людини, і особистість має усвідомити й осмислити всі ці
зміни, поступово пристосовуючись до них. Причому в
наш час адаптуватися до позитивних змін не легше, ніж
до негативних, а зміни у соціумі відбуваються настільки
швидко, що соціальна адаптація починає відставати від
соціалізації особистості.
Проблема є особливо актуальною, оскільки
доводиться констатувати, що кількість, швидкість і
трагічність змін в Україні, як і в світі чи житті окремої
людини, стрімко зростає, подекуди перевищуючи
адаптивні можливості та резерви людини і доводячи її
до переживання дистресу. Саме тому адаптаційні
процеси потребують постійного осмислення.
Мета цієї статті – проаналізувати теоретичні аспекти
розуміння соціальної адаптації в психології, емпірично
дослідити особливості соціальної адаптації студентів у
процесі їх навчання у ВНЗ.
Викладення основного матеріалу. Очевидно, тому,
що поняття «адаптація» початково пов’язувалося з
розвитком біології, у психологію перейшло її
визначення саме біологічного типу (таке дається навіть у
психологічному словнику). Але людина – істота
соціальна, тому, на наш погляд, варто говорити про
соціальну
чи
соціально-психологічну
адаптацію
особистості.
Розгляд тлумачення соціальної адаптації в психології
варто почати з концепції В.А. Петровського, який
виділив основні ознаки адаптаційної спрямованості,
виходячи з початкової зорієнтованості всіх психічних

процесів і поведінки людини на адаптацію; тому що, на
наш погляд, в подальшому надто багато науковців,
досліджуючи соціальну адаптацію, опиралися (іноді –
мимовільно) на цю концепцію:
 процеси пристосування індивіда до природного
середовища, які забезпечують фізичну цілісність і
функціонування організму;
 адаптація людини до соціального середовища, яка
проявляється у виконанні нею суспільних вимог і
гарантує її повноцінність як члена суспільства;
 дія процесів самопристосування – саморегуляція
поведінки та діяльності, підпорядкування вищих
інтересів нижчим тощо;
 функціонування процесів, що зумовлюють
підкорення середовища базовим інтересам особистості,
даючи змогу реалізувати її орієнтацію на задоволення
потреб, досягнення мети, розв’язання життєвих задач [1,
с.13-14].
Згідно великого психологічного словника, адаптація
(від лат. аdaptare – пристосувати, прилаштовувати) – в
широкому смислі – це пристосування до змінюваних
зовнішніх і внутрішніх умов, що для людини має два
аспекти: біологічний і психологічний. Біологічна
адаптація – пристосування організму до стійких і
змінюваних умов зовнішнього середовища. Психологічна
адаптація – це пристосування людини як особистості до
існування в суспільстві відповідно до вимог цього
суспільства і з власними потребами, мотивами та
інтересами; а процес активного пристосування індивіда
до умов соціального середовища – це соціальна
адаптація [2].
Зараз існує багато визначень і тлумачень поняття
адаптації. Зокрема, на думку Н.Є. Шустової, адаптація –
це цілісний, неперервний, динамічний, відносно стійкий
соціальний процес встановлення відповідності між
рівнем актуальних потреб і рівнем їх задоволення, що
забезпечує розвиток особистості [3].
О.В. Литовченко соціальну адаптацію розглядає як
«процес специфічної адаптивної діяльності, обумовлений
змінами соціальної дійсності і спрямований на
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оптимізацію взаємодії особистості з оточуючим
соціальним середовищем у відповідь на появу у ньому
факторів, які відсутні у індивідуальному досвіді
суб’єкта». Причому в структурі цього процесу автор
обумовлює існування двох складових: якісної оцінки змін
та корекції на її основі поведінки особистості з
прилаштування умов середовища до потреб людини задля
«збереження стану фізичного, психічного і соціального
благополуччя особистості» [4]. На нашу думку, це дещо
однобоке бачення процесу адаптації, яка полягає не лише
(і не в першу чергу) в зміні зовнішнього оточення так,
щоб воно «влаштовувало» людину, але, перш за все, в
адаптивній реакції людини на зовнішні події.
Крім того, на нашу думку, поділ підходів до
тлумачення
соціальної
адаптації
на
опозицію
індивідуальноцентричних і соціоцентричних [3] є досить
штучним: особистість не зможе задовольнити свої
актуальні потреби, не адаптувавшись початково до
соціуму з його соціальними нормами та цінностями, не
прийнявши їх хоча б частково.
Адаптація – це складна система взаємовідношень і
взаємовпливів у системі «суспільство-особистість»,
процес реагування на зміни в житті людини та соціумі,
інтегрування особистості у складну систему соціальних
стосунків, що відображають цінності, вимоги та норми
поведінки та спілкування соціуму. По суті, соціальна
адаптація – це взаємне уподібнення особистості та
соціуму. Отже, соціальна адаптація – це внутрішньо
керований суперечливий процес, що визначає
прийняття/неприйняття особистістю соціальних умов
свого існування, ступінь засвоєння суспільного досвіду
й адекватних соціальних ролей, активність особистості з
метою оптимізації взаємовідносин із соціумом і його
представниками та результат цього процесу. Але
особливість адаптаційного процесу в тому, що, він
відбувається у теперішньому часі, стосується минулого,
а здійснюється завжди заради майбутнього.
Результатом процесу адаптації є зміна чи
коригування
поведінки
особистості
внаслідок
розширення розуміння світу та власного розвитку.
Звикаючи до змінюваних умов природного світу,
людина проявляє психологічну, пристосовуючись до
різноманітних
соціальних
ситуацій, – соціальну
адаптацію, хоча справедливо буде зауважити, що з
розвитком цивілізації людина все більше прагне
адаптуватися (хоча й не завжди результативно) за
рахунок другої сторони: пристосовуючи природу і
соціальну ситуацію до своїх потреб, і соціальна
адаптація традиційно пов’язується з процесом
соціалізації як його форма, складова чи механізм.
На наш погляд, недоречно розділяти соціалізацію та
соціально-психологічну адаптацію, відносячи одну до
загального розвитку особистості, а іншу – тлумачачи
лише як процес пристосування до соціального
середовища, оскільки соціально-психологічна адаптація
не лише пристосувальна поведінка у відповідь на зміну
зовнішніх умов, це і зміна самої особистості (як елемент
не лише пристосування, а соціалізації), з іншого боку,
соціалізація як відтворення досвіду, – це пристосування
як звикання особистості до умов і вимог соціуму. В
певному сенсі, соціальна адаптація і соціалізація – два

боки того ж процесу прийняття особистістю умов
співжиття з іншими людьми (при першій – більше
змінюється поведінка, при другій – сама особистість). І
правильніше вважати соціальну адаптацію не лише
механізмом, а формою соціалізації, що має власні
механізми, розуміння яких дозволить розкрити
особливості відносин між людьми, природою і
суспільством і їх ймовірні наслідки. Соціально
адаптована, як і адекватно соціалізована людина здатна
досить ефективно функціонувати у соціумі та житті.
Адаптація пояснює більшість змін у поведінці
людини.
Без
соціально-психологічної
адаптації
неможлива не лише життєдіяльність людини, але й саме
її виживання, що й обумовлює фундаментальність
проблеми соціальної адаптації особистості. Саме про це
свідчить
і величезна кількість
публікацій
з
різноманітних аспектів проблеми (Г.Спенсера, Ж.Піаже,
Г. Сельє,
К. Левіна,
О.М. Леонтьєва,
А.О. Реана,
В.А. Бондаренко,
Є.І. Головахи,
А.А. Надчаджяна,
В.А. Петровського, І.О. Милославової, Н.Є. Шустової,
О.В. Литовченко й ін.).
Проте, у наш час потрібно адаптуватися не лише до
соціуму, але й до нестабільних умов сучасного життя,
щомиті бути готовим до будь-яких екстремальних
ситуацій, за цих обставин адаптація особистості до умов
діяльності ускладнюється і потребує ґрунтовного
аналізу.
Соціальна
адаптація
не
просто
пасивне
пристосування до змінюваних соціальних умов і вимог,
які ця зміна ставить до людини, це активне реагування
на ситуацію з метою врегулювання гармонійної і
взаємоприйнятної взаємодії із середовищем. Поняття
«пристосування» за стилістичним навантаженням
близьке до поняття «конформізм» і містить мимовільний
негативний підтекст.
Завдяки соціально-психологічній адаптації людина
задовольняє власні потреби, реалізує інтереси, отримує
можливість самовдосконалення та самоздійснення
(тобто
соціальна адаптація стає фундаментом
(«стартовим майданчиком») розвитку індивідуальності),
займає відповідне місце в соціумі.
Соціальна
адаптація
(точніше,
соціальна
адаптованість) не буває цілковитою чи остаточною,
оскільки і ситуація, і особистість постійно змінюються, і
частіше – непрогнозовано, тому соціальна адаптація
завжди ситуаційна, а адаптованість – умовна, хоча,
таким чином, соціальна адаптація як постійний процес –
джерело
саморозвитку
особистості
та
прояву
індивідуальності, але це і внутрішньо суперечливий
процес, оскільки навіть адаптуючись до соціуму, людина
намагається (прагне) зберегти цілісність і незалежність.
Соціально адаптована людина приймає норми
соціуму та соціальної групи, до якої належить, і чинить
відповідно до них, адекватно сприймає нову інформацію
та реагує на різні ситуації і події (у згоді із суспільною
мораллю та власними життєвими принципами), живе
власним життям та бере участь у житті соціуму, здатна
будувати нормальні (гідні людини) стосунки з іншими
людьми, відповідально ставиться до виконання своїх
професійних обов’язків, має врегульовані, врівноважені,
гармонійні стосунки із собою та середовищем.
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Адаптуючись до соціуму, людина може повністю
прийняти його вимоги, норми та цінності, частково (і ця
частка може бути різною) погодитися з ними
(залишаючись і при своїй думці), дотримуватися
«несуперечливого нейтралітету»: моє – для мене, ваше –
для вас, – взаємне пасивне (не)прийняття без будь-якої
спроби зрозуміти чи змінити; чи активно протистояти
вимогам і нормам соціуму, відстоюючи індивідуальне
бачення ситуації. Наслідки для особистості, залежно від
обраного варіанту адаптації, – закономірні, а вибір –
залежить від типу й індивідуальних властивостей
особистості та її бачення майбутніх взаємовідносин із
соціумом. Особливим варіантом соціальної адаптації є
випадок активності особистості щодо зміни умов як
власного життя, так і для оточуючих.
Оскільки соціальна адаптація особистості тісно
пов’язана з виконанням певної діяльності та належністю
до певної соціально-професійної групи, доречна спроба
аналізу особливостей соціальної адаптації студентів –
майбутніх психологів І та ІІІ курсів (одразу після
здійснення професійного вибору та на середині процесу
здобуття вищої освіти, коли студент має досить чітке
уявлення про майбутню професію, робить перші
обґрунтовані висновки про адекватність свого
професійного самовизначення та своє бажання
працювати за обраною спеціальністю). Вибірка складала
52 студентів, порівну першого та третього курсів.
Проводячи емпіричне дослідження з даної проблеми,
ми використали такі методики: для діагностики
соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та
Р. Даймонда; тест «Велика п'ятірка» (Р. МакКрае,
П. Коста); шкала базових переконань Р. Янов-Бульман,
адаптація О. Кравцової; тест РСК Дж. Роттера (адаптація
Є.Ф. Важина, С.О. Голинкіної, А.М. Еткінда); «Індекс
задоволеності життям» Н.В. Паніної; тест життєстійкості
С. Мадді; тест «Піраміда» А.Маслоу.
Аналіз резулььаьів показує: в усіх опитаних показник
адаптованості – на середньому рівні, дезадаптованість
проявляється менше (середні – 114,72 балів і 56,7 балів
відповідно); емоційний дискомфорт відчувають усі опитані, тоді як емоційний комфорт переживають лише
третина студентів; досліджувані проявляють схильність
домінувати, а не підпорядковуватися (середні – 12,12 та
9,93 балів відповідно); серед базових переконань
домінуючими є віра у цінність власного Я (3,995 балів),
у те, що в світі добра більше, ніж зла (середня – 3,93 балів), тоді як переконання в тому, що світ наповнений
сенсом, значно відстає (показники в межах норми лише
у 38,46 % студентів); у цілому більшість опитаних
почуваються у відносній безпеці в світі; найактуальніші
у вибірці потреби соціальна (у 19,23 %) і в
самореалізації
(53,85 %);
загальний
показник
життєстійкості у більшості (59,62 %) – на середньому
рівні; тобто досліджувані задоволені життям у
середньому, без зацікавленості та захоплення ним; вони
переважно емоційно лабільні (середня – 12,09 балів),
поважають інших (11,53 балів), відповідальні (11,465
балів), довірливі (11,44 балів) і передбачливі (11,42
балів); більшість студентів-психологів інтернальні
(71,15 %), особливо у стосунках і досягненнях; у 7,7 %
переважає екстернальний локус контролю.
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Подальший аналіз результатів дослідження дозволив
зосередитися на кореляційних зв’язках адаптованості /
дезадаптованості опитаних з іншими показниками
методик.
Отже, достатньо соціально адаптовані студенти
мають схильність домінувати (r = 0,36), товариські (r =
0,53), відкриті, контактні (r = 0,48), довірливі (r = 0,37),
акуратні (r = 0,36), не схильні до самокритики,
самодостатні (r = – 0,47), емоційно стабільні (r = 0,39),
реалістичні, вважають, що світ прихильний до них,
проте мало контрольований з їх боку (r = – 0,51),
залучені до подій, здатні ризикувати, проте невпевнені в
результаті, стійкі до стресів і проблем життя (r = 0,43),
позитивно сприймають інших (r = 0,65). Студенти з
проблемами в адаптації перебувають у пошуку вражень
(r = 0,39), здатні контролювати свою поведінку (r = 0,35),
самокритичні (r = 0,47), почуваються безпечно (r = 0,43),
навіть коли світ неприхильний до них (r = – 0,51),
оскільки вважають, що можуть контролювати те, що
відбувається (r = 0,76); погано справляються зі стресами
та життєвими труднощами (r = – 0,51), не приймають ні
себе (r = 0,72), ні інших (r = 0,43), відчувають емоційний
дискомфорт (r = 0,76).
Порівняння показників ІІІ курсу з І-м показує, що до
третього року навчання у ВНЗ у студентів-психологів
посилюється інтернальність контролю за досягненнями, а
за невдачами – зменшується; збільшується кількість осіб з
високим рівнем показників відчуття справедливості світу,
випадковості розподілу подій у ньому, цінності власного
Я, а контрольованості світу – зменшується; посилюються
показники життєстійкості: контролю, прийняття ризику,
загальної життєстійкості; зростає значення потреби в
безпеці (збільшується число студентів із середнім рівнем
показника) та соціальної (з високим і дуже високим
рівнями); збільшуються такі параметри задоволеності
життям, як «послідовність у досягненні мети»,
«позитивна оцінка своїх якостей і вчинків»,
«переважаючий фон настрою» і задоволеність життям в
цілому; зменшується дезадаптованість, показники
прийняття себе й інших, відчуття комфорту,
внутрішнього контролю, домінування; збільшуються
показники неприйняття себе й інших, підпорядкування та
бажання втікати від проблем; проведений нами
статистичний аналіз даних за методикою U-test МаннаУїтні виявив, що вибірки студентів І та ІІІ курсу
статистично значимо відрізняються за окремими
показниками.
Отже,
за
величиною
показників
«залученості», контролю і загальної життєстійкості
(методика С. Мадді); актуальності соціальної потреби
(А. Маслоу);
задоволеності
життям;
соціальною
адаптованістю, неприйняття інших, ескапізму вибірка
третьокурсників переважає вибірку першокурсників (р ≤
0,05); за значенням показників дезадаптованості,
прийняття себе й інших, відчуття емоційного комфорту,
внутрішнього локусу контролю, схильності до домінування, навпаки, вибірка першокурсників переважає
іншу вибірку (р ≤ 0,05).
Висновки. Навчально-професійна адаптація – це
пристосування людини до певної системи освіти та
соціального оточення, особливостей і вимог майбутньої
професійної
діяльності.
Специфіка
соціально-
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психологічної адаптації особистості у період її навчання
у ВНЗ в тому, що це не просто адаптація людини до
певного виду діяльності (навчальна діяльність є
провідною у шкільні роки і до власне учбової діяльності
особистість достатньо адаптується за час навчання у
школі), це комплексна адаптація студентів до навчальнопрофесійної діяльності та життя у соціумі в цілому.
Студенти-психологи першого курсу менше соціально
адаптовані, але більш поблажливо ставляться до себе й
інших людей, тому їх потреба у соціальних контактах
більше задоволена, почуваються комфортно, можуть
обирати між домінуванням і підпорядкуванням у
стосунках, беруть на себе відповідальність за свої якості,
дії та вчинки, тоді як більша адаптованість
третьокурсників пов’язана з відчуттями впевненості у
собі, задоволення від діяльності, з можливістю обирати
свій шлях, справлятися із життєвими проблемами, проте,
і з браком спілкування та розуміння, можливо, через
неприйняття інших людей, прагнення уникати
вирішення проблем.
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PECULIARITIES OF SOCIAL ADAPTATION IN STUDENT AGE
The article is devoted to problem of social adaptation as a component of socialization, and the features of adaptation of
students-psychologists first and a third courses to the study at the University are analyzed.
It is revealed that first-year students are less adapted, but feel comfortable, sociable, responsible, free-choice behavior; a
great adaptation of third-year students related with assurance, satisfaction from activity, opportunity to choose their own path,
to overcome life's challenges, lack of communication, avoidance of solving problems.
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МОТИВАЦІЯ УЧІННЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ
ОСОБИСТОСТІ
У статті аналізується феномен професійного самовизначення, його чинники та пов’язані з ним
поняття професійного вибору, схильності до певного типу професії, цінностей професії для людини,
мотивації навчально-професійної діяльності.
Результати емпіричного дослідження особливостей професійного самовизначення студентів-психологів
ВНЗ свідчать, що їх навчально-професійна мотивація пов’язана зі схильністю до певного типу професій,
професійним самовизначенням і значимістю професії для особистості.
Ключові слова: професійне самовизначення, професійний вибір, мотивація учіння.
Постановка проблеми. У наш час особливо гостро
постає
проблема
професійного
самовизначення
особистості, частково – через те, що кожного року
кількість державного замовлення у ВНЗ зменшується, а
навчання з більшості спеціальностей є платним (тобто, у
виборі їх як варіанту майбутньої професійної діяльності
основним фактором (причиною) стають не стільки
здібності й інтереси, бажання, пізнавальна мотивація
самої особистості, скільки можливість оплати навчання
(матеріальний мотив)).
Важливість професійного самовизначення для
більшості людей є беззаперечною, адже, обираючи
майбутню професію, людина насправді обирає і
життєвий шлях: більша частина життя людини пов’язана
з роботою і виконанням професійних обов’язків.
Психологічна готовність до даного процесу молодої
людини, яка тільки-но закінчила школу і не завжди може
зайняти активну позицію (стати суб’єктом процесу)
щодо професійного самовизначення (хоча частина
«само» і передбачає власний вибір людини), засновану
на тверезій оцінці власних здібностей і відповідності їх
майбутній професії, а частіше – опирається на думку та
бажання батьків (і на їх фінанси), опікується ними, є
досить сумнівною, хоча більша частина молоді цілком
усвідомлює необхідність не стільки професійного
самовизначення, скільки роботи за гідну зарплату.
Проте, коли особа обирає професію не сама, а
погоджується з вибором, наприклад, батьків (іноді –
безмовно), їй варто усвідомлювати, що відповідати за
цей вибір саме їй.
Мета роботи – теоретично проаналізувати й
емпірично
вивчити
феномен
професійного
самовизначення особистості та його співвідношення з
мотивами професійного вибору та навчальнопрофесійною мотивацією студентів-психологів.
Викладення основного матеріалу. Значна кількість
публікацій з різних аспектів аналізу феномену
професійного самовизначення особистості (зокрема,
Є.О.Климова, Д.Сьюпера, Е.Ф. Зеєра, М.С. Пряжникова,
К.О.Абульханової-Славської, Л.А.Йовайши, Є.І.Головахи,
В.Д. Шадрікова, А.В. Мудрика, ін.) свідчить як про

важливість і цікавість, так і про важкість і невирішеність
означеної проблеми.
Мотивація виявляє і пояснює витоки активності
людини і спрямовує її на досягнення бажаного.
Мотивація професійного самовизначення проявляється
як система причин професійного вибору особистості,
оскільки таких причин може бути кілька і знаходяться
вони у певному ієрархічному співвідношенні.
На вибір професії зазвичай впливають професійнопізнавальні
інтереси
та
схильності
людини,
виключенням є вибір професії внаслідок зовнішнього
впливу (його суть може складати як тиск значимих
дорослих, поради друзів, так і престижність її у соціумі),
без опори на бажання та здібності особи. Це, по суті,
використання професії заради досягнення власної мети,
хоча з часом, якщо вибір узгоджується з бажаннями та
професійними потребами самої особистості, з її
інтересами та здібностями, може перерости у творче
ставлення до професії, цінування її можливості проявити
і поважати себе. Можна сказати, що професійний вибір
здійснюється особистістю заради розширення та
реалізації її можливостей у житті та світі, очевидно, тут
варто говорити про професійну ідентифікацію
особистості.
Проте загальновідомо, що виконання роботи, яка
подобається, цікавить і відповідає здібностям людини, за
яку людину поважають і у якій особистість може
самореалізуватися, психологічно легша і значно
бажаніша, ніж високооплачувана, але до якої «не лежить
душа». У цьому контексті закономірне професійне
самовизначення особистості як вибір нею тієї сфери
діяльності, у якій особистість планує якнайкраще
реалізувати свої здібності, а її зусилля дадуть
оптимальний результат як для неї самої, так і для
соціуму, адже, обираючи професію, людина має
враховувати і потребу в ній суспільства, це вибір не
лише професії, але й життєвих перспектив; у випадку
усвідомленості, – це вибір професії, у якій людина
відчуватиме задоволення від виконання роботи,
бачитиме
екзистенційний
смисл.
Мотивація
професійного вибору, на формування якої впливають як
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зовнішні, так і внутрішньоособистісні чинники,
зумовлює і відповідне обрання навчального закладу,
який підготує до майбутньої професійної діяльності.
М.С. Пряжников дає таке тлумачення професійному
самовизначенню: це «самостійна, усвідомлена і
добровільна побудова, коригування та реалізація
професійних перспектив, що передбачають вибір
професії, здобуття професійної освіти та вдосконалення
себе у певній професійні діяльності» [1].
Згідно Є.О. Климова, який розуміє професійне
самовизначення як процес формування ставлення
особистості до професійної діяльності та спосіб її
самореалізації у ній, що передбачає вибір кар’єри та
сфери застосування сил і особистісних можливостей,
структура професійного самовизначення складається з
таких компонентів: «потрібно», що втілює вимоги
суспільства та потреби ринку праці, обумовлені
відповідною соціально-економічною ситуацією; «хочу»
(потреби, бажання, інтереси, цілі самої людини,
засновані на її ціннісних орієнтаціях) та «можу» – це
схильності, можливості, здібності людини [2].
Не можемо не погодитися з Л.О. Наумовою, що
професійне самовизначення варто вважати не
одноразовим когнітивним актом, який абсолютно не
заснований на досвіді «примірки» на себе професії,
знаннях про її реальні вимоги до індивіда та можливі
труднощі в опануванні професією, а довгостроковим
процесом, що відбувається уже в ході безпосередньої
професійної діяльності людини [3]. Таким чином,
професійне самовизначення розуміється в психології як
процес і як результат часткового становлення
професіонала і момент усвідомлення себе в професійній
діяльності (завдяки різним видам психологічної
практики у ВНЗ).
Процес і результат професійного самовизначення
особистості школяра, випускника школи, вибір професії
і відповідного їй навчального закладу, знайомство з
професією під час практики, в подальшому – вибір місця
роботи за спеціальністю; професійна діяльність з
поступовим удосконаленням її рівня і результатів,
творчий підхід, професійна майстерність, реалізація себе
у професії – можлива послідовність етапів у процесі
професійного самовизначення особистості.
Професійне самовизначення – основа навчальнопрофесійної діяльності, а мотиви навчання включені в
мотивацію професійного самовизначення. Критеріями
сформованості мотивації професійного самовизначення
можуть служити: усвідомленість мотивів професійного
вибору;
переважання
внутрішніх
мотивів,
що
відносяться до змісту діяльності у структурі мотивації
професійного самовизначення; активна діяльність,
реалізація
намічених
під
час
самовизначення
професійних цілей і планів [4].
Професійне самовизначення – це, по суті, пошук
відповідей на питання: «Ким бути?», «Яку професію
обрати?», «Яка з існуючих професій найкраще підійде?
Чому ця, а не інша?». Тобто, усі існуючі питання,
пов’язані з вибором професії, доцільно звести до одного,
фундаментального: «Який сенс опанування саме певною
(цією) професією?». Бо враховуючи, що професійна
діяльність складає більшу частину життя людини,

професійне самовизначення – складова особистісного
самовизначення та саморозвитку.
Отже, процес професійного самовизначення для
більшості починається з питання «Ким бути?» і
триватиме протягом усього подальшого життя людини, а
здійснений нею професійний вибір є рубіжним
моментом, до якого професійне самовизначення мало
імовірнісний характер і кілька можливих альтернатив, а
після – умовно-остаточний (оскільки професійне самовизначення продовжується і впродовж періоду навчання
професії, практичного опанування нею, а іноді – вибір
професії може здійснюватися повторно (в разі, якщо
людина визнала свій попередній професійний вибір
неадекватним)). Після вибору професії (кількість
можливих варіантів вибору професії для особистості
зменшується, можливо, навіть до одного напрямку)
альтернативи вибору втрачають значення, принаймні,
порівняно з обраною для опанування професією.
Поведінка і діяльність особистості спрямовуються у
конкретному (обраному) напрямку (вибір місця
навчання, потім – роботи). У цей час питання, що
тривожить особистість: «Наскільки обрана професія
відповідає мені та наскільки я відповідаю їй (наскільки
це «її» професія)?». Якщо відповіді ствердні,
закономірно виникає наступне запитання: «Що ще я
можу зробити у професії? (Яких вершин досягти?)». У
випадку незадоволення професією питання варіюються
до: «Можливо, інша професія мені підійде більше і я
краще реалізую себе в іншій сфері діяльності?». Це
здатне стати приводом до ще одного професійного
вибору, тобто первинний вибір професії може бути
недостатній і неостаточний.
Професійне самовизначення – двосторонній процес,
що включає як «інтеграцію професійної діяльності у
цілісну структуру діяльності людини» [4], так і
включення особистості в професійну діяльність.
Результатом професійного самовизначення стає помітна
через практичні наслідки професійного вибору
активність особистості у спрямованості на реалізацію
здійсненого вибору.
Навчання у ВНЗ – частина процесу професійного
самовизначення особистості, з іншого боку, – результат
цього процесу на певному життєвому етапі людини. До
ВНЗ абітурієнт приходить уже з певною установкою як
стосовно майбутньої професії, так і щодо навчання
(звичайно, ця установка може за час навчання у ВНЗ
змінитися, проте, думається, кардинально – лише в дуже
окремих випадках): якщо він вступає до ВНЗ тому, що
так хочуть батьки (і так можуть влаштувати) і без будьякого бажання працювати не лише за здобутою
спеціальністю, але й взагалі, то навряд чи домінуючим
мотивом навчання буде інший, ніж отримання диплому
(причому, якнайшвидше, без зусиль і можна – без
навчання), і важко уявити обставини, за яких ситуація
може змінитися. І в даному смислі оптимальним може
бути не те, що студент-платник після завершення
навчання прагне працювати за спеціальністю, а те, що
він просто хоче отримати відповідний диплом, а
практично з «обраною» професією ніколи стикатися не
збирається. Виключень – значно менше.
Цікаво, що у процесі професійного самовизначення
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«сходяться» три часові виміри: минулий (оскільки
самовизначення пов’язане з минулим досвідом людини
(і, можливо, не однієї)), теперішній (оскільки саме так
відбувається ситуація вибору професії) і майбутній
(професійне самовизначення і вибір професії завжди
зорієнтовані у майбутнє), хоча в науковій літературі
найбільша увага зосереджена на минулому часі,
вивченні передумов і причин, факторів і обставин вибору професії та мотивації цього вибору. А мотивація
навчання служить відображенням ступеня сформованості
професійного самовизначення особистості. Мотивація
учіння – процес, що детермінує, підтримує і пояснює
активність і зусилля особистості, спрямовані на
здійснення навчальної діяльності.
Враховуючи
обставину,
що
професійне
самовизначення молоді у сучасних умовах здійснюється,
не завжди цілком усвідомлюючи мотиви і наслідки
цього процесу, з переважанням внутрішньої чи зовні
обумовленої мотивації, важливим представляється
питання про те, як і чи пов’язані професійний вибір,
професійне самовизначення, мотивація професійного
самовизначення та навчальна мотивація студентівпсихологів.
Оскільки, на нашу думку, якщо вибір професії
усвідомлений, внутрішньо мотивований (професія не
лише приймається за майбутню сферу життєдіяльності
людини, але й існує адекватне бачення професії та
відповідності її вимог здібностям й інтересам людини),
то студентом, його процесом навчання у ВНЗ й
оволодіння майбутньою професією керують адекватні до
цього навчальні мотиви. Якщо ж вибір професії
мотивований переважно ззовні і не цілком приймається
й усвідомлюється особистістю, передбачаємо, що
спрямованість її навчальної діяльності буде іншою.
Для дослідження особливостей професійного
самовизначення студентів-психологів застосовувалися
такі методики: «Мотивація навчання у вузі»
(Т.І. Ільїної); методика вивчення мотивації успіху
студента; методика визначення основних мотивів вибору
професії (Є.М. Павлютенкова); тест Дж.Голланда,
методика професійного самовизначення; тест «Індекс
життєвої задоволеності», адаптація Н.В. Паніної;
опитувальник професійних схильностей Л.Йовайши (в
модифікації Г.В. Резапкіної); «Якорі кар’єри», методика
діагностики ціннісних орієнтацій у кар’єрі (Е.Шейн,
переклад і адаптація В.А. Чікер, В.Е. Винокурова);
методика для діагностики навчальної мотивації
студентів (А.О. Реан і В.А. Якунін, модифікація
Н.Ц. Бадмаєвої). Вибірку склали 52 майбутні психологи,
студенти ЧНУ.
Отримані результати свідчать: основним мотивом
навчання студентів-психологів у ВНЗ є здобуття знань,
осіб з високим рівнем його прояву найбільше, 42,86 %
вибірки; мотиви «оволодіння професією» та «отримання
диплому» проявляються помірно; професійний успіх
студенти розуміють переважно як результат власної
діяльності – за цим показником найбільше студентів з
високим (80,95 %) показником, – і виявляють схильність
до його інтеріоризації; у досліджуваній вибірці
домінують моральні (середня – 8,36 балів) та соціальні
(7,98 балів) мотиви вибору професії, ці показники – в

79

межах високого рівня прояву; найменше значимі мотиви
матеріальні (3,89 балів), престижу (4,68 балів) й естетичні
(5,02 балів); інші типи професій переважає схильність
психологів до артистичного типу, високий рівень
схильності до цього типу професій – у 49,21 % вибірки;
друга позиція – за підприємницьким (високі показники –
у 38,09 % вибірки); третя – за соціальним типом професій;
серед показників задоволеності життям переважає
«послідовність у досягненні цілей» – середня 5,06 балів;
друга позиція – за «позитивною оцінкою себе і вчинків»
(4,52 балів), відстає у даному контексті лише «загальний
фон настрою»: середня – лише 3,71 балів; опитані (52,38
% вибірки) переважно незадоволені життям; студентипсихологи найбільше схильні до роботи з людьми
(середня – 6,87 балів), до естетичної та екстремальної
діяльності (4,63 та 4,75 балів); частіше за решту в
професійній кар’єрі вони цінують можливість служіння
(середня – 39,29 балів), автономію (38,19 балів) й
інтеграцію стилів життя (38,13 балів); серед ціннісних
орієнтацій у кар’єрі психолога студенти не бачать
стабільності проживання (середня – 16,79 балів) та роботи
(24,08 балів); віддають перевагу таким мотивам навчання,
як: «творчої самореалізації» (середня – 79,7 %),
професійним (79,03 %), комунікативним (77,4 %) та
навчально-пізнавальним (74,91 %); мотиви уникання та
престижу для опитаних виявилися неактуальними.
Аналіз кореляційних зв’язків навчальних мотивів з
іншими показниками методик дозволив зробити такі
узагальнення:
 навчальний мотив «здобуття знань» може
пов’язуватися у студентів з естетичним мотивом вибору
професії (r = 0,59); інтелектуальним (r = 0,47) чи
соціальним
(r = 0,40)
аспектом
професійного
самовизначення та схильністю до екстремальних видів
діяльності (r = 0,40), при цьому студент позитивно
оцінює себе (r = 0,53) і відчуває задоволення від життя в
цілому (r = 0,27), а цінність кар’єри бачить у сприйнятті
її як виклику для себе (r = 0,41), оскільки не сприймає
успіх у ній як результат удачі (r = – 0,42), не очікує
визнання (r = – 0,25) чи статку (r = – 0,35);
 навчальний мотив «оволодіння професією»
кореляційно пов’язується із соціальним (r = 0,59) і
творчим (r = 0,36) мотивами професійного вибору,
відсутністю схильностей до практичних видів діяльності
(r = – 0,45); розумінням професійного успіху як удачі
(r = 0,27) та баченням майбутньої кар’єри як виклику (r =
0,32) чи можливості служіння (r = 0,46);
 домінування навчального мотиву «отримання
диплому» пов’язується з мотивом вибору професії
«зміст праці» (r = 0,33), опитаний обирає реалістичний
тип професії (r = 0,31), не виявляючи особливих
диференційованих професійних схильностей, не вважає
себе настільки удачливим, щоб досягти успіху та не
вельми задоволений життям (r = – 0,47); цінує майбутню
професію за можливість служіння (r = 0,40) та виклику
для себе (r = 0,35);
 якщо
у
навчанні
студента
переважають
комунікативні мотиви, то мотивами професійного
вибору частіше виступають моральні (r = 0,51), пізнавальні (r = 0,31) та творчі (r = 0,29), опитаний імовірно
обирає артистичний тип професій (r = 0,30), виявляє
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схильності не до інтелектуальної діяльності (r = – 0,42),
а до естетичної (r = 0,37), максимально широко
тлумачить поняття професійного успіху (визнання,
влада, досягнення певного матеріального рівня,
покликання, особистий успіх, психічний стан,
переборення перешкод і результат власної діяльності);
цінностями кар’єри стають стабільні робота (r = 0,49) та
місце проживання (r = 0,40), можливість менеджменту
(r = 0,36);
 якщо навчальним мотивом студента є мотив
уникання, то мотивами професійного вибору виявляються
утилітарні (r = 0,31) чи престижу (r = 0,43), він не
схильний до професій соціального типу (r = –0,38), має
схильності до практичного (r = 0,45) чи екстремального
(r = 0,34) типу діяльності, успіх, з одного боку, вважає
особистим (r = 0,25) і власним досягненням (r = 0,33), з
іншого, – розуміє його як визнання (r = 0,50), владу (r =
0,38) та результат матеріального добробуту (r = 0,31);
вочевидь успіху не досягає (r = 0,39) і переживає
незадоволеність життям (r = – 0,30); якорем кар’єри стає
менеджмент (r = 0,46);
 якщо у навчальній діяльності студента домінує
мотив престижу, то мотивами вибору професії є
моральний (r = 0,55) та престижність професії у
суспільстві (r = 0,37);
результатом
професійного
самовизначення стає підприємливий (r = 0,30) тип
професійного вибору, опитаний виявляє схильність до
естетичної діяльності (r = 0,43); досить широко розуміє
успіх: як результат особистої діяльності чи покликання,
а також як досягнення визнання, влади чи високого
матеріального рівня життя; цінність кар’єри бачить у
менеджменті (r = 0,58);
 студентом, у навчанні якого переважають
професійні мотиви, керують переважно моральні (r =
0,37) мотиви вибору професії, результатом професійного
самовизначення стає артистичний тип професії (r =
0,49), студент виявляє схильність до естетичної
діяльності (r = 0,44), професійний успіх тлумачить як
удачу (r = 0,28), досягнення матеріального благополуччя
(r = 0,37), психічний стан (r = 0,25) і переборення
перешкод (r = 0,28), має досить якорів кар’єри: професійну компетентність (r = 0,54), служіння (r = 0,46) та
інтеграцію стилів життя (r = 0,27);
 навчальний мотив «самореалізація» корелює з
творчим мотивом вибору професії (r = 0,27); такий
опитаний обирає артистичний тип професії (r = 0,42),
виявляє схильність до естетичного виду діяльності (r =
0,59), успіх бачить як особистий результат (r = 0,41),
переборення перешкод (r = 0,26) і досягнення влади (r =
0,25); цінність професії розуміє як досягнення
професійної компетентності (r = 27), стабільності місця
проживання (r = 0,35) й інтеграцію стилів життя (r = 0,28);
 якщо мотивами учіння студентів є навчальнопізнавальні, то мотивом професійного вибору стає
«зміст діяльності» (r = 0,45), студент схильний вибрати
артистичний вид професії (r = 0,26), відкидаючи
підприємливий (r = – 0,30) чи конвенційний (r = – 0,30);
успіх розуміє як переборення перешкод (r = 0,35) чи
психічний стан (r = 0,41), але не результат сліпої удачі
(r = – 0,26); цінує майбутню професію за її можливість
бути служінням (r = 0,35), викликом (r = 0,26),

представляти інтеграцію стилів життя (r = 0,26) та
стабільність місця роботи (r = 0,30);
 якщо у навчанні студента головними мотивами є
соціальні, то мотивами вибору професії можуть бути
пізнавальні (r = 0,33), матеріальні (r = 0,40) чи престижу
(r = 0,27), виявляються схильності до інтелектуальної
(дослідницької) (r = 0,45) чи практичної (r = 0,52)
діяльності, успіх вважається результатом власної
діяльності (r = 0,26), а майбутня професія не
сприймається як служіння (r = – 0,28).
Висновки. Отже, навчально-професійна мотивація
студентів-психологів пов’язана з їх схильністю до
певного типу професій, професійним самовизначенням і
значимістю професії для особистості.
Загальновідомо, що з найкращим результатом будьяка
робота
виконується
професіоналами.
А
професіоналізм у значні мірі залежить не лише від рівня
професійної підготовки особистості, а й від адекватності
її професійного вибору (результату професійного
самовизначення) наявним у неї здібностям, інтересам,
цінностям і професійній спрямованості. Доречно згадати
і думку Х.Уарте, який ще в епоху Відродження
стверджував, що могутність держави залежить від того,
наскільки кожна людина в ній займає місце, що
відповідає її здібностям. І закономірно, що мотивація
професійного самовизначення і професійний вибір
пов'язані
з
навчально-професійною
мотивацією
особистості.
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MOTIVATION AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF PERSONALITY
The phenomenon of professional self-determination, its factors and the related concepts of professional choice, propensity
to a specific type of profession and values of a profession for the person, motivation of educational and professional activity
are analysing in this article.
The results of empirical research of peculiarities of professional self-determination of University students-psychologists
shows that their educational-professional motivation is connect with inclination to a certain type of profession, professional
self-determination and the importance of the profession for the personality.
Key words: professional self-determination, professional choice, educational motivation.

Scientific Journal Virtus, December # 10, 2016

82

Pedagogy
УДК 378.147.134:94
Вєнцева Н.О.,
к.пед.н., доцент Бердянського державного педагогічного університету
Україна, м. Бердянськ

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ В 1905–1917 рр.
В статті визначаються особливості практичної підготовки студентів в педагогічних вишах України на
початку ХХ ст. Автором було визначено, що підготовку майбутніх вчителів, в цей період здійснювали в
університетах, учительських інститутах та на Вищих жіночих курсах. Доведено, що практична складова
охоплювала педагогічну та музейну практики, навчальні екскурсії. Педагогічна практика проводилась у три
етапи: пропедевтичний, пасивний та активний.
Ключові слова: Педагогічна практика, пробні уроки, педагогічна конференція, музейна практика.
Постановка проблеми. Проблема професійнопедагогічної підготовки вчителів постійно перебуває в
центрі широкої громадської уваги. Оцінюючи її
виняткову
роль
у
формуванні
національної
самосвідомості народу, збереженні багатовікової
історико-культурної спадщини неможливо оминути
увагою професійно-педагогічний доробок розвитку
вищої школи України на початку ХХ ст. Разом із
глибокими змінами у вищій педагогічній освіті, а також
у змістових характеристиках навчальних курсів в цей
період відбулися й значні трансформації практичного
компонента
професійно-педагогічної
підготовки
майбутніх учителів. Запровадження нових форм роботи,
система формування практичних умінь і навичок, які
створювали умови для ефективної роботи педагога в
школі і можуть стати гарним прикладом для
удосконалення професійної освіти сучасного вчителя.
Аналіз досліджень і публікацій. Українські
історики не оминули увагою питання історії розвитку
вищої освіти, яка завжди впливала на суспільнополітичний, економічний та культурний потенціал
суспільства. Загальні питання розвитку вітчизняної
історії педагогіки вивчав Я. Бурлака[2]. Проблеми
формування та розвитку національної освіти в першій
половині ХХ ст. досліджувала Н. Левицька [1].
Особливості розвитку вищої освіти в окремих вищих
навчальних закладах розглянуто в працях Н. Дем’яненко
та І. Кравченко [5; 4]. Питання практичної підготовки в
приватних жіночих педагогічних закладах України
досліджував О. Лавриненко [6].
Мета статті. Визначити особливості практичної
підготовки студентів в педагогічних вишах України на
поч. ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
початку ХХ ст. в педагогічних колах активно
підіймались питання про зміни в організації навчального
процесу у вишах, а саме впровадження активних методів
навчання та поєднання теоретичної та практичної
складових підготовки майбутніх вчителів, яких в цей
період готували в університетах, учительських
інститутах та на Вищих жіночих курсах. В зв’язку з цим

в навчальні плани і програми всіх університетів
підросійської України були внесені зміни, які
передбачали
спеціальну
педагогічну
підготовку
студентів, важливою складовою якої була активна
педагогічна практика (протягом 3–4 тижнів), а також
написання студентами конкурсних науково-методичних
праць з педагогічних тем. Кожного студента, що
готувався до викладацької діяльності, прикріплювали до
професора-наставника, який допомагав у складанні
індивідуального плану навчання, контролював хід його
виконання та надавав консультації. Під час активної
педагогічної практики майбутні викладачі читали лекції
на
молодших
курсах,
проводили
співбесіди,
консультації,
репетиції,
виконували
обов’язки
помічників професорів [1, с.134]. Так, наприклад,
підготовка харківських студентів здійснювалася шляхом
стажування в Московському, Петербурзькому та
Віденському університетах [2].
Практична підготовка в учительських інститутах
здійснювалася на ґрунтовній теоретичній основі, з
дотриманням принципу єдності теоретичної та
практичної підготовки. Практична складова охоплювала
педагогічну та музейну практики, навчальні екскурсії,
організацію й участь у літературно-музичних вечорах,
соціально-санітарну та благодійницьку діяльність.
Педагогічна практика проводилась у три етапи:
пропедевтичний,
пасивний
та
активний.
Пропедевтичний тривав упродовж перших двох років
навчання. У І кл. відбувалося вивчення предметів
училищного курсу, отримання методичних вказівок
щодо їх викладання. У ІІ кл. пропедевтика
здійснювалася через вивчення курсу педагогіки та
окремих методик. На другому році навчання паралельно
з пропедевтикою починалася пасивна практика, що
тривала й упродовж третього року навчання
(відвідування у вільний від занять час міського (вищого
початкового) училища, спостереження за проведенням
уроків учителями, участь у настановчих конференціях).
Теоретична
професійно-педагогічна
підготовка
майбутніх
учителів
органічно
доповнювалася
практичною, що здійснювалась у зразкових училищах
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при інституті й, відбувалася переважно, у ІІІ кл. та
полягала: 1) у спостереженні за уроками в училищі;
2) проведенні пробних уроків; 3) чергуванні вихованців
в училищі та 4) психолого-педагогічному спостереженні
за декількома учнями міського училища з метою
написання шкільних характеристик.
Практична
психолого-педагогічна
підготовка
здійснювалась під час спостережень за одним-двома
учнями зразкового училища. У кінці навчального року
такі спостереження оформлювались у вигляді шкільних
характеристик і здавались на перевірку директору
інституту.
Для
вивчення
особистості
учня
застосовувались психолого-педагогічні спостереження
під час занять, перерв і в позаурочний час. Вихованці
учительських інститутів відвідували їх і вдома з метою
знайомства з родинами, домашньою атмосферою,
матеріальним становищем. Спостереженням передувало
ґрунтовне послідовне поетапне вивчення педагогіки та
психології на теоретичному рівні, ознайомлення з
необхідною психолого-педагогічною літературою. Так, у
«Щорічнику Глухівського учительського інституту» за
1912–1913 р., де було надруковано характеристики учнів
міського при Глухівському учительському інституті
училища, зазначалось, що під час спостережень та
складання
характеристик
вихованці
керувались
програмою дослідження особистості О. Лазурського та
вказівками Віреніуса, із працями яких вони були
ознайомлені на уроках педагогіки. Як правило,
характеристика учня починалась з опису зовнішності.
Наприклад: «Для своїх шістнадцяти років С-о великий
на зріст, чим відрізняється від своїх однолітків, учнів
V відділення. Але особливо кидаються у вічі надмірно
широкі плечі. Всі характерні лінії його корпусу
направлені в ширину, неначе хто-небудь придавив його
зверху, та й залишив в такому стані. Носки ніг широко
розсунуті; ноги, нібито не витримуючи тиску великого
тіла, трохи викривлені. Широкі плечі направлені не
вниз, як у всіх звичайних людей, а вверх,так що голова
знаходиться у поглибленні між плечима. Шия, у
порівнянні з шириною пліч та розміром голови,
диспропорційно тонка. Обличчя широке, майже
квадратне. Очі сірі, з мало помітними віями та бровами.
Даремно я намагався відмітити в його обличчі хоч одну
більш-менш видатну рису. Волосся такого ж кольору, як
і обличчя; обличчя не відрізняється за кольором від
одягу. Тільки знавець кольорів або художник міг би
знайти різницю в кольорі волосся, обличчя та одягу.
Зацікавившись такою видатною зовнішністю, я став
уважно спостерігати за С., для того, щоб більше
познайомитися з його психічним життям [3, с. 382]»
Щоб успішно вивчати психічне життя дітей,
вихованцям потрібно було виробити вміння точно
спостерігати всі зовнішні прояви (дії, рухи, мовлення,
міміку), а головне – навчатися правильно тлумачити
психологічне значення цих зовнішніх проявів. Адже
недостатньо помітити зміну у виразі обличчя, потрібно
було зрозуміти що вона означає. Характеристики
містили детальний аналіз психічних процесів учнів:
особливості їх відчуттів, сприймання, пам’яті, мислення,
мови, уяви, волі й уваги. Систематичне й ретельне
продумане вивчення кількох вчинків і висловлювань
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давало можливість виявити дійсні особливості психіки
людини, встановлювати закономірності розвитку і змін.
Вартим уваги є такий аналіз розумових здібностей та
пам’яті: «А. має гарні розумові здібності, навчається
старанно і належить до кращих учнів V відділення.
Пам'ять у нього гарна і він швидко та легко заучує
заданий матеріал. Те, що він вчив з географії ще у
гімназії він може розповідати без повторення…
Наскільки я міг спостерігати (та він і сам казав), він і по
цьому предмету не є невстигаючим учнем; тільки на
початку навчального року спостерігалась деяка
відсутність
навику
оперування
геометричними
поняттями, проте поступово це пройшло. Навчальні
предмети А. відтворює вільно, засвоює достатньо вільно
і часто сміється над тими, хто механічно «заучує» зміст
того чи іншого предмету… Уроки вчить вголос, іноді
мовчки, але обов’язково повторює слова; добре
запам’ятовує і зі слів інших, наприклад, на уроці при
поясненні вчителя. Відповідно, тип пам’яті – змішаний:
моторно-слуховий [3, с.377]»
Характеристика містила й детальний аналіз
психічних властивостей особистості: темпераменту,
характеру,
здібностей.
У
процесі
психологопедагогічних спостережень вихованці учительських
інститутів значну увагу приділяли вивченню оточення
учнів. Для цього використовувалися бесіди з учнями, під
час якої розкривалися умови їх життя, вплив на них
дорослих, художньої літератури тощо, а також
бібліографічний метод. Так, у одній із характеристик
була занотована розповідь учні про свою сім’ю: «Батько
мій був столяр. Він помер чотири роки тому. Старшого
брата забрали у солдати, а середній, 18 років, господар у
домі. Крім бабусі, мами та мене, у нашій сім’ї є
глухонема сестра, молодша за мене. Улітку я працюю в
інших, щоб заробити хоч декілька рублів, а з початком
косовиці ми всією сім’єю працюємо на чужому полі…[3,
с.383]». Далі автор характеристики робить таке
зауваження: «Так це новий Ломоносов, – подумав я. –
Правда,
таких
Ломоносових
останнім
часом
розплодилось багато по святій Русі…Требо було б
відмітити його невихованість, грубість спілкуванні.
Проте де і у кого міг він навчитися гарних манер? [3,
с.383].»
У кінці характеристики містилися резюме.
Наприклад: «Здоровий хлопчик. Здібності добрі.
Розумові інтереси мають домінувальне значення. В
характері помітна практичність. Наполегливість.
Слабкий розвиток релігійного почуття та помірний
розвиток морального. Естетичні почуття розвинені в
значній мірі. Воля стійка [3, с.381].»
Аналіз текстів шкільних характеристик, написаних
студентами Глухівського учительського інституту,
дозволяє виокремити методи психолого-педагогічних
спостережень.
Як
правило,
використовувались
емпіричні,
а
саме:
власне
спостереження,
психодіагностичні методи (бесіди), аналіз процесів і
продуктів діяльності (учнівських робіт різного роду),
біографічні методи (аналіз подій життя людини).
Пихолого-педагогічні
спостереження
сприяли
глибшому усвідомленню вікових та індивідуальних
особливостей дітей, врахуванню їх під час викладацької
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та виховної діяльності. У психолого-педагогічних
спостереженнях використовувалися досить нові,
прогресивні й передові, як на той час, концепції й
теоретичні розробки [4].
Ще однією формою практичної підготовки в
учительських інститутах була музейна практика. ЇЇ
запровадження зумовлювалось необхідністю покращення
практично-методичної
підготовки
випускників,
ураховуючи життєвий досвід та відсутність можливості
надання методичної допомоги молодому викладачеві за
місцем роботи (яка часто перебувала у важкодоступних
чи віддалених місцевостях країни). Тому з 1909 р. при
інститутах було вирішено відкривати педагогічні музеї.
Наприклад, при Глухівському учительському
інституті музейна практика була запроваджена з початку
1910–1911 н.р. ЇЇ організація була детально продумана:
зазвичай практичні заняття проходили щоденно з 17 до
19 години упродовж навчального року. На початку
навчального року викладачі інституту розподіляли
студентів на групи (відповідно до відділів музею),
кожній з яких називалися певні навчальні посібники та
методичні рекомендації, які вони мали досліджувати. До
1 березня майбутні педагоги мали надати письмові
реферати, які являли собою аналіз навчальних
посібників і методичних рекомендацій із предметів, які
вивчалися
в
міських
училищах.
Реферати
заслуховувались на особливих педагогічних зборах у
присутності викладача (за спеціальністю) та під
головуванням директора інституту. В обговоренні брали
участь усі вихованці. Результати обговорень (переваги
та недоліки навчальних і наочних посібників,
методичних рекомендацій, ступінь їх придатності для
використання вчителями міських училищ) заносились до
протоколів, які потім роздавались кожному вихованцю
III класу і слугували своєрідними методичними
довідниками.
Зауважимо, що прилюдні обговорення рефератів
сприяли розповсюдженню інформації серед майбутніх
учителів. Оскільки студенти працювали у вузько
визначеному предметному напрямі, обговорення
рефератів надавало можливість ознайомитися з
навчальними
посібниками
та
методичними
рекомендаціями з інших дисциплін [5].
Музейна практика на початку ХХ ст. була важливою
частиною освітнього процесу і на Вищих жіночих
курсах. Вона поглиблювала й розширювала знання,
отримані слухачками під час навчання, дозволяла
залучити студенток до деяких форм удосконалення
матеріальної бази новостворених навчальних закладів [1,
с.135]. Екскурсії, які були обов’язковою складовою
музейної практики, сприяли розширенню загального
світогляду майбутніх учителів
і сприяли їх
професійному становленню. Так, весною 1909 р. 32
студентки ІV і ІІІ курсів історико-філологічного
факультету Одеських вищих жіночих курсів під
керівництвом викладача І. Мандеса вирушили в подорож
до Греції. В організації екскурсій навчальні заклади
були зацікавлені, оскільки вбачали в них дієвий спосіб
навчити співіснувати в колективі, вміння долати
труднощі й міжособистісні психологічні та побутові
бар’єри й разом з тим шліфувати знання і методичні

прийоми екскурсійної роботи для подальшої практичної
діяльності випускниць на педагогічній ниві [6].
Висновки. Отже, процеси становлення та розвитку
вищої педагогічної освіти в Україні на поч. ХХ ст. були
органічно пов’язані з удосконаленням практичної
підготовки
студентів.
Практична
підготовка
майбутнього учителя передбачала систему формування
практичних умінь і навичок, які створювали умови для
ефективної навчально-виховної роботи педагога в школі.
Виконання практичних завдань (психолого-педагогічних
спостережень, пробних і залікових уроків, виховних
заходів тощо), які в кожному педагогічному вищому
навчальному закладі планувалися з урахуванням
місцевої специфіки, в процесі опанування теоретичного
курсу сприяли поглибленню набутих знань, осмисленню
сутності педагогічної дійсності, усвідомленню законів,
що керують життям школи, формуванню професійної
ідентифікації студента, а також виконанню принципу
зв’язку навчання з життям, використання набутих знань
і досвіду на практиці.
Перспективи подальших пошуків у напрямі
дослідження. Стаття не вичерпує проблему визначення
особливостей практичної підготовки майбутніх вчителів
в педагогічних вишах України на поч. ХХ ст. Проведена
дослідницько-експериментальна робота дає можливість
окреслити перспективу подальшої розробки зазначеної
теми, а саме, виявлення особливостей інших складових
професійно-педагогічної підготовки студентів-істориків
в педагогічних вишах України в означений період.
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THE PRACTICAL COMPONENT OF THE PROFESSIONAL TRAINING FUTURE TEACHERS
OF HISTORY IN 1905–1917
The article identifies that the changes that occurred in the early twentieth century. in the higher pedagogical education of
Ukraine led to the reform of students practical training. Given this, the aim of the study was to determine the peculiarities of
practical training of students in pedagogical universities of Ukraine in the early twentieth century. The training of future
teachers during this period were carried out in universities, teaching institutes and the Higher women's courses. In the
training program of all universities of Ukraine was amended, which provided for special pedagogical training of students, an
important component of which was an active teaching practice (within 3-4 weeks) and writing by the students contest of
scientific-methodical works on pedagogical topics.
In teachers ' institutes practical component covers educational and Museum practice, field trips. Teaching practice was
carried out in three stages: introductory, passive and active. During the pedagogical practice was used a number of methods:
observation, psychological testing, analyze of processes and products activities (student work of various kinds), biographical
(analysis of the events of human life).
An important form of practical preparation of future teachers at the University for women was Museum practice.
Consequently, the processes of formation and development of higher pedagogical education in Ukraine in the beginning of
XX century was organically linked to the improvement of students ' practical training. Practical training of the future teachers
provided a system of forming practical abilities and skills, which created the conditions for the productive educational work of
the teacher in school.
Key words: Pedagogical practice, trial lessons, teacher training conference, Museum practice.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ІЗ
ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗАСОБАМИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті розглянуто особливості реалізації патріотичного виховання учнів із тимчасово окупованих
територій на уроках української мови та літератури. Зазначено, що в освітній простір Донецької області
впроваджується сучасний електронний навчальний контент за основними профілями підготовки учнів
загальноосвітніх навчальних закладів на базі єдиного інформаційно-комунікаційного середовища.
Виховання національної самосвідомості на уроках української мови та літератури сприяє збагаченню
духовного світогляду школярів, формує усвідомлення себе як часточки українського народу з власною
національною гідністю.
Ключові слова: інформаційне суспільство, дистанційне навчання, наочність, індивідуалізація,
зворотний зв’язок, національно-патріотичне виховання, мовна та літературна освіта.
Постановка проблеми. У складний для Донецької
області час гостро постало питання доступу учнів із
тимчасово окупованих територій до системи загальної
середньої освіти України. Актуальності набуває
організація
дистанційного
навчання
учнів
із
використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Мета статті: проаналізувати та розкрити потенціал
дистанційного навчання з української мови та
літератури як засобу реалізації патріотичного виховання
учнів із тимчасово окупованих територій Донеччини.
Виклад основного матеріалу. Згідно зі Стратегією
розвитку інформаційного суспільства в Україні,
затвердженою 15 травня 2013 року, «визначено
необхідність розвитку інформаційного суспільства,
орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, в
якому кожна людина може створювати та накопичувати
інформацію та знання, мати до них вільний доступ,
користуватися й обмінюватися ними, мати можливість
повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти
суспільному й особистісному розвиткові та підвищувати
якість життя» [1, с.3].
Державна політика України щодо інформатизації
суспільного життя й освіти, розбудови інформаційного
суспільства представлена законодавчою базою, зокрема
Законом України «Про Національну програму
інформатизації», а також Національною доктриною
розвитку освіти України в ХХІ столітті, які містять
положення про ефективне впровадження інформаційнокомунікаційних технологій у сфері освіти.
У всіх цивілізованих державах сім’я, школа,
суспільство ставили перед собою завдання  виховати
громадянина, патріота своєї країни. У Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді в
умовах розвитку української державності говориться, що
«патріотичне
виховання – складова
національного
виховання, головною метою якого є становлення
самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста
та демократа, готового до виконання громадянських і
конституційних обов’язків, до успадкування духовних і

культурних надбань українського народу, досягнення
високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню
українського народу, зміцненню соціально-економічних,
духовних, культурних основ розвитку українського
суспільства і держави» [2, с.3].
Доля України залежить від національної свідомості її
громадян, від тих, хто сьогодні сидить за шкільними
партами. Саме тому національно-патріотичне виховання
повинно займати провідне місце в навчально-виховному
процесі.
Український дослідник О. Петренко зауважує, що
«одним з основних підходів до виховання учнів в умовах
функціонування освітнього середовища школи є
можливість впливати за допомогою інформаційнокомунікаційних технологій на характер необхідних
відносин із зовнішнім світом, а не тільки прагнути до
підтримки вже сформованих відносин» [3, с.28].
Змінюючи свій внутрішній світогляд, школярі з
тимчасово окупованих територій отримують можливість
змінювати власні потреби, вимоги стосовно зовнішнього
світу. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій,
формуючи інтереси молодого покоління, реалізують
більш ефективне засвоєння необхідних знань у контексті
патріотичного виховання.
Дистанційне навчання має багато дидактичних
можливостей: високий ступінь наочності, широкий
доступ до пошуку необхідних ресурсів, індивідуалізації,
можливість моделювання, забезпечення зворотного
зв’язку.
Перший рік упроваджується в освітній простір
Донецької області сучасний електронний навчальний
контент за основними профілями підготовки учнів
загальноосвітніх навчальних закладів на базі єдиного
інформаційно-комунікаційного середовища. Особлива
увага приділяється вивченню української мови та
літератури.
Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного
виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на
національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом
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нації. Розуміння учнями процесу повернення до рідних
коренів, витоків українства, національного самоствердження та саморозвитку вже є проявом патріотизму.
Перед учителем української мови та літератури
дистанційної школи постає важливе завдання:
сформувати особистість, яка виявляє інтерес до
вивчення української мови, відчуває потребу в здобутті
знань і виробленні комунікативних умінь.
Учителі української мови, які працюють у
дистанційній
школі,
широко
використовують
відеоматеріали патріотичного спрямування («Країна
починається з тебе!», соціальна реклама «Чому ж ми
нею не розмовляємо?», «Мова – духовне багатство
народу», «Цікаві факти про українську мову»),
проводять дискусії на теми: «Будь собою! Розмовляй
українською!», «Бути собою: мовна стійкість дає людям
змогу формувати середовище, а не залежати від нього»;
для учнів старшої ланки організовують роботу форумів,
присвячених обговоренню морально-етичних тем. Учні
середньої ланки створюють есе на тему «Які
перспективи відкриваються перед сучасною молодою
людиною, яка вільно володіє словом?».
Літературній освіті також відводиться особлива роль
у формуванні соціального та морального обличчя юних
громадян нашого суспільства, оскільки література є
своєрідним генетичним кодом, пам’яттю народу. У
художній літературі знаходять своє вираження історія,
моральні цінності, ідеали, традиції, ментальність,
національний характер. Її сприймають як першооснову
духовного та соціального розвитку суспільства.
Уроки літератури в дистанційній школі стають
основою патріотичної вихованості учнів, їхнього
громадського змужніння, високої моральності та
працелюбства, естетичної наснаги. Художня література
спонукає учнівську молодь захоплюватися красою та
самобутнім багатством рідної землі, національновизвольною боротьбою українців, їхнім славетним
минулим.
Національні та загальнолюдські цінності, відтворені
в мистецтві, допомагають формуванню духовно багатої
особистості, громадянина, що має високі етичні та
моральні чесноти, шанує минуле, дбає про майбутнє
свого народу, України. Сучасна літературна освіта
зорієнтована на вивчення літератури як мистецтва, як
образного вираження духовного життя народу, а
шкільна програма з літератури є часткою культури нації.
Методична
система
літературного
навчання
передбачає роботу, спрямовану на використання
ефективних методів і прийомів, за допомогою яких в
учнів виробляються певні судження й оцінки,
удосконалюються вміння та навички самостійного
аналізу літературного твору, постановки доступних для
віку учнів проблем за темою тощо.
В основу системи патріотичного виховання на уроках
української літератури покладено правдиве слово про
свій народ, його споконвічне прагнення розбудовувати
Українську державу.
Творчі зусилля кожного вчителя української
літератури дистанційної школи спрямовані на те, щоб
підвищити виховний рівень уроку та його творчий
потенціал, створити оптимальні можливості для
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розвитку самостійного творчого мислення учнів,
активізації їхньої пізнавальної діяльності, критичного
мислення, формування патріотичних почуттів під час
вивчення літератури. Тому національно-патріотичне
виховання на уроках літератури в дистанційній школі
здійснюється на основі проблемного вивчення художніх
текстів, де є активна чи пасивна позиція героїв у
ставленні до проблем національного відродження; їхньої
системності, де домінантою є настанови до
національного відродження.
Щоб художні твори посіли належне місце у
формуванні складників вихованості патріотичних
почуттів учнів із тимчасово окупованих територій, на
уроках української літератури вчителі дистанційної
школи створюють інтерактивні вправи, веб-квести,
моделюють ситуації, які сприяють розумінню учнями
суспільно-політичних явищ, змальованих автором у
творі, проводять аналогії з сучасністю. Крім того, учні
мають можливість віртуально відвідати вистави
Львівської опери, музеї українських письменників у
різних куточках нашої країни, долучитися до
кінематографічних шедеврів, не тільки почитати, але й
послухати українських письменників, літературознавців,
критиків, науковців.
Основними напрямами патріотичного виховання на
уроках української літератури є:
 формування думки про суспільну значущість
родини, про сім’ю, рід і родовід;
 українознавство/народознавство/краєзнавство;
 ознайомлення з явищами суспільного життя;
 формування знань про історію держави, державні
символи;
 ознайомлення з традиціями та культурою свого
народу.
Національно-патріотичне виховання  це суспільна
категорія, яка формує ставлення людини до себе, до
свого народу та Батьківщини. Український патріотизм
повинен стати провідною виховною ідеєю сучасної
школи, що реалізується в дистанційному навчанні учнів
із тимчасово окупованих територій.
Висновки.
Отже,
виховання
національної
самосвідомості на уроках української мови та літератури
сприяє збагаченню духовного світогляду школярів,
формує усвідомлення себе як часточки українського
народу з власною національною гідністю. У наш час
виховання справжнього патріота набуває особливо
важливого значення. Плекаючи в учнях любов до
рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого
народу.
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IMPLEMENTATION PATRIOTIC UPBRINGING WITH TEMPORARILY OCCUPIED TERRITORIES
MEANS OF DISTANCE LEARNING
The article deals with the peculiarities of patriotic education of students who are now in the temporarily occupied
territories at the lessons of Ukrainian language and literature. It is noted that the educational community of Donetsk region
introduced modern electronic educational content for basic profiles of training of students of secondary schools on the basis of
a single information-communication environment.
Education of national consciousness at the lessons of Ukrainian language and literature help to enrich the spiritual world
of students, create the awareness of themselves as individual segments of the Ukrainian nation with their own national dignity.
Key words: information society, distance learning, visualization, personalization, feedback, national, patriotic education,
language and literary education.
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УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті розкрито проблеми і перспективи організації профільного навчання української мови в
старших класах, проаналізовано уроки узагальнення й систематизації вивченого, повторення теми або
розділу, подано лінгвометодичний коментар до змістового наповнення уроків, зокрема використання
професійно орієнтованого тексту, визначено особливості інтегрованого уроку української мови,
запропоновано структуру інтегрованого уроку української мови для профільних класів, дотримання якої
уможливить оптимальну інтеграцію української мови з навчальними дисциплінами не лише соціальногуманітарного, але й природничо-математичного циклу.
Ключові слова: урок, урок узагальнення й систематизації вивченого, текст, учні профільних класів,
інтегрований урок, професійно орієнтований текст.
Постановка проблеми. Провідним напрямом
професійного становлення особистості в умовах
сьогодення є перехід до профільного навчання, що «є
одним із ключових напрямів модернізації та
удосконалення системи освіти нашої держави й
передбачає реальне й планомірне оновлення школи
старшого ступеня і має найбільшою мірою враховувати
інтереси, нахили і здібності, можливості кожного учня, у
тому числі з особливими освітніми потребами, у
контексті соціального та професійного самовизначення і
відповідності вимогам сучасного ринку праці» [8]. Такий
підхід до організації освіти старшокласників не лише
найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого
навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови
для їхнього професійного самовизначення та подальшої
самореалізації.
Водночас
стрімкий
розвиток
інформаційного суспільства постійно вимагає змін, тому
систему освіти загалом і профільної зокрема варто
вважати такою, що динамічно розвивається, і такий
розвиток вимагає пошуку нових форм, методів і засобів
навчання. Не викликає заперечень позиція, що саме
профільна диференціація в старших класах уможливлює
апробацію ефективних форм і методів навчання і
виховання, підтримування й розвиток пізнавальних
інтересів
випускників,
стимулювання
їхнього
професійного самовизначення [6, с.77].
Про багатовекторність проблеми уроку як основної
форми навчання в загальноосвітніх закладах свідчить
аналіз наукових студій українських лінгводидактів, адже
від того, як проводять уроки, який їхній зміст, структура
і методичне забезпечення, як підготовлений сучасний
учитель до проведення уроку і як володіє його
технологією, залежить успіх реалізації мовної освіти в
Україні [12, с.5]. Проблема типології уроків української
мови, підготовки, проведення й аналізу їх, вибору
структури й змісту розкрита в наукових студіях
З. Бакум,
О. Біляєва,
М. Вашуленка,
Н. Голуб,
О. Горошкіної, Т. Донченко, С. Карамана, І. Кучеренко,
М. Пентилюк та ін. Однак певні аспекти проблеми
підготовки й проведення уроку як ефективної форми
навчання української мови в профільних класах

досліджено неповно. Це зумовлює актуальність і вибір
теми нашої розвідки.
Метою статті є дослідження педагогічної та
методичної літератури з обраної проблеми, визначення
особливостей підготовки й проведення уроку як
ефективної форми навчання української мови в
профільних класах.
Виклад основного матеріалу. Основою формою
навчання в загальноосвітніх закладах є і вже тривалий
час залишається урок. Погоджуємося з О. Горошкіною
[4] в тому, що урок української мови в старших класах
має ряд особливостей, що визначаються метою й
завданнями вивчення української мови, особливостями
контингенту учнів, змістом навчання, системою методів
і прийомів, кількістю годин, відведених на опанування
учнями українською мовою, використанням засобів
навчання, а також місцем знаходження школи (сільська
чи міська, школа з російською чи українською мовою
навчання) тощо. Особливості уроків української мови
зумовлено змістом і технологією навчання.
Найбільш поширеними є уроки узагальнення й
систематизації вивченого, повторення теми або розділу,
хоч використовують усі інші типи, що зумовлено
спрямованістю курсу мови на завершальному етапі його
засвоєння – удосконалювати основні мовні й мовленнєві
вміння й навички учнів. Характер опрацьованого
матеріалу, наявність у школярів опорних знань, набутих
у попередніх класах, визначають специфіку таких
занять, які будуть ефективними й підтримуватимуть
інтерес до предмета за умов використання оптимального
варіанта структури уроку, науково обґрунтованої
організації його змісту, правильного добору методів і
прийомів роботи, засобів організації пізнавальної
діяльності, системи завдань і вправ, що сприяють
поглибленню знань учнів, удосконаленню їхніх умінь і
навичок [4, с.185].
Важливим є мовний матеріал, який учитель
використовує на уроці. На думку М. Пентилюк, він
повинен бути репрезентований взірцевими текстами.
Сприйняття текстів-взірців, переконує науковець, ‒
обовʼязкова умова сучасного уроку. Щоб навчитися
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створювати власні висловлювання, учень повинен
навчитися сприймати й аналізувати тексти різних стилів,
типів і жанрів. Слід памʼятати, що найкращий текст не
розвʼяже естетичного й етичного виховання, якщо не
буде повноцінного, грамотного сприйняття [12, с.6].
Вивчення науково-методичних студій українських
лінгводидактів переконує, що системна робота з текстом
стане основою для побудови власних висловлювань, які
дадуть змогу вчителю вибрати свій оптимальний
варіант. Передусім це спостереження і осмислення
текстових ознак, з’ясування теми й основної думки
висловлювання, визначення особливостей структури,
мовних засобів, які сприяють реалізації комунікативної
мети (порівняльна характеристика синтаксичних
конструкцій та інтонації), часткова зміна тексту,
зіставлення наявних мовних засобів і синонімічних до
них із висновком про доцільність чи недоцільність
авторського вибору (спостереження над особливостями
індивідуального
стилю
на
рівні
лексичних,
фразеологічних засобів), пропуск окремих компонентів
для з’ясування їх змістової та стилістичної доцільності
(аналіз стилістичних відтінків синонімів, антонімів,
вмотивований відбір їх у тексті, відбір слів до словника
діалектної лексики, обґрунтування лексичного вибору
заголовка). Завершальним етапом роботи може стати
створення власного тексту – відтворення змісту окремих
фрагментів,
введення
додаткової
мікротеми,
підпорядкованої основній темі, використання інших
аргументів, створення тексту подібного призначення.
Зрозуміло, що нові тенденції освіти щорічно
«осучаснюють» урок української мови, удосконалюючи
структуру й змістове наповнення. Крім того, вимагає
реалізації і завдання профільного навчання, зокрема
«забезпечення наступності між загальною середньою та
професійною освітою, можливості отримати професію»
[8], а отже, обʼєднати узагальнення й систематизацію
знань з української мови і обраний учнями профіль
навчання. Тож виникає питання, як забезпечити
реалізацію вимог чинних програм і Концепції,
вирішення якого знаходимо в працях відомого
українського лінгводидакта Олександра Біляєва: «за
доцільне спеціально апробувати … інтегрований урок.
… урок, який проводиться з метою розкриття загальних
закономірностей, законів, ідей, відображених у різних
науках і відповідних їм навчальних предметах» [1, с.36].
Проблема структури, змісту й використання
інтегрованого уроку порушена в наукових студіях
О. Біляєва, Т. Донченко, І. Кучеренко, В. Онищука,
М. Пентилюк, І. Хомʼяка та ін. Аналіз пропонованих
дослідниками визначень поняття «інтегрований урок»
має багато спільних ознак. Не вдаючись до дискусії,
візьмемо за основу визначення, сформульоване авторами
Словника-довідника з української лінгводидактики:
інтегрований урок – це урок, на якому вивчають складні
питання, що є предметом розгляду кількох навчальних
дисциплін, наприклад, мови й літератури; мови й історії;
мови, літератури й образотворчого мистецтва; меншою
мірою – мови й математики, мови й географії [13, с.97].
Обираючи для інтеграції навчальні дисципліни,
рекомендуємо дотримуватися розробленої Л.Варзацькою
і Л. Дворецькою типології інтегрованих уроків

української мови за сукупністю основ: цільової (на якому
етапі оволодіння мовними знаннями є доцільною
інтеграція навчання); діяльнісної (який вид емоційнообразної діяльності домінує, є засобом активізації
пізнавальної і мовленнєвої діяльності); предметної (з яких
навчальних предметів доцільно інтегрувати блоки знань
навколо однієї теми); організаційної (тривалість
інтегрованого уроку, варіативність організаційних форм –
колективної, групової, індивідуальної діяльності);
тематичної (урок на морально-етичну, культурологічну
теми, про природу) [2].
Аналітичне вивчення публікацій науковців і вчителів
переконує, що найчастіше віддають перевагу інтеграції
мови й літератури. І це зрозуміло, оскільки, як слушно
зазначає Т. Донченко, «через словесно-художній вплив
ці уроки дозволяють формувати в школярів естетичне
ставлення до світу, розвивати по-справжньому людську
гамму почуттів, забезпечувати різнобічний розвиток
дітей у процесі навчання, виховувати сприйняття мови
як важливого засобу інтелектуального, логічного,
естетичного розвитку, засобу збагачення знаннями,
розширення світогляду, прилучення до культури…» [7,
с.11]. Водночас позитивними й успішними виявилися
намагання словесників інтегрувати мову й історію, мову
й географію, мову й біологію тощо.
Структура інтегрованих уроків різна і залежить, на
думку І. Кучеренко, від специфіки матеріалу, що
інтегрується, і зумовлюється поставленими цілями й
завданнями;
детермінується
змістом
навчання,
особливостями діяльності вчителів та учнів. Визначити
структуру означених уроків досить важко, адже їх
різноплановість унеможливлює уніфікацію їхньої будови.
Найоптимальнішою, на думку науковця, є така структура
інтегрованого уроку: організація класу; мотивація;
актуалізація опорних знань, умінь і навичок;
цілевизначення; вивчення нового матеріалу; застосування
інформації; виконання пізнавальних і творчих завдань,
спрямованих на сприймання художніх творів і створення
власних текстів;
формування
комунікативної
і
літературної компетентності; оцінювання; домашнє
завдання; підведення підсумків [9, с.183].
Вважаємо, що пропонована структура уроку можлива
за умови інтегрування української мови й літератури (чи
то української, чи то світової). Натомість інтегрування
української мови й дисциплін, що входять до
природничо-математичного циклу, вимагає зміни деяких
з пропонованих Іриною Анатоліївною компонентів,
зокрема етап виконання пізнавальних і творчих завдань,
спрямованих на сприймання художніх творів і
створення власних текстів ми рекомендуємо замінити
на виконання пізнавальних і творчих завдань,
спрямованих на сприймання і створення професійно
орієнтованих текстів; формування комунікативної і
літературної
компетентності
на
формування
риторичної компетентності учнів.
Узявши за основу структури уроків інтегрованого (за
І. Кучеренко) й узагальнення й систематизації вивченого
(за О. Біляєвим) й певним чином трансформувавши їх,
пропонуємо таку структуру інтегрованого уроку для
профільних класів: організація класу; мотивація;
перевірка домашнього завдання; цілевизначення; аналіз
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матеріалу з метою узагальнення вивченого; робота над
висновками; виконання пізнавальних і творчих завдань,
спрямованих на сприймання і створення професійно
орієнтованих
текстів;
формування
риторичної
компетентності; оцінювання; завдання додому; підсумок
уроку.
Дотримання такої структури уможливить оптимальну
інтеграцію української мови з навчальними дисциплінами
не лише соціально-гуманітарного, але й природничоматематичного циклу. Крім того, робота з професійно
орієнтованими текстами нині набуває в межах
профільного навчання української мови все більшої
популярності, оскільки використання його дає змогу
залучити старшокласників до мовленнєвої діяльності,
мотивує засвоєння лінгвістичної теорії, підвищує
пізнавальний і виховний потенціал уроку [5, с.78].
Вивчення наукових досліджень педагогів, лінгвістів,
лінгводидактів переконало, що більшість з них
схиляються до думки, що за стильовими ознаками
професійно орієнтовані й фахові тексти належать
переважно до наукового стилю. Складно не погодитися з
такою думкою. Проте ми переконані, що правомірність
цього
твердження
стосується
текстів,
які
використовують як засіб навчання у вищих закладах
освіти задля засвоєння студентами термінологічної
лексики з обраної спеціальності.
До того ж, однією з відмінностей професійно
орієнтованого
і
фахового
текстів
вважаємо
репрезентацію інформації про обраний фах: у
професійно орієнтованих текстах інформація подана
імпліцитно, а у фахових – експліцитно. За стильовою
ознакою професійно орієнтовані тексти, використання
яких можливе в профільних класах, можуть бути не
лише наукові, але публіцистичні й художні. Головне,
щоб вони уможливлювали поєднання загальноосвітньої
підготовки учнів з української мови і підготовки їх до
майбутньої професійної діяльності.
Нам видається, що під час роботи з професійно
орієнтованим текстом найбільш ефективними будуть
такі вправи: аналітичні, пов’язані з аналізом текстового
матеріалу; комунікативні, що передбачають залучення
учнів до активної комунікативної діяльності, спрямовані
на формування інтелектуально-креативних здібностей
учнів: мовного чуття, дару слова, мислення, мовлення,
уяви, уваги, спостережливості тощо; асоціативні, що
спонукають учнів до виявлення емоційно-почуттєвого
ставлення до тексту й навчального матеріалу, що
досліджується на його тлі; дослідницькі, що
передбачають залучення учнів до творчості через пошук,
шляхом створення й розв’язання проблемних ситуацій
[11]. Така система вправ і завдань дозволить учням не
тільки повторити засвоєні відомості про текст,
послідовно уточнити і поглибити знання про його
структуру, стильові ознаки, усвідомити комунікативний
принцип добору мовних засобів, а й сприятиме розвитку
естетичного мовного смаку, якісному збагаченню мовної
культури старшокласників.
Уведення структурного елемента формування
риторичної компетентності зумовлено передусім
доведеним і науковими дослідженнями, і педагогічною
практикою твердженням, що успішність у володінні
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словом є запорукою успіху людини практично в усіх
сферах життєдіяльності [10, с.1]. Вивчення праць
Н. Голуб, В. Нищети, М. Пентилюк, Я. Тарасевич та ін.
переконує, що формування риторичних умінь і навичок
учнів мусить відбуватися кожного уроку. Рекомендуємо
у старших класах профільної школи на уроках
української мови використовувати вправи, за допомогою
яких розвиваються і зміцнюються необхідні риторичні
навички, вміння та здібності, імітується інтелектуальний
процес прийняття рішень, розв’язання проблемних
ситуацій, здійснення ефективного переконливого впливу
засобом публічного мовлення тощо [3, с.236].
Висновки. Успіх та ефективність уроку української
мови в профільних класах залежить від методично
правильно його моделювання, підготовки учнів до
самостійної, колективної або індивідуальної навчальної
діяльності,
здатності
їх
до
самоосвіти
й
самовдосконалення, рівня мовної і мовленнєвої
підготовки, сформованості професійних умінь учителя
тощо. Межі наукової студії дозволили розкрити лише
один з аспектів проблеми уроку української мови в
профільній
школі.
Перспективним
для
наших
подальших наукових досліджень стане визначення
особливостей використання інтерактивних методів
навчання української мови в старших класах.
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ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА - ДО ТВОРЧОЇ ДИТИНИ
У статті «Від творчого педагога до творчої дитини» досліджується методика використання
традиційних та не традиційних засобів розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку, організації
сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей сільського ДНЗ. Обгрунтовується доцільність
застосування інтерактивних стосунків у пошуку порозуміння між дорослими і дітьми. Застосовується
партнерський стиль роботи «Не над дітьми, а разом з ними». Радісне навчання в організації діяльності
дітей з урахуванням індивідуальних можливостей кожного.
Ключові слова: творчість, дитина, педагог, дошкільний заклад, інтерактивні стосунки, організація
діяльності ДНЗ.
Постановка проблеми. Культура сприйняття життя
та відношення до нього людини формується протягом
життя, але найбільш інтенсивний процес її формування
починається у дитинстві. Тому одним із завдань
дошкільної освіти сьогодні – спрямувати діяльність
сучасного педагога на пошук засобів пробудження тих
чи інших емоційних переживань, які слугуватимуть
спонуками до зовнішніх вчинків і поведінки особистості,
розвитку її творчих здібностей. Проблемою розвитку
творчості та розвитку творчих здібностей займалися
C.Ф. Русова,
Ш. Амонашвілі,
А.В. Бакушинский,
Д.Б. Богоявленська,
Л.А. Венгер,
Н.А. Ветлугіна,
Т.Г. Казакова, А.В.Клічук, Н.В. Різдвяна та інші. Однак
практичний аспект реалізації завдання розвитку
художніх здібностей дітей дошкільного віку засобами
традиційних та особливо не традиційних методик
творчості залишається недостатньо розкритим. Саме
тому тема творчості в співпраці педагога та дошкільника
є актуальною і стала предметом нашого дослідження, а
методики та результати їх застосування будуть
проаналізовані тут автором.
Мета яка стоїть перед автором статті :
обґрунтувати творчо – розвивальний потенціал
дошкільного закладу та охарактеризувати зміст, форми і
методи розвитку творчих здібностей дітей дошкільного
віку, забезпечити нові підходи до організації
педагогічної діяльності ДНЗ, його взаємодії з родинами
вихованців та початковою школою, будувати освітній
процес з позиції особистісно-орієнтованого підходу,
спрямувати
діяльність
педагогів
на
розвиток
особистісних якостей, створити таке розвивальне
середовище, де кожна дитина могла б почуватися
комфортно і могла би реалізувати свої інтереси, бажання
та нахили.
Завдання конкретизуються у наступному:
– розробити та впровадити в практику роботи ДНЗ
ефективні форми методичного супроводу освітнього
процесу з метою розвитку творчих здібностей дітей і
педагогів;
– розробити критерії та ознаки рівня сформованості
творчих здібностей дітей, креативного потенціалу

педагогів та відповідний діагностично - прогностичний
інструментарій;
– розробити модель та методику формування творчих
здібностей дітей та креативного потенціалу педагогів;
– здійснити експериментальну перевірку ефективності
розроблених моделей і методик формування творчих
здібностей дітей та креативного потенціалу педагогів в
умовах дошкільного закладу [3].
Виклад основного матеріалу. Державна Базова
програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності
дітей, що забезпечуються шляхом насичення цікавим
змістом буття дітей спільно з дорослим у спеціально
створеному розвивальному просторі. Під змістовним
буттям розуміється повноцінне проживання дитиною
кожного дня, при якому максимальною мірою
задовольняються фізіологічні, пізнавальні, духовні,
естетичні, комунікативні та інші потреби, запити,
інтереси з урахуванням бажань, можливостей,
здібностей і нахилів малюка. Освітній процес має
домірно включати у себе різні види дитячої діяльності,
адекватні віку вихованців, в першу чергу, ті, в межах
яких відбуваються важливі вікові новоутворення, і
сприятливі для подальшого розвитку кожної маленької
особистості в усіх сферах життєдіяльності [1, c.156]. Від
педагогів вимагається вільне володіння широким
арсеналом організаційних форм, засобів, методів і
прийомів освітнього впливу на вихованців. Дитяча
життєдіяльність передбачає педагогічно виважене
поєднання організованого та самостійного, вільного
типів діяльності дошкільників. Організований тип
діяльності включає ті форми освітньої роботи, через які
під безпосереднім керівництвом педагога, за його участі
вихованці залучаються до різноманітних видів
специфічної дитячої діяльності. Успіх будь-якої
діяльності залежить не тільки від здібностей і знань, а й
від мотивації – прагнень самостверджуватися, досягати
високих результатів. Адже чим вищий рівень мотивації,
чим більше чинників спонукають дитину до діяльності,
тим більших результатів вона може досягти. У своїй
діяльності педагог повинен врахувати індивідуальні
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особливості дітей. Образно порівнюючи дітей із кущами
в саду, вона підкреслює, що як серед розмаїття кущів
немає двох однакових, так і всі діти різняться між собою
почуттями, думками, характерами, здібностями. Вчитель
та батьки мають знати своїх вихованців різнобічне і
розвивати їхні духовні та фізичні сили. Наприклад,
С.Ф. Русова розглядає навчально-виховний процес у
його єдності, вважаючи, наприклад, що виховувати
моральні якості окремо неможливо. На її думку
моральним вихованням має бути перейняте все
навчання, все життя. Провідним методом виховання
С.Ф. Русова вважає гідний для наслідування приклад
дорослих і всіх тих, з ким спілкується дитина. У зв'язку з
цим, вважає вона, треба, щоб вихованці у своєму
оточенні бачили якнай більше добра і краси. Дитина має
зростати не пасивним спостерігачем довкілля, а
усвідомлювати
свої
і
чужі
вчинки
шляхом
обмірковування, самоаналізу. Вчитель, батьки повинні
використовувати кожний випадок боротьби між злом і
добром, аби виробити в дітях власні судження, давати
змогу в різних обставинах життя виявляти свою
"мужність, добре серце і правдиве поводження" [7, c.5].
Ефективним засобом формування естетичних знань
та цінностей у дітей дошкільного віку є регіональне
культурно-історичне
середовище
та
методика
ознайомлення з засобами відображення у практиці
національного колориту. Особливості навколишньої
природи, менталітету, традиції буття, художньоестетична творчість рідного краю мають значний
етнокультурний вплив на дітей. Таку методику
виховання запропонувала ще С.Ф.Русова на початку ХХ
ст. У культурно-історичній спадщині, як духовновиховному засобі, закладено можливості формування
духовних цінностей дітей та їх сімей. Саме цей аспект
всебічно використовується у навчально-виховній роботі
Усть-Путильського ДНЗ. У процесі формування творчих
здібностей дошкільнят педагогічний колектив цього
закладу користується порадами С.Ф. Русової. Адже
відома педагог справедливо наполягала, щоб виховання
розпочиналося з народження дитини. Засобами
колискової, забавлянок, народних казок, ігор, пісень,
лічилок, загадок тощо мають здійснюватися прилучення
дітей до національної культури та етнізація особистості.
Софія Русова надзвичайну увагу приділяла дошкільному
вихованню, яке, на її думку, є мостом, що перекидається
між школою і родиною. Саме в цей період закладаються
цільність особистості, її устремління, нахили. Особливе
значення для формування у дітей дошкільного віку
культурно-духовних цінностей, зважаючи на їх вікові
особливості (домінування образного мислення, яскрава
творча уява, емоційно насичені відчуття від спілкування
з оточуючим світом та здатність до сприйняття нового,
яскравого, красивого), має мистецтво. Різні види
мистецтва, які є складовою культурно-історичної
спадщини регіону, дають змогу дитині засвоїти систему
духовних
цінностей,
сформувати
піднесене,
оптимістичне, радісне, одухотворене сприйняття
дійсності, розуміння прекрасного в житті та мистецтві.
Таким чином, складний процес становлення людини,
формування її креативності відбувається під впливом
цілого ряду умов (об'єктивні природні і соціальні

фактори, у яких живе людина, виховний вплив на
особистість, прилучення особистості, що формується, до
участі в практичній діяльності, самовиховання). Творчий
розвиток
особистості – це
процес
засвоєння,
становлення, розвитку і вдосконалення естетичної
свідомості та естетичної діяльності людини. Цей
розвиток має на меті формування культури сприйняття
зовнішнього середовища та специфіки відношення до
цього середовища – своєрідного симбіозу особистісних
можливостей, які обумовлюють критерії її розуміння,
оцінювання прекрасного і потворного [4, c.112]. Ватро
зазначити, що креативне відношення до оточення має
також орієнтуватись на знання міри, що в результаті дає
можливість зберегти відчуття гармонії у предметі
творення. Освоєння світу прекрасного починається у
дитинстві. У цьому процесі роль вихователя особливо
важлива. Адже потрібно зуміти так дати пораду, щоби
не зашкодити індивідуальному творчому зусиллю
дитини. Тут і проявляється мистецтво у мистецтві
виховання естетичного смаку. Важливою складовою
такої роботи є метод спостереження та специфіка
визначення естетичного сприйняття та у подальшій
роботі – моделювання культури трансформації почуттів
у форми творення предметів мистецтва різними
засобами: зображувальна діяльність, сприймання творів
образотворчого мистецтва, малювання з використанням
традиційних та нетрадиційних технік ліплення з
пластиліну, глини, тіста, тісто пластика, виготовлення
площинних та об'ємних аплікацій з різних матеріалів,
художня праця. Спираючись на естетичні погляди,
дитина визначає для себе естетичний ідеал – соціальне
обумовлений взірець досконалості, який є орієнтиром в
оцінюванні естетичних явищ і власної художньо-творчої
діяльності. З огляду на це естетичне виховання можна
розглядати як системну діяльність, спрямовану на
розвиток чуттєвої сфери особистості, її умінь
сприймати, оцінювати явища естетичної дійсності за
законами краси, збагачувати у процесі їх сприймання
свій внутрішній світ, оволодівати законами творчості і
творити. Важливою складовою цього процесу є гра.
Велике значення має для дітей гра, вона їх стихія – в
іграх набирають вони сили, розвиваються фізично й
духовно. Гра є дуже важливий фактор виховання, бо в
іграх суцільно виявляється природа дитини і грою
можна її або стримати від небажаних поступків, або
викликати бажані. Усі народи мають свої стародавні
ігри, що на перших порах мали характер ритуальних
вправ, а лише згодом набрали характеру гри. Ці ігри
часто повні гарних естетичних рухів, перейнятих
національним духом, який слід обов'язково вносити в
життя кожної дошкільної організації. Значну увагу
приділяємо ручній праці і починаємо з найпростішої,
щоби діти відразу могли її без сторонньої допомоги
виконати за тим зразком, що подасть вихователь.
Важливо не перешкоджати дітям самостійно ним
користуватися. Актуальним є дитячий малюнок. Він
виявляє психологію дитини, силу та правдивість тих
вражень, що дитина придбала. Малюнок також має
мистецьке, естетичне – це та насолода, яку він дає
особливо при малюванні фарбами. У процесі роботи ми
бачимо, що ліпка, так само як і малюнок, допомагає
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досягти тієї самої мети. Ліпка добре розвиває уяву,
допомагає малюнкові. Діти (особливо середнього віку)
також люблять вирізати різні забавки. Вирізані забавки
можна склеювати і так складати цілі малюнки. Ця праця
може бути індивідуальною і спільною для цілої групи.
Гарним використанням ліпки та вирізування може бути
створення лялькового театру або театру тіней. В цій
праці приймають участь усі старші діти для створення
приємної розваги для малих дітей. Динаміка
становлення естетичного сприймання дошкільнят
залежить від їх здатності до емоційно-естетичного
переживання, яка має специфічні особливості у
ранньому, молодшому, старшому дошкільному віці.
Щодо Усть-Путильського ДНЗ, варто сказати , що у
процесі нашої роботи ми спостерігали таку динаміку у
роботі: Особливості розвитку естетичного сприймання в
ранньому і молодшому дошкільному віці виражений
досить умовно. Тому в цей період важливо забезпечити з
боку вихователя своєчасний розвиток чутливості
сенсорного апарату дитини, сформувати емоційний
відгук на сприймання найяскравіших якостей і
властивостей предметів та явищ. У молодшому
дошкільному віці елементарна художня діяльність
дитини має ознаки естетичного характеру, а її
естетичний розвиток пов'язаний з індивідуальним
досвідом та її інтересами [2]. У своїх творах дитина
намагається досягти образності, виявляє елементи
самостійності, творчої активності. Наступний етап
спостереження відбувається у середньому та старшому
дошкільному віці. Зазначимо, що діти цієї вікової
категорії зацікавлюються настроєм творів мистецтва,
помічають зв'язок між змістом твору і його
виражальними
засобами,
починають
вибірково
ставитися до жанрів мистецтва і конкретних творів,
порівнювати їх. Багато з них виявляють художні
інтереси, прагнення до творчості, відчувають радість від
створення простих різновидів прикладної одухотвореної
культури. Роль вихователя – творчого наставника
полягає у створенні умов збагачення дітей життєвими
враженнями, досвідом у різноманітних видах художньої
практики [7, c.5] . Отже, у процесі наукової обробки
результатів роботи над проблемою розвитку творчих
здібностей
дітей
(педагогічним
колективом
із
залученням батьків) було використано психологопедагогічний інструментарій, результати опрацювання
якого такі:
Всього опитано 65 батьків – це 80 % від загальної
кількості.
Інтелектуальні здібності проявляються у 10 дітей (так
вважають 23% опитаних батьків);
Художні здібності – у 8 дітей ( 18%);
Музичні здібності – у 21 дітей (49 %);
Літературні здібності – у 10 дітей (23 %);
Артистичні здібності – у 18 дітей (41 %).
На думку вихователів:
Інтелектуальні здібності мають 12 дітей (дітей
опитаних батьків) – 28 %;
Художні здібності – 10 дітей (дітей опитаних
батьків) - 23 %
Музичні здібності – 18 дітей (дітей опитаних батьків)
– 41%
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Літературні здібності – 12 дітей (дітей опитаних
батьків) – 28%
Артистичні здібності – 15 дітей (дітей опитаних
батьків) – 35%
Інтелектуальні здібності дітей оцінювались за
допомогою шкали тестів розумового розвитку А. Біне –
Т. Сімона (варіант Л. Термена): тести для чотирирічних
дітей. Так виявлено дітей (дітей опитаних батьків) –
% з інтелектуальними здібностями.
Як бачимо, на основі оцінки вихователів
інтелектуальні, художні та літературні здібності
батьки занизили, а музичні та артистичні здібності –
завищили.
Об’єктивно оцінювали:
інтелектуальні здібності 21 опитаних батьків (48 %);
художні здібності 26 опитаних батьків (60%);
музичні здібності 18 опитаних батьків (42%);
літературні здібності 23 опитаних батьків (53 %);
артистичні здібності 20 опитаних батьків (46%);
Занизили можливості своїх дітей:
щодо інтелектуальних здібностей 18 опитаних батьків
(42%);
художніх здібностей 12 опитаних батьків (28 %);
музичних здібностей 7 опитаних батьків (16%);
літературних здібностей 4 опитаних батьків (9 %);
артистичних здібностей 15 опитаних батьків (35 %);
Завищили:
інтелектуальні здібності 4 опитаних батьків (9%);
художні здібності 5 опитаних батьків ( 11%);
музичні здібності 18 опитаних батьків (42 %);
літературні здібності 19 опитаних батьків (44 %);
артистичні здібності 5 опитаних батьків (11%);
Отже,
співставляючи
оцінки
батьків
та
вихователів, маємо:
11 дітей ( 25%) з інтелектуальними здібностями;
9 дітей ( 21%) з художніми здібностями;
20 дітей ( 46%) з музичними здібностями;
11 дітей ( 25%) з літературними здібностями;
17 дітей ( 40%) з артистичними здібностями.
Аналіз анкетування батьків та педагогів щодо
типу обдарованості дітей молодшого, середнього і
старшого дошкільного віку
Для опитування батьків було запропоновано анкету,
розроблену американськими вченими Де Хааком і
Кафом,
адаптовану
для
дошкільників.
Використовувалися характеристики інтелектуальних,
художніх музичних, літературних і артистичних
здібностей.
Батьки мали оцінити кожну характеристику за
п’ятибальною системою.
В анкетуванні брали участь 66 батьків (82% від
загальної кількості батьків).
У дітей молодшого дошкільного віку визначилась
схильність до музичних, літературних і художніх
здібностей.
Опитано 15 батьків (88% від загальної кількості
батьків, діти яких відвідують молодшу групу); 67%
опитаних батьків вважають, що у їхні дітей
проявляються музичні здібності; 54 % батьків вважають,
що у їхньої дитини проявляються здібності до
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літератури; 38% батьків вважають, що у їхньої дитини
проявляється схильність до художніх здібностей.
Як бачимо, за оцінкою батьків практично у кожної
дитини проявляється не одна, а одразу кілька здібностей.
У дітей середнього і старшого дошкільного віку
визначалась схильність до інтелектуальних, художніх,
музичних, літературних, і артистичних здібностей.
Опитано 51 батьків (81% від загальної кількості
батьків, діти яких відвідують середню і старшу групу)
Отримані результати такі:
інтелектуальні здібності проявляються у 36 дітей (70%
опитаних батьків);
художні здібності – у 22 дітей (43% опитаних батьків);
музичні здібності – у 24 дітей (47% опитаних батьків);
літературні здібності – у 28 дітей (54% опитаних
батьків);
артистичні здібності у – у 31 дитини (60% опитаних
батьків).
Проте, всім відомо, що батькам (як і кожній людині)
властиво завищувати, або занижувати можливості
власної дитини. Тому наступним етапом було
опитування педагогічних працівників (вихователів і
музичного керівника). Завданням вихователів було
оцінити здібності дітей за особистими спостереженнями.
Отримано такі дані:
1. Молодша група. На думку вихователів, 6 дітям
(40% від загальної кількості дітей молодшої групи)
притаманні музичні здібності;9 дітям (60%) - літературні
здібності;7 дітям (46%) – художні здібності;
2. Середня і старша групи. Інтелектуальні здібності
проявляються у 32 дітей (62% від загальної кількості
дітей середньої і старшої групи); художні – у 27 дітей
(53%); музичні – у 24 дітей (47%); літературні – у 22
дітей (43%); артистичні – у 25 дітей (49%).
Співставляючи оцінки батьків і вихователів, ми
виокремили:
32 дітей (62% від загальної кількості дітей
середнього і старшого дошкільного віку) зі
інтелектуальними здібностями;
34 дітей (51%) з художніми;
30 дітей (45%) з музичними;
31 дітей (46% ) з літературними;
25 дітей (49%) з артистичними здібностями.
Висновки. Таким чином, у процесі нашої роботи
була створена модель творчого педагога, яка
розкривається у такій послідовності: 1. Професійній
компетентності педагога - системі знань і вмінь,
здатності до нестандартного, творчого розв’язання
професійних завдань, націленості на інноваційні
пошуки. 2. Oсобистісній та духовній зрілості педагога процесі особистісного розвитку та само удосконалення,
цілеспрямованому розвитку духовного і морального
потенціалу педагога з опорою на знання про особистість,
розвиток та вікову психологію особистості. 3.
Акмеологічній позиції педагога - гуманістичній
орієнтації на забезпечення успіху та здоров’я дитини, на
високі результати і досягнення,
розвиток творчих
навиків учасників освітнього процесу. 4. Принципах
організації життєдіяльності, сприятливих для розвитку
творчих здібностей дітей дошкільного віку – діалогічна
взаємодія та інтерактивні стосунки в
пошуку

порозуміння між дорослими і дітьми ; партнерський
стиль роботи «Не над дітьми, а разом з ними»; радісне
навчання в організації діяльності дітей з урахуванням
індивідуальних можливостей кожного, щоби
ця
діяльність
приносила їм задоволення, а також у
співпраці з сім'єю передбачає активне включення сім'ї в
освітній процес дошкільного закладу. Підсумовуючи
сказане варто зазначити, що базовою складовою у нашій
роботі був індивідуально орієнтований підхід до
розвитку творчих здібностей у кожної дитини. Дитина –
це талант, який потрібно розвивати. Але виховати
творчу дитину може тільки творчий та люблячий дітей
педагог.
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FROM A CREATIVE TEACHER TO CREATIVE CHILD
In the article "From a creative teacher to creative child" method examines the use of traditional and non traditional means
of development of creative abilities in preschool children of favorable conditions for the development of creative abilities of
rural preschool children. Substantiates the feasibility of interactive relationships in search of understanding between adults
and children. Used partnership style of "not against children, and with them." Joyful learning in the organization of children
based on individual capabilities of each.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ВТНЗ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЇ КРИЗИ
У статті представлено авторське бачення функціонування виховної системи вищого технічного
навчального закладу в умовах економічної та духовно-культурної кризи. Автор наголошує на педагогіці
духовній, яка орієнтує концептуально на виховання духовно-культурної особистості.
Ключові слова: виховна система, криза, духовно-культурна криза, виховна робота, духовно-культурна
особистість.
Постановка проблеми. Цікавими й корисними з
точки зору аналізу теоретичних і методологічних засад
виховного процесу у вищій школі, виховних систем
зокрема, є роботи таких вітчизняних педагогів:
цілісність виховного процесу (Ортинський В.Л.),
удосконалення системи виховання (Мельник Ю.С.),
особистісно-зорієнтоване виховання (Без І.Д.), виховання
духовної культури студентів (Роганова М.В.), аналіз
виховної
діяльності
педагога
(Безпалько В.П.,
Дубасенюк О.А., Троцко Г.В.), організація виховної
роботи у вищих закладах освіти (Пономарьова Г.Ф.,
Сисоєва С.О.),
духовна
культура
як
цінність
(Шевченко Г.П.); методологічні основи виховання
(Андрущенко В., Зязюн І., Кремень В., Луговий В.,
Ничкало Н. та ін.) особливості виховної системи вищого
технічного навчального закладу в умовах соціальноекономічної кризи (Лучанінова О.П.) [1] та ін.
Мета статті. Розкрити особливості функціонування
виховної системи
вищого технічного навчального
закладу в умовах економічної та духовно-культурної
кризи.
Виклад основного матеріалу. Виховна система – це
люди,
професорсько-викладацький
склад
ВТНЗ.
Сьогодні прийшов час яскравої особистості педагога,
який володіє інноваційно-педагогічним, технічним
мистецтвом спілкування, носієм духовно-моральної
культури, цінностей, стоїть на позиції істинного
громадянина своєї держави, духовної культури.
Основні учасники навчально-виховного процесу –
педагог і студент. Від духовно-культурного рівня й рівня
загальнолюдських, моральних цінностей викладача
залежить результат його «виховую чого навчання».
«Духовні
орієнтири
освіти
визначаються
як
самостійність, самодостатність та здатність до
самореалізації особистості, її творча активність, що є
основами демократичного громадянського суспільства,
прискорювачем
розвитку
і
духовно-моральної
збалансованості політичних відносин» [2, с.222]. Саме
тому освіта сьогодні є не тільки засобом фахової
підготовки, але й центром відродження, переосмислення
духовно-моральної культури, духовного становлення
особистості студента, без чого не варто сподіватися на
справжню громадянську позицію, патріотизм молоді.
У 90-ті роки ХХ століття технічні ВНЗ були змушені
розширити спектр своїх освітніх послуг, щоб вижити.
Були відкриті нові факультети, кафедри гуманітарного

профілю, але за професійним спрямуванням вишу.
Наприклад, інженери-педагоги у металургії, гірничий
промисловості, інженер-педагог з обслуговуючої праці
тощо. Це фахівці, які після закінчення ВТНЗ будуть
працювати у системі «людина-машина» і «людиналюдина». Саме на таких випускників покладається
сьогодні пріоритетні завдання держави – підготувати
нове покоління технічної еліти з яскраво вираженими
рисами духовної культури, які й будуть нести
відповідальність за майбутнє держави.
Сьогодні ми ще констатуємо недостатню якість
підготовки інженерів-педагогів такого рівня. Такий стан
речей підводить нас до визначення закономірностей
забезпечення результатів функціонування виховної
системи ВТНЗ на сучасному етапі реформування вищої
освіти. Становлення майбутніх інженерів-педагогів буде
результативним, якщо діяльність виховної системи
базується на якісно нових концептуальних підходах і
зміні парадигми виховного процесу – духовно-культурна
домінанта у виховному процесі технічного вишу. Це
дуже важливо усвідомити, бо організація навчання у
технічному закладі має певні відмінності.
Як позитивне явище треба констатувати, що на
законодавчому рівні МОН ставить пріоритет освіти,
виховання й культури. Без виховної й культурної освіти
сьогодні не вижити, не захистити загальнолюдські й
національні цінності. Людина освічена без національної
пам’яті, духовності – це цинік, але в науці це небезпека
для людства.
Уже два роки поспіль Україна знаходиться не тільки
в кризовій економічній ситуації, а й в екстремально
кризовій духовній ситуації (маємо на увазі АТО). На
порядку денному освіти треба ставити духовну
педагогіку. Людина, якій буде що й кого захищати,
цінувати себе як особистість зі сформованою духовною
культурою, не виїде з країни у пошуках кращої долі, а
буде закладати підмурки свого духовно багатого життя й
держави на рідній землі.
Сучасна студентська молодь хоче сьогодні в умовах
економічної
та
духовно-культурної
кризи
не
пристосовуватися, не пливти за течією, а шукати свій
шлях молодої української людини. На жаль, є
радикально налаштована молодь: сотні молодих людей
щодня проводять час біля посольств, еміграційних
установ з метою якщо не залишити свою державу, то
принаймні виїхати на навчання. І цей факт аж ніяк не
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пов’язаний з мобільністю студентів як одного з гасел
Болонського
процесу.
Така
ситуація
повинна
насторожити МОН, адміністрацію Президента України,
ректорати вишів. На часі слово за педагогікою
духовною, яка орієнтує концептуально на виховання
духовно-культурної особистості. Прикро, але певну
частину професорсько-викладацького складу ВНЗ лякає
педагогіка духовності. Дехто вважає, що вихованню у
виші немає місця. Таким чином стикаються у своїй
непримиренності наукова й виховна парадигми.
У багатьох державних документах простежується
декларативний характер гасел про виховання у вищій
школі. А за ними стоїть молоде покоління, якому
розбудовувати ще доволі молоду незалежну Україну.
Наприклад, «вища освіта – сукупність систематизованих
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей,
морально-етичних цінностей…; створення таких умов
навчання та виховання, які б забезпечували «можливість
інтелектуального, морального, духовного, естетичного і
фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню
знаючої, вмілої та вихованої особистості», – читаємо в
Законі про вищу освіту (стаття 1, пункт 5).
Декларативний характер цих засад можна подолати,
тільки створивши такі умови для соціалізації,
саморозвитку студента, за яких у нього б вироблялися
позитивні, затребувані суспільством якості, риси,
здатності. Необхідно створювати таку атмосферу у
навчальному закладі, так надавати ненав’язливу дружню
допомогу, щоб у студентів формувалися потрібні в
першу чергу їм особистісні якості й властивості:
об’єктивна самооцінка, уміння ладити з оточуючими,
почуття відповідальності й обов’язку, порядність,
свідоме ставлення до навчання, що і є надбанням
педагогіки духовної. Найвищий ступінь духовної
педагогіки – акме-особистість – це сильна, вольова
людина, здатна до саморозвитку, особистісного і
професійного зростання; здатна оптимально обирати
спосіб організації свого життя і здійснювати
саморегуляцію на основі інтеграції своїх потреб,
здібностей, ставлення до життя з вимогами соціуму.
Завдання розвитку особистості студента можна
конкретизувати з позицій «Моделі випускника XXI ст.»,
запропонованої
закордонними
експертами
і
узагальненою А. Амбросовим та О. Сердюком [3]. В її
структуру входять пріоритетні якості ідеального
випускника ВНЗ, яку ми доповнили особистісними
якостями, зокрема: професійні якості здобувача вищої
освіти: любов і прагнення до нових знань і умінь;
бажання здобути глибокі знання в галузі професійних
інтересів, переконаність у необхідності безперервного
навчання й удосконалювання; інтерес до усього нового,
захоплення процесом самоосвіти і наявність відповідних
навичок; досить глибока базова підготовка у визначеній
спеціальності; наявність знань і умінь в галузі сучасних
інформаційних
технологій
(уміння
отримання
інформації з різних джерел, її систематизація,
збереження, аналіз та використання); володіння однією з
міжнародних мов на рівні виступу в будь-якій аудиторії;
бажання володіти на рівні спілкування другою
іноземною мовою; компетентність у системному аналізі
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та розв'язанні проблем – виокремлення і збір даних,
аналіз і синтез, пошуки і прийняття рішення; уміння
презентувати результати досліджень у різних формах і
видах; здатність до ефективної співпраці в групі
(команді), толерантність та урівноваженість; здатність
формулювати власну думку після критичного аналізу
інформації з багатьох джерел. Особистісні якості
здобувача вищої освіти: формування людини з активною
громадянською позицією,
почуття обов'язку
і
відповідальності перед суспільством; рівень культури,
форми
і
засоби
культурного
самовияву
і
самоствердження; вміння і бажання творчо працювати за
фахом, створювати нові матеріальні та духовні цінності;
професійний обов’язок, професійна честь; спрямованість
особистості студента на потреби, мотиви, інтереси,
ідеали; самоконтроль і самовиховання»; активна роль
особистості стосовно самої себе, обставинам свого
життя; толерантність; професійна гордість і професійна
етика; розуміння іншої людини, вміння увійти в
становище, поступитися, поділитися, допомогти.
Як не можна навчати, не створюючи виховних
впливів, так і не можна вирішувати виховних задач, не
надаючи вихованцям системи знань, вмінь та навичок. У
свій час прогресивні мислителі ніколи не протиставляли
навчання і виховання, а завжди поєднували ці функції.
На думку Платона, «... найбільш важливим у навчанні
ми визнаємо відповідне виховання». Він також
стверджував, що «ніхто не стає гарною людиною
випадково». Сутність виховання з позицій філософії
можна визначити як перетворення культури людства в
індивідуальну форму існування особистості. З погляду
педагогіки сутність виховання полягає у засвоєнні
особистістю соціального досвіду, тобто те зовнішнє
об'єктивне, те краще, що є в соціальному досвіді,
повинно перетворитися в суб'єктивне – погляди і
переконання, вчинки і поведінку людини. На сучасному
етапі розвитку українського суспільства ідеалом
виховання
має
стати
всебічно
розвинута,
високоосвічена, соціально активна і національно свідома
особистість,
яка
наділена
громадянською
відповідальністю, високими духовними якостями,
родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих
надбань національної та світової культури, здатна до
саморозвитку, самовдосконалення і творчої діяльності
[3]. Отже, духовно-культурні цінності мають бути
пріоритетними у студентської молоді, яка буде
відповідальна за долю держави.
Треба констатувати, що попередня парадигма
виховання виконала свою місію. Треба вирішувати нове
завдання – формування духовно-культурної особистості
студента, який стане завдяки своєму духовному
багатству,
особистісним
якостям
конкурентоспроможним професіоналом.
Загальновідомі погляди педагогів на виховання у
широкому, вузькому й гранично вузькому розумінні
цього терміна. Цікавою з точки зору граничного
виховання є дефініція «особистісна революція» студента.
Якщо ми створюємо умови для виховання студента, то
маємо сприяти зміцненню духовно-моральних основ
особистості студента, щоб, як наголошує академік АПН
України Шевченко Г.П., «ця революція відбулася за його
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власним бажанням» [4]. Вважаємо, що саме цьому на часі
перегляд обов’язків куратора академічної групи у
технічному
виші.
За
європейськими
освітніми
стандартами, куратор сьогодні виконує функції
фасилітатора, координатора навчально-виховних дій
студента,
здійснює духовно-культурний
супровід
становлення його як особистості, а, отже, є ключовою
фігурою суб’єкт-суб’єктних стосунків зі студентом у
навчально-виховному
процесі.
Підтвердженням
актуальності нашої позиції є роботи видатних
вітчизняних педагогів, психологів (Гончаренко С.,
Зязюн І., Бех І., Сисоєва С., Шевченко Г. та ін.).
Складність нашого дослідження пов’язана з тим, що
на кризовий етап функціонування виховної системи
вищого технічного навчального закладу лягає
загальнодержавна криза в освіті, вихованні, суспільстві.
90-ті роки зіграли свою роль у нівелюванні виховних
засад у ВНЗ. Як результат, суспільство отримало
покоління
студентської
молоді
з
розмитими,
фальшивими цінностями. «Найважливіша мета життя не
економічна, не соціальна, а духовна», – ці слова
філософа М. Бердяєва [5, с.319] у ХХІ столітті мають
бути орієнтиром для всіх освітньо-виховних програм.
Необхідно зазначити, що жоден заклад освіти не може
функціонувати без виховної системи, системи виховної
роботи та системи управління нею. Безперечним є той
факт, що в умовах соціальної, економічної кризи
відбувається швидка деформація існуючих виховних
систем. Нові ж виховні системи формуються повільно, те
ж можна сказати й про нові концепції, парадигми
виховання. У подібному контексті досліджує це питання
Пономарьова Г., яка зазначає, що «специфічність
педагогічного процесу у вищій школі полягає в тому, що
він, передусім, має бути спрямований на розвиток,
саморозвиток, самодостатність і самоствердження
особистості
майбутнього
спеціаліста-професіонала,
вихованої, високодуховної особистості» [6, с.19].
Широта й глибина досліджень науковців щодо
навчання й виховання студентів свідчать, на наше
глибоке переконання, що саме студенти є рушійною
силою державних змін, державотворення та державної
стабільності як в економіці, так і соціальних інститутах.
Досліджуючи проблеми організації навчальновиховного процесу у вищій школі, ми звернули увагу на
аналітичну роботу розробників технології форсайту в
Росії, які окреслили певні тенденції вирішення освітніх
проблем у найближчі 10-15 років. Технологія форсайту
дозволяє враховувати не тільки лінійні тренди, але і
можливості якісної зміни трендів. Однак будь-які
передбачення більш ніж на 5 років носять індикативний
характер. Форсайт в основному орієнтований на Росію,
оскільки різниця між освітніми системами в змісті і
способах управління дуже велика, вони знаходяться на
різних стадіях розвитку і вирішують різні завдання.
Однак для освітніх технологій, а також для ринків
освіти,
існуючих
в
глобальній
конкуренції
(університетську освіту і освіту для дорослих), зроблені
в Форсайті висновки носять глобальний характер [7].
Дані форсайту пояснюють глобальні проблеми в освіті у
світовому масштабі на прикладі Росії і, на наш погляд,

роблять питання створення й функціонування виховних
систем у ВНЗ ще більш актуальним.
Масштабні зміни в освіті неминучі в найближчі роки:
освіта буде безперервним, повсюдним, людиноорієнтованим, представленим безліччю форм процесом.
Трансформація освіти – шанс для зростання бізнесу і
економіки, інструмент впливу на глобальному ринку.
Форсайт вказує на деякі з можливостей, а держава і
суспільство може підтримати або блокувати ці
можливості.
Наприклад, школа, в якій навчаються діти з 5 до
17 років, дає соціалізацію, формування особистості та
ін.; ВНЗ (вік студентів 17-30 років) – визначення
професійних інтересів, отримання професійних знань і
навичок, формування особистої соціальної мережі та ін.;
пост-ВНЗ (вік учасників 25-100 років) – професійне
зростання, переосмислення професійного шляху,
особисте зростання,
підтримка в
особистісної
трансформації.
У ВНЗ спостерігається стабільна деградація. До
2017-18 рр. буде тривати зростання розчарування
студентів в вузівській освіті: нецікаво і некорисно;
триває «культурний розрив»: цифрове покоління
студентів компетентніше своїх викладачів; триває
перехід якісних викладачів в альтернативну освіту і
суміжну діяльність. Орієнтовно з 2020 року: момент
перегляду домінуючою моделі ВНЗ в зв'язку з приходом
до влади в ВНЗ цифрового покоління. Ще утримується з
2013 року відродження профосвіти в формі бакалаврату
(ймовірний провал реформи до 2025 року). З 2015 року –
початок підготовки між- і трансдисциплінарних
фахівців; триває глобалізація освітньої системи,
конкуренція за студентів; зростання числа «професорівнепедагогів» з корпорацій. У результаті розвитку
цифрових і мобільних технологій вся інформація (в т.ч.
культурну спадщину і опису технологій) піддається
оцифруванню, зберігається в Мережі і доступна з будьякої точки планети [7].
Поступово
відбуватиметься
легітимізація
індивідуальних
освітніх
траєкторій,
прозорість
освітнього процесу (навчання і оцінка), в т.ч. початок
он-лайн трансляції захистів. Студенти використовують
простір ВНЗ як ресурс саморозвитку в професійній і
бізнес-діяльності. Профі підбирають під себе команди.
ВНЗ як «холдинг» студентів, а не як структура,
незалежна від студентів [8].
Характеризуючи прогнози на освіту взагалі,
дослідники зазначають, що час школи-технопарку,
молодіжної біржі праці, «трудового портфоліо», «ігрової
економіки» вичерпується. Сьогодні мова вже йде про
«глобальні класи», онлайн-освіту, міські ігри-квести,
навчання на основі симуляцій реальності і когнітивних
технологій. У виші з їх набором традиційних форм і
методів навчання прийдуть абітурієнти, які сприймають
школу як ігровий простір. Як можна на лекційному
занятті гратися, як виховати культурну особистість? Як
здійснювати гасла «виховуюче навчання», «від людини
освіти до людини культури»? Сьогодні слово за
викладачами нового типу.
З огляду на вищезазначене на часі практико
орієнтоване навчання. Освіта з фокусом на «формати
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мислення». Якщо найближче майбутнє – ВНЗ як
«холдинг»
студентів,
то
студенти
будуть
використовувати простір ВНЗ як ресурс для
саморозвитку у професійній діяльності. Саме тут
простежується ніша для створення умов для
самореалізації студента. Проблемність таких перспектив
для вищої освіти спонукає вітчизняних педагогівдослідників шукати шляхи вирішення проблем
виховання студентів у вищій школі.
У подібному контексті, на наш погляд, буде доцільним
на сучасному етапі уточнення нового підходу до
виховання у вищій школі. Виховання у ВНЗ – це
цілеспрямована діяльність викладачів, орієнтована на
створення умов для розвитку духовності студентів на
основі загальнолюдських і вітчизняних цінностей,
надання
студентам
допомоги
у
життєвому
самовизначенні, моральному, культурному, громадянському і професійному становленні, створенні умов для
самореалізації.
Саме
виховна
система
вищого
навчального закладу може забезпечити цілісний розвиток
особистості студента, розширити діапазон виховного
впливу на особистість. За допомогою складових виховної
системи моделюються і створюються умови для
самореалізації і самоутвердження особистості студента,
викладача, що сприяє їхньому творчому самовираженню.
Виховний простір, як складова виховної системи, сприяє
вирішенню поставлених виховних завдань.
Варто наголосити, що виховний простір, як складова
виховної системи, – це спеціально організоване
викладачами й студентами «середовище в середовищі».
Професорсько-викладацькому складу ВНЗ треба
постійно вести пошук
інноваційних підходів до
виховної роботи зі студентами, що пов’язано: з
розширенням інформаційного середовища, зміною
людиною декількох професій упродовж життя, новими
вимогами
до
людини
(мобільність,
уміння
співпрацювати,
самостійно
приймати
рішення,
відповідати за долю країни, вміння жити не тільки в
державі, суспільстві, але й створювати їх); врахуванням
егоцентричних позицій і настроїв у студентської молоді,
нових цінностей, зміни в системі освіти (приєднання до
Болонського процесу, досвід студентського життя в
країнах, що підписали Болонську декларацію); досвідом
студентів з їхньої діяльності за інтересами, молодіжних
програм, студентським самоврядуванням [9].
Висновки та перспективи подальших розвідок у
цьому напрямку. Отже, функціонування виховної
системи ВНЗ сьогодні здійснюється за складних і
суперечливих обставин. Під впливом соціальноекономічних перетворень на всі сфери суспільного
життя змінилися цілі і характер трудової діяльності,
духовно-моральні і світоглядні орієнтири свідомості
особистості як викладача, так і студента на систему
цінностей суспільства і людини. На перше місце
висувається необхідність переосмислення проблем
виховання саме студентської молоді як потенціалу
розбудови держави. Це замовлення можливо здійснити в
умовах виховної системи технічного ВНЗ. У багатьох
державних програмах та документах наголошується на
оновленій меті освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця, який має пріоритети здійснювати
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свою професійну діяльність у нових соціальноекономічних умовах, поєднуючи високий рівень
культури, освіченості, інтелігентності і професійної
компетентності. Замовником такого фахівця виступають
і новий час, нове соціальне середовище, нова ідеологія
суспільства. Зауважимо, що з такої точки зору
виховання у вищій школі виступає важливою категорією
виховної системи закладу.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку,
з нашої точку зору, треба шукати в критеріях
функціонування виховної системи, суб’єкт-суб’єктних
стосунках учасників виховної системи.
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У статті досліджуються проблеми українознавства в освітній політиці України, автором акцентовано
необхідність навчання й виховання на засадах цілісної українознавчої концепції, розкрито значення
українознавства у формуванні ціннісних орієнтацій учнів сучасної загальноосвітньої школи.
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Постановка проблеми. В умовах розбудови
українського суспільства перед освітою, національною
школою постають нові важливі завдання, серед яких
пріоритетним є формування національно свідомої
особистості. Нині особливого значення набуває
національний компонент культури, освіти, виховання, як
консолідуючий елемент, як елемент відродження нації.
Академік О.Я. Савченко зазначає, що суспільство
«дедалі більше зосереджує увагу на виховному і
розвивальному потенціалі освіти, який є своєрідною
імунною системою, що протистоїть асоціальним
явищам, деградації моралі і культури. Криза цінностей,
дефіцит духовності зумовлює напружений пошук шляхів
гуманізації життя, осмислення цінностей сучасного часу
і майбутнього. Процеси глобалізації, швидка зміна
технологій робить виклик усім без винятку державам»
[1, с.3]. Поведінкові норми нині дедалі більше
обумовлюються жорсткою конкуренцією, мобільною
конфліктністю, міграцією й інтеграцією цінностей,
протистоянням релігій, культур тощо. Загроза
глобалізації – в нівелюванні етнічної, культурної
самобутності нації, нав’язуванні певного способу життя,
підпорядкованого
універсалізму,
технократії,
матеріальним інтересам тощо. Історичний досвід
засвідчує, що найбільш стабільними й успішними є ті
нації, де культура, мораль, духовність передують
матеріальним цінностям. Тому так важливо мати
національний імунітет, зберегти свою національну
ідентичність, відстояти право на самобутність,
захистити своє власне «Я». М. Бердяєв наголошував, що
народ тільки тоді називається вільним і громадянсько
свідомим, коли усвідомлює свою національну єдність і
цінність як всередині власної держави, «так і зовні перед
іншими народами… Національність є індивідуальне
буття, поза яким неможливе існування людства» [2,
с.95]. Дослідники проблеми нації й націоналізму
зазначають, що цілісність нації, її єдність формується
передусім на основі національної свідомості: «уявлення
про себе, як про національну спільноту /…/ Коли
особистість вважає себе частиною такої спільноти,
можна стверджувати факт існування національної
свідомості»
[3, с.95].
Чинниками
формування
національної свідомості є спільність мови, історичних
традицій, території, релігії, національних прагнень тощо.
В Україні серед факторів, що є найбільш впливовими на

її формування науковці виокремлюють українознавчі
цінності (О.Вишневський, П.Кононенко, Г.Філіпчук).
Різноманітні питання проблеми науково-практичного
українознавства, його статусу, відображені у дослідженнях
В.Барана, Я.Калакури, П.Кононенка, О.Мишанича,
Я.Радевича-Винницького, В.Сніжка, Л.Токара, Г.Філіпчука
й ін. Проблема
впровадження українознавства у
навчально-виховний процес загальноосвітньої школи,
оновлення змісту вітчизняної освіти на українознавчих
засадах розглядається у працях А.Мартинюка, Т.Усатенко,
Л.Яресько та ін. Однак питання українознавчої
пізнавальної стратегії, реалізації українознавчих цінностей
у змісті освіти, інноваційної діяльності вчителя на засадах
українознавства
потребує
детальнішого
аналізу,
залишається актуальним.
Мета роботи – обґрунтувати значення українознавства
у процесі виховання національно свідомих особистостей
та розкрити його роль в оновленні навчально-виховного
процесу сучасної загальноосвітньої школи України.
Виклад основного матеріалу. Нові вимоги часу
потребують переосмислення багатьох стереотипів
минулого, звернення до національних вартостей,
усвідомлення їх як пріоритетності у системі виховання
підростаючих поколінь, формування нової української
людини. Соціально-економічні проблеми, військова
агресія Російської Федерації, зниження рівня життя
більшості населення України, знецінення традиційних
норм моралі, невизначеність в оцінці багатьох
історичних подій – чинники, які обумовлюють реалії
сучасного українського виховання. Закономірно, що
проблема виховання нової людини, особистості
національно свідомої, нині окреслилась як найбільш
значима і актуальна. У цьому контексті актуалізується
проблема впровадження українознавства в систему
освіти й державотворення.
Протягом останніх десятиліть було розроблено чимало
виховних програм, концепцій, однак, як слушно
зауважують дослідники, через зміну векторів розвитку
держави й освітньої політики жодна з них не була
належно зреалізована. Чинні нормативні документи,
серед яких особливої уваги заслуговує Указ Президента
України від 13.10.2015 № 580/2015 р. «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки» та Указ Президента України від
12.06.2015 № 334/2015 р. «Про заходи щодо поліпшення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді» у
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черговий раз наголошують необхідність здійснення
системних заходів,
спрямованих на посилення
національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
формування нового українця, що має активну
громадянську позицію, діє на основі національних та
європейських вартостей, готовий практичними діями
зміцнювати країну, турбуватися про її цілісність і
суверенітет, піклуватися про її розвиток, вставати у разі
необхідності на її захист. На жаль, у цих документах
таких понять як «українознавсто», «українознавчі
цінності», «українознавчий зміст освіти» ми не знайдемо.
Попри рішення й рекомендації освітянських, наукових
форумів, численні звернення педагогів, наукової
інтелігенції до Міністерства освіти і науки України щодо
посилення
національно-державних
орієнтирів
та
пріоритетів, особливо україномовного та українознавчого,
вони зігноровані. Статус українознавства не визначений,
його
практично
вилучили
з
основоположного
освітянського документа – державного стандарту, а
українознавчі ідеї знівельовані, підмінені безликістю
формальних підходів, залишених нам у спадок старою
соціально-політичною системою та прагненнями якоїсь
«вищої» інтерглобалістської мети (П.Кононенко).
Не вдаючись до традиційної дискусії «Чи потрібне
українцям українознавство?», варто звернутися до
уроків минулого, досвіду українознавчої науки межі
ХІХ- 20-х рр. ХХ ст., адже саме українознавство тоді
стало
фундаментом
відродження
національної
свідомості,
історичної
пам’яті,
«філософією
і
політикою» молодої української держави. Досвід
українознавчої науки, її здобутки – той дійовий
методологічний інструментарій, цінний матеріал, який в
умовах реформування сучасної освіти, оновлення її
змісту має вагоме значення не лише у контексті
розуміння минулого, а й бачення проблем сучасності,
осягнення шляхів їх вирішення. Ідеями українознавства,
українського
патріотизму
просякнуті
праці
М. Грушевського, В. Винниченка, В. Вернадського,
М. Дорошенка С. Єфремова, С. Русової, І. Огієнка та ін.
Вчені вважали, що українознавство має стати основою,
осередком, своєрідною «віссю» всього навчальновиховного процесу. Зокрема, С.Єфремов, віце-президент
АН України у книзі «Українознавство» (1920 р.)
закликає
«якомога
настійливіше
дбати
про
українознавство – науку про рідний край» [4, с.4].
М.Семчишин у статті «Українознавство та його роля в
школі» зазначає: «українознавство, яке для української
молоді є емоційно найближче, має /.../ прищепити в їхні
серця любов до всього рідного, має стати спонукою для
виплекання в собі тих усіх чеснот, що одиницю
перетоплюють у свідомого члена нації» [5, с.26]. Такої ж
думки дотримувалась і С.Русова, наголошуючи на тому,
що українці мусять «свідомо носити ймення українців,
знати усі скарби, що заховані в Українській землі», а
найкращим засобом розвитку національної свідомості
учнів є наука краєзнавства» (українознавства), - див. ст.
С. Русової «Націоналізація школи», «Краєзнавство в
народній школі» [6]. Організацію виховного процесу в
українській школі на українознавчих засадах також
схвалив Перший Український Педагогічний Конгрес
(м. Львів, 1935 р.). У своєму виступі професор

В. Пачовський відмітив: «…ми Українці уважаєм
хребетним стрижнем школи пройняті національним
духом науку українознавства, в якого склад ходить мова,
література, історія, пластичне мистецтво, музика
українського народу та географія земель, заселених
українцями.
Ми вповні свідомості того, що українське свідоме
покоління виховає тільки школа з українською мовою
навчання, але пройнята наскрізь національним духом не
зі становища боротьби і ворожнечі до сусідів, а зі
становиська любови рідного краю» [7, с.86]. Як бачимо,
видатні громадські діячі, просвітителі, науковці,
педагоги вважали українознавство головним чинником
національного виховання, відводили йому чільне місце в
освітній політиці й філософії державотворення України.
У 90-х роках минулого століття розпочався новий етап
українізації системи освіти, мова йшла про «її
відповідність новій ролі титульної нації» (Г.Касьянов).
Пошук нових підходів
у вихованні актуалізував
українознавчу проблематику, дав поштовх як новим
теоретико-методологічним дослідженням, так і виховним
концепціям, українознавство формально знайшло
підтримку і на рівні вищих очільників держави. Так,
Л.Кравчук, перший Президент незалежної України,
звертаючись з привітанням до учасників Міжнародної
науково-практичної конференції «Роль вищих навчальних
закладів (інституцій) у розвитку українознавства»
(м. Київ, 1992 р.) підкреслив необхідність українознавчих
розвідок, схарактеризував українознавство як «політику і
філософію нашої молодої держави» [8, с.6]. Цю ідею
підтримав і його наступник Л.Кучма: «Українознавство –
вагомий чинник духовності нашого народу, дієвий рушій
його національної визначеності, гідності і самосвідомості
/.../. Виконання національної програми «Українознавство
в системі науки, освіти, культури» збагатило науковий і
освітній простір, підготувало плідний ґрунт для введення
українознавства до базового змісту освіти, піднесення
патріотичного виховання громадян України» [8, с.6]. Указ
Президента України В. Ющенка від 24.11.2005р. «Про
першочергові заходи щодо збагачення та розвитку
культури і духовності українського суспільства» одним із
першочергових завдань центральних та місцевих органів
виконавчої влади виокремлює «розвиток культури і
духовності українського суспільства» і у відповідності з
цим у пункті 2 передбачає проект загальнодержавної
програми дій, яка скерована на вирішення багатьох
питань, пов’язаних з українознавчими вартостями.
Прийнята урядом Державна національна програма
«Освіта» (Україна ХХІ століття), «Національна доктрина
розвитку освіти України в ХХІ столітті» наголошували
національну спрямованість освіти, збереження та
розвиток культури українського народу, тим самим
опосередковано
підтримуючи
впровадження
українознавства в освітній процес.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
№1239 від 05.08.1998 р. про Державний стандарт освіти
України українознавство, як окремий інтегративний
курс передбачалося ввести до навчальних планів
загальноосвітніх шкіл, воно мало стати серцевиною всієї
системи навчання й виховання підростаючого
покоління, «повсюдно впроваджуватися з 1 вересня
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2001 р.». Управління освіти і науки Київської міської
адміністрації взяло до уваги нові вимоги суспільства й
свого часу запровадило вивчення українознавства в 1-11
класах шкіл міста. Нова парадигма освіти була належно
сприйнята освітянами й підтримана адміністрацією
Кіровоградської, Івано-Франківської, Миколаївської,
Львівської, Херсонської, Чернігівської, Чернівецької
областей. Творчий пошук науковців, учителів-практиків
сприяв
появі
навчально-виховних
програм
з
українознавства, підручників, методичних розробок,
різноманітних виховних концепцій тощо.
Науково-дослідний інститут українознавства (м.
Київ) відповідно до постанови та листа МОН України
№1/9 – 388 від 19.08.2003 р. розробив «Програму з
українознавства
для
І–ХІІ
класів
середньої
загальноосвітньої школи» / нова редакція 2014 рр.
Наукові консультанти та рецензенти (В.П.Андрущенко,
Я.Я. Болюбаш, І.А. Зязюн, І.Ф. Курас та ін.) відзначають
високий науковий рівень та потужний виховний
потенціал цього вкрай необхідного вітчизняним
освітянам документа, який містить пояснювальну
записку, власне програму з українознавства для ЗОШ,
критерії оцінювання навчальних досягнень учнів,
рекомендовану літературу, а також «Педагогічні
технології українознавства в школі» як додаток [8].
У пояснювальній записці обумовлюється включення
українознавства до структури та змісту освіти України,
обґрунтовується необхідність українознавчої підготовки,
українознавчого фундаменту гуманістичної освіти,
визначаються основні концентри (синтезовані в одному
напрямі знання) – чинники українознавства, акцентується
роль українознавства як інтегруючої навчально-виховної
дисципліни, виокремлюється мета, головні завдання,
розкриваються філософські засади та гуманістичні
спрямування українознавства в школі. Окремими
підрозділами подано термінологічний апарат, короткий
зміст навчально-інтегративного курсу з розподілом за
інформаційними блоками, а також вимоги до основних
умінь учнів. Аналізуючи зміст вказаної програми,
зазначимо, що структурування навчального матеріалу
базується на основі фундаментальних положень сучасної
науки, враховано пізнавально-інформаційний рівень
суміжних
дисциплін:
історії,
літератури,
природознавства,
географії
тощо,
передбачено
практичну діяльність школярів (пошукова робота,
організація музеїв, участь у різноманітних гуртках
українознавчого спрямування й т.п.), витримано
концентричний принцип побудови тощо. У початкових
класах до кожної теми пропонується ще й орієнтовноваріативне, художньо-образне оформлення, що може
бути записане на дошці замість самої теми уроку
(афористичні вислови, рядки поетичних творів
вітчизняних майстрів слова, яскраві зразки усної
народної творчості й т.п.), завдяки чому поглиблюється
смислове навантаження змісту того чи іншого уроку,
краще засвоюється навчальний матеріал, і створюється
відповідна емоційна атмосфера в класі. Тематичні блоки
об’єднані «наскрізними змістовими лініями природамова-історія-культура-ментальність», що забезпечує
«формування цілісного уявлення учнів про Україну й
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світове українство, неперервність та послідовність
засвоєння навчального матеріалу» [9, с.40].
Практично кожна тема чинної програми національно
спрямована, патріотично забарвлена. Наприклад, 1-4 кл.:
у концентрі «Я і мій рід, мій край» (1 кл.), у змісті
першого інформаційного блоку доцільно виокремити
такі теми: «Символи України, як шануємо їх. Гімн, Герб,
Прапор, Тризуб»; «…Шанобливе ставлення українських
дітей до історії, культури, мови, побуту, звичаїв,
прагнень свого народу»; «Що ми знаємо про незалежну
Україну. Повага українських дітей до влади – до
Конституції України, Президента, Уряду, Верховної
Ради». У змісті другого інформаційного блоку виділимо
теми: «Яку користь ми можемо принести Україні і
якими нас хоче бачити український народ»; «Чи любимо
українську мову – мову своєї країни та народу.
Конституція України про українську мову. Відчуття
краси, багатства української мови та бажання
спілкуватися нею»; «Як бережемо ми пам’ять свого роду
і народу. Шанобливе ставлення українських дітей до
звичаїв, традицій, реліквій, роду і народу». У змісті
третього інформаційного блоку: «Як готуємося до
захисту рідної землі і чи знаємо лицарів України /.../.
Лицарство в минулому і сьогоденні». У змісті
четвертого
інформаційного блоку:
«Яке наше
призначення на землі і для чого потрібно берегти свою
неповторність у світі»; «Які наші обв’язки перед
Україною та її народом, перед світом» [9].
Загальновідомо, що вибір стратегії виховання,
методів, практичних завдань та ін. зумовлюється певною
системою цінностей, саме вони вмотивовують кожну
дію, кожен вчинок людини, саме вони «визначають
норми поведінки» (М.Вебер), а стратегія і методи
ставлять собі за мету прищепити
підростаючому
поколінню віру у прийняті цінності. Нині на часі
постало створення виховної системи, зорієнтованої на
українознавчі цінності, адекватної потребам незалежної
української держави, у зв’язку з цим осмислення
освітньо-виховного потенціалу українознавства, надання
нового імпульсу й нової якості його розвитку, як «науки
цілісного
пізнання,
творення
й
самотворення
українського народу і його етнічної території в усьому
часопросторовому вимірі, /…/ як системних знань не
лише про Україну та українство, а й про світове
співтовариство» [10, с.8].
Тривале колоніальне минуле України породило
хвороби національної пам’яті, деформації у сфері
моралі, суспільної свідомості, особистих вартостей
тощо.
Дослідники
наголошують,
що
сучасній
українській спільноті, педагогам потрібно вирішувати
проблеми, пов’язані з перебудовою масової свідомості,
етнонаціональним відчуженням деякої частини молоді, її
відірваності від національного ґрунту, захопленні ерзацкультурою й ін. Відомі громадські діячі, науковці,
педагоги закликають до
корекції змісту освіти й
виховання, інформаційного простору з
метою
викорінення тих негативів, які несуть антиукраїнську
спрямованість, тих міфів, які шкодять національній
справі (псевдонаукові теорії про «спільну культурну
спадщину Росії і України», «ущербність української
національної еліти», «неспроможність у творенні
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наукової термінології», «меншовартісність української
культури, мови» й т.п.). Щодо мовної політики, то варто
зважити на досвід Франції, зокрема на мовне
законодавство і мовні відносини. В історії сучасного
мовного регулювання цієї країни особливої уваги
заслуговують закони про вживання французької мови
1975 (закон Ба-Лоріоля, 1975 р.) і (закон Ж.Тубона 1994
р.), покликані необхідністю захистити мову від натиску
англійської, а точніше, суміші з французьких та англоамериканських слів («франґле»).
Свого часу видатний український педагог Григорій
Ващенко зазначав, що «основною проблемою всякої
педагогічної системи є виховний ідеал як мета
виховання. Від того, як розв’язується ця проблема,
залежить розв’язування таких проблем, як система
освіти й виховання, зміст і методи навчання і т.п.» [11,
с.11]. У виборі ідеалу людини велику роль, на думку
просвітителя, мають відігравати традиції, відмовлення
від них «саме в цьому пункті» означало б відмовлення
від своєї національності. Традиційний ідеал людини - це
«не вишивана сорочка, яку людина може скинути і все ж
таки залишитись українцем. Ідеал людини – це те
найкраще, що створив народ в розумінні властивостей
людської особистості та її призначення» [11, с.103]. Тож
в основі національного ідеалу виховання – такі
національні вартості як мова, історія, традиції, культурні
надбання, духовна єдність поколінь, загалом все те, що
пов’язане символічною тріадою: Бог, Родина, Україна.
Акцентуючи українознавчі засади виховного процесу
сучасної загальноосвітньої школи, наведемо слова
відомої української просвітительки С.Русової, яка ще на
початку минулого століття писала про те, що «першою
політичною і соціально-педагогічною вимогою кожного
народу, який скидає з себе ланцюги, скидає ту кригу
байдужості, якою було окуто його серце за часів утисків
і пригноблення його вільної думки, його національної
свідомости є рідна національна школа. Тільки така
школа може виховати громадянську свідомість, почуття
своєї людської гідності. Чужа школа, яка до сього часу
панувала у нас в Україні, виховувала учнів-рабів, які в
стінах школи мали зрікатися усього рідного, нехтувати
усім тим, що вони поважали в рідній хаті, забувати
материнську мову і ставати перевертнями, зрікатися
рідного краю, рідного люду» [6, с.298]. Як уже
зазначалось, фальсифікація українського минулого
породжує хвороби національної пам’яті, тому думки
видатної просвітительки про націоналізацію школи
актуальні й для нашого сьогодення.
Висновки. Реалізація українознавчих підходів у
практиці
навчально-виховної
роботи
сучасної
загальноосвітньої
школи
потребує
належного
осмислення його педагогічного потенціалу і побудови на
цій основі відповідних педагогічних технологій,
врахування особливостей змістового наповнення, як
фольклорно-етнографічних,
так
і
філософськоетнологічних, що сприятиме подоланню стереотипів
минулого, ефективному вирішенню тих завдань, які нині
постали перед суспільством. Тільки та країна може бути
конкурентоспроможною, претендувати та на гідне місце у
світовому співтоваристві, яка визнає пріоритетним

розвиток сфери освіти на національних засадах, і яка
спроможна забезпечити цей розвиток.
До перспективних напрямів досліджень у даній сфері
вважаємо за доцільне віднести такі проблеми:
українознавство і педагогічні інновації, українознавство
в система навчальних дисциплін, українознавчий
компонент змісту шкільної освіти, філософськоепістемологічний аспект українознавства.
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OF UKRAINIAN BASES UPDATE EDUCATIONAL PROCESS MODERN SECONDARY SCHOOL UKRAINE
Purpose – to justify the importance of ukrainian studies education in the nationally conscious individuals and reveal its
role in upgrading teaching – educational process of a comprehensive school of modern Ukraine. The author notes that in
terms of development of the Ukrainian state, educational transformations particularly important component of national
education, culture and education as a consolidating element as part of the rebirth of the nation. So now the question is
particularly actualized ukrainian studies of cognitive strategies, implementation of Ukrainian values in the content of
education, innovation teacher. Implementation of Ukrainian approaches in practice educational work of modern secondary
school requires proper understanding of its educational potential and build on this basis of relevant educational technologies,
taking into account the peculiarities of semantic content as folklore-ethnographic and philosophical and ethnological that help
overcome the stereotypes of the past, effective solving the tasks now facing the Ukrainian society.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИЗАЙН-ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ
УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті аналізується сутність поняття «дизайн-діяльність» як виду проектної діяльності,
розкриваються зв’язки цього поняття з іншими термінами, які є складовими дизайн-діяльності,
визначається роль дизайн-діяльності у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Ключові слова: дизайн, діяльність, проектна діяльність, проектно-художня діяльність, конструктивні
уміння, підготовка майбутнього вчителя.
Постановка
і
обґрунтування
актуальності
проблеми. Актуальним, на сьогоднішній день, є
завдання сучасної початкової школи виховати
гармонійну особистість, яка володіє гнучким розумом,
естетичним смаком, умінням творчо застосовувати
знання у нових умовах. Вагомий потенціал для реалізації
зазначених завдань містить освітня галузь «Технології»,
основною метою якої є формування технологічно
освіченої особистості, підготовленої до життя та
активної трудової діяльності в умовах сучасного
високотехнологічного
інформаційного
суспільства.
Основою для реалізації цих завдань є дизайн- діяльність
(проектно-художня діяльність), що інтегрує появу
творчого задуму, його зображення в ескізі та
матеріальну реалізацію готового продукту. Повноцінне
включення ігрової дизайн-діяльності в практику
початкової освіти
дає можливість
гармонійно
поєднувати
різні
види
художньої
діяльності:
зображувальну, декоративну та конструктивну, які в
цілісності забезпечують формування конструктивних
умінь молодших школярів.
Реалізувати вище зазначені завдання здатна технічно
та технологічно освічена особистість, всебічно
розвинений, творчий фахівець. Саме тому важливого
значення набуває питання технологізації вищої
педагогічної освіти, зокрема, впровадження дизайндіяльності у процес професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Значний
внесок у розробку теоретичних і методичних положень,
які визначають проблему формування конструктивних
умінь молодших школярів засобами проектно-художньої
діяльності (дизайн-діяльності) зробили В. Гавриш,
І. Демченко, В. Жлудько, Н. Колесник, М. Корець,
В. Кузь,
Г. Левченко,
В. Моляко,
Т. Носаченко,
В. Сидоренко, С. Симоненко, З. Сирота, Г. Тарасенко,
В. Тименко, Б. Юсова та інші дослідники. У їхніх роботах
також частково розглядається проблема орієнтації
студентів вищих навчальних закладів на впровадження
дизайн-діяльності в умовах професійної підготовки.
Мета статті полягає в уточненні змісту поняття
«дизайн-діяльність» та їх структурних елементів,

висвітленні особливостей використання дизайн-діяльності
в умовах професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Поняття «діяльність»
була
і
залишається
предметом
філософських,
психологічних, педагогічних та інших досліджень.
Трактування поняття „діяльність” за сучасним
тлумачним
словником
української
мови – це
застосування своєї праці до чого-небудь; праця, дії
людини у якій-небудь галузі [5, с.306].
З позиції філософського витлумачення, діяльність –
це форма активного ставлення людини до оточуючого її
світу з метою перетворення [7, с.255].
За психологічним словником, „діяльність – це
система багатоаспектних і багатопланових предметних
взаємодій індивіда з предметною дійсністю, у
загальному сенсі, з довкіллям, у результаті чого й
здійснюється виробництво та відтворення суб’єктом
матеріальних і духовних цінностей” [2, с.132].
Відповідно до сучасного словника з педагогіки,
„діяльність – це активна взаємодія з довкіллям, у процесі
якої жива істота виступає як суб’єкт, що цілеспрямовано
впливає на об’єкт і який таким чином задовольняє свої
потреби” [4, с.169].
На думку С. Рубінштейна, діяльність носить циклічний характер – це складний діалектичний процес
кількісних і якісних модифікацій в їх прогресивній зміні.
Цей процес має закономірний характер. Зазначимо те,
що діяльність завжди висловлює певне конкретне
ставлення людини до дійсності, в якій реально
виявляються властивості особистості [3].
Для аналізу поняття «дизайн-діяльність» необхідно
визначити суть понять «дизайн», «дизайнер».
Дизайн (від англ. design – задум, проект, креслення,
малюнок) – термін, який позначає різні види проектної
діяльності, метою якої є формування естетичних і
функціональних якостей навколишнього середовища.
На основі аналізу різних визначень нами
виокремлено таке тлумачення сутності дизайну:
«Дизайн – комплексна міждисциплінарна проектнохудожня діяльність, у якій синтезуються елементи
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наукових, технічних і гуманітарних знань, інженерного
конструювання і художнього мислення. Центральною
проблемою дизайну є створення предметного світу,
естетичного оцінюваного як співмірного, гармонійного,
цілісного». Фахівці з дизайну (дизайнери) розробляють
зразки раціональної побудови предметного середовища,
вивчають естетичні властивості промислових товарів,
проектують їх естетичний вигляд тощо.
У довіднику професій знаходимо таке визначення:
дизайнер – людина, що присвятила себе служінню технічній естетиці; вона повинна добре знатися па образотворчому мистецтві і мати навички художника, кресляра.
При цьому їй необхідно знати технічну, природничі і
суспільні науки, мати вмілі руки [1]. Дизайнер повинен
уміти бачити предметний світ крізь призму, що змінює
форму предметів у бік їх оновлення, естетичності. Його
стараннями відомі речі коригуються і наділяються новими досконалими якостями. Дизайнер – це художник, перетворювач.
Творчий процес він
починає з
обмірковування можливих варіантів майбутнього
виробу, збирання необхідної інформації, критичного
аналізу існуючих зразків і знаходження оптимального
рішення. Потім він розробляє ескіз і готує його до
серійного випуску [1].
У сучасних авторів можна зустріти заміну терміну
«дизайн» іншим поняттям – «технічна естетика».
Технічна естетика – (від грец. techne – майстерність,
мистецтво) – наукова
дисципліна,
що
вивчає
закономірності формування методами і засобами
дизайну гармонійного предметного середовища, життя і
діяльності людини з метою найповнішого задоволення її
матеріальних і духовних потреб [8, с.278]. Ще однією
інтерпретацією терміну «дизайн» є словосполучення
«художнє
конструювання».
Термін
«художнє
конструювання» часто використовується як синонім
всього дизайну або дизайну речей. Його вживають для
позначення процесу дизайнерського проектування, або
ототожнюють художнє конструювання з інженерним
дизайном, або розуміють його гранично широко як
цілісне формування предметів у всіх архітектонічних
мистецтвах.
У Концепції компетентнісного трудового навчання у
1-4 класах загальноосвітньої початкової школи
В. Тименко зазначає: «Метод художнього проектування –
це здатність до поєднання образної уяви ума, критичного
мислення розуму і майстерності рук у процесі праці,
результатом чого є, продукти творчості: творчі задуми, їх
графічні зображення і матеріальне втілення у матеріалах [6, с.55].
Інші формулювання сутності дизайну: дизайн – це
проектна діяльність, яка зумовлена об'єднанням
наукових принципів з художніми в проектному образі,
що створює ефект, недосяжний в будь-якому іншому
проектуванні. Вона може розповсюджуватися на різні
сфери життєдіяльності.
Під проектною діяльністю учнів Н. Семенова розуміє
активну творчу діяльність, яка має конкретну мету,
визначену структуру, направленість на отримання
заздалегідь прогнозованого продукту.
Дизайн-діяльність стає можливою на засадах синтезу
мистецтв
мовленнєво-творчих,
образотворчих,
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предметно-перетворювальних,
оскільки
дизайндіяльністю
передбачено
словесне
формулювання
творчого задуму, дизайн-пропозиція варіантів реалізації
уяви, макетування економічно, естетично і функціонально
найдоцільнішої дизайнерської пропозиції.
Використання дизайн-діяльності в умовах підготовки
майбутніх вчителів початкової школи спрямоване на
забезпечення ефективності процесу формування цілісної
творчої особистості вчителя, який володіє креативними
якостями та різноманітними способами професійнопедагогічної, творчої діяльності та готовий до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
На нашу думку, інтегрований зміст предметів
«Трудове навчання з практикумом» та і «Образотворче
мистецтво з методикою навчання», де провідним видом
є комплексна за своєю природою дизайн-діяльність,
доцільно збагачувати новими організаційно-ігровими
формами
художньо-конструктивної
діяльності,
впроваджувати роботи з творчими групами, які б
забезпечили
ситуацію
вільного
самовираження,
самореалізацію
творчого
потенціалу
студентів,
сприятливі педагогічні умови для взаємодій між
учасниками художньо-трудових дій.
Отже, ціннісна орієнтація на дизайн-діяльність – це
спрямованість особистості на об’єкт, явище або предмет,
яка має позитивне змістове наповнення, здатна
регулювати діяльність проектувальника.
Організації дизайн-освітнього процесу майбутніх
учителів можлива за умов: знання цінності без
суб’єктивного ставлення до неї (цінності); розуміння
значення цінності та її оцінка; емоційне забарвлення
цінності; практичне «опредметнення» в матеріалах;
об’єднання ряду цінностей в один синдром, який стає
регулятором усвідомленої поведінки (жл).
Через те, що формування ціннісних орієнтацій на
дизайн-діяльність є складним утворенням, необхідно
виділити їх структурні компоненти: когнітивний (знання,
уявлення, уміння); мотиваційний (позитивне ставлення,
переживання
й
оцінки);
креативно-діяльнісний
(готовність до певної творчої діяльності та поведінки);
рефлексивний (усвідомлення, осмислення, оцінювання та
прогнозування процесу і результатів діяльності). Отже,
формування ціннісних орієнтацій на дизайн-діяльність у
майбутніх учителів початкових класів є складним
багатоступеневим процесом, який має великий вплив на
процес і зміст формування конструктивних умінь
молодших
школярів,
його
ціннісно-орієнтаційну
спрямованість, весь індивідуальний досвід особистості з
художнього формотворення.
Висновки. Проведений аналіз психолого-педагогічної
та методичної літератури дав можливість зробити такі
висновки:
– ціннісні орієнтації на дизайн-діяльність виступають
як соціальний феномен і внутрішнє утворення. В основі
ціннісних орієнтацій на дизайн-діяльність покладено
ієрархічну систему цінностей, що сформувалася в ході
знайомства людини з оточуючою її дійсністю
(мовленнєво-творчих,
образотворчих,
предметноперетворювальних);
– дизайн-діяльність розглядається через синтез
терміна «дизайн» і родового поняття «діяльність»,
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характеризується цілеспрямованістю, наочністю й
усвідомленістю, тенденцією до перетворення. Вона
розуміється нами як активна форма розвитку пізнавальної
сфери, «опредметнення» емоційно-ціннісного потенціалу,
креативності, універсальний засіб повноцінної реалізації
культурних потреб особистості;
– ефективність формування ціннісних орієнтацій
майбутніх учителів у процесі дизайн-діяльності на
заняттях із трудового навчання й образотворчого
мистецтва забезпечує дотримання таких психологопедагогічних умов: наявність творчої особистості
викладача, орієнтація на суб’єкт-суб’єктну взаємодію,
наявність здібностей до рефлексії, реалізація свободи
вибору позиції суб’єкта, що в сукупності дозволяє
якісно змінити особистість дитини. Кожна умова є
необхідною, але недостатньою, а в сукупності вони
сприяють
формуванню
готовності
особистості
майбутнього вчителя до формування конструктивних
умінь молодших школярів.
Перспективи подальших розвідок полягають у
виокремленні моделі підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів, яку ми розглядаємо, як таку, що
пов’язана з пізнанням оточуючого світу, його
повноцінним сприйманням і перетворенням на засадах
гармонійного поєднання краси з доцільністю, в
результаті чого якісно змінюється сама особистість
майбутнього вчителя і середовище життєдіяльності.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті посилена увага приділяється проблемі вдосконалення професійної підготовки студентів
та проаналізовано провідні концептуальні положення забезпечення якості професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури в освітньому інноваційному просторі вищого навчального
закладу.
Визначено, що моніторинг якості професійної підготовки забезпечує постійний зворотній зв’язок,
який прискорює процеси професійного розвитку та саморозвитку майбутнього вчителя, здатність до
креативно-інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти, і призводить до більш продуктивної їх
професійної діяльності та самореалізації на основі рефлексії та індивідуалізації й інтегрального
характеру навчання, підвищує конкурентоспроможність вищого навчального закладу в цілому.
Ефективність функціонування і розвитку системи управління якістю професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі забезпечується реалізацією принципу творчої
активності учасників педагогічного процесу в реалізації політики якості у вищому навчальному
закладі, який є системоутворюючим, націлений на самореалізацію суб'єктів освітнього процесу на
основі інноваційної, прогностичної та діагностичної функцій.
Ключові слова: професійна підготовка, концептуальні основи, якість, моніторинг, майбутні
учителі фізичної культури, інноваційний простір.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку
цивілізації освіта розглядається як ключовий чинник
стабільного розвитку суспільства. Якість у сфері вищої
освіти за ООН і ЮНЕСКО є багатовимірною
концепцією, яка охоплює всі її функції і види діяльності
та відзеркалює ключову роль у створенні єдиного
Європейського освітнього простору. Значна увага
приділяється цієї проблеми в документах Болонського
процесу, починаючи з Болонської декларації 1999 року.
У 2015 році ухвалено нові Стандарти і рекомендації
щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському
просторі вищої освіти [1].
Стратегічна орієнтація України на нову соціальнопедагогічну парадигму, поширення інноваційних
процесів у практичній педагогіці поглиблює протиріччя
між вимогами суспільства до особистості й професійної
діяльності педагога і наявним рівнем його підготовки.
Підкреслимо, що рівень підготовленості випускників
вишів до майбутньої професійної діяльності залежить
від таких чинників, як: спрямованість навчального
процесу, його зміст та структура, методи та засоби, які
використовуються (О.В.Андрєєва, 2013, О.М.Ольховий,
2014 та ін.).
Однією з провідних тенденцій модернізації вищої
педагогічної освіти в Україні є посилення уваги до
проблеми вдосконалення її якості. Досвід найбільш
розвинених країн світу доводить, що сучасний
випускник вищого навчального закладу повинен бути
творчою особою, конкуренто здібною, професійно
мобільною, володіти гарною фізичною і психологічною

підготовленістю до подальшої життєдіяльності, володіти
досвідом суб'єктності і професійно-особистісною
компетентністю, здатною розробляти і упроваджувати
нові технології в процес навчання і виховання та
працювати в умовах інноваційного освітнього простору.
Отже, цільову орієнтацію на розвиток студента як
особистості, індивідуальності й активного суб’єкта
професійної діяльності може бути реалізовано лише на
гуманістично-демократичному
та
національнопатріотичному підґрунті освітньої, громадської й
професійно-педагогічної діяльності у вишах з
урахуванням їх духовності, естетичної культури,
моральної поведінки й фізичної досконалості на засадах
пріоритету здоров’я та визначення цінностей здорового
способу життя. Підкреслимо, що важливою складовою
підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності
є комплексний розвиток студентів, творча активність
суб’єктів та формування їх особистісної фізичної
культури. У цьому випадку професійна підготовка
майбутніх фахівців спрямована на культурний
саморозвиток майбутніх учителів, набуває характеру
діалогу, співпраці, співтворчості, де відкриваються
широкі можливості студента підвищити рівень
професіоналізму та підготувати себе до успішної
самореалізації й самовдосконалення.
На виховання нової генерації педагогічних кадрів
орієнтують Закон України «Про вищу освіту» (2014),
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 20122021 р.р. тощо [2].
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Адже, в останні десятиліття питання професійної
підготовки майбутнього вчителя фізичної культури
займають одне з центральних місць в дискусіях про вищу
освіту [3]. Необхідність реформ в освіті незаперечно
витікає з кардинальних змін суспільного життя, які
висувають нові вимоги до особистості, але не знаходять
доки повноцінного віддзеркалення в системі освіти.
Концептуально-теоретичні основи вирішення проблеми
якості освіти полягають як із загального концептуальнонауково-методологічного блоку, в який входять науки і
теорії утворення, що досліджують феномен, так і
спеціалізованого концептуально-методологічного блоку,
зорієнтованого безпосередньо на дослідження феномену
якості вищої освіти. Утім, витоки концептуального
осмислення ідей якості навчання виходять ще від
Аристотеля, Сократа, Платона, Конфуція, Вольтера, Гете,
Руссо, які пов'язували їх з досягненнями вищого рівня
людського розвитку.
Забезпечення якості в системі освіти була і
залишається об'єктом уваги таких дослідників, як:
І.П. Аннєнкова
[4],
М.Є. Скиба,
С.Г. Костогриз,
Г.В. Красильникова [5], Т.О Лукіна, О.І. Ляшенко [6],
О.І. Локшина [7], В.А. Сластенін [8] та ін.
Проте для того, щоб результати моніторингу стали
основою для інноваційної професійної діяльності, його
необхідно прогнозувати і проектувати. Лише тоді він
придбає керований, системний, розвиваючий характер,
буде позитивно впливати на нововведення і коректувати
їх розвиток.
Мета роботи полягає в теоретичному аналізі
проблеми професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури та визначенню концептуальних основ
забезпечення її якості в інноваційному освітньому
просторі вищого навчального закладу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система
управління якістю освітнього процесу в Державному
закладі «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» ґрунтується на положеннях
Болонської декларації, Національної рамки кваліфікацій,
Концепції
стратегічного
розвитку
університету,
Програми реформування управління університетом,
Програми розвитку університету в освітній діяльності та
на інших документах, що декларують входження
університету до Європейського простору вищої освіти.
Стандарти забезпечення якості освіти (були
затверджені у грудні 2013 р.) встановлюють рамкові
вимоги до розробки освітніх програм і організації
навчального процесу, його ресурсного забезпечення,
процесу формування цілей та змісту навчання, якості
викладацького складу, практичної готовності майбутніх
фахівців до професійної діяльності, адаптації студентів
першого року навчання, моніторингу якості вищої
освіти, що сприятиме підвищенню її якості,
забезпеченню конкурентоспроможності випускників та
престижу університету в європейському освітньому
просторі.
У термінологічному словнику якість розглядається,
як «фундаментальна категорія, що визначає всі сторони
побудови, світу, фактори соціального устрою і
діяльності людей» [9, с.19].

Якість освіти (англ. – quality of education) – певна
збалансована відповідність деякого освітнього рівня
численним потребам, цілям, умовам, затвердженим
освітнім нормам і стандартам, що встановлюється для
виявлення причин порушення цієї відповідності та
управління
процесом
поліпшення
установленої
якості [10, с.1017].
У педагогічній енциклопедії професійна підготовка
тлумачиться як «сукупність спеціальних знань, умінь і
навичок, якостей особистості, досвіду роботи і норм
поведінки, які забезпечують можливість успішної праці
за обраною професією; процес повідомлення учням
відповідних знань і вмінь» [11, с.549].
Професійна
підготовка
майбутнього
вчителя
фізичної культури в умовах інноваційного освітнього
простору є складною багатогранною системою, яка
спрямована на здобуття та розвиток достатнього для
продуктивної креативної професійної діяльності рівня
компетентності у процесі навчання у вищому
навчальному закладі і практичній діяльності.
Професійну підготовку майбутніх учителів фізичної
культури можна реалізувати повніше, якщо її головна
мета буде полягати в особистісно-професійному
розвитку студента, що виражено, перш за все, в його
здатності до професійної взаємодії, самостійного
досягнення успішних індивідуальних результатів
професійного росту як фахівця, постійного збагачення
своєї духовної і професійної культури. Майбутній
вчитель фізичної культури у процесі професійної
підготовки повинен оволодіти такими функціями, як
світоглядна,
інструментальна,
культурологічна,
інноваційна, комунікативна, мотиваційна та функцією
цілепокладання. Підкреслимо, що зміст професійної
освіти несе в собі сукупність знань, умінь і навичок,
володіння якими дають змогу працювати за обраним
видом професії.
Провідна ідея концепції професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури в інноваційному
освітньому просторі вищого навчального закладу
полягає в тому, що позитивні зміни в удосконаленні
якості діяльності майбутніх учителів фізичної культури
в умовах модернізації змісту освіти можуть відбутися,
насамперед, за рахунок внутрішньої перебудови в
напрямі використання своїх можливостей і розвитку
рефлексивно-оцінних навичок, розробки освітніх
стандартів вишів та спеціальності 014: 12 Середня освіта
«Фізична культура».
Одним
із
ефективних
способів
вирішення
поставлених завдань є моніторинг, що дозволяє
аналізувати, діагностувати і прогнозувати тенденції і
напрямки розвитку системи освіти, коригувати освітню
систему регіону, окремого міста чи діяльність
конкретного освітнього закладу.
У
формуванні
концептуальних
положень
дисертаційної роботи ми виходили з того, що моніторинг
якості професійної підготовки забезпечує постійний
зворотній зв’язок та прискорює процеси професійного
розвитку й саморозвитку майбутнього вчителя, здатність
до інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти, і
призводить до більш продуктивної професійної діяльності
й самореалізації на основі рефлексії, індивідуалізації й
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інтегрального характеру навчання; гуманізму, креативної
діяльності, самоорганізації складних систем, ціннісноцільової сутності пізнання, інтегративності та взаємодії.
Утім, використання моніторингової діагностики, що
включає показники успішності кожного етапу
формування досліджуваної готовності, зумовлених її
структурою, дозволить дати об'єктивну оцінку
ефективності
даної
роботи
і
буде
сприяти
самовдосконаленню та саморозвитку студентів.
Методологічну
основу
моніторингу
якості
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури в умовах модернізації змісту освіти складають
головні положення провідних наукових підходів, зокрема
[12]: аксіологічного підходу, що сприяє визначенню місця
якості освіти в системі цінностей керівництва
університету й усіх його підрозділів; системно-цілісного
підходу, що припускає розгляд освітнього процесу у
вищому навчальному закладі як системи, а моніторингу
якості професійної підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури як засобу взаємодії керуючої і
керованої підсистем; особистісно-діяльнісного підходу,
орієнтованого на реалізацію ідеї управління якістю
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної
культури, виходячи з пріоритету їхнього професійного й
особистісного розвитку; полісуб’єктного підходу, що
забезпечує аналіз взаємодії всіх суб’єктів управління
освітнім процесом у ході моніторингу якості професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури;
структурно-функціонального підходу, що дає змогу
визначити місце й роль моніторингу як засобу управління
якістю освіти в структурі діяльності вищого навчального
закладу; технологічного підходу, що забезпечує
конструктивне перенесення загальних закономірностей і
принципів управління на освітню систему вищого
навчального закладу; кваліметричного підходу – якій
надає можливість кількісного визначення якісних змін у
професійній діяльності майбутніх фахівців фізичної
культури.
Поширення інноваційних процесів в освітньому
просторі вищого навчального закладу стало вагомим
рушійним фактором формування нових механізмів
професійної підготовки та створення внутрівузівської
системи управління якістю освіти, яка містить
сукупність організаційної структури, розроблених
методик, процесів і ресурсів, що представлені
організаційно-розпорядчими
та
нормативними
документами, а також різного роду процедурами для
контролю якості професійної підготовки майбутніх
фахівців і основних напрямків діяльності вищого
навчального закладу.
Цілісна концепція управління якістю підготовки
майбутніх фахівців фізичної культури являє собою
систему регулятивів, що розкриваються в наступних
положеннях: управління якістю професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі
спрямовано
на
вирішення
системи
завдань:
концептуальних
(вироблення
політики
вищого
навчального закладу в галузі якості, створення системи
колективних цінностей в питаннях якості підготовки
фахівців); стратегічних (орієнтація системи професійної
підготовки на забезпечення єдності її фундаментальності
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і практико-орієнтованості); тактичних (залучення
ректорату, навчально-методичного відділу університету,
директорату інститутів (деканату факультетів), кафедр
до процесу створення системи забезпечення якості у
вищому навчальному закладі); оперативних (організація
моніторингу,
рейтингової
системи
оцінювання
навчальних досягнень студентів і науково-педагогічної
діяльності викладачів).
Ефективність функціонування і розвитку системи
управління якістю професійної підготовки майбутніх
фахівців у вищому навчальному закладі забезпечується
реалізацією принципу творчої активності учасників
педагогічного процесу в реалізації політики якості у
вищому навчальному закладі, який є системоутворюючим, націлений на самореалізацію суб'єктів
освітнього
процесу
на
основі
інноваційної,
прогностичної та діагностичної функцій.
Інноваційна функція пов'язана з підготовкою
майбутніх учителів фізичної культури до реалізації
різних нововведень, сучасних досягнень науки,
передового
досвіду.
Найважливіше призначення
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури полягає в перебудові їх мислення, формуванні
аналітичних, дослідницьких умінь, що дозволяють
глибоко проникати в суть процесів і явищ. Важливо,
щоб кожен студент усвідомив сутність інноваційних
процесів
у
професійній
діяльності,
навчився
використовувати їх можливості. У зв'язку з цим
необхідно на лекціях та практичних заняттях вирішувати
завдання, які пов'язані з розвитком особистісного і
професійного зростання майбутніх учителів, їх
готовністю до інноваційної діяльності та творчо їх
реалізовувати у цілісному освітньому процесі вищого
навчального закладу.
Прогностична функція спрямована на розвиток у
майбутніх учителів фізичної культури здатності
передбачати майбутні проблеми професійної діяльності,
розробляти випереджаючі конструктивні моделі їх
вирішення,
передбачати
наслідки
прийнятих
професійних рішень.
Діагностична функція націлена на виявлення освітніх
потреб студентів і аналіз їх адекватності сучасним
вимогам, що ставляться до майбутнього
вчителя
фізичної культури.
Проведені моніторингові зрізи дозволять зафіксувати
позитивну динаміку в ієрархії мотивів і цінностей
майбутніх учителів фізичної культури, у формуванні
нових освітніх потреб, в поглибленні їх професійних
знань і умінь, що знайдуть відображення і в інтеграції
культурологічних, професійно-педагогічних, психологопедагогічних
знань,
впровадженні
сучасних
інформаційно-освітніх
технологій
в
розвитку
рефлексивних, проектувальних, дослідницьких умінь
майбутніх учителів, в реалізації творчих проектів. Адже,
процес навчання набуває рис співпраці, співтворчості,
пізнавальної активності студента, його інтерес до
досягнень педагогічної науки і практики, формується
потреба використовувати отриману інформацію для
створення власного іміджу сучасного вчителя, який
спроможний до креативної професійної діяльності.
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Висновки. Професійна підготовка майбутнього
вчителя фізичної культури – це, з одного боку, складна
багатогранна система, яка спрямована на здобуття та
розвиток достатнього для продуктивної креативної
професійної діяльності рівня компетентності у процесі
навчання у вищому навчальному закладі і практичній
діяльності, з іншого – це система організаційних і
педагогічних заходів, які забезпечують формування в
особистості професійної спрямованості знань, умінь,
навичок і професійної готовності до певної діяльності та
професійної взаємодії.
Моніторинг
якості
професійної
підготовки
майбутніх учителів фізичної культури є складовою
частиною системи управління вищого навчального
закладу та пов’язаний із вирішенням наступних завдань:
підвищення результативності праці студентів і
викладачів,
потенціалу
викладацького
складу,
стимулювання росту професіоналізму, продуктивності
педагогічної і наукової діяльності, розвитку мотивації і
творчої
ініціативи
викладачів
та
студентів,
конкурентоспроможності вищого навчального закладу, а
також наступності навчання фізичній культурі школярів
та студентів у системі «Сучасна школа – коледж – ВНЗ».
Подальші дослідження необхідно спрямувати на
вивчення інших проблем удосконалення якості
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури, комплексного моніторингу в системі вищої
освіти, що сприятиме подальшому розвитку сучасної
теорії і практики професійної освіти.
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THEORETICAL BASIS FOR QUALITY ASSURANCE OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PHYSICAL
CULTURE TEACHERS IN THE INNOVATIONAL EDUCATIONAL SPACE OF THE HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
In the article pays special attention to the improvement of professional training of students. It analyzes the main conceptual
provisions to ensure the quality of professional training of future physical training teachers in educational innovational space
of the higher education institution.
It has been determined that monitoring of professional training monitoring provides continuous feedback, which
accelerates the processes of professional development and self-development of a future teacher and the ability for creative and
innovative activity in conditions of multilevel education, which leads to a more productive professional activity and selfrealization on the basis of reflection and personalization and integral character training, thus increasing the competitiveness
of the university as a whole.
The efficiency of functioning and development of professional training quality management system of future specialists in
the higher education is provided by the implementation of the principle of creative activity of subjects in the educational
process in the implementation of quality policy in higher education, which is a system and is aimed at self-realization of
educational process on the basis of innovative, predictive and diagnostic functions.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА
В ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В данной статье раскрываются цели и задачи технологии формирования критического мышления при
помощи чтения и письма в инженерно-педагогическом вузе в процессе обучения иностранному языку.
Проанализированы и показаны на практике некоторые конкретные приемы формирования критического
мышления студентов инженерно-педагогических специальностей.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, критическое мышление, технология, иностранный
языка, инженер-педагог, педагогический прием, чтение, письмо, дискуссия.
Постановка проблемы. Сегодня общество к
выпускникам
высших
инженерно-педагогических
заведений
выдвигает
требования,
которые
непосредственно связаны с уровнем владения молодыми
специалистами иностранным языком. Современные
инженеры-педагоги должны уметь не только читать и
переводить литературу по профессии на иностранном
языке, но и уметь воспринимать на слух учебные
лекции, доклады на конференциях и семинарах, уметь
поддержать беседу, осуществлять отбор нужной
информации в Интернете, иметь опыт подготовки и
проведения презентаций. Главной задачей обучения
иностранному языку является формирование у
студентов инженерно-педагогических специальностей
коммуникативной компетенции, что означает овладение
языком как средством межкультурной коммуникации,
формирование умений применять язык как механизм в
диалоге культур современного мира. Чтобы достигнуть
коммуникативной компетенции - коммуникативных
умений, которые формируются на основе языковых
знаний, навыков и умений, преподаватель, прежде всего,
должен использовать новейшие методы обучения
иностранному языку.
Успешность профессиональной деятельности в
значительной мере находится в зависимости от умения
специалиста сосредоточить усилия на исполнении своих
функций. Сегодня профессионал должен быстро и на
должном уровне освоить новые технологии и новое
содержание
профессиональной
деятельности.
Следовательно, уже в ходе вузовской подготовки
будущего специалиста нужно готовить к деятельности в
условиях концентрации времени и усилий. В процессе
профессионального обучения особо актуален вопрос
несоответствия объемов знаний количеству времени,
которое
отводится
на
их
усвоение.
Только
инновационные методы обучения могут уменьшить это
противоречие, позволяя увеличить объемы знаний,
которые усваивают студенты, не добавляя времени, что
отводится на их изучение.
Способность самостоятельно приобретать навыки и
использовать их в ходе практической деятельности, а не
только объем накопленных знаний, играет сегодня
главную роль в процессе адаптации выпускника

инженерно-педагогического вуза к непростым реалиям
современного общества. По этой причине применение
технологии развития критического мышления через
чтение и письмо вместе с классическими формами
деятельности в инженерно-педагогическом вузе в
процессе обучения иностранному языку является
очевидной необходимостью.
Цель работы – В данной статье раскрываются
некоторые
приемы
технологии
формирования
критического мышления при помощи чтения и письма в
инженерно-педагогическом вузе в процессе обучения
иностранному языку и показывается их практическое
применение на занятиях.
Изложение основного материала. Разработкой
методики формирования критического мышления
занимались Ч. Темпл, Д. Стил и К. Мередит в конце XX
века в США. Эта технология - целостная система,
которая формирует умения работы с информацией в
ходе чтения и письма. Критическое мышление является
одним из видов умственной деятельности человека. Оно
характеризуется значительной степенью восприятия,
осмысления, объективным подходом к информативному
полю вокруг него.
Эта технология имеет следующие цели:
1) Развивать стиль мышления нового образца, а
именно
мышление,
которое
характеризуется
открытостью, гибкостью, осознанием внутренней
многозначности
позиции
и
точек
зрения,
альтернативностью решений, которые принимаются.
2) Формировать основные качества личности, такие
как критическое мышление, коммуникативность,
новаторство, мобильность, независимость, терпимость,
ответственность за самостоятельный выбор и результаты
своей работы.
3)
Формировать
аналитическое,
критическое
мышление.
4) Совершенствовать культуру чтения, которая
включает в себя способность ориентироваться в
информационных источниках, правильно понимать то,
что
прочитано,
классифицировать
полученную
информацию относительно ее значимости, не учитывать
второстепенную,
рассматривать
новые
знания
критически, подводить итоги и обобщать.
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5) Активизировать самостоятельную поисковую
креативную деятельность.
Задачей данной методики является обучение
студентов чтению, в ходе которого информация,
имеющаяся в тексте, понимается, осмысливается и
сопоставляется с собственным опытом. В процессе
применения данной методики значительное внимание
уделяется
развитию
способностей
студентов
формулировать свои мысли письменно. В ходе работы
по данной технологии обучающийся начинает
применять все способы работы с информацией в
самостоятельной работе, то есть начинает обучать себя
сам. Проанализируем некоторые конкретные приемы
формирования критического мышления студентов
инженерно-педагогических специальностей, которые
следует применять на занятиях по иностранному языку:
Прием “Basket of ideas, concepts” Данный способ
применяется, чтобы организовать индивидуальную и
групповую деятельность студентов в начале занятия.
Такой прием дает возможность узнать мнения студентов
относительно заданной темы занятия. Ход обмена
информацией можно проводить по такому плану:
1. Каждый студент письменно отвечает на прямой
вопрос по заданной проблеме. Работа только
индивидуальная, длится 1-2 минуты.
2. Далее студенты обмениваются информацией в
парах или группах.
Дискуссия должна быть организованной, и длится не
более 3 минут.
3. После этого каждой группе студентов предлагается
озвучить одно сведение, факт, не упоминая уже
известные – то есть формируем список идей.
4. Всю информацию преподаватель «сбрасывает в
корзинку» в виде тезисов. Сюда может попасть любая
информация,
которая
имеет
непосредственное
отношение к заданной теме.
For example, before reading the text «Engineering», the
students are proposed to talk the questions: 1. How does
technology make your life easier? 2. Why are mathematics
and physics important? Before reading the text «Statistics»,
the students are proposed to talk the questions: 1. How can
statistics help people? 2. When do engineers use statistics?
Прием “Cluster”. Студент записывает ключевое
понятие, а от него чертит стрелки в разные стороны.
Такие стрелки объединяют данное слово с другими, от
которых стрелки расходятся дальше и дальше.
Целью данного приема является классификация уже
полученных знаний по теме. Этот прием тесно связан с
предыдущим приемом «basket», так как именно
содержимое
«корзины»
чаще
всего
нужно
систематизировать. Кластер используется с целью
стимуляции
мыслительной
деятельности,
структурирования учебного материала, подведения
итогов того, что изучили студенты. Данный прием
можно применять для организации самостоятельной и
групповой работы и в аудитории, и дома.
Прием “Margin notes ” Используя этот прием,
студент сможет отследить свое понимание прочитанной
информации.
Студентам
предлагается
список
маркировочных знаков, которые они могут ставить на
полях в процессе чтения определенного текста, помечая
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отдельные задания или предложения. Знаки могут быть
следующие:
 Если студент уже знает информацию, которая
встречается в тексте, он помечает её (+). Новую
информацию он отмечает (*). Если студент не согласен с
каким-либо утверждением или высказыванием, он
ставит (-).
 Знак (?) ставится в том случае, когда студенту
непонятна
информация
или
нужно
получить
дополнительные сведения, чтобы понять текст или
задание.
Применяя на практике данный прием, студент
внимательно и активно вчитывается в задание или текст,
отслеживает собственное понимание информации. Как
правило, студенты пропускают незнакомое слово или
выражение, а в этом случае «?» обязывает их быть более
внимательными и помечать то, что непонятно.
Применение знаков маркировки дает возможность
сопоставить новые сведения с теми, что уже имеются.
Применяя на практике данный прием, преподавателю
следует заранее определить текст или его фрагмент,
который студенты будут маркировать, затем пояснить
принципы расстановки маркировочных символов,
определить четко время, отведенное на это задание.
Прием “ cinquain making ” требует от студента
обобщить академический материал, информацию, что
дает возможность рефлексировать. Принципы написания
синквейна следующие: первая строка– существительное.
Это – тема синквейна. Вторая строка – два прилагательных, которые раскрывают тему синквейна. Третья
строка – три глагола, которые описывают действия, что
относятся к теме синквейна. Четвертая строка - фраза
или предложение из нескольких слов, при помощи
которых студент выражает собственное отношение к
теме. Пятая строка – это слово-резюме, представляющее
новую интерпретацию темы и дающее возможность
высказать собственное мнение относительно темы.
Прежде всего преподаватель должен объяснить правила
написания синквейна, привести как пример несколько
готовых синквейнов. Затем определяется тема синквейна
и задается время, которое отводится на этот вид
деятельности.
Например, тема «What is engineering?»
1. Еngineers
2. Important, reliable
3. Work, develop, create, design
4. many areas, new ideas, change the world,
technologies
5. Modern world, big ways, fastest growing careers.
Тема «Software engineering»
1. Software engineering, computer science
2. related disciplines, very different
3. Deals with, focus on, go to, testing.
4. hardware and software, design and operation, problem
modeling
Прием “Training brainstorming” Главной задачей
данного приема является сформировать креативный тип
мышления у студентов инженерно-педагогических
специальностей, поэтому отбор темы для его проведения
непосредственно находится в зависимости от количества
вероятных
альтернатив
решения
определенной
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проблемы. Данный прием, как правило, проводится в
группах 5-7 студентов. На первом этапе студенты
формируют так называемый «банк идей», в котором
заключаются вероятные решения заданной проблемы.
Все предложения отмечаются на плакате. Не
разрешается
критиковать
или
комментировать
предложения. Время на выполнение – около 15 минут.
На втором этапе студенты обсуждают свои идеи и
предложения все вместе. На третьем этапе им
предлагается выбрать самые перспективные решения.
Данный этап можно проводить на следующем занятии.
Прием “Essay writing ” Написание эссе – это
свободное изложение своих мыслей на заданную тему.
Оценивая выполнение данного приема, принимается во
внимание самостоятельность, проявление
индивидуальности, дискуссионность, уникальность
решения вопроса, какие аргументы приводятся. Как
правило, эссе студенты пишут в аудитории уже после
того, как обсудили проблему. На это задание дается не
больше 5 минут. Например: You are an engineer. Describe
your first day at a new job. Talk about: someone you met
and what they do, what you are doing in your new job.
Выводы. Данная технология рассчитана никак не на
заучивание, а прежде всего на вдумчивый креативный
процесс, на постановку задачи и поиск творческих
решений. Студенты обучаются не только работать с
текстом, а именно: рассматривать информацию под
разными углами, определять в тексте противоречия и
виды структур, которые присутствуют в нем,
обосновывать собственную точку зрения, но также и
формировать свое мнение, высказывать его четко и
решительно, продуктивно взаимодействовать в команде
и самостоятельно трансформировать приобретенные
знания и навыки относительно решения новой задачи,
проблемы и поиска инновационных решений.
Использование технологии развития критического
мышления и её компонентов в процессе преподавания
иностранного
языка
студентам
инженернопедагогического профиля дает возможность сделать
заключение о ее эффективности в процессе
формирования
интеллектуальных
способностей
студентов и развития навыка мыслительных операций.
Приобретенные навыки дают возможность студентам
увеличить результативность восприятия информации и
заинтересованность к учебному материалу, и к ходу
обучения, понять характерные черты критического

мышления и серьезно относиться к собственному
образованию.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
У статті розкрито особливості та значущість підготовки вчителя початкової школи до використання
інформаційних технологій у професійній діяльності. Визначено структуру компонентів впровадження
засобів інформаційних технологій. Охарактеризовано організаційно-педагогічні умови підготовки учителів до
використання ІТ при роботі з учнями.
Ключові слова: технології, засоби, технології навчання, інформаційні технології, мультимедіа,
комп’ютерне навчання.
Постановка
проблеми.
Швидкість
науковотехнічного прогресу визначає певний рівень вимог до
інформатизації освіти, що є цілком природнім з огляду
на конкурентоздатність ринку праці осіб, які мають
досить
високий
рівень
володіння
засобами
інформаційних технологій.
Інформатизація освіти створює передумови для
широкого впровадження у практику психологопедагогічних розробок, що забезпечує перехід від
механічного засвоєння знань до оволодіння уміннями і
навичками самостійного здобуття нових знань,
забезпечує залучення до сучасних методів роботи з
інформацією, інтелектуалізацію навчальної діяльності.
Зростаючу роль застосування ІТ в навчальновиховному процесі, теорію і досвід розробки
педагогічних програмних засобів та впровадження їх у
навчальний процес, принципи та методи комп’ютерноорієнтованого навчання з розглядають українські
дослідники В.Ю. Биков, І.Є. Булах, А.Ф. Верлань,
В.М. Глушков,
Ю.В. Горошко,
A.M. Гуржій,
В.М. Дем’яненко, Т.В. Дубова, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук,
В.І. Клочко, Н.М. Кузьміна, В.В. Лапінський, І.В. Лупан,
Ю.І. Машбиць, Н.В. Морзе, С.А. Раков, Ю.С. Рамський,
З.С. Сейдаметова, С.О. Семеріков, О.В. Співаковський,
О.М. Спірін, І.О. Теплицький, Ю.В. Триус, М.І. Шкіль та
інші. Психологічні аспекти використання інформаційних
технологій у навчальному процесі досліджені в працях
В.П. Беспалька, В.М. Бондаревської, П.Я. Гальперина,
В.П.Зінченка, О.М.Леонтьева, Ю.І.Машбиця, В.В.Рубцова,
Н.Ф. Тализіної та інших [1].
Аналіз праць цих та інших науковців засвідчив, що в
педагогічній
науці
накопичено
певний
досвід
дослідження проблем підготовки вчителя в умовах
інформатизації освіти. Водночас ряд аспектів потребує
подальшого вивчення, зокрема недостатньо чітко
визначені напрямки педагогічної діяльності вчителя,
орієнтовані на комп’ютерну підтримку навчального
процесу, і не розроблена методика їх практичного
наповнення.

Мета статті полягає в обґрунтуванні психологопедагогічних
особливостей
підготовки
вчителя
початкової
школи
до
впровадження
засобів
інформаційних технологій у педагогічну діяльність.
Виклад основного матеріалу. Підготовка вчителя до
використання засобів інформаційних технологій у своїй
практичній діяльності на сьогодні є досить складною і
актуальною проблемою. Це пов’язано, зокрема з тим, що
підготовка вчителя до застосування сучасних освітніх
технологій лише на курсах підвищення кваліфікації є
недостатньою в силу того, що на ці питання виділяється
занадто мало годин, оскільки основний час приділяється
суто предметній підготовці відповідно до фаху вчителя.
Не
менш
важливе
завдання – забезпечення
навчальних закладів і вчителів психолого-педагогічними
напрацюваннями, що спрямовані на створення засобів ІТ
з
метою
інтенсифікації
навчального
процесу,
підвищення його ефективності та якості .
Широке використання інформаційних ресурсів, що є
продуктом
інтелектуальної
діяльності
найбільш
кваліфікованої частини працездатного населення,
визначає необхідність підготовки в середовищі молодого
покоління творчого активного резервую. Саме тому стає
все більш актуальною розробка певних методичних
засад використання ІТ у реалізації ідей розвивального
навчання, розвитку особистості учня [3, с.70].
Все більше широке запровадження інформаційних
технологій в освіті поступово змінює усталений огляд на
роль та функції вчителя, тим паче на рівень його
підготовки і фахових компетенцій. Вважається, що
сучасний вчитель не має обмежуватися лише
рекомендованими міністерством посібниками, у тому
числі й електронними. Аналізуючи і критично оцінюючи
зміст таких посібників, вчитель може запропонувати
учням альтернативні підручники та додаткову
літературу.
Проведений аналіз теоретичних джерел педагогівдослідників
(Л. Кандибовича,
Л. Кондрашової,
В. Сластьоніна, О. Суховірського О. Щербакова та ін.)
дає змогу стверджувати, що впровадження засобів
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інформаційних технологій учителем початкової школи
буде ефективним за умов готовності самого вчителя.
Готовність майбутнього вчителя початкової школи до
використання засобів ІКТ у майбутній професійній
діяльності – це цілісна якість
особистості,
що
характеризується єдністю знань, умінь, навичок і
здібностей до творчого використання засобів ІКТ у
майбутній фаховій діяльності [1]. Вона знаходить
відображення в інтелектуальній, мотиваційній та
предметно-практичній сферах діяльності особистості.
О. Суховірський розглядає готовність майбутніх
учителів початкової школи до використання засобів ІТ у
професійній
діяльності
як
сукупність
таких
взаємопов’язаних
критерії:
мотиваційного,
операційного,
емоційно-вольового,
оцінювальнорефлексивного [4, с.48].
Перехід
до
нових комп’ютерно-орієнтованих
технологій навчання, створення умов для їх розробки,
апробації та використання, раціональне поєднання нових
інформаційних технологій навчання з традиційними – це
складна педагогічна задача, яка потребує вирішення
цілого
комплексу
психолого-педагогічних,
організаційних, навчально-методичних, матеріальнотехнічних та інших проблем.
Основними серед цих проблем науковці називають:
– розробку науково-методичного забезпечення для
вирішення завдань інформатизації навчально-виховного
процесу;
– підготовку педагогічних кадрів до використання у
навчальному процесі засобів сучасних інформаційнокомунікаційних технологій;
– низьку ефективність використання матеріальнотехнічного та науково-методичного забезпечення
навчальних закладів у зв’язку з їх застарілою базою;
– розробку
методик
використання
сучасних
інформаційних технологій навчання для підтримки
вивчення більшості навчальних предметів [2, с.22].
Система формування готовності учителя до
використання комп’ютерних інформаційних технологій
у професійній діяльності освіти включає в себе три
взаємозв’язаних блоки: змістовий (система теоретикометодологічних, методичних і технологічних знань),
діяльнісний (вміння використовувати комп’ютерні
інформаційні технології у професійній діяльності та
види діяльності), технологічний (система засобів, форм і
методів). Дидактичні завдання, які вирішуються в ході
підготовки майбутніх вчителів по кожній з дисциплін
навчального плану, різноманітні і глибоко специфічні,
мають професійну і практичну спрямованість та
постійно ускладнюються, що вимагає використання
найрізноманітніших
інформаційно-комп’ютерних
технологій. Діяльнісний компонент виражається через
використання інноваційних методів навчання. Ці методи
мають активну форму, спрямовану на пошук і прийняття
рішень в результаті самостійної творчої діяльності.
Технологічний блок полягає у створенні унікального
інформаційно-пізнавального середовища, яке можна
використати для вирішення різноманітних навчальнопізнавальних та виховних завдань через поєднання
традиційного
та
комп’ютерного
навчання
з
використанням мультимедіа і власне комунікацій.

Практичне застосування комунікацій
здійснюється
через наявні і доступні джерела інформації (у локальній
мережі закладу, бібліотечному фонді, персональних
сайтах викладачів тощо) [5, с.70].
Навчання з використанням ІТ можна представити (на
основі розуміння понять «технологія», «технологія
навчання» та «інформаційні технології») як єдність
основних навчальних операцій, що послідовно та
циклічно змінюють одна одну й утворюють певний
технологічний процес. Ця єдність складається із таких
основних компонентів:
 постановка мети й завдань навчального процесу з
використанням ІТ;
 прогнозування ходу навчальної діяльності;
 прийняття рішення щодо остаточної структури та
змісту
навчальної
діяльності,
що
передбачає
використання ІТ;
 організація виконання прогнозованої діяльності;
 комунікація;
 контроль і корекція навчального процесу
відповідно до поставленої мети та завдань [4, с.48] .
Успішне впровадження засобів інформаційних
технологій навчання залежить від наявності чітко
продуманої методичної системи навчання всіх без
виключення освітян навчального колективу сучасним
інформаційним технологіям з переорієнтацією на
формування навичок використання інформаційних та
комунікаційних технологій у своїй професійній
діяльності, освоєнням нових інноваційних технологій,
розвитку інтелектуального та творчого потенціалу
вчителя. Для цього необхідно забезпечити вчителям
необхідні умови та можливості, які дозволять вчителю
вільно обирати методи, форми, засоби розвитку
особистості школяра, оптимальний зміст навчальновиховної діяльності.
Першочергове завдання, на шляху до організації
безперервного навчання
розробки та використання нових електронних засобів
навчання, на нашу думку, є створення необхідних
організаційно-педагогічних умов, що сприятимуть
вдосконаленню педагогічної майстерності вчителя в
цілому, залучення його
до науково-педагогічної
діяльності на основі використання інформаційнокомунікаційних технологій у своїй професійній
діяльності [5, с.103] .
Організаційно-педагогічні умови є різновидом
педагогічних умов, які залежать від особливостей
організації
навчально-виховного
процесу.
Б. Чижевський вказує, що організаційно-педагогічні
умови відображають "функціональну залежність
суттєвих компонентів педагогічного явища від
комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів,
взаємодій) у різних проявах". Враховуючі різні
трактування педагогічних умов видатних науковців, ми
під організаційно-педагогічними умовами ефективного
використання засобів інформаційних технологій будемо
розуміти певні обставини, що сприяють підготовці
вчителів до реалізації цього виду діяльності з
урахуванням потреб, інтересів та можливостей учителів.
Комплекс організаційно-педагогічних умов ми
представили у контексті
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трьох компонентів:
– створення сучасного інформаційного середовища
у загальноосвітніх навчальних закладах;
– оновлення змісту та структури методичної роботи
з педагогічними кадрами у системі післядипломної
педагогічної освіти;
– впровадження регіональної віртуальної системи
неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період [5,
с.105].
Таким чином, інформаційні технології не тільки не
перешкодять педагогічному спілкуванню вчителя
початкової школи, а й відкриють для нього великі
можливості; важливо тільки їх бачити і правильно
використовувати. Все це реалізується при правильному
технічному, програмному і методичному забезпеченні
заняття, а сам майбутній учитель повинен вільно
володіти загальними навичками роботи з ІТ.
Висновки. У підсумку можна стверджувати, що
результати
проведеного
дослідження
проблеми
підготовки вчителя початкової школи до використання
сучасних
інформаційних технологій
має бути
спрямованим не лише на розв’язання навчальних
завдань (формування фахових знань, умінь та навичок),
але й на розвиток особистості майбутнього педагога,
його ціннісних орієнтацій, світоглядних настанов,
розвиток інтересів тощо. Впровадження інформаційних
технологій у навчально-виховний процес учителем
початкової школи слід уважати продуктивним, оскільки
вони сприяють розробці нових якісно вдосконалених
програм, методів, форм навчання, дозволяють суттєво
покращити якість знань молодших школярів та
підвищити
їх
рівень
пізнавальної
активності.
Враховуючи реалії сьогодення, сучасному вчителю,
просто необхідно використовувати новітні ефективні
технології
навчання.
Представлений
комплекс
організаційно-педагогічних
умов
є
саме
тими
ключовими обставинами що сприяють ефективній
підготовці кожного вчителя до реалізації цього виду
діяльності.
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Перспективою подальших досліджень є визначення
та обґрунтування сучасних вимог до використання
інформаційних технологій у професійній діяльності
педагога.
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FEATURES OF TRAINING ELEMENTARY SCHOOL TEACHER FOR THE INTRODUCTION
OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATIONAL ACTIVITIES
The article describes the features and importance of training primary school teachers to use information technology.
Defined the structure of the components of the introduction of information technology. Characterized organizational and
pedagogical conditions of training teachers to use IT when working with pupils. It is noted that the successful implementation
of information technology education depends on having clearly thought out methodical system of training for all, without
exception, teachers training staff with modern information technology with the reorientation of the skills to use IT in their
professional activities, development of new innovative technologies, development of intellectual and creative potential
teachers. This requires teachers the necessary conditions and opportunities that will allow the teacher to freely choose
methods, forms, means of the individual student, the optimal content of educational activities.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОБЛЕМИ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
У статті розглядається проблема підготовки вчителя початкових класів до навчально-виховної діяльності
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, майбутні вчителі, початкова школа, готовність
використовувати ІКТ.
Постановка проблеми: Соціально-економічні зміни
в Україні, процеси глобалізації, інтеграції та
інформатизації суспільства, входження держави в
Європейський освітній простір зумовили необхідність
реформування освіти відповідно до положень
Болонського процесу. Одним із його пріоритетних
завдань є підготовка нового покоління вчителів
початкових класів, здатних до професійної діяльності в
умовах
впровадження
в
навчальний
процес
інформаційно-комунікаційних
технологій
(ІКТ).
Професійна компетентність, професіоналізм педагога
сьогодні неможливі без складових, пов’язаних із ІКТ,
оскільки впливу сучасних технологій зазнають
практично всі складові педагогічної діяльності.
Аналіз актуальних досліджень: Різноманітні
аспекти застосування ІКТ у навчально-виховному
процесі висвітлювали в своїх працях вітчизняні науковці
А. Вербицький, А. Верлань, Б. Гершунський, О. Гокунь,
М. Жалдак,
Ю. Машбиць,
Н. Морзе,
І. Роберт,
О. Співаковський. Проблему формування інформаційної
культури майбутніх учителів вивчали Н. Волкова,
О. Гончарова, О. Значенко, О. Матвійчук, І. Смирнова.
Питання підготовки майбутніх учителів до застосування
ІКТ
у
професійній
діяльності
досліджували
В. Андрієвська, В. Арестенко, Г. Генсерук, В. Готінг,
Р. Гурін, А. Дрокіна, В. Імбер, С. Каплун, О. Кучай,
Л. Морська, Н. Оліфіренко, Л. Пєтухова, В. Пуглій,
Н. Самойленко,
О. Суховірський,
В. Шакотько,
О. Шиман та ін
Мета статті полягає в аналізі підходів щодо
підготовки майбутніх учителів початкових класів до
ефективного використання в навчальному процесі
початкової школи ІКТ.
Виклад основного матеріалу: Впровадження ІКТ в
освіту піднімає навчання на якісно новий рівень.
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя є в наш час одним з найактуальніших
завдань педагогічної освіти. Це питання знайшло
сьогодні відображення в «Національній доктрині
розвитку освіти», Державній програмі «Вчитель» і
Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
національну програму інформатизації», «Про основні

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки» та Державній
програмі
«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і
науці».
Використання інформаційних технологій на уроках у
початковій школі є одним із найсучасніших засобів
розвитку особистості молодшого школяра, сприяє більш
активному й свідомому засвоєнню учнями навчального
матеріалу, формуванню ключових та предметних
компетентностей, інформаційної культури.
Завдання вчителя – забезпечити реалізацію вимог
Державного стандарту початкової загальної освіти,
всебічний розвиток молодших учнів та повноцінне
оволодіння ними усіма компонентами навчальної
діяльності. Засобом для досягнення цих цілей
виступають ІКТ – це сукупність методів і технічних
засобів застосування інформаційних технологій на
основі комп’ютерних мереж і засобів зв’язку для
забезпечення ефективного процесу навчання [3].
Сучасність вимагає від учителя вміння органічно
поєднувати традиційні навчальні впливи з інтенсивним
застосуванням сучасних технічних засобів [8]. До
сучасних ІКТ навчання відносяться Інтернет-технології,
мультимедійні
програмні
засоби,
офісне
та
спеціалізоване програмне забезпечення, електронні
посібники та підручники. 1. Інтернет – це джерело
інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності,
її аналізу та оцінювання. Доступ в Інтернет для вчителя
підвищує і рівень підготовки самого вчителя, і рівень
проведення занять, і якість знань учнів. При цьому
інтерес більшості учнів до комп’ютера й Інтернету
підвищує мотивацію навчання. 2. Мультимедійні
програмні засоби дозволяють учителю поєднувати
текстову, графічну, анімаційну, відео- і звукову
інформацію. Одночасне використання кількох каналів
сприйняття навчальної інформації дозволяє підвищити
рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні
програмні засоби доцільно використовувати для імітації
складних реальних процесів, ситуацій, візуалізації
абстрактної інформації за рахунок динамічного
представлення процесів, демонстрації фрагментів
передач, фільмів, віртуальних екскурсій тощо. 3. Офісні
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програмні продукти (текстові та графічні редактори,
програми підготовки презентацій, електронні таблиці
тощо (тобто те, що входить в пакет програм комп’ютера)
для підготовки навчально- методичного матеріалу
(шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій) та для подання
учнями результатів виконання завдань в електронній
формі. 4. Електронні підручники та посібники, є
корисними для організації професійної підготовки та
електронної методичної підтримки навчання [5].
Проведений аналіз теоретичних джерел педагогівдослідників
(А. Дрокіної,
О. Кучая,
В. Пуглій,
О. Суховірського та ін.) дає змогу стверджувати, що
переважна кількість учителів початкової школи не
готова використовувати ІКТ у своїй професійній
діяльності, зокрема готувати й проводити уроки з
комп’ютерною підтримкою.
У науковому дослідженні Л. Макаренко розкриває
причини низького рівня підготовки студентів та вчителів
до використання комп’ютера, а саме: відсутність стійкої
мотивації до застосування інформаційних технологій у
майбутній професійній діяльності, а також потреби
займатися цією діяльністю, необізнаність та недооцінка
можливостей використання інформаційних технологій у
професійній діяльності вчителя; недостатня увага вищих
навчальних педагогічних закладів до забезпечення
майбутніх учителів відповідною матеріально-технічною
та методичною базою; недосконалість діючих
навчальних програм вищої школи, які не враховують
специфіку роботи майбутніх учителів в умовах
інформаційного суспільства [7].
Впровадження засобів ІКТ учителем початкової
школи буде ефективним за умов готовності самого
вчителя. Готовність майбутнього вчителя початкової
школи до використання засобів ІКТ у майбутній
професійній діяльності – це цілісна якість особистості,
що характеризується єдністю знань, умінь, навичок і
здібностей до творчого використання засобів ІКТ у
майбутній фаховій діяльності [6].
М. Соломко виділяє наступні педагогічні умови, які
сприяють формуванню готовності майбутніх педагогів
до використання ІКТ:
1. Формування позитивної мотивації до активного,
творчого
використання
електронної
дидактики.
2. Формування і постійний розвиток бази теоретичних
знань з електронної дидактики, їх психологопедагогічних
та
дидактичних
можливостей
використання у вивченні предметів. 3. Здатність
переносити психолого-педагогічні та дидактичні знання
у практичну діяльність [9].
Враховуючи це, формування готовності вчителя
початкової школи до використання ІКТ в майбутній
професійній
діяльності
має
здійснюватися
з
урахуванням таких вимог: відповідність цілей, завдань,
змісту формування готовності вчителя початкової школи
до використання ІКТ кваліфікаційним вимогам до
вчителя початкової школи; врахування індивідуальних
та психологічних особливостей студентів, їхнього рівня
готовностi до використання інформаційних технологій;
підготовка студентів до застосування у навчальновиховному пpoцeci комп'ютерно орієнтованих методів
навчання повинна здійснюватись неперервно з
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орієнтиром на освітній приріст студента; високий рівень
інформаційно-технологічного забезпечення навчального
процесу вищого навчального закладу; забезпечення
зв’язку з соціально-економічними умовами суспільства.
І. Вдовенко визначив роль ІКТ у навчальновиховному процесі майбутніх учителів:
– ІКТ формують вміння працювати з інформацією,
розвивають комунікативні здібності, тобто виховують
особистість «інформаційного суспільства», поліпшується
якість навчання за допомогою більш повного
використання доступної інформації, причому комп’ютер
виступає в ролі засобу, а не суб’єкта навчальної
діяльності, він помічник педагога, а не його заміна;
– використання
студентами
Інтернет-ресурсів
суттєво збільшує інформаційний простір, збільшує темп
отримання
та
сприйняття
інформації,
сприяє
індивідуалізації навчання;
– за умов використання комп’ютерних технологій
надається можливість використання додаткового
матеріалу, підвищується ступінь наочності, посилюється
мотивація навчання і, як наслідок – підвищується
інтерес до предмета, в тому числі і за рахунок
привабливості комп’ютерної техніки. Все це неминуче
призведе до розвитку професійних знань та умінь
майбутніх учителів [2].
Підготовка студентів до використання ІКТ повинна
здійснюватися у кількох напрямах:
– теоретичний напрям передбачає оволодіння
знаннями про ІКТ, методикою, культурою їх
використання у навчально-виховній роботі з дітьми,
формування особистісної позиції студента-випускника
щодо необхідності використання ІКТ;
– практичний напрям передбачає використання
студентами ІКТ під час проведення навчальних занять
на педагогічній практиці та пізнавальній діяльності;
– моніторинговий – дає можливість дізнатися, як
засвоюються знання та вміння студентами щодо
використання ІКТ [4].
Методичними умовами застосування комп’ютерно
орієнтованих систем навчання в підготовці майбутніх
учителів початкових класів у педагогічних ВНЗ
В. Барановська вважає:
– реалізацію вільного доступу кожного студента до
комп’ютерно орієнтованого забезпечення дисциплін, що
вивчаються; – ретельний добір комп’ютерно орієнтованих
засобів навчання, які доцільно застосовувати в
поєднанні з традиційними;
– організацію навчально-пізнавальної діяльності
студентів з використанням як традиційних, так і
дистанційних форм навчання;
– активне залучення студентів до проектної
діяльності (індивідуальної чи в малих групах) з
використанням сучасних ІКТ;
– забезпечення в процесі навчання студентів з
використанням інформаційно-навчального середовища
їх автономної роботи (повної, обмеженої, часткової).
Високий рівень інформатичної компетентності
вчителя початкових класів стає запорукою ефективного
використання ІКТ у школі, є одним з найважливіших
показників успішності його діяльності та одночасно
необхідною передумовою для подальшого підвищення
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рівня його професійної компетентності. Інформатичні
компетентності вчителів початкової школи – це
комплексна характеристика системи знань, умінь і
навичок набуття та трансформації інформації в
професійно-педагогічній діяльності, особистісні якості
педагога, що в сукупності дають змогу майбутнім
фахівцям ефективно здійснювати професійну діяльність
з усвідомленим передбаченням її наслідків та постійним
професійним саморозвитком. Тому, підтримуємо думку
В. Барановської про те, що для формування
інформатичних компетентностей майбутніх учителів
необхідно вирішити наступні завдання: 1) навчити
студентів прийомам і методам роботи з персональним
комп’ютером (якщо вони цими прийомами і методами
не володіють); 2) навчити студентів прийомам і методам
роботи в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет, а
також в локальних комп’ютерних мережах (якщо вони
цими прийомами і методами не володіють); 3)
сформувати у студентів вміння пошуку в глобальній
мережі Інтернет необхідних актуальних навчальних
відомостей і методичних матеріалів; 4) навчити
студентів використовувати інформаційно-комунікаційні
технології в предметній галузі, якій вони в майбутньому
будуть навчати; 5) навчити студентів створювати
мережеві освітні ресурси, методичні, дидактичні і
організаційні матеріали для проведення уроків, володіти
інформаційно-комунікаційними
технологіями,
використовуючи їх при різних типах занять, що
реалізовані і в рамках навчальної, і поза навчальною
діяльністю; 6) навчити майбутніх вчителів дидактичним,
психолого-педагогічним і методичним прийомам, що
дозволяють
сформувати
необхідні
інформатичні
компетентності у своїх майбутніх учнів; 7) сформувати
компетентності в галузі використання дистанційних
форм навчання в своїй професійній діяльності [1].
Висновки: Підсумовуючи проведений аналіз
підходів щодо підготовки майбутніх
учителів
початкових класів до ефективного використання в
навчальному процесі початкової школи ІКТ, можна
зробити висновок: підготовка майбутніх учителів
початкових класів до здійснення комп’ютерної
підтримки своєї професійної діяльності є актуальною.
Вищі навчальні заклади мають створювати педагогічні
умови та враховувати визначені вимоги, які сприяють
формуванню готовності вчителя початкової школи до
використання ІКТ в майбутній професійній діяльності.
Сформований
високий
рівень
інформатичної
компетентності вчителя початкових класів дозволяє
оптимізувати процес навчання, підвищити навчальнопізнавальну активність учнів, модернізувати методи та
форми організації навчально-виховного процесу,
забезпечити високий науковий і методичний рівні
викладання, підвищити ефективність та якість надання
освітніх послуг. Підготовка має забезпечувати
готовність застосування вчителем ІКТ до навчання учнів
і
застосування
цих технологій
до
власного
вдосконалення.
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ANALYSIS OF MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEM OF PREPARATION OF FUTURE
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TECHNOLOGIES OF STUDYING
The problem of preparation of elementary school teachers for teaching and educational activities with appliance of
information and communication technologies is analyzed in the presented paper.
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КОНТИНУУМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ
Автор досліджує формування сучасної управлінської парадигми, розглядає основні етапів становлення,
обґрунтовує систему поглядів на цю проблему. Метою нашого дослідження є соціогенез та історіографія
трансформації системи управління освітою. Слід зауважити також, що формування парадигм управління
відбувається циклічно на якісно різних основах шляхом діалектичного переходу свідомого у несвідоме,
пасивного в активне і т. і. Нова парадигма управління, таким чином, є рушійною силою, носієм
прогресивного, кроком вперед – до нових вершин соціально-економічного розвитку та забезпечення гідного
життя людини.
Ключові слова: парадигма, управління, освітня парадигма, парадигма управління.
Постановка
проблеми.
Шлях
європейської
інтеграції, обраний Україною, зумовлює необхідність
реформаційних процесів в освітній галузі, спрямованих
на досягнення найкращих освітніх стандартів.
Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ
столітті [8] обумовило виникнення нової освітньої
парадигми – орієнтацію на новий тип гуманістичноінноваційної освіти у європейському та світовому
просторах. У цьому стратегічному документі визначено
нову моделі управління освітою, в якій жорсткий
контроль та пряме втручання у освітній процес
поступаються місцем гнучкості, узгодженню механізмів
управління та самоуправління. Визначена позиція
вимагає від сучасної освіти серйозних реформаційних
кроків щодо оновлення механізмів управлінської
діяльності.
Пошук нової управлінської парадигми доволі
ґрунтовно опрацьовується у освітній галузі: аналізується
ґенеза розвитку управлінської думки, виявляється
узгодженість між цивілізаційними змінами, процесами
глобалізації,
духовним
відродженням
суспільства,
особливостями влади на сучасному етапі розвитку
суспільства, досягненнями економіки зі змінами, що
відбуваються у сфері управління.
Проблемна ситуація дослідження полягає у необхідності
обґрунтування цілісної концепції світоглядно-ідеологічних засад
загальної теорії управління, у полі зору якої знаходиться
три види організаційної взаємодії, а саме: управління
технічними системами, управління біологічними системами і
управління соціальними системами. Аналіз цих процесів
дає змогу зробити висновок про те, що виникає нагальна
потреба привести існуюче різноманіття
визначень
парадигм та парадигмальних підходів у галузі управління до
загально прийняття визначень, спираючись на визначення
поняття «управління», як родового.
Нові форми
управління
освітою
фактично
обґрунтовують виникнення та становлення нової
управлінської парадигми, що спирається на інноваційні
технології та новітню методологію організації освітньої
діяльності.
Відомі вітчизняні та зарубіжні вчені: Т. Кун,
С. Тулмін, Є. Бабець, П. Друкер, В. Іванов, В. Крижко,
М. Моісеєв, Г. Осовська, О. Осовський, Ф. Хміль, В.Бех,
Ю. Бех у процесі аналізу парадигми управління,

наголошують на складності структурування її концепту,
що зумовлено відсутністю теоретичної моделі, яка
посилюється
методологічними
протиріччями
та
неоднозначністю тлумачення цих понять. Ці відмінності
зумовлені особливостями управлінської науки, що
вивчає управління як явище, яке виникає в соціальноекономічних системах різного типу і до того ж
знаходяться у постійній динаміці. Сучасні дослідники
вважають, що наявність декількох парадигм лише
свідчить про різноманітність підходів у різних наукових
школах.
Аналіз робіт В. Граждана, Е. Песоцької, В. Щетініна
та інших вітчизняних і зарубіжних фахівців свідчить про
те, що у сучасних наукових дослідженнях встановлено
прямий зв’язок між ефективністю інноваційної
діяльності в управлінні освітою та успішністю
системних
трансформацій
цієї
галузі
постіндустріального зразка.
Парадигмальний підхід в останні десятиріччя
досліджується у низці науково-педагогічних праць
(Є. Бережнова, О. Вознюк, І. Зязюн, І. Колесникова,
Н. Коршунова, В. Кукушкін, А. Новіков, М. Романенко,
І. Утюж та ін.) на основі загальнопедагогічних теорій
освіти (С. Гончаренко, В. Кушнір, В. Краєвський,
М. Скаткін та ін.). Однак парадигмальний рівень аналізу
даного впливу залишається мало дослідженою
проблемою.
Метою статті є дослідження формування сучасної
управлінської парадигми, виокремлення етапів її
становлення, обґрунтування системи поглядів на цю
проблему.
Виклад основного матеріалу. В науці «едукологія»
важливим є необхідність розуміння логіки розвитку
освітньої науки у темпоральних вимірах. Розвиток цієї
науки свідчить про те, що її становлення відбувалося на
основі принципів накопичення, акумуляції, інтеграції
накопичених людством знань Ключовим поняттям
наукового апарату цієї науки є дефініція «парадигма».
Словник англійської мови повідомляє, що слово
„paradigm” прийшло в англійську мову ще у XV ст.
(через французьку мову з латинської) від грецького
«paradeigma», що означає зразок [4, с.197]. Понятійнотермінологічний словник з менеджменту дає наступне
визначення парадигми — теорія, теоретична модель, яку
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використовують як зразок, обґрунтування, вирішення
проблеми у межах певного предмета дослідження
[7, с.401].
Період до 30-х років ХХ століття прийнято вважати
часом правління виробника. Нові товари (наприклад,
автомобілі) в міру зниження ціни (досягнутого, як
правило, завдяки нарощуванню масштабів виробництва)
швидко знаходили свого покупця. Перемогу в
конкурентній боротьбі здобував той, хто міг з меншими
витратами запропонувати досить якісний товар.
І. Ансофф назвав цей період епохою масового
виробництва.
Концептуальною основою парадигми менеджменту з
моменту його виникнення і до кінця XVII ст. був
контроль виконання (реакція на зміни відбувалася після
здійснення події, реактивне управління) [14].
Такий підхід був досить ефективним за умов
недостатньо розвинутого ринку, коли менеджмент
локалізувався в межах кожної окремої організації. З
розвитком ринку управління на основі контролю
ускладнювало прийняття ефективних рішень.
Із середини XVII ст. до останньої третини XIX ст.
успіху досягав автор товарної ідеї, який міг її
реалізувати. Успішні менеджери найчастіше були й
винахідниками.
Парадигмою
менеджменту було
поєднання управління на основі контролю за
виконанням завдань з управлінням на основі
екстраполювання тенденцій виробництва [13, с.32].
Система управління, яка використовувалася у
Радянському Союзі, належить до східної культури і
характеризується як неринкове управління суспільством.
Перехід до ринкових методів призвів до радикальних
змін життєдіяльності цього суспільства. Це, в свою
чергу, призвело до виникнення нової парадигми
управління на даному відрізку історичного розвитку
країни. З нашої точки зору, під новою управлінською
парадигмою, даного періоду, слід розуміти заміну
радянського (авторитарного стилю керівництва) на
ринковий (демократичний стиль керівництва) [9, с.2324].
Нова система поглядів на управління в 70-80-і роки
ХХ ст. відома в СРСР як «тиха управлінська революція»,
і це не випадково. Адже в її основні положення, які
можуть застосовуватися, не доводячи до негайного
руйнування сформованих структур, систем і методів
менеджменту, а ніби доповнюючи їх, поступово
пристосовуючи до нових умов.
Едукологи (О. Прикот, М. Фулан, А. Суббето,
В. Кремінь,
В.Огневʼюк,
К. Корсак)
фіксують
трансформацію панівних парадигм в царині освіти.
Видатний теоретик у галузі менеджменту П.Ф. Друкер в
праці «Завдання менеджменту в ХХІ ст.», так
охарактеризував проблеми формування і зміни
парадигми
менеджменту:
«Парадигма
будь-якої
суспільної науки, зокрема менеджменту, заснована на
уявленнях про реальності. Їх формують вчені,
письменники, викладачі і практики. Але і самі уявлення
чинять відповідний вплив на те, що в даній галузі знання
вважаються реальністю».
Філософія освіти використовує поняття «парадигма»
для означення культурно-історичних типів педагогічного
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мислення і педагогічної дії: при цьому освітня парадигма
в історії розвитку педагогічної теорії і практики
проходить декілька етапів: становлення, завершення і,
нарешті, статики, коли вона стає млявою і заважає
розвитку, що приводить до розвитку нової парадигми, яка
реалізується через поширення нових ідей; до
переосмислення основних понять і їхніх зв’язків [3].
У наукових публікаціях з педагогіки вищої школи
термін «парадигма» вживається досить часто. При цьому
в сучасній системі освіти існують принципово різні
теоретичні підходи до змісту парадигми, що визначають
стратегію і спрямовують хід дослідження. Це призвело
до виникнення поняття «поліпарадигмальність».
Тому у педагогічній теорії парадигму трактують як
цілісну вихідну концептуальну схему,
певний
методологічний конструкт, який інтегрує провідні
наукові теорії, моделі вирішення проблем, що
домінують у науці упродовж певного історичного
періоду. Особливість педагогічної парадигми полягає у
тому, що вона розглядається як усталена, що «стала
звичною точкою зору, модель-стандарт розв’язання
певного класу педагогічних задач, які зазвичай
продовжують застосовуватися, незважаючи на те, що у
педагогічній науці і педагогічній практиці вже наявні
факти, які ставлять під сумнів модель-стандарт,
загальноприйняту точку зору» [1, с.156]. Педагогічна
парадигма відіграє подвійну роль – з одного боку,
полегшує загальний підхід до вирішення наукових
проблем в педагогічній науці, а з іншого – гальмує
сприйняття нових ідей, стримує розвиток педагогічної
творчості.
На думку І. Ільїнського, освітня парадигма повинна
включати декілька основних ідей і підходів, які
становлять теоретичну основу освіти: новий погляд на
роль освіти у ХХІ ст.; новий погляд на предмет і кінцеві
цілі освіти; новий погляд на рівні освіти; новий погляд
на роль соціально-гуманітарного знання; новий погляд
на навчальні завдання і засоби вирішення цих завдань.
В. Луговий визначає управління освітою як
цілеспрямовану зміну її стану. Ефективне і
результативне управління потребує знання природи
об’єкта управління, наявності відповідної інформації для
прийняття управлінських рішень, механізмів та ресурсів
їх реалізації [2, с.944].
Освіта як соціальна інституція невід’ємна від
характеру виробничих відносин в суспільстві і
управління ними. Вони є взаємовизначальними,
синергетично пов’язаними адептами.
Мета
нашого
дослідження – соціогенез
та
історіографія трансформації системи
управління
освітою. Вже на самому початку розвитку теорії і
практики менеджменту спостерігалася певна зміна
об’єктів уваги дослідників. Ф. Тейлор і його
послідовники
розглядали
окремого
робітника,
К. Адамецкі – виробничу ділянку з устаткуванням і
людьми,
представники
адміністративної
школи,
починаючи з А. Файоля, – підприємство. У цілому
головним завданням цього етапу є підвищення
ефективності виробництва за рахунок глибокого поділу
праці та ефекту масштабу управління.
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Отже, парадигма управління є змінною системою і
перебуває в постійному розвитку, подібно до інших
систем. К. Шумовська акцентує свою увагу на чотирьох
типових етапах формування управлінської парадигми як
такої: 1 етап – криза. Настає періoд, коли парадигма
управління не відповідає вимогам сучасності, не реагує
відповідно на потреби зовнішнього і внутрішнього
середовища, не досягається поставлена ціль в
управлінській діяльності. Відбувається поступове
нагромадження аномалій в суспільстві. 2 етап –
революція.
Коли
рівень
аномалій
продовжує
накопичуватись, а парадигма управління сповна не
виконує своїх функції, тоді відбувається її заміна, тобто
революція [14].
Слід зазначити, що важливим положенням нової
управлінської парадигми є формування і функціонування
ринкових субʼєктів як відкритих, соціально орієнтованих
систем. Концепція організацій означає орієнтацію на
ринки і споживача (Т. Парсонса, Ф. Селзника,
Ч. Перроу, М. Вебера, Р. Аркоффа и Ф. Эмери) [10].
На початку ХХ ст. новою управлінською парадигмою
визнано науковий менеджмент, який, на жаль, ще не
прописаний в жодному законі про освіту в Україні.
У пошуках нової парадигми управління, притаманної
і потрібної людству у ХХІ ст., вчені Т. Кун, С. Тулмін,
Є. Бабець, П. Друкер, В. Іванов, В. Крижко, М. Моісеєв,
Г. Осовська, О. Осовський, Ф. Хміль та ін вважають, що
має відбутися зміна економічних пріоритетів в
управлінні на духовні.
Вони вважають, що духовно-творчі та моральні
засади в управлінні стають пріоритетними в системі
визначення мети [6, с.9].
На сьогодні до інноваційних управлінських
парадигм,
зазначає
Ситниченко Є.Г.
найчастіше
відносять маркетингову, менеджментну та поліархічномережну.
У межах менеджментної парадигми управління
носить діяльнісний характер, прямо пов’язаний з
особистісним
та
соціокультурним
контекстом
управлінської діяльності.
Парадигма соціально розширеного маркетингу стала
теоретико-методологічною
основою
формування
філософії освітнього маркетингу, управлінська практика
в сфері освіти також все більше переорієнтовується на
застосування маркетингових механізмів у якості
основного засобу впливу на функціонування та розвиток
системи освіти.
На
основі
поєднання
менеджеріальних
та
маркетингових підходів сформувалося таке явище, як
маркетинг-менеджмент.
Суть мережно-поліархічної методології полягає в
тому, що управлінські процеси в освітній царині
розглядаються як мережа взаємовідносин. При цьому
обміни впливами в одній ситуації взаємообумовлені
обмінами в іншій ситуації, а набори мережних взаємодій
постійно перетинаються, створюючи взаємопереплетену
систему об’єкт-суб’єктних горизонтальних управлінських зв’язків, призначену для передачі управлінських
впливів в усі сторони освітньої мережі. Головним
досягненням є те, що мережа горизонтальних
управлінських
зв’язків
допомагає
поєднувати

максимальну свободу та варіативність поведінки
суб’єктів освітньої діяльності з максимальною
управлінською визначеністю процесів обміну на рівні
мережі загалом [11].
Ми приймаємо думку В. Буданова стосовно того, що
всі новостворювані концепти в царині освіти мають
будуватися за синергетичним принципом: «in, for and of»
(в освіті, для освіти та про освіту). Цей підхід дозволяє
корелювати синергетичні зв’язки методологування
освітнього простору (А.Фурман).
Серед принципів побудови освітніх та управлінських
парадигм ми виокремлюємо основні системні:
– «людина – людина» (зміна характеру взаємодії
поколінь, гендеру, конкретної особистості у засвоєнні
досвіду, гуманізації відносин у соціумі);
– «людина – інформація»
(формування
нових
способів інформаційного обміну в суспільстві знань та
інформаційному
суспільстві,
іншого
характеру
ментальних структур…);
– «людина – світ» (посилення значення креативних
характеристик в мисленні, в поведінці, в відносинах
людей, розуміння глобальних проблем, які об’єднують
людство, Я – людина світу, Я – відповідаю за все у
світі) [5];
Нова парадигма управління освітою знаходиться на
перетині як мінімум трьох підходів, які оцінюють
перспективи розвитку сучасної організації:
– перший з них сформульований в концептуальних
моделях нового менеджменту, що спираються на
підприємницьку модель.
– другий підхід до розробки нової парадигми
управління реалізується в різних концепціях соціальної
синергетики (Концепції пульсуючого менеджменту,
теорії самоорганізації, квантової природи менеджменту і
т. ін.), які намагаються інтегрувати методологічні основи
природознавства та суспільствознавства.
– третій
підхід
до
характеристики
нової
управлінської парадигми представлений в концепціях
управління знаннями (knowledge management), що
виділяють
в
якості
«обʼєкта
управління»
обʼєктивувалися і не обʼєктивувалися знання, звʼязку
цих знань з процесами організації, а також
співробітників
компанії,
які
створюють
і
використовують ці знання і реалізують процеси, в які
вони залучені.
Ми все частіше зустрічаємо у науковому обігу з
поняттям «нова управлінська парадигма», яке в жодному
контексті не має метологічного підѓрунття.
Андрущенко В., зазначає про зміну парадигми
менеджменту освіти в умовах переходу людства до
інформаційного суспільства, відмінною ознакою якого
стала людиновимірність [12, с.268].
Сутність модернізації системи освіти полягає у
переході до нової освітньої парадигми, під якою
розуміється сукупність принципів, ціннісних настанов і
способів організації освітньої діяльності, які визначають
кут зору на освіту: її мету, модель та освітній ідеал,
адекватний антропологічним та соціокультурним
запитам суспільства [12, с.39]. Але на сьогодні вона
практично вичерпала себе і не завжди відповідає
вимогам сучасного суспільства. Стан класичної
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парадигми все більше визначається як кризовий з
наступних причин. По-перше, тому, що вона є, на думку
представників Римського клубу, «підтримуючою
освітою», переважно зорієнтованою на репродуктивне
знання. Процес навчання зводився до здобування знань,
умінь, навичок шляхом поступового накопичення
матеріалу, до шаблонного його застосування у різних
видах діяльності. По-друге,
її сцієнтистський,
раціонально-знаннєвий,
технократичний
характер
суперечить потребам гуманізації, «олюднення» знання в
сучасному суспільстві. Ситуація в освіті ускладнюється
так званим «інформаційним бумом» і спричиненою ним
інформаційною
кризою.
По-третє,
поряд
із
раціоналізмом як однієї з провідних засад класичної
парадигми освіти «великих втрат» зазнала ідея про
універсальність європейських цінностей та форм життя.
Європейський монолог усе більш перетворюється на
планетарний діалог. Теперішня геокультурна та
геополітична картина світу стає більш схожою на
плюралістичний образ дискурсу різних цивілізацій із
ціннісно рівнозначними історичними надбаннями, ніж
на втілення ідеї загального руху всіх країн до єдиної
суспільної довершеності. По-четверте, пошук нових
моделей освіти зумовлений необхідністю розробки
механізмів адаптації людини до мінливого світу, а також
зростанням розбіжності між відносно сталими
пізнавальними можливостями і світом, що все більш
ускладнюється.
Досвідчений організатор вищої освіти В. Бакіров
пише, що дуже сумно, але відбувається радикальна зміна
парадигми вищої освіти. Замість гуманістичного
напряму, який трактувався як право людини збагатити
себе видатними досягненнями людства і ставити їх на
службу
соціальному
прогресу,
справедливості,
моральним цінностям, ми бачимо, що стає все більш
впливовою парадигма економічна, що трактує вищу
освіту як сферу інвестицій, що приносять додатковий
дохід, фінансові дивіденди і інші бонуси [15].
Висновки. В суспільному розвитку повсякчас
відбуваються кардинальні перетворення, розробляються
та удосконалюються моделі управління, зʼявляються
нові, більш актуальні з погляду сучасності, підходи до
здійснення реформ в управлінській діяльності,
спостерігається становлення держави ринкового типу з
іншою ідеологією, стереотипами мислення, філософією,
стилем життя. ХХІ ст. все більше і більше вимагає від
нас здійснення змін, а не просто реагування на них.
У цілому, оцінюючи появу наступних парадигм
управління, відзначимо, що їх виникнення в усі періоди
існування людства було тісно повʼязані з реаліями та
вимогами життя в той чи інший період часу, з
урахуванням напрацювань різних шкіл, течій та
напрямів світових співтовариств.
Слід зауважити також, що формування парадигм
управління відбувається циклічно на якісно різних
основах шляхом діалектичного переходу свідомого у
несвідоме, пасивного в активне і т. і. Нова парадигма
управління, таким чином, є рушійною силою, носієм
прогресивного, кроком вперед – до нових вершин
соціально-економічного розвитку та забезпечення
гідного життя людини. Але сам алгоритм побудови
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«нової парадигми управління освітою» є завданням
наших наступних розвідок.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ НГУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН
СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ
Досвід багатьох європейських країн, що займались визначенням, відбором і впровадженням ключових
компетентностей, показує, що останнім часом відбулась орієнтація програм і педагогічних технологій на
компетентнісний підхід.
У статті розглянуто різні підходи трактування поняття «соціальна компетентність», уточнено
сутність цієї дефініції та її основних складників змісту, визначено роль дисциплін соціогуманітарного
циклу для підготовки соціально компетентного військового фахівця, проаналізовано значення сучасних
інноваційних методів навчання у формуванні соціальних компетенцій офіцера.
Ключові слова: компетентністний підхід, вища військова освіта, соціальна компетентність, соціальні
компетенції, соціогуманітарні дисципліни, інноваційні методи навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
На сучасному етапі реформування Національної
гвардії України відповідно до стандартів НАТО вища
військова освіта потребує ґрунтовного перегляду
стандартів підготовки навчальних програм і підходів до
організації освіти на засадах компетентнісного підходу
та підготовки компетентністної моделі військового
фахівця.
Наукові публікації [1, 2-4] свідчать про те, що
останнім часом намітилася тенденція до переходу від
кваліфікаційної моделі спеціаліста-випускника до
компетентнісної, де цілі освіти пов’язуються не тільки з
виконанням конкретних фахових функцій, але й з
інтегрованими вимогами до результату освітнього
процесу у межах компетенцій. Необхідність переходу до
компетентнісної моделі визначається зміною освітньої
парадигми з принципу адаптивності на принцип
компетентності випускників.
Компетентнісний підхід до процесу навчання
зумовлює необхідність у побудові компетентнісної
моделі випускника вищого навчального закладу, зокрема
майбутнього офіцера НГУ, та формуванні його
професійно-практичних компетенцій.
Компетентнісна модель спеціаліста-випускника являє
собою опис того, яким набором компетенцій повинен
володіти випускник вузу, до виконання яких
професійних функцій він повинен бути підготовлений і
якою повинна бути ступінь його підготовленості.
У
наукових
публікаціях
відображені
різні
компетентнісні моделі спеціалістів. Так, В.Д. Шадриков
пропонує таку системну модель спеціаліста, в яку
входять групи компетенцій: «соціально-особистісні, що
стосуються людини як індивіда, суб’єкта діяльності й
особистості; соціальні, що визначають її взаємодію з
іншими людьми; загально-професійні, спільні для
широкого
кола
професій:
інформаційні,
управлінські,організаційні,
проектувальні
та
ін.;
спеціальні
або
професійно-функціональні,
які
забезпечують
здатність
ефективно
виконувати
професійні функції» [4].

В умовах переходу до компетентнісної моделі
підготовки курсантів навчально-виховний процес у
вищій військовій школі має бути спрямований не лише
на оволодіння професійними знаннями, уміннями і
практичними навичками, але й на формування у
майбутніх офіцерів соціально значущих якостей для
практичної діяльності.
Соціальна компетентність є однією з найважливіших
складових
успішної
професійної
діяльності
військовослужбовця Національної гвардії України,
обов’язковою умовою ефективного виконання ним
службово-бойових завдань. Вона нерозривно пов’язана з
особливостями професії офіцера – правоохоронця НГУ,
спеціальністю, професійними завданнями, способами
практичного виконання та обумовлюється сферою
повноважень, обов’язків і відповідальності. Соціальна
компетентність виявляється в готовності ефективно
виконувати завдання, які пов’язані із захистом та
охороною життя, прав, свобод і законних інтересів
громадян України, суспільства і держави від
протиправних посягань, із здійсненням охорони
громадського порядку та забезпеченням громадської та
державної безпеки, яка здійснюються військовослужбовцями
НГУ
у
взаємодії
з
іншими
правоохоронними
структурами.
Ці
завдання
передбачають виконання конструктивної комунікації і
соціальних ролей у взаємостосунках у громадському та
військовому середовищах, здатності до професійної і
соціальної адаптації та самореалізації, спільної
діяльності у команді, умінні приймати рішення та
відповідально розв’язувати проблеми та конфліктні
ситуації при виконанні службово-бойових завдань.
У зв’язку з цим набуває актуальності проблема
формування соціальної компетентності у військових
фахівців.
Аналіз досліджень та публікацій. У сучасних
наукових дослідженнях існують різні підходи щодо
тлумачення поняття «соціальна компетентність».
Соціальна компетентність є предметом вивчення не
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тільки педагогіки, але й таких наук як філософія,
психологія, соціологія.
Залежно від галузі науки, в якій розглядається
«соціальна компетентність», зустрічаємо різні погляди
на її трактування. Так, психологи (Д. Кун, В. Слот,
Х. Спанярд та ін.) роблять акцент на психологічних
особливостях
індивіда,
педагоги
(Д. Єгоров,
В. Масленнікова, В. Цвєтков та ін.) – на міжособистісну
взаємодію та відповідальність, соціологи (Е. Гіденс,
Е. Ісламгалієв та ін.) підкреслюють можливість впливу
на широкий соціум, філософи (Н. Беденко, Л. Шабатура
та ін.) виділяють адекватність стосовно соціальної
дійсності.
Окремі дослідники соціології у своїх роботах
наголошують на тому, що соціальна компетентність є
вираженням якості виконання особистістю соціальних
ролей (П. Горностай, С. Краснокутська, П. Смирнов,
Г.Ушамирська та інші). У працях іншої групи науковців
зосереджується увага на соціальній компетентності як
здатності досягати результативності у груповій взаємодії
насамперед на основі застосування комунікативних
стратегій і тактик (І. Горєлов, Б. Жиганов, Дж. Равен,
Н. Калініна та інші). У наукових працях вказано також,
що соціально компетентна особистість повинна мати
розвинену ціннісно-диспозиційну основу, у центрі якої –
відповідальність як перед суспільством, навколишнім
соціальним оточенням, так і перед собою за власну
самореалізацію (О. Асмолов, О. Пометун, Л. Сохань,
Ю. Рєзнік та інші).
Аналіз наукової літератури свідчить, що відсутня
однозначність в трактуванні дефініції «соціальна
компетентність», її змістовності, а також бракує робіт,
які б мали прикладну спрямованість щодо умов
формування соціальних компетенцій майбутніх фахівців
у вищій військовій школі.
Метою статті є уточнення поняття «соціальна
компетентність», а також основних складників її змісту,
визначення ролі дисциплін соціогуманітарного циклу
для підготовки соціально компетентного військового
фахівця та шляхів формування у нього соціальних
компетенцій.
Виклад основного матеріалу дослідження
Українські вчені Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина,
О. Овчарук,О. Пометун, О. Савченко пропонують такий
перелік ключових компетентностей, які деталізуються в
комплекс знань, умінь, навичок та цінностей: навчальна
(уміння вчитися), громадянська, загальнокультурна,
інформаційна, соціальна, здоров’язберігаюча [5, с.86-90].
Досліджуючи
сутність
поняття
соціальної
компетентності, ми виходимо з того, що воно є
інтегральним
від
термінів
«соціальний»
та
«компетентність». Так, дефініція «соціальний» (лат.
socialis) у перекладі означає товариський, суспільний, той,
що належить суспільству, пов’язаний з життям та
стосунками людей у суспільстві [6]. В основі терміну
«компетентність» («compete») лежать поняття «знати»,
«досягати», «вміти», «відповідати». З огляду на це, ми
поділяємо думку С. Бахтєєвої, яка наголошує, що ці
визначення найбільш повно виражають сутність
соціальної компетентності: «знати» – знання, необхідні
для здійснення соціальних технологій; цінності, які

скеровують використання знань та вмінь; «вміти» –
вміння особистості здійснювати вільне та свідоме
самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді,
так і в зовнішній соціальній дійсності; «досягати» –
вміння реалізовувати поставлені цілі в межах моралі,
закону, культури; «відповідати» – вміння особистості
реалізувати свої обов’язки, права та повноваження на
відповідному соціальному, культурному рівнях» [7, с.18].
Вивчення питання соціальної компетентності в
історичному
контексті
розпочато
зарубіжними
науковцями (Дж. Гілфорд, Е. Торндайк та ін.) з розробки
концепції
соціального
інтелекту.
У
сучасних
дослідженнях вказано, що, на відміну від соціального
інтелекту, соціальна компетентність виявляється не в
знаннях і розумових навичках, а в способі оперування
знаннями, правилами інтерпретації, ефективності та
адекватності в різних проблемних ситуаціях [8].
Продовжуючи аналіз сутності досліджуваного
поняття, зауважимо, що вчені С. Нікітіна [9] та С. Рачева
[10] соціальну компетентність розглядають як
універсальну здатність особистості, що інтегрує в собі
розуміння соціальної дійсності, наявність соціальних
знань та вмінь, необхідних для результативного
розв’язання практичних соціальних задач, а саме: робити
власний вибір та ризикувати, адаптивно сприймати себе
у часі, жити, не порушуючи норми суспільства, будувати
свій життєвий проект та проектувати його у майбутнє.
Важливим для нашого дослідження є визначення
соціальної компетентності особистості, запропоноване
І.Зарубінською: «Соціальна компетентність особистості –
це складна, інтегративна характеристика, сукупність
певних якостей, здібностей, соціальних знань і вмінь,
переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань
особистості, які дають їй можливість активно взаємодіяти
із соціумом, налагоджувати контакти з різними групами й
індивідами, брати участь у соціально значущих проектах і
продуктивно виконувати різні соціальні ролі» [11, с.92]. У
широкому значенні соціальна компетентність ученою
визначена як існування цінностей, знань і вмінь у вигляді
соціальних практик. «Соціальна компетентність є однією
з ключових компетентностей особистості, а отже, –
суб’єктивною категорією, яка визначає здатність людини
здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні,
культуродоцільні
види
діяльності,
ефективно
розв’язувати відповідні проблеми. Вона охоплює різні
сфери людської діяльності: навчальну, професійну, власне
соціальну взаємодію – та виступає важливою
передумовою продуктивної міжособистісної взаємодії в
усіх видах професійної діяльності» [11, с.410].
«Соціальна компетентність є складно структурованим,
багатофункціо- нальним явищем, яке в змістовому аспекті
характеризується засвоєнням соціальних норм і
формуванням соціальних якостей, умінь і навичок; у
процесуальному аспекті – взаємодією соціуму й
особистості» [12, с.25].
Отже, поняття «соціальна компетентність» вважаємо
набутою здатністю особистості гнучко й конструктивно
орієнтуватися в постійних мінливих соціальних умовах,
ефективно й творчо взаємодіяти із соціальним
середовищем, якісно та продуктивно діючи у
професійній сфері.
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Не менш важливим є визначення структурних
компонентів «соціальної компетентності». Аналіз праць,
присвячених розкриттю основних складників соціальної
компетентності, дозволяє зробити висновок, що у
сучасній науці немає єдиного підходу щодо визначення
цієї проблеми.
С. Макаров у структурі соціальної компетентності
виявляє
мотиваційно-особистісний
компонент;
когнітивний компонент; операційний компонент [13, с.78]. С. Нікітіна до двох перших компонентів додає
комунікативно-діяльнісний та рефлексивний компоненти
[14, с.60-62]. Дослідники В. Маслєннікова та Л. Шабатура
вирізняють інші компоненти в змісті соціальної
компетентності. А саме, індивідуально-особистісний
компонент;
соціологічний
компонент;
життєвофутурологічний компонент [15, с.21]. Складовими
соціальної компетентності науковець
Л. Свірська
визначає такі компоненти: когнітивний компонент;
операційно-технологічний компонент; мотиваційний
компонент; етичний компонент; поведінковий компонент;
соціально-ціннісний компонент [16, с.32].
Конструктивним для нашого аналізу вбачається
дослідження науковця В.М. Шахрай, яка у структурі
соціальної компетентності особистості визначила три
основні компоненти: соціально-рольовий, ціннісний та
комунікативний [17].
Розгляд цих компонентів дослідником свідчить, що
соціально-рольовий компонент соціальної компетентності
особистості розкриває усвідомлення індивідом вимог до
себе як члена суспільства і соціальних груп
(демографічних,
етнічних,
професійних
тощо),
формування позитивного емоційного ставлення до
виконання соціальних ролей, розвиненість умінь і
навичок ефективної соціально-рольової практики [17].
Ціннісний компонент соціальної компетентності
особистості дослідниця розглядає як відображає
розуміння способу існування особистості. Цінності
особистості утворюють систему її ціннісних орієнтацій
як сукупність найважливіших якостей внутрішньої
структури особистості, що є для неї особливо
значимими. Конкретна система ціннісних орієнтацій і їх
ієрархія виступає регулятором розвитку особистості
[17]. П.Смирнов наголошує на органічному зв’язку
цінностей і соціальної ролі, стверджуючи, що «цінності –
найбільш значимий і стійкий елемент соціальної ролі…
Будь-яка роль існує до тих пір, допоки існує цінність,
задля якої вона виконується» [18, с.345].
До вищих цінностей відносять найбільш загальні для
людей цінності – людське життя, добро, справедливість,
істину, свободу, красу та інші, що утверджують сутність
людського буття, зокрема і соціального. Досить
важливими для нормального функціонування соціуму і,
відповідно, індивідів, що до нього належать, є цінності
більш вузько соціальні, такі, як колективізм,
відповідальність, солідарність, повага до інших і з боку
інших, соціальний успіх, кооперація, конкурентність,
самостійність, індивідуалізм тощо. До якісних
параметрів ціннісної системи особистості потрібно, на
нашу думку, віднести такі: глибину знань про основні
цінності суспільства не лише українського, але і
західного та східного типу, на основі чого можна
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здійснювати
вибір
цінностей
для
власної
життєдіяльності. Зміст цінностей особистості, їх
просоціальний
чи
антисоціальний
характер;
регулятивний вплив обраних цінностей на соціальну
поведінку та інше.
Комунікативний аспект соціальної компетентності
особистості дослідник В.М. Шахрай аналізує, як
здатність встановлювати і підтримувати контакти з
іншими людьми, без чого неможливою є реалізація
соціальних ролей і соціальних цінностей у реальній
життєдіяльності особистості [17].
Є.Руденським
запропоновано
характеристику
комунікативної культури особистості як системи
якостей, що включає таке:
1) творче мислення (нестандартність, гнучкість
мислення, у результаті чого спілкування функціонує як
вид соціальної творчості);
2) культуру мовної дії (грамотність побудови фраз,
простота і ясність викладу думок, образна виразність та
чітка аргументація, адекватний ситуації спілкування тон,
динаміка звучання голосу, темп, інтонація і, звичайно,
гарна дикція);
3) культуру самоналаштування до спілкування і
психоемоційної регуляції свого стану;
4) культуру жестів і пластики рухів (самоуправління
психофізичною напругою і розслабленням);
5) культуру сприйняття комунікативних дій партнера
у спілкуванні;
6) культуру емоцій (як вираження емоційно-оцінних
суджень у спілкуванні) та ін. [19].
Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції
особистості передбачає вдосконалення вміння вибирати
найбільш ефективну стратегію мовної поведінки,
розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності – говоріння,
слухання, письма, читання, а також умінь і навичок, що
лежать у їх основі. Важливу роль відіграє формування
власне мовленнєвих умінь і навичок (вміння публічно
виступити, вести бесіду, будувати мовне висловлювання
відповідно до літературних норм). Ознакою мовленнєвої
компетенції є також вміння слухати [20].
Таким чином, поєднання соціально-рольового,
ціннісного та комунікативного компонентів є основою
сформованості соціальної компетентності майбутніх
фахівців.
Набуття соціальної компетентності військовими
фахівцями є важливим завданням для навчальновиховного процесу у вищій військовій школі.
Офіцер Національної гвардії має бути підготовлений
як військовий керівник, що здатний аналізувати складну
соціальну ситуацію, приймати адекватне рішення з
урахуванням
національно-культурної,
релігійної,
соціально-політичної специфіки регіону та брати на себе
відповідальність за ці рішення. Професійна діяльність
військовослужбовців передбачає готовність та здатність
до ефективного спілкування як у військовому колективі,
так і з громадянами й громадськими службами у
повсякденному житті й екстремальних ситуаціях.
Соціальна компетентність – це якість військового
фахівця, яка необхідна для існуваннята взаємодії у
соціальному середовищі та продуктивної службовобойової діяльності. Виходячи зі змісту та структури
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соціальної компетентності фахівця, можна визначити
ряд соціальних компетенцій майбутнього військового
фахівця, які потребують становлення під час навчання у
ВВНЗО.
До соціальних компетенцій можна віднести здатність
офіцера до комунікабельності, соціальної взаємодії,
відповідальності, ініціативності, цілеспрямованості,
самовдосконалення, організованості, громадянськості,
гуманності,
толерантності;
здатність
розуміння
культурно-ціннісних
орієнтацій,
ідеологічних,
моральних цінностей суспільства і держави.
Наявність соціальних компетенцій офіцера дозволять
будувати військово-професійну діяльність на принципах
громадянськості та розуміння важливості соціальної
ролі офіцера Національної гвардії України у питаннях
захисту держави її національних цінностей. Соціальні
компетенції будуть сприяти формуванню у майбутніх
офіцерів
професійної
етики,
національної
самосвідомості, високого загальнокультурного рівня,
толерантності у сприйнятті різних національнокультурних цінностей.
Формування соціальних компетенцій у ВВНЗО
потребує
відповідних
умов.
Якщо
професійні
компетенції
закладаються на спеціалізованих
військових кафедрах та забезпечуються профільними
навчальними дисциплінами, то соціальні компетенції
формуються при вивченні соціогуманітарних дисциплін.
Роль дисциплін соціогуманітарного циклу у ВВНЗО
набуває нового актуального значення у підготовці
соціально зрілої особистості, яка здатна займати активну
життєву
позицію,
орієнтуючись
у
сучасному
соціокультурному середовищі.
Місце і роль дисциплін соціогуманітарного циклу
характеризуються їхнім впливом на процес соціалізації
військового фахівця. Опанування змісту цих дисциплін
має допомогти військовослужбовцю:
– зрозуміти себе у сучасному глобалізованому світі;
– навчитись мислити, розуміти цілісність і
багатомірність світу, сенс людського буття, ціннісні
орієнтації;
– визначити сутнісні характеристики суспільства,
основні його елементи, закони і принципи взаємодії між
ними, місце і роль людини в суспільстві, норми
соціальної взаємодії та соціальну значущість своєї
професії для суспільства;
– збагатитись світовим і вітчизняним соціальним
досвідом, закономірностями історичного розвитку
світового товариства і своєї батьківщини;
– освоїти надбання та шляхи розвитку вітчизняної
культури на тлі європейського культурного простору,
зрозуміти сутність та особливості військової культури,
як невід’ємної складової культури загальнолюдської
цивілізації;
– з’ясувати
психологічні
механізми
власної
поведінки,
– навчитись міжособистісній комунікації, бути
здатним захищати власну думку та толерантно ставитися
до думок іншої людини, поважати їх;
– навчитись
цивілізованому
спілкуванню
з
навколишнім середовищем, жити у злагоді з природою,

оберігати і підтримувати її як умову спільного існування
та розвитку.
Дисципліни соціогуманітарного циклу у ВВНЗО
мають формувати у майбутнього військового фахівця як
суб’єкта соціалізації наукове бачення сутності й
механізмів соціалізації, а також допомогти йому
адекватно
оцінювати
можливості
для
своєї
самореалізації і міру відповідності для цього власного
потенціалу та зусиль.
У сучасних умовах реформування вищої військової
освіти
намітилися
тенденції
до
скорочення
соціогуманітарних дисциплін у вузах. Практика показує,
що необгрунтоване скорочення соціогуманітарних
дисциплін у ВВНЗ призводить до негативних наслідків.
Зокрема,
частина
курсантів
(слухачів)
є
не
підготовленою
до
сприйняття
фундаментальних
світоглядних
орієнтацій
та
цінностей,
погано
орієнтується у сучасній соціокультурній, політичній
дійсності, у системі людських відносин та інтересів.
Майбутні військові фахівці втрачають можливість
формування у повному обсязі соціальних компетенцій, а
це негативно впливає на становлення майбутнього
військового професіонала, керівника та громадянина,
який має здійснювати військово-професійну діяльність
відповідно до вимог сучасного суспільства та викликів
сьогодення.
Отже, потрібно радикально змінювати ставлення до
соціогуманітарних наук і стверджувати їхній імідж як
провідної галузі знань щодо формування соціальних
компетенцій військовослужбовців. Про це переконливо
свідчить передовий досвід провідних держав світу.
Так, зокрема, американська система військової освіти
велику увагу приділяє підготовці високоінтелектуальних, широко освічених офіцерів, які здатні швидко
освоїти обраний військовий фах у військах, а також
вирішувати проблеми у професійній діяльності,
проявляти активність у командній роботі, попереджати
та вирішувати конфлікти тощо. Пентагон вимагає, щоб у
процесі навчання курсант перетворювався у офіцералідера, здатного своїми знаннями та вміннями
спрямувати підлеглих на виконання поставлених перед
ними службово-бойових завдань. У зв’язку з цим на
гуманітарні дисципліни у військових закладах освіти
США відводиться до 50% навчального часу на першому
курсі, до 30% - на другому, до 60% - на третьому і до
70% - на четвертому[21, с.26]. Курсанти поглиблено
вивчають політику, історію, психологію, право,
соціологію, світову культуру, логіку, філософію, теорію
лідерства, літературу, іноземні мови. Звертається увага
на здобуття курсантами комунікативних навичок, що
має важливе значення для компетентного спілкування
майбутніх офіцерів з підлеглими та співслужбовцями [21].
Не менш важливою умовою формування соціальних
компетенцій та підготовки соціально компетентного
військового фахівця є методи навчання у сучасній вищій
військовій школі.
Широкі можливості, на відміну від традиційного, для
формування соціальної компетентності має інтерактивне
навчання. Якщо у традиційному навчанні увага
акцентувалася на запам'ятовуванні і відтворенні
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інформації, то у нових умовах виникла потреба розвитку
продуктивного мислення курсанта, формування його
комунікативних умінь та практичної підготовки до
активної життєдіяльності у постійно мінливому
соціальному середовищі.
Інтерактивне навчання - це навчання, яке ґрунтується
на активній взаємодії учасників навчального процесу
(відбувається реалізація суб’єкт - суб’єктних відносин у
освітній діяльності). По суті, це одна з моделей
комунікативних технологій, якій притаманний полілог
між суб’єктами навчання під час обміну інформацією.
При цьому викладач не стільки дає знання, керує
процесом їх здобуття, скільки стимулює дослідницькопізнавальну діяльність курсантів, скеровує її на набуття
практичного
досвіду,
формуванню
соціальних
компетенцій.
При формуванні соціальних компетенцій курсантів
слід також звернути увагу на виклад навчального
матеріалу з елементами проблемності. Робота над
певною проблемою розвиває у курсантів здатність до
критичного мислення, яке завдяки його основним
функціям (аналітичності, асоціативності, логічності,
системності, самостійності) можна вважати підґрунтям
для використання інтерактивних методів.
Соціальна
компетентність
формується,
якщо
регулярно ставити перед курсантами проблемні
запитання, для відповіді на які потрібно активізувати не
лише здобуті знання, а й залучити власний життєвий,
професійний досвід.
Під час обговорення на заняттях якоїсь проблеми
доцільно влаштовувати диспути, дискусії, проводити
конференції, усні чи письмові дебати. Ці форми
організації навчального процесу дозволяють не лише
обговорити важливі питання, вислухати думки всіх
бажаючих, а й прийняти групове рішення з одночасним
тренуванням учасників у відповідних комунікативних
уміннях та навичках (риториці, здатності працювати в
команді, толерантності, навичках критичного та
логічного мислення).
Ще одним ефективним методом формування
соціальних компетенцій є рольові ігри, моделювання
подій і суспільних процесів. Гра – це одночасно й
сукупність норм, що забезпечують стабільність буття, і
школа соціалізації, готовність до непередбачуваних
життєвих ситуацій. Саме ця особливість гри дає змогу
курсанту знайти спосіб поєднання емоційного та
раціонального компонентів особистості, примирити
тенденцію до самоствердження з тенденцією підкорення
соціальним обмеженням.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Проведений огляд наукових досліджень з окресленої
теми дає підстави категорію «соціальна компетентність»
вважати набутою здатністю особистості гнучко й
конструктивно орієнтуватися в постійних мінливих
соціальних умовах та ефективно й творчо взаємодіяти із
соціальним середовищем.
Соціальна компетентність насамперед пов’язана з
соціальним середовищем, суспільним життям і
передбачає інтеграцію людини у соціумі, взаємодію з
ним, здатність діяти у ньому (співпрацювати з іншими
людьми, розв’язувати проблеми в різних ситуаціях,
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володіти соціальними, громадянськими, комунікативними
вміннями й навичками, виконувати соціальні ролі, бути
мобільною), тобто є показником якісного рівня
соціалізації.
В умовах реформування НГУ основним завданням
сучасної військової освіти є підготовка військового
фахівця, який буде не тільки професійно компетентною
(тобто буде мати професійні знання, вміння, навички), а
й соціально зрілою особистістю, яка здатна займати
активну життєву позицію, орієнтуватися у сучасному
соціокультурному середовищі, приймати рішення та
брати на себе відповідальність за їхні наслідки, яка буде
схильна до конструктивної взаємодії, як у військовому,
так і у громадському середовищах, буде вирізнятися
здатністю до адаптації. У зв’язку із цим формування
соціальної компетентності майбутнього військового
фахівця є важливим завданням у ВВНЗО.
Соціогуманітарні дисципліни дають знання складних
суперечливих процесів розвитку суспільства і тим самим
впливають на зростання суспільно активної свідомої та
соціальної зрілості фахівців, сприяють підготовці
соціально компетентного військового фахівця та
формуванню соціальних компетенцій.
Соціальні компетенції означають систему складних
соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв
поведінки у типових соціальних ситуаціях, які
дозволяють швидко і адекватно адаптуватися і зі
знаннями справи приймати рішення за різних обставин.
Вища військова школа має сприяти формуванню
соціальних
компетенцій
курсантів
шляхом
впровадження інноваційних методів навчання.
При інноваційному навчанні курсанти є активними
суб'єктами навчального процесу, вони самостійно
шукають нові знання, залучають допоміжні джерела
інформації, проводять їх аналіз, обмінюються інформацією,
спільно вирішують проблеми, оцінюють дії своїх
товаришів у групі та свою власну поведінку, навчаються
толерантному ставленню до думок інших членів
взаємодії, заглиблюються у реальну атмосферу ділової
співпраці з вирішення проблем, що є оптимальною для
вироблення навичок та якостей майбутнього офіцера,
керівника.
До перспективних напрямів досліджень проблеми
організації освіти на засадах компетентнісного підходу
та підготовки компетентністної моделі військового
фахівця слід віднести роботу над створенням науковометодичного забезпечення професійних та ключових
компетентностей у процесі підготовки майбутніх
військових спеціалістів, а також розробку технологій
оцінки сформованості у випускників ВВНЗО окремих
професійних та ключових компетенцій.
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FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF THE FUTURE OFFICERS OF THE NGU IN THE COURSE OF
STUDYING OF DISCIPLINES OF A SOCIO-HUMANITARIAN CYCLE
The experience of many European countries, who were involved in the definition, selection and introduction of key competences
shows that recently orientation of programs and pedagogical technologies to competence-based approach took place.
The article deals with various approaches of interpretation of the concept of "social competence", specified the essence of this
definition and its main components of content, it is defined the role of disciplines of socio-humanitarian cycle for preparing of
socially competent military expert, it is analyzed the value of modern innovative teaching methods in the formation of social
competences of the officer.
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СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ
У статті досліджується соціальний портрет, соціальні потреби онкохворої дитини, шляхи їх
задоволення, а також стадії реагування онкохворої дитини на свою хворобу, що створює основу її
вмотивованості до швидкого одужання і прагнення до якісного життя в майбутньому.
Ключові слова: онкологічне захворювання, соціальні потреби,соціальний портрет,соціалізація, адаптація,
арт-терапія.
Постановка проблеми. Сучасна медицина працює
над проблемою знаходження найбільш ефективних
шляхів діагностування та лікування онкологічних
захворювань і вже має певні досягнення. Результати
пошуку шляхів лікування дитячого раку українськими
лікарями за останнє десятиліття, виводять на передній
план даної проблеми вже не медичні, а соціальні аспекти
комплексного
рішення
проблем,
пов’язаних з
онкохворими дітьми. Мова йде про соціальний захист,
реабілітацію і адаптацію таких дітей. Адже інколи навіть
важко усвідомити, що для людини у хвилину скрути
крім певної суми коштів, необхідних для подолання
важкої недуги, важливою є підтримка добрим словом,
слушною порадою, співчуттям, співпереживанням,
включенням в активну, творчу, потрібну комусь
діяльність.
Мета роботи. Обгрунтувати соціальний портрет,
дослідити особливості поведінки та соціальні потреби
онкохворої дитини, шляхи їх задоволення, а також стадії
реагування онкохворої дитини на свою хворобу.
Виклад основного матеріалу. Онкозахворювання –
це важка хвороба, яка має вплив на всі аспекти життя
людини, що проявляється як на фізичному, так і на
психологічному та соціальному рівнях. Адже онкохвора
людина відчуває не тільки фізичну недугу. ЇЇ психічний,
емоційний стан – пригнічені і тим самим не сприяють
позитивному налаштуванню на одужання. Онкозахворювання справляє сильний негативний вплив на дорослу
людину, тим більше воно впливає на дитину, яка
перебуває ще на стадії становлення, формування та
розвитку. Фізична недуга може докорінно змінити
особистість дитини, її поведінку, вольові якості,
емоційну сферу, стиль комунікативної взаємодії,
когнітивне сприймання. Тому людям, які перебувають
поряд з онкохворою дитиною (медичному персоналу,
рідним, соціальним працівникам, волонтерам) у цей не
простий для неї період життя важливо визначити, в
першу чергу для себе, які саме зміни відбуваються в
дитині, якою вона стає, стикаючись з такою складною
хворобою; проаналізувати її потреби і спрямовувати її

мотивацію на одужання та подальшу якість життя.
Формування можливого депресивного стану онкохворої
дитини, пов’язане з переживаннями нею своєї хвороби.
Перший важливий момент, на який потрібно звертати
увагу дорослим, це те, що онкохвора дитина довгий час
перебуває в умовах стаціонарного лікувального закладу,
тобто відірвана від звичного для неї життя. Таке
перебування в умовах закритого простору, поза
навчальною, дозвіллєвою та, притаманною дітям,
рухливою діяльністю ще більше пригнічує хвору
дитину, накладає свій відбиток і на усвідомлення того,
що вона серйозно хвора (особливо у дітей шкільного
віку). Це підсилює страх перед майбутнім обстеженням,
в свою чергу, «давить» на психіку дитини, робить її
замкнутою, депресивною, уразливою, іноді агресивною
до будь-якого небажаного для неї слова, дії рідних,
медичного персоналу.
Другим важливим моментом є специфіка взаємодії
онкохворої дитини з медичним персоналом та рідними.
Вразливою для дитини може бути неповна вербальна
інформація від лікарів і батьків у поєднанні з трагічною,
співчутливою мімікою, "втіканням" від питань,
хованням очей, швидким зникненням з кімнати,не
щирим спілкуванням, байдужим ставленням. Тому і
рідні, і медичний персонал повинні стати для дитини
джерелом правдивої, позитивної інформації, надавати
дитині віру і позитивний настрій на одужання. При
цьому, і медичному персоналу і батькам потрібно
пам’ятати: не має бути місця жалості, надто
поблажливій опіці. Прояв жалості дитина сприймає дуже
болісно, а іноді починає цим користуватись,
маніпулювати і не завжди це буває в позитивному
напрямку.
Наступним важливим моментом, який визначає
особливості поведінки онкохворої дитини є те, що
онкологічні захворювання часто класифікують як
кризові та екстремальні ситуації. А значить і поведінка
дитини визначається ознаками, притаманними таким
ситуаціям: руйнування картини світу, руйнація й
активна зміна життєвих ролей особистості, раптовість
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появи, шок та відмова повірити в те,що це сталося саме з
нею, прагнення "втекти від себе" – прагнення позбутися
тієї ролі, яка стала причиною дисгармонійного стану,
відсутність контролю над ситуацією, певна стадійність
протікання, як самого захворювання, так і реакцій на
нього, а іноді – усвідомлення того, що ця ситуація
сталася саме з нею і повернути все назад неможливо
приводить до проявів злості, агресії. Злість на себе може
привести до глибокого стану депресії, злість на інших–
проявитись в асоціальних діях. Кризовість ситуації
полягає в тому, що більше неможливе подальше
колишнє нормальне функціонування особистості,
здійснення нею своїх життєвих задумів і утвердження
себе в них у рамках колишньої моделі поведінки.
Духовні потреби особистості фруструються і,
насамперед,
це
позначається
на
потребі
в
самоактуалізації. Під час психологічної кризи
відбувається втрата суб'єктивного сенсу життя,
найважливіших орієнтирів і цінностей, відновлення яких
неможливе без докорінної реконструкції особистості [1].
Хвора людина відчуває внутрішній глухий кут свого
становища, який блокує нормальний перебіг життя.
Адже, першим етапом кризи є шок – тяжке порушення
життєдіяльності людини внаслідок гострого розладу її
психічного стану; емоційне та рухове виснаження,
тимчасова втрата орієнтації в часі, просторі тощо. Шок
може бути надто затяжним і тим більше небезпечним,
адже може приводити до суїциду і втраті здібності
якісно змінювати ситуацію і умови життя. Онкохвора
дитина вражена не тільки фізичною недугою, але має
тяжкий пригнічений психічний та емоційний стан,
пов’язаний з переживанням шоку, відмовою повірити в
те,що хвороба торкнулася саме її, руйнацією та зміною
життєвих ролей та звичних видів діяльності. Це
характеризує поведінку онкохворої дитини: від глибокої
затяжної депресії до прояву злості і агресивності до себе
(суїцид) та до інших( асоціальні дії).
Дослідниця М. Івашкіна [2], яка вивчала психологічні
особливості онкохворих, визначає, що більшості цих
людей властиві риси особистісного інфантилізму,
труднощі осмислення пропонованих понять, переважання
екстернального локус-контролю, труднощі сприймання,
усвідомлення і реагування на психотравмуючі ситуації.
Цей факт як і те, що у міжособистісних стосунках
онкохворі діти також переживають кризу, обов’язково
має знайти розв’язання в соціально-педагогічній
реабілітаційній роботі. На зміну звичному оточенню –
приходить постійне існування в лікарняних кімнатах,
звичному спілкуванню - спілкування з такими ж хворими
дітьми, як ще мають свої суб’єктивні переживання
хвороби, методів лікування, процедур. Ситуація може
погіршуватися ще й тим, що за час перебування в
стаціонарі, дитина може втрати друзів(через смерть).
Занурення в тривале переживання втрати може викликати
зневіру дитини в можливе одужання.
За даними вчених, період проходження хвороби
поділяється на кілька основних етапів зміни диспозиції
особистості, які пов’язані з генезисом адаптації дитини та
сім`ї до нових умов життя [5]. Перший етап – початковий.
Його найважливіший етичний, морально-психологічний
аспект – форма
повідомлення
діагнозу
батькам
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онкохворої дитини. Нормою вважається пряма та чесна
розмова між батьками та лікарями про стан хворого.
Другий етап – адаптація дитини до екстремальних
умов життя. Цей етап характеризується активною
зміною
диспозиції
особистості
онкохворого.
Відбувається зміна попередніх установок, інтересів і
запитів. Посилюється процес відчуження, який
призводить до змін у внутрішньому світі, духовних
запитах та індивідуальних особливостях хворого.
Проведені дослідження свідчать про те, що на цьому
етапі, в кожній п’ятій родині (20%) онкохвора дитина
вже нічим не цікавиться. Ця група в найбільшій мірі
характеризується змінами.
які відбуваються в
особистості дитини, пов’язані із захворюванням,
умовами
перебування,
відношенням
оточуючих
(панічний стан батьків, уникнення розмов з медичним
персоналом). У цих дітей під впливом розвитку хвороби
зовсім пропадає інтерес до духовних, естетичних,
комунікативних та релігійних потреб. В цій групі
домінує надзвичайно низька диспозиція особистості –
хвороба як стихійне, несподіване явище висуває
проблему «ефектів соціалізації», в тому числі
негативних відхилень у поведінці (звернення до
тютюнопаління, алкоголю та наркотиків)[5].
Проте, спостерігається і більш розповсюджений в
родинах хворих дітей «ефект», який має позитивну
спрямованість. Сутність його полягає в збільшенні
духовних потреб, комунікативних та естетичних запитів,
бажання навчатися, розвивати в собі практичні уміння.
Духовні потреби цих дітей пов’язані з релігією,
філософським світосприйманням, бажанням жити.
Ввплив особистості лікаря є дуже важливим в
налагодженні повного контакту з онкохворими дітьми.
Якщо дитина повністю довіряє лікарю, то вона буде
згодна на будь-яку процедуру з впевненістю в тому, що
вона необхідна для швидкого одужання. Значні
складності
зустрічаються
при
багаторазовому
надходженні хворої дитини до клініки. Тяжкість стану
хворого, яка пов’язана з прогресуванням основної
хвороби, значна «втомленість від проведених раніше
процедур, усвідомлення і ще більша боязнь повторних
досліджень диктують необхідність проведення ретельної
«психологічної асептики» у таких пацієнтів.
Важливим
моментом
у
насиченні
дитини
позитивними емоціями і світобаченням є робота
волонтерів у медичних та реабілітаційних закладах.
Прикладом таких дій може бути і арт-терапевтичні
методики і створення позитивного, яскравого,
життєстверджуючого середовища (розмальовані стіни з
зображенням улюблених казкових героїв, яскравих
позитивних
картин)
в
палатах,
коридорах,
маніпуляційних кабінетах, в яких онкохворі діти
проводять значну частину свого часу.
Важливим
аспектом
соціально-психологічного
портрету дитини є наслідки її лікування. Дитина може
постійно відчувати біль, виснаження, неприємні відчуття
та зміни в організмі від лікування та побічних ефектів від
ліків. Це також впливає на психоемоційний стан дитини
та викликає у неї постійний стрес. З лікуванням також
пов’язані великі витрати її сім’ї. Деякі діти відчувають,
що вони якимось чином є причиною своєї хвороби і
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можуть відчувати почуття провини і відповідальності за ті
труднощі, які переживає родина у зв'язку з хворобою.
Через це дитина може зануритись у себе, відсторонитись
від своїх близьких, у неї можуть з’являтись думки, що без
неї було б всім краще. Центральним відчуттям дитини
стає почуття самотності [3].
Онкологічний процес для психічної діяльності можна
охарактеризувати в двох важливих аспектах. Із одного
боку (психогенного), діагноз захворювання, яке
традиційно зараховують до групи невиліковних,
перетворює один лише факт захворювання в серйозну
психічну травму, здатну сформувати психічні порушення
психогенно-реактивного характеру. З іншого боку
(соматогенного) – онкологічна
патологія
може
розглядатися як крайній, один з найбільш важких в
соматичному плані фактор, із комплексом психічної та
фізичної астенії, виснаженням, що істотно впливає на
психічну діяльність і формує соматогенні психічні
розлади. До того ж, якщо онкологічний процесс
локалізується в гормонозалежних і гормонопродукуючих
органах, то є великий ризик розвитку так званого
психоендокринного симптомокомплексу зі специфічними
клінічними проявами [4].
Для онкохворої дитини величезне значення має
мотивація, важливим системоутворюючим елементом,
основним методом якої є потреби: в першу чергу, це
потреби у здоров"ї, якості життя. Те, в якій мірі онкохвора
дитина має можливість їх задовольняти, які перспективи
цього задоволення вона бачить у майбутньому стає
важливим засобом мотивації дітей до видужання. Міра
задоволення потреби впливає на поведінку дитини.
Будучи продуктом фізіологічного і психологічного стану
потреби виражаються в поведінці дитини, спонукають до
визначених дій. Доки існує потреба є мотивація. Для
онкохворої дитини мотивація - шлях до видужання.
Потреба є регулятором взаємовідносин дитини і
зовнішнього середовища, дитини і медичного персоналу,
батьків і однолітків, онкохворих дітей, які знаходяться в
одному лікувальному закладі і мусять спілкуватися між
собою. Психоемоційний стан дитини впливає на
ефективність її лікування. Тому важливою є потреба
дитини у підтримці стабільності у неї цього стану через
ігри,
спілкування,
сміхотерапію,
малювання,
лялькотерапію тощо. Для дітей шкільного віку і їхніх
батьків особливою потребою є здобуття освіти, як
усвідомлення якості майбутнього життя, професії,
кар’єри, статусу. Перебуваючи довгий час у медичному
закладі, дитина повинна вчитися, адже набувши знання,
навички і уміння, вона повернувшись до школи, може
легко наздогнати однолітків. Навіть якщо дитина в
найближчому майбутньому не повернеться до школи,
здобуття нею освіти дає відчуття не відірваності від
соціального життя та своїх ровесників. Це може
підтримувати дитину і давати їй надію на одужання. У
ситуації важкої хвороби і можливої смерті, онкохвора
дитина потребує включення її до якоїсь цікавої та
корисної діяльності (рукоділля, малювання, фотографія
тощо), через що вона могла б самореалізовуватись. Це дає
своєрідний стимул до життя і надію на покращення стану
та одужання. Проведені нами дослідження свідчать, що за
ступенем інтенсивності, на першому місці для

онкохворих дітей є зростання духовно-дозвіллєвих потреб
(50%): перегляд кінофільмів та телевізійних програм;
читання літератури; відвідування театрів і концертів та
комп’ютерні ігри; потреб соціального захисту (20%);
потреби в реалізації себе в навчальній діяльності (30%).
Це пов’язано з пригніченим станом і депресією дитини і
батьків. В сфері задоволення естетичних потреб цей
процес також охоплює невелику кількість онкохворих
дітей (до 20%). Ці потреби (їх задоволення) компенсуються, міжособистісними зв’язками з батьками,
друзями, подругами, прагненням до спільних ігор та
інших
способів
проведення
вільного
часу.
Співвідношення тих родин, в яких процес соціальної
дезадаптації дитини знаходиться в зародку і тих, де він
уже перейшов у розвинений стан –70% до 30%.
Процес поступового відчуження від звичного
мікросередовища змушує дитину шукати нові форми
духовної підтримки. Більше 30% батьків, а через них і
хворі діти, які відчувають своє безсилля, шукають
душевну опору в релігії: через реалізацію компенсаторної
функції церква прокладає шлях до стомлених душ батьків
і дітей, які страждають. Особливо відмічається
збільшення інтересу дитини і її батьків до релігії на
першій стадії захворювання. Для 55% дітей і батьків
релігія не заміняє лікування, існує паралельно з ним, дає
віру, надію, спокій, вчить розглядати без агресії всі
життєві ситуації, в будь який з них шукати позитив,
приймати продумані рішення (майже біля кожного ліжка
ми бачили іконки, на тілі хрестики).
Почуття безпорадності, страх перед реальністю смерті
змушує шукати інші – альтернативні професійному
втручанню – форми допомоги хворій дитині. На нашу
думку, звертання до цілителів – дуже шкідливий шлях.
Адже серед них багато людей, які не здатні надати
професійну допомогу. А втрата часу, ненадання
кваліфікованого
лікування
може
привести
до
незворотних наслідків. Разом з тим, 35% опитаних нами
батьків підтвердили, що звертались до знахарів.
травників та екстрасенсів.
Шкала довіри батьків онкологічно хворих дітей до
різноманітних
джерел
допомоги
вибудовується
своєрідно. На першому місці – довіра лікарямпрофесіоналам. На думку 85% батьків, звернення до
лікарів принесло значне полегшення. Інакше кажучи, у
більшості родин довіра до онкологів залишається поза
конкуренцією. На другому місці довіра до травників і
цілителів, астрологів та екстрасенсів. Цьому, до речі,
сприяє активна пропаганда в засобах масової
комунікації-телебачення, реклама (відомі телепередачі,
які переглядають 75% опитаних нами – "Битва
екстрасенсів", " Гадалка" та ін). Серед альтернативних
джерел допомоги частіше інших – третє місце – займає
релігія (священники, молитва). До 20% опитаних родин
не обмежуються одним каналом можливої допомоги, а
випробовують різні їх поєднання.
Для надання онкохворій дитині допомоги, а саме, її
соціально-педагогічної реабілітації і адаптації потрібно
проаналізувати і покласти в основу такої роботи прояви
і стадії реагування онкохворої дитини на свою хворобу.
За основу ми взяли класифікацію стадій реагування на
онкологічну
хворобу
американської
дослідниці
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Е. Кюблер-Росс, яка виділяє 5 стадій [20]. Тривалість і
ступінь вираженості цих стадій індивідуально варіюють,
і залежать переважно від конкретної ситуації та
психологічних особливостей особистості дитини,
визначають
особливості
поведінки,
реагування
(емоційний. психологічний стан).
1-а стадія – «заперечення і відчуження». Вона
виникає слідом за першим припущенням про наявність у
пацієнта
злоякісного
новоутворення.
Вона
характеризується запереченням наявності у себе
онкологічної патології, применшенням тяжкості свого
стану, переконаністю, що діагноз є помилковим.
Емоційна шокова реакція зовні виражається в тривозі,
страхові, депресії або бажанні померти. Оскільки
етіологія багатьох форм раку недостатньо вивчена, іноді
пацієнти починають звинувачувати у виникненні
захворювання себе.
Деякі,
вважаючи
хворобу
контагіозною, обмежують контакти, боячись заразити
близьких. Дітям не завжди повідомляють про їхній
діагноз, проте відчуття, що з ними трапилось щось
жахливе, розміщення їх у лікарню, де вони можуть
бачити інших дітей з різними стадіями раку та
напружений психологічний стан близьких, може
викликати у них цей шоковий стан. В цей час важливою
стає роль батьків.У дитини включаються механізми
психологічного захисту свого «Я». Він починає
заперечувати наявність у нього захворювання,
запевняючи себе і близьких, що «все минеться». Своєю
поведінкою він закликає оточуючих прийняти його
позицію, позбавивши свою свідомість від необхідності
прийняти хворобу. Іноді заперечення хвороби може бути
для того, аби заспокоїти себе або своїх близьких, нібито
нічого не трапилось, а іноді, ігнорування перших
симптомів хвороби може привести до затягування
лікування і втрати часу. У цей період дитина більш за
все потребує емоційної та моральної підтримки як
близьких, так і фахівців. Вони мають дати дитині надію
на одужання, звернувши її увагу на значимість для
результатів лікування психологічної установки, яка
залежить від неї самої. Також важливим є збереження у
сім’ї нормального психологічного стану її членів та
раціональне реагування на хворобу.
2-а стадія – «злість». Ця стадія починається з точного
підтвердження діагнозу та початку лікування. Вона
характеризується питанням: «Чому я?» Це питання
включає в себе дуже багато (страх, втрата емоційних,
психологічних установок, ціннісних орієнтацій).На цій
стадії уже частково усвідомлюється реальність ( те, що
за нею стоїть і до чого може привести), наступає нова
хвиля емоційного сплеску (гнів, обвинувачення, злість).
На цій стадії можливі суїцидальні спроби, категорична
відмова хворого від подальшого лікування і співпраці з
лікарем, спроба втечі з лікарні. Ця стадія
характеризується також заздрістю, що може також, в
першу чергу, проявлятися до медичного персоналу або
тих, хто відвідує хворого в лікарні, до тих однолітків, які
не хворіють і живуть звичайним, повноцінним життям.
У цей час важкохвора дитина може стати дуже
прискіпливою та вимогливою і дуже вразливою. І тільки
уважність, терпимість до онкохворих дітей поступово
зменшує злість, нервовість і тим самим сприяє
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лікуванню і видужанню. На цій стадії дитині необхідно
створити можливість для вираження емоцій, але
зберегти контроль за ситуацією. Дитину потрібно
відволікти цікавою діяльністю, дати можливість для
фізичної розрядки. Після зниження емоційного
напруження і агресивності необхідно доброзичливо,
поступово добиватися співпраці хворого, постаратися
з'ясувати, які питання її турбують.
3-я стадія – «торг». Ця стадія характеризується
намаганням зробити щось (бути краще, більше
молитись, слухатись батьків тощо) аби змінився діагноз
або щоб хоч на якийсь час не було болю, процедур,
лікарні. Торг – це намагання відкласти неминучі
подальші прояви хвороби і можливу смерть. Часто це
ховається від інших або проскакує між рядків у розмові,
а адресатом здебільшого є Бог або батьки чи найближчі
люди. Тут знову вступає в силу "шукання Бога", або
знахаря, цілителя. Дитина може «торгуватись» для того,
щоб її відпустили додому або у школу, щоб відчути себе
на рівні з іншими дітьми такого самого віку, в
звичайному для здорової дитини середовищі, щоб
займатися відповідною до її віку діяльністю. Ця стадія
вимагає серйозної роботи фахівців (психологів,
соціальних педагогів, волонтерів), в першу чергу, з
найближчим
оточенням
дитини,
оскільки
від
раціональності та усвідомленості їх сприймання може
залежати стан самої дитини.
4-а стадія – «депресія». На цій стадії відбувається
розгортання класичної клінічної картини реактивної
депресії. Онкохвора дитина вже не може заперечувати
свою хворобу, а тому постійно перебуває під впливом
ідеї "смерті", в похмурому настрої, прагненні до
самотності. Вона стає апатичною, млявою і байдужою
(демонструє повну відсутність інтересу до сім'ї і
близьких). Характерними є ілюзорні переживання – віщі
сновидіння і передчуття. В цей період не виключена
можливість суїцидальної спроби, тому в ході соціальнопедагогічної реабілітації дитини потрібно залучати її до
колективної спільної діяльності. Світ хворої дитини
замикається на її фантазіях і образах уяви, що є
механізмом психологічного захисту; дозволяє дитині
справлятися з усвідомленням її хвороби. Діти будують
уявні відносини з різними предметами, іграшками і
сприймають їх як друзів, які розуміють і співчувають
хворій дитині, дають відчуття захищеності і комфорту.
На цій стадії дитину важливо відволікти, щоб вона не
проводила багато часу наодинці.
5-а стадія -«прийняття». На цій стадії відбувається
примирення з хворобою. Плин часу для хворого
сповільнюється, оскільки він оцінюється як щось дуже
значуще. Часто в роздумах хворого домінують релігійні
уявлення, віра в безсмертя. Нерідко в цій стадії пацієнти
відчувають особливе відчуття свободи. У дітей
спостерігається концентрація на питаннях, пов'язаних з
хворобою і смертю, переважають мотиви смерті в грі.
Діти старшого віку, які розуміють можливість своєї
смерті можуть прагнути зробити щось значуще,
маленькі – можуть вимагати від дорослих виконати свої
прохання без зволікання або навпаки відсторонитися від
них. Соціально-педагогічна реабілітація на цій стадії
повинна налаштовувати дитину на позитив, а не
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покладання на долю і смиренне очікування смерті.
Прийняття не значить безнадія. Прийняття це спокійне,
розважливе розмірковування про шляхи реалізації свого
внутрішнього потенціалу, якісного життя.
Таким чином, визначивши основні потреби
онкохворої дитини і шляхи їх задоволення, ми отримуємо
важливу основу для організації та впровадження
соціально-педагогічної реабілітації цих дітей через різні
форми і методи формування, задоволення потреб
онкохворої дитини, вмотивованості її до швидкого
одужання і прагнення до якісного життя в майбутньому.
Визначення стадій реагування онкохворої дитини на свою
хворобу, дозволить скоординувати зусилля медичного
персоналу, соціальних працівників, волонтерів Центру
соціальної реабілітації дітей-інвалідів і батьків в роботі
над корекцією поведінки онкохворої дитини, її
реабілітації і адаптації з метою формування позитивного
ставлення, вмотивованості, покращення психічного і
емоційного ставлення на шляху до видужання.
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЙОГО
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
У статті «Право людини на соціальний захист та його законодавче забезпечення» розкривається
зміст прав людини на соціальний захист, особливості правового механізму реалізації захисту цих прав, а
також національне та міжнародне нормативно-правове закріплення. Наголошується на тому, що права
людини є найвищою цінністю. Вони регулюють відносини суспільства та держави в різних сферах
життєдіяльності. Кожна людина має право на соціальний захист, який надається державою та
органами соціального управління. Держава, в свою чергу, зобов’язана забезпечити та надати гарантії
вразливим категоріям населення. З боку юридичної точки зору, відносини в соціальній сфері регулюються
законами, постановами, указами, а також міжнародними документами. Тому, можна сказати, що права
людини на соціальний захист мають формальне підтвердження і законодавче забезпечення.
Ключові слова: право людини, право на соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальний захист.

Постановка проблеми. Питання прав і свобод
людини на сьогодні є найважливішою проблемою
внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світової
спільноти. Саме процес розвитку правової системи
держави нерозривно пов'язаний зі створенням правового
механізму реалізації захисту прав людини. В сучасному
світі демократичність правової системи, до якої
належить Україна, значною мірою обумовлена тим, яке
місце займає в ній особа, як забезпечуються її інтереси,
життя, здоров'я, честь, гідність, якими правами вона
наділена, як вони захищаються. Мета статті – виявити
рівень розвитку соціальних прав людини та їх
забезпечення в правовій системі. Головним напрямком
соціальної політики держави є функціонування
соціального забезпечення, складовою якого є соціальна
робота як професійна діяльність в сфері соціального
захисту спрямована на надання допомоги тим категоріям
громадян, котрі потрапили в складні життєві
обставини [4, с.97].
Виклад основного матеріалу. Розвиток українського
суспільства і держави на сучасному етапі має
трансформаційний характер, для якого є характерним
прагнення
зміцнення
підвалин
громадянського
суспільства та забезпечення реалізації прав людини. З
огляду на це посилюється актуальність наукових
досліджень прав людини як фундаментальної цінності
громадянського суспільства, їх реалізації, правової
активності носіїв прав, діяльності держави щодо
забезпечення прав людини. Необхідність дослідження
прав людини і громадянина зумовлюється також
інтеграційними процесами України до світового та
європейського правового простору. Це вимагає
імплементації
до
вітчизняного
законодавства
європейських гуманітарних стандартів і, насамперед,
стандартів у галузі прав людини. Вагомим кроком у
цьому напрямку стало закріплення в Конституції України
положення про те, що людина, її життя, здоров’я,
недоторканність і безпека визнаються найвищою

соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх
гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави, а також визнання частиною національного
законодавства ратифікованих Верховною Радою України
міжнародних договорів. Водночас офіційне декларування
європейських стандартів прав людини Україною на
конституційному рівні та імплементація у галузеве
законодавство тільки у наш час починає перетворювати їх
у частину вітчизняної культури і ментальності. Тому
демократичне суспільство сьогодні вимагає не тільки
проголошення певних ціннісних орієнтирів, а й створення
дієвих механізмів, які дозволять повною мірою
реалізувати конституційні права і свободи [3, с.73].
В основу соціальної роботи як складової соціального
захисту держави покладені правові засади, втілені в
документах по захисту прав людини, це насамперед
Міжнародний Біль про права людини (1946 р.), Загальна
декларація прав людини (1948 р.), Міжнародний пакт
про економічні, соціальні та культурні права людини
(1966 р.), Міжнародний пакт про цивільні та політичні
права людини (1966 р., вступив у дію в 1976 р.).
Головним положенням цих документів, є теза, що
найвищою цінністю в будь-якому цивілізованому
суспільстві є життя людини. Один з базових показників
рівня
демократизації
держави – це
реальність
забезпечення права на життя, як головного права не
тільки соціальної системи, а й всієї юридичної системи
прав. Згідно документів ООН, у загальному права
людини можна визначити, як права, притаманні природі
людини, без яких, людина не може існувати як людська
істота. Права базуються на потребі людині такого життя,
при якому невід'ємне достоїнство і цінність кожної
людської особистості користуються повагою та
захистом. Реалізація права на гідне життя є головним
спрямуванням соціальної роботи в контексті здійснення
соціального захисту як функції держави. Дотримання
прав людини слід розглядати як висхідний принцип
розбудови цивілізованої соціальної держави [4, с.99].
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Такий конституційний принцип відповідає всесвітній
практиці закріплення статусу соціальної держави в
Основному законі. Зміст нашої Конституції свідчить про
широку інтерпретацію соціальної держави як держави
особливого типу. Головною проблемою стало
визначення сутності соціальної держави, встановлення
характеру діяльності держави по забезпеченню
соціальних прав. Щодо останніх, то у правовій науці
існує чимало визначень поняття «соціальні права».
Найбільш вдалим, чітким та лаконічним, на перший
погляд, є розуміння соціальних прав як таких, що
забезпечують людині гідний рівень життя і соціальну
захищеність. Крім того, їх реалізація обумовила появу
нових термінів: «соціальна держава», «соціальний
захист», «соціальні зобов’язання держави», «соціальні
гарантії». Все вище зазначене потребувало ґрунтовних
досліджень, зокрема соціальної держави як наукової
категорії, а також змісту, форм і механізмів
забезпечення соціальних прав, особливо права на
соціальний захист [7, с.39].
Перехід суспільства до ринкових відносин,
загостривши соціальні проблеми, поставив у центр
громадської думки подальший розвиток соціального
захисту населення. Досвід розвинутих країн свідчить,
що нормальне функціонування паралельно ринку й
надійної системи соціального захисту населення – це
необхідна і своєрідна плата суспільства, бізнесу й
роботодавців за соціальний мир, стабільність існуючої
системи й можливість ведення належної господарської
діяльності. Сучасні системи соціального захисту мають
тенденцію до задоволення специфічних потреб окремих
груп населення, змінюваних у часі та просторі. Однак
матеріальний добробут не є самоціллю, а лише
передумовою створення соціального добробуту, тобто
таких умов життя, за яких людина добре почувається,
може фізично й розумово розвиватись. Кінцевою метою
соціального захисту є надання кожному члену
суспільства незалежно від його соціального походження,
національної або расової належності можливості вільно
розвиватися, реалізовувати свої здібності [6, с.209].
Соціальні права людини визначають структуру
соціальної сфери в державі. Відповідно, можна виділити
сферу застосування праці, сферу працевлаштування,
сферу надання медичної допомоги та охорони здоров’я,
сферу освіти, сферу соціального захисту (розуміючи
соціальний захист у вузькому його значенні як систему
державних заходів щодо захисту населення від
соціальних ризиків). Кожна з названих сфер становить
сукупність суспільних відносин, а правове регулювання
цих
відносин
об’єднане
головною
метою –
забезпеченням певного соціального права людини або їх
сукупності. Відносини, які складаються у зазначених
сферах, виступають предметом правового регулювання
відповідних галузей права, а юридичні норми, що
регулюють такі відносини, об’єднуються у відповідні
галузі права [7, с.198].
Що ж до переліку галузей права, які можуть входити
до складу соціального права то, очевидно, тут будуть
великі наукові розбіжності. Соціальне право, швидше за
все, становить інтегровану правову структуру більш
високого порядку, ніж галузь права, до складу якої

входять трудове право, право соціального захисту,
медичне право, освітянське право, житлове право. У
правових нормах встановлюється не лише каталог
конкретних соціальних прав особи, їх зміст та складові
елементи, а й перелік та обсяг соціальних зобов’язань
держави або інших суб’єктів, за уповноваженням
держави (наприклад, роботодавців, окремих державних
органів), щодо їх забезпечення. Соціальне право є
публічно-приватним.
Публічність
виявляється
у
правовстановчій, регулятивній, організаційній діяльності
держави та безпосередньому фінансовому забезпеченні
здійснення певної частини соціальних прав. Зокрема
обсяг соціальних зобов’язань держави розподіляється за
такими напрямами:
 установлення на законодавчому рівні мінімальних
соціальних стандартів та норм підвищеного соціального
захисту для окремих категорій населення (неповнолітніх,
інвалідів, у зв’язку з материнством та ін.) у сфері праці,
охорони здоров’я, соціального захисту, освіти,
забезпеченні соціальним житлом;
 державне гарантування дотримання соціальних
прав людини;
 законодавче визначення сукупності соціальних благ
(послуг, пільг, субсидій, пенсій тощо), які держава
зобов’язується
забезпечити
громадянам
шляхом
безпосереднього фінансування з державного та місцевих
бюджетів, а також шляхом створення державних установ
та організацій щодо надання соціальних послуг.
За ринкових умов спостерігається тенденція до
поглиблення приватних засад у сфері соціального
захисту, освіті, охорони здоров’я, житловій політиці, у
зв’язку з чим актуальною є проблема оптимального
співвідношення публічного і приватного у соціальному
праві і чіткої визначеності частки саме державних
зобов’язань і державних гарантій [8, с.260].
Основні засади права громадян на соціальний захист,
закріплені Конституцією України, зокрема ст. 46 яка
належить до групи соціальних прав. Ця стаття включає
«право на забезпечення їх у разі повної, часткової або
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника,
безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом» [2,
с.14].
Отже, положення ст. 46 Конституції України
свідчить, що соціальний захист розуміється як більш
широке поняття, яке включає матеріальне забезпечення
особи у певних випадках втрати доходів і неможливості
набути їх власними зусиллями. З огляду на цей перелік
таких обставин можна, по-перше, констатувати, що для
забезпечення
встановлено
традиційний
каталог
соціальних ризиків, які передбачені міжнародноправовими актами. По-друге, перелік не є вичерпним,
тобто законодавством можуть бути передбачені й інші
обставини як підстава для соціального захисту.
Свідченням застосування цього є численне соціальнозахисне законодавство, яке передбачає соціальний
захист для малозабезпечених сімей, сімей з дітьми,
окремо дітей, безробітних осіб з обмеженими фізичними
можливостями. По-третє, стосується переліку видів
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соціального забезпечення. У частині третій цієї статті
йдеться про "пенсії та інші види соціальних виплат та
допомог". Таким чином, ст. 46 не обмежує переліку
видів соціального забезпечення, це можуть бути будь-які
виплати
соціального
характеру – пенсії,
грошові
допомоги, компенсації, матеріальні допомоги, а також
соціальні послуги [5, с.68].
Однак ці конституційні засади права на соціальний
захист набули подальшого демократичного розвитку у
системі законодавства про соціальний захист України.
Відповідно до чинного законодавства України кожна
людина виступає суб’єктом соціального захисту. Так,
згідно з Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (14 січня
1998 р.) право на забезпечення за таким страхуванням
мають застраховані громадяни України, іноземні
громадяни, особи без громадянства та члени їх сімей, які
проживають в Україні, якщо інше не передбачено
законодавством України, а також міжнародним
договором України, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України. Наймані працівники, а
також деякі інші категорії населення підлягають
загальнообов’язковому
державному
соціальному
страхуванню і в разі настання соціального ризику
(страхового
випадку),
як-от
тимчасова втрата
працездатності, інвалідність, досягнення пенсійного
віку, народження дитини, догляд за дитиною до 3 років,
мають право на відповідне соціальне забезпечення
(пенсіями, допомогами, соціальними послугами). Згідно
з Законом України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям" (2000 р.) кожна малозабезпечена сім’я, яка постійно проживає на території України
із поважних або незалежних від неї причин має
середньомісячний сукупний дохід, нижчий від
прожиткового мінімуму для сім’ї, має право на
державну соціальну допомогу. Це свідчить про
загальний універсальний характер соціальної допомоги
як складової соціального захисту.
Згідно з Конституцією України право громадян на
соціальний захист гарантується загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок
страхових внесків громадян, підприємств, установ і
організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального
забезпечення;
створенням
мережі
державних, комунальних, приватних закладів для
догляду за непрацездатними [2, с.14].
Реалізація цих конституційних гарантій набула
втілення у створенні законодавчого та інституційного
механізму
загальнообов’язкового
державного
соціального страхування, діяльності фондів соціального
страхування щодо акумуляції коштів шляхом збирання
страхових внесків з роботодавців і працівників, надання
застрахованим соціальних виплат і соціальних послуг
при настанні страхових випадків.
Право на соціальний захист – це визнані й
гарантовані державою і міжнародним співтовариством
можливості людини задовольнити на прожитковому
рівні свої фізіологічні та духовні потреби. Це право не
може бути відчужене, відібране, обмежене чи
подароване. Воно належить кожному з моменту
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народження і до смерті. Держава визнає його шляхом
фіксації в Конституції та поточному законодавстві.
У реальному житті людина має право не на всі види
соціального забезпечення одночасно, а на якийсь один із
них. Узагальнююче поняття право на соціальне
забезпечення,
як
правило,
застосовується
в
конституційному
праві
при
характеристиці
однойменного права людини, а в праві соціального
забезпечення вживається термін право на конкретний
вид соціального забезпечення [9, с.205].
Чинне законодавство передбачає право людини на
пенсійне забезпечення, забезпечення грошовими
допомогами, надання пільг, компенсацій, натуральних
допомог та соціальних послуг у спеціально створених
для цього соціальних закладах. Для кожного виду
соціального забезпечення дається перелік осіб, які
мають на нього право; умови, за яких особа може
реалізувати це право; розмір і терміни виплати; порядок
надання соціального забезпечення.
Під гарантіями права на соціальний захист розуміють
умови і засоби, які забезпечують його фактичну
реалізацію та надійність. До них належать матеріальні
(соціальна спрямованість економіки, економічна
багатоманітність,
державні
й
приватні
фонди
соціального страхування), політичні (розподіл влади,
політичний плюралізм, виборча система), ідеологічні
(демократична суспільна думка, необхідний освітній
рівень, доступ до інформації), правові (демократичне,
соціальне
законодавство,
конституційно-судовий,
судовий, адміністративний та міжнародно-правовий
захист) [5, с.301].
Необхідно розуміти, що соціальний захист —
поняття ширше, ніж забезпечення, і, відповідно, включає
не тільки його, а й інші види (форми) захисту
громадянина від наслідків соціальних ризиків. Власне
соціальне забезпечення є тільки однією із граней
соціального захисту. Зокрема, право на захист від
безробіття, крім виплати допомоги при настанні
відповідного соціального ризику, передбачає ряд
правових заходів, серед яких – правовий захист від
незаконної відмови в прийомі на роботу і від
необґрунтованого звільнення; особливий порядок
проведення масових звільнень із причин виробничого
характеру; безкоштовне сприяння в підборі потрібної
роботи і працевлаштування органами служби зайнятості.
Захист материнства і дитинства не зводиться лише до
надання допомоги, він гарантується законодавством про
охорону праці жінок та ін. А право людини на охорону
здоров'я не обмежується наданням населенню доступної
медико-соціальної допомоги, воно передбачає також
створення сприятливих умов праці, побуту і відпочинку,
виховання і навчання [9, с.73].
Конституційні засади права на соціальний захист як
основоположні принципи, начала конкретизуються та
розвиваються у законах України та інших нормативноправових актах, прйнятих на основі та на виконання
норм Конституції [4, с.312].
У сучасних умовах право на соціальне забезпечення
визнається центральним і є найбільш проблематичним
серед соціальних конституційних прав. Соціальний захист
є поняттям досить широким, яке включає в себе соціальне
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забезпечення, соціальне обслуговування, надання пільг.
Зважаючи на це, масив законодавства є значним, що
призводить до виникнення ряду проблем. Недоліком є
відсутність
систематизації
нормативно-правового
матеріалу галузі, хоча передумови для цього є – у країні
діє ряд кодифікованих нормативних актів (у вигляді
законів про пенсійне забезпечення), інтенсивно
розвивається законодавство про державне соціальне
страхування. Проте у сфері соціального захисту
населення циркулює досить багато різних актів.
Вирішенням наявної проблеми могло б стати проведення
кодифікації та систематизації нормативних актів та
прийняття соціального кодексу, який би комплексно
врегулював усю систему відносин у сфері соціального
захисту та визначив би суб'єктний склад, організаційноправові форми та види соціального захисту.
Слід виділити безсистемність та хаотичність у
формуванні масиву нормативно-правових актів у сфері
соціального захисту. Основними причинами такого
явища є порушення пріоритету у правовому
регулюванні; незбалансованість у системі чинного
законодавства; прийняття нових законів без їх зв'язку з
уже діючими; порушення системних зв'язків між
законами та підзаконними актами; відсутність єдності в
термінології, що порушує, узгодженість системи
правових актів [8, с.144].
Відомчі нормативні акти, які досить широко
застосовуються у правозастосовній діяльності у сфері
соціального захисту, порушують пріоритет у правовому
регулюванні. Акти Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров'я є чи не
найголовнішими у законодавчому масиві, що становить
правову основу для реалізації права на соціальний
захист. Пріоритет інструкцій, наказів свідчить про
панування відомчих начал в управлінні, про відсутність
твердих законодавчих основ. При виданні наказів,
інструкцій, роз'яснень, листів та інших актів важливо,
щоб відомчі акти приймались на основі та на виконання
закону, служили засобом його конкретизації та розвитку.
Висновки. Отже, право людини на соціальний захист
– це передбачені законодавством і гарантовані державою
певні можливості людини, які вона може отримати від
держави, а також інших суб’єктів, що діють за
уповноваженням або дозволом держави, на умовах і в
порядку передбаченому законодавством, а також
договорами про матеріальне забезпечення, матеріальну
підтримку та соціальні послуги у разі настання
соціальних ризиків. Це право людини на соціальний
захист залежить від системи економічних, юридичних та
організаційних заходів. Для здійснення соціального
захисту в державі повинні бути створені комплекс
необхідних умов та вжиті певні заходи. Тобто за
відсутності хоча б одного елемента (юридичних,
економічних,
організаційних
умов)
реалізація
ефективного соціального захисту стає неможливою. На
сьогоднішній день юридичні умови соціального захисту
в країні існують, на відміну від економічних та
організаційних.
Економічною умовою соціального захисту є перш за
все належний рівень економіки. Для здійснення
матеріального забезпечення, надання дотацій, пільг,

обслуговування необхідні кошти, основна маса яких
повинна надходити з державного бюджету. На
сьогоднішній день, в Україні економічна ситуація не
дозволяє здійснювати повноцінне забезпечення та
реалізацію соціального захисту. Низький рівень
заробітної плати призводить до мізерних відрахувань у
пенсійний та соціальні фонди, що сприяє низькому
рівеню пенсійних та інших виплат, дефіциту бюджету
Пенсійного фонду України.
Організаційними заходами є механізми виконання
передбачених нормативними актами положень. Без
здійснення організаційних заходів юридично закріплені
права залишаються декларативними та не ефективними.
Конституційні засади мають визначальне значення
для здійснення права людини на соціальний захист в
Україні в аспекті захисту цього права як соціального
права
людини,
що
визнане
міжнародним
співтовариством. Тож подальший розвиток соціального
законодавства має сприяти посиленню та розширенню
правових гарантій у сфері соціального захисту.
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НUMAN RIGHT TO SOCIAL PROTECTION AND ITS LEGISLATIVE
Abstract the article "Нuman right to social protection and its legislative" reveals the content of human rights on social
protection, especially the legal mechanism of the realization of the protection of these rights, as well as national and
international regulatory consolidation. Points out that human rights are the highest value. They regulate the relationship of
society and the state in various spheres of life. Every person has the right to social protection provided by the state and the
social security administration. The state, in turn, obliged to ensure and provide guarantees for vulnerable populations.. From
the legal point of view, relations in the social sphere is governed by laws, regulations, decrees, and international documents.
Therefore, we can say that the human right to social security are formal confirmation and legislative support.
Key words: human right, the right to social protection, social welfare, social protection.
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УНИВЕРБАЦИЯ И ИМЕНА ЛИЦА СОВРЕМЕННЫХ РУССКОГО И
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Статья представляет собой описание субстантивов лица суффиксальной производности современных
русского и английского языков, в структуре которых отражено одно из слов мотивирующего
неоднословного наименования проведённое в синхронном плане с позиций семантико-грамматического
словообразования. Основное внимание сосредоточено на характеристике словообразовательной структуры
изучаемых производных и их семантической соотносительности с мотиваторами.
Ключевые слова: универбация, субстантивы лица, производное, мотиватор, неоднословное
наименование, семантико-структурная характеристика.
Постановка проблемы. В настоящее время, когда в
центре внимания лингвистической науки оказываются
вопросы
связи
и
взаимодействия
различных
лингвистических уровней, интенсивно исследуется
проблема «словообразование и синтаксис», где
семантика производного слова тесным образом связана с
семантикой словосочетания или предложения, т.е. всё
больше распространяется взгляд на словообразование
как на явление семантико-синтаксическое. На основе
понимания
словообразования
как
универбации,
результата конденсации синтаксических конструкций
строятся
теории
фразеологичности
семантики
производного слова, которые получили своё развитие в
работах таких лингвистов, как В. Дорошевский,
Я. Розвадовский,
К. Бругманн,
В.В.
Виноградов,
Е.А. Земская,
О.П. Ермакова,
Е.С. Кубрякова,
И.Г. Милославский,
М.В. Панов,
И.С. Улуханов,
Л.В. Щерба, Н.А. Янко-Триницкая и др. [1, с.132].
Словобразовательно-семантический анализ субстантивов, осуществлённый с позиции синтаксичности
словообразовательных процессов в русле теории
фразеологичности семантики производного слова,
приобретает особую актуальность, поскольку системное
описание
существительных,
мотивирующихся
неоднословными единицами, «с точки зрения их
семантичности и словообразовательных средств, а также
синтаксической
мотивированности
позволяет
охарактеризовать динамические словообразовательные
процессы в синхронии, показать взаимосвязь языковых
подсистем, постепенный переход от синтаксиса к
словообразованию как в плане выражения, так и в
семантике» [2, с.1].
Производные, созданные на базе сочетания слов
посредством «сжатия» их в одно наименование и
связанные с принципом «экономии» в языке, были
предметом внимания Е.Д. Поливанова, Р.А. Будагова и
др. учёных. А.М. Пешковский справедливо подчёркивал,
что замена сочетаний слов однословными номинациями
происходит по закону экономии языковых усилий и
тенденции к экспрессивности: «Язык по природе

экономен в средствах» [3, с.117]. Упрощение речи
приводит к замене двух или более слов одним,
заключающим семантику всех членов неоднословного
мотиватора, и является тенденцией, получившей
название «языковой экономии» (О. Есперсен), или
«законной экономии языковых усилий» (А. Мартине).
В лингвистике нет установившегося понимания
объёма понятия универбации: следует ли рассматривать
её в рамках всей словообразовательной системы или
считать отдельным способом словообразования. Так,
В.В. Лопатин, Н.И. Клушина полагают, что универбация
присуща
разным
способам
словообразования
(суффиксации, субстантивации, сложению, аббревиации)
и не являет собой отдельный способ словопроизводства
[4, с.40-51; 5, с.47-48]. Универбатом можно считать не
всякое производное слово, хотя большинство таких
лексем представляют собой продукт определённого
сжатия смысла, который можно выразить описательно.
Результатом универбации можно считать «только такое
мотивированное слово, наряду с которым имеется
синонимичное словосочетание (с мотивирующим словом
в его составе), носящее характер устойчивой языковой
номинации. Такие сочетания являются, как правило,
официальными названиями соответствующих понятий, в
то
время
как
слова-универбаты – названиями
неофициальными и часто стилистически сниженными или
употребительными только в разговорной речи» [6, с.73].
Иной
позиции
придерживается
Е.А. Земская,
квалифицирующая суффиксальную универбацию в
качестве отдельного способа словообразования (наряду с
усечением основ), характерного для разговорной речи [7,
с.113-114]. Некоторые языковеды, в
частности
И.И. Ильина,
склонны
считать
универбацию
развивающимся способом словообразования, характерным
для разговорной речи [8, с.82], поскольку с помощью
универбации создаются слова, обладающие усиленной
семантической интенсивностью, что прямо отвечает
задачам разговорной речи.
Впервые термин универбация был употреблен
К. Бругманном для обозначения звуковых единиц,
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возникших
на
основе
словосочетания,
внешне
цельнооформленных, но не обладающих содержательной
изолированностью [9, с.288]. В русистике специфику
образований-универбатов одним из первых выявил
В.В. Виноградов,
описавший
тенденцию
к
«синтаксическому сжатию» составных именований
(словосочетаний) в одно имя существительное [10, с.164].
В научный оборот понятие универбации вошло благодаря
А.В. Исаченко, с точки зрения которого, утрата
первоначальной и семантической расчленённости
наименования находится в числе основных законов
развития лексики вообще, а сущность развития
наименования заключается в том, что «один из элементов
номинации, состоящей по происхождению из двух
элементов, утрачивает свою самостоятельность, в связи с
чем происходит объединение этих элементов в одно
целое, так сказать, универбация» [11, с.338]. Согласно
определению Лингвистического энциклопедического
словаря, универбация - это передача одним словом
«комплекса значений, выражаемых в аналитических
конструкциях сочетаниями слов» [12, с.451]. Некоторые
учёные называют такие производные «семантическими
конденсатами» (Н.М. Шанский). Н.А. Янко-Триницкая
именует подобные слова, «произведёнными по образцам с
включением» [13, с.375]. Л.И. Осипова называет данное
явление
«компрессивным
словообразованием»
и
связывает его действие с теми способами, «по которым
образуются номинативные единицы, тождественные по
значению базовому слову или словосочетанию, но
отличающиеся краткой формой» [14, с.14].
Серьёзное
внимание
уделено
разработке
многоаспектной
проблемы
языковой
экономии,
квалифицируемой как импульс динамики номинативной
системы в монографии «Сравнение систем и
функционирование современных славянских языков»
[15]. А.В. Воротникова рассматривает универбацию «как
родовое наименование, которое включает в себя
следующие видовые наименования: семантическую
конденсацию, субстантивацию и сложение» [16, с.84].
Цель работы - исследовать и описать наименования
лица суффиксальной производности современных
русского и английского языков, в структуре которых
отражено одно из слов мотивирующего неоднословного
наименования. Фактический материал для наблюдений
извлечён из авторитетных словарей русского и
английского языков, а также данных Интернет и
периодических изданий. Иллюстративный материал –
примеры употребления дериватов в контексте,
извлечённые
из
классических
произведений,
публицистических материалов, научных исследований,
из имеющихся словарей, Национального корпуса
русского языка.
Изложение основного материала. Из производящего
словосочетания, как правило, используется основа имени
прилагательного; семантически же существительное
мотивируется
всем
сочетанием.
В.В. Лопатин
рассматривает
производные
данного
типа
как
существительные, «которые названы мотивирующим
прилагательным или словосочетанием с мотивирующим
прилагательным в качестве определения» [17, с.81]. К
данному типу относим производные с нулевым и
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материально выраженными суффиксами -ик, -щик, -ец, ист, -ник, -ий, -к(а), -ist, -er:
с нулевым суффиксом: европеоид – представитель
европеоидной расы; нелегал – тот, кто ведёт нелегальный
образ жизни; экстрасенс – тот, кто обладает
экстрасенсорными способностями; юнкер – воен., ист.
В царской России: воспитанник военного или
юнкерского
училища;
экстремал
–
любитель
экстремальных ощущений и т.п.;
с -ик: авиационник – специалист по авиационной
технике; береговик – моряк береговой службы; бессрочник
– солдат бессрочной службы; деревообделочник – рабочий
деревообделочной промышленности; одномандатник –
разг. Депутат, баллотировавшийся на выборах по
одномандатному избирательному округу. Нельзя не
отметить проникновение в русский язык украинизмов
нового времени – это преимущественно лексика,
отражающая национальную специфику: самостийник –
сторонник национального движения за самостийную
Украину. Ср. также дериват с -овик: фронтовик – разг.
Член партии «Народный фронт» и т.п.;
с -щик: оборонщик – разг. Работник оборонной
промышленности; аномальщик – специалист по
аномальным явлениям в природе; радиорелейщик –
специалист по монтажу радиорелейных устройств;
мажоритарщик
–
депутат,
избранный
по
мажоритарной системе;
с -ец: балтиец – моряк Балтийского флота; гаваец –
представитель
народа,
составляющего
коренное
население Гавайских островов; конькобежец – тот, кто
занимается конькобежным спортом; суворовец –
воспитанник Суворовского училища;
с -ист: инфекционист – врач-специалист по
инфекционным
болезням;
фигуративист
–
представитель фигуративной живописи; шампанист –
специалист по производству шампанских вин;
с -ник: восьмидесятник – деятель восьмидесятых
годов 19 в.; полукочевник – тот, кто ведёт полукочевую
жизнь и т.п.;
с -ий: мажоритарий – мажоритарный акционер;
гуманитарий – тот, кто занимается гуманитарными
науками;
в английском языке:
с -ist: leftist – someone who supports left-wind ideas or
groups; dentist - a dental surgeon – a surgeon specializing in
the care and repair of damaged teeth; Baathist – а member
of active principally of the Baath Party in Syria and Iraq;
environmentalist – someone who is concerned about the
environmental protecting; medievalist – а connoisseur of
medieval culture; rightist – a member of a right wing
political party; bassist – someone who plays a bass guitar –
an electric guitar with four strings that plays low notes;
finalist – one of the people that reaches the final game – the
last and most important game, race, or set of games in a
competition; Salvationist – a member, or a recruit, of the
Salvation Army – а Christian body founded in 1865 by
William Booth and organized on quasi-military lines for
evangelism and social work among the poor; warmist – a
person who believes that global warming is real, and is
caused by human activity;
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с -еr: fiver – а person who donates five percent of their
income to charity and / or spends five hours per week doing
volunteer work; northerner / southerner / easterner –
someone who lives in the northern / southern / eastern part
of the country or the world; foreigner – someone who is
from foreign country; brazier – one who makes brass
articles; keynoter – one who gives a keynote address;
с -ian: episcopalian – a member of Episcopal Church;
equestrian – one who goes in for an equestrian sport;
sanitarian – a specialist in sanitary science and public
health; electrician – someone whose job is to connect o
repair electrical wires or equipment.
Единичными примерами представлены производные
с суффиксами: -чик (лимитчик – человек, получивший
лимитную прописку), -ор (канализатор – специалист по
канализационным работам), -ер (доскер – разг. Тот, кто
катается на роликовой доске); в английском языке: -man
(pointsman – a man who has charge of railroad points or
switches; roundsman – a person who makes rounds, as
of inspection); -ician (beautician – a person whose job is
giving people beauty treatments); -ee (educatee – a learner
who is enrolled in an educational institution),
-ite (Labourite – a member of the British Labour Party).
Собственные наименования Карачаево-Черкесская
АО, Ханты-Мансийский АО и Кабардино-Балкария
послужили основой для образования производных
карачаевец и черкес; хант и мансиец; кабардинец и
балкарец [18, с. 140]; от названия Саудовская Аравия
образованы: саудовец – представитель арабского народа,
проживающего на территории Саудовской Аравии;
саудит – представитель правящей королевской
династии в Саудовской Аравии.
Многозначность производных может быть связана с
разными
мотивирующими,
содержащими
общий
компонент: водник – 1. Работник водного транспорта –
транспорта, передвигающегося по воде (речной, морской
и т.д.). 2. Разг. Человек, занимающийся водным туризмом
– туризмом, связанным с путешествием по воде;
документалист – 1. Тот, кто создаёт документальные
фильмы – фильмы, показывающие подлинные факты,
события.
2. Писатель,
автор
произведений
документальной литературы – литературы, основанной
на анализе подлинных документов, фактов, событий;
прикладник – разг. 1. Художник, работающий в области
прикладного искусства – искусства, связанного с
художественным изготовлением изделий бытового
назначения. 2. Специалист, занимающийся прикладной
наукой – наукой, имеющей практическое значение,
применяемой на практике; оперативник – разг.
1. Сотрудник
органов
милиции,
занимающийся
оперативно-розыскной деятельностью – деятельностью,
связанной
с
операциями
по
задержанию
правонарушителей, с расследованием происшествий и
преступлений. 2. Офицер оперативного отдела штаба
войскового соединения (оперативный – действующий
быстро и своевременно, умело направляющий ход дела
при изменяющихся обстоятельствах); контрактник –
1. Разг. Тот, кто работает или учится по контракту
(контракт – контрактная форма обучения, когда за
обучение платит не студент, а предприятие, которому
нужен специалист того или иного профиля; контрактная

служба – договор, подписываемый лицом, поступающим
на добровольную военную службу); немец –
1. Представитель немецкого народа; житель Германии. 2.
Разг. Учитель немецкого языка и т.п.
Из приведённых примеров видно, что они являются
результатом
универбации
соответствующих
словосочетаний существительных с прилагательными, а
не фактом лексико-семантического образования.
В нашим материалах также есть катойконимы, в
образовании которых используется только одно слово из
названия города, деревни и т.п.: каменчане – жители
города Каменца-Подольского (Хмельницкая область,
Украина); петербуржцы – жители Санкт-Петербурга;
устюжане – жители Великого Устюга; челнинцы –
жители Набережных Челнов и т.п.
Среди изучаемых единиц имеет место омонимия:
штатник1 – разг. Житель Соединённых Штатов
Америки: Штатники с канадцами для начала
предложили нашим спортсменам по очереди бороться
только с одним на вид хлипким американцем, весившим
всего 68 килограммов; и штатник2 – сотрудник,
состоящий в штате учреждения (штат2 – постоянный
состав сотрудников какого-л. предприятия): К тому же
нам не нужны ни внештатники, ни штатники,
материала и так хоть отбавляй; декларант1 – тот, кто
заполняет таможенную декларацию – письменное
сообщение, заявление, с перечнем денежных сумм,
драгоценностей, товаров, представляемое таможне при
пересечении границы: декларант2 – лицо, сообщающее
информацию о своей деятельности в государственные
органы, в том числе и в виде налоговой декларации –
заявлении о размерах доходов, имуществе и т.д.
Для определённой части омонимичных производных
характерна множественность мотивации. Непосредственно
мотивирующими могут быть:
различные неоднословные наименования: силовик1 –
руководитель силового министерства, ведомства или
крупного подразделения; силовик2 – спортсмен или
артист цирка, занимающийся силовыми видами спорта;
неоднословное наименование и имя существительное
(дериваты имеют различную словообразовательную
структуру): маршрутник1 – разг. Водитель маршрутного
такси
(маршрутн-ик
←
маршрутное
такси –
находящийся в частном владении малый или средних
размеров автобус, курсирующий по определённому
маршруту, но не по фиксированному расписанию);
маршрутник2 – разведчик, следующий по заранее
определённому маршруту (маршрут-ник ← маршрут –
определение дорог, ночлегов, дневок, при следовании
войск или должностных лиц): Японские военные миссии с
конца 1931 стали систематически направлять на
советскую
сторону
отдельных
разведчиковмаршрутников и целые группы; маршрутник3 – жарг.
Карманный вор, совершающий кражи в общественном
транспорте – по определённому маршруту (маршрут-ник
← маршрут – заранее намеченный путь следования с
указанием основных пунктов): Маршрутники в отличие
от
фланеров
ведут
визуальное
наблюдение
преимущественно в пути, при проезде в поездах и
эшелонах; гаражник1 – разг. Владелец или работник
гаража – помещения или отдельно стоящего строения
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для стоянки, технического обслуживания и ремонта
автомобилей, автобусов и иных наземных транспортных
средств с двигателями внутреннего сгорания. Серьёзные
проблемы были только один раз: года два назад какой-то
придурок у себя в гараже настоящий электрический стул
собрал и какого-то парня на нём до смерти замучил.
Потом всех гаражников шерстили (гараж-ник);
гаражник2 – разг. Исполнитель гаражного рока –
музыкального жанра, сырогои энергичного вида рок-нролла, процветавшего в середине 1960-х годов, особенно
в США и Канаде) (гаражн-ик): Большинство гаражников
той эпохи ассоциируются всё же именно с психотропной
музыкой; снайперша1 – разг. Женск. от снайпер –
1. Специально обученный стрелок, поражающий цель с
первого выстрела, в
совершенстве владеющий
маскировкой и наблюдением. А по новым правилам
женщины смогут идти хоть в снайперши, хоть в
десантницы. 2. Проф. Спортсмен, без промаха
забивающий гол в ворота, корзину противника. О том, кто
действует метко и чётко (обычно о спортсмене);
снайперша2 – Диана Арбенина – солистка российской
рок-группы «Ночные снайперы». Ср. также: высотник1 –
строитель
высотных
сооружений
(высотн-ик);
высотник2 – лётчик-специалист по высотным полётам
(высотн-ик); высотник3 – спортсмен, занимающийся
подъёмами на большую высоту (высот-ник);
неоднословные наименования и глагол(ы): boarder1 –
а person who stays at a boarding house; attends a boarding
school; boarder2 – а person who snowboards (skateboards,
bodyboards, surfs);
неоднословное наименование, ИС и глагол:
платник1 – тот, кто вносит или обязан вносить
причитающиеся с него платежи; платит за что-л.
(плат-ельщик ← платить – отдавать деньги или иные
ценности в возмещение чего-л.); платник2 – разг.
Студент платной формы обучения (платн-ик).
Приведём примеры омонимов–наименований лиц
женского
пола
(дериваты
имеют
одинаковую
словообразовательную
структуру):
смолянка1 –
жительница Смоленска; смолянка2 – устар. Выпускница
Смольного института – первого в России женского
привилегированного среднего общеобразовательного
учебно-воспитательного заведения закрытого типа для
дочерей дворян (с 6 до 18 лет) в Санкт-Петербурге.
О.П. Ермакова совершено справедливо связывает это
с тенденцией расширения значений производных на
основе повторной реализации словообразовательной
модели: бесплатник – ученик, получавший бесплатные
завтраки; но с введением платного обучения в вузе
слово стало употребляться применительно к студентам
бесплатной формы обучения, «а установление
бесплатного проезда в общественном транспорте для
пенсионеров ещё более расширило у слова бесплатник
круг денотатов» [19, с. 48].
Кроме того, среди рассматриваемы производных есть
синонимы: маршрутник / маршрутчик – разг.
Водитель маршрутного такси: Потому что деньги на
обслуживание парков, остановок, разворотных колец и
прочей инфраструктуры маршрутчики не выделяют;
Потому что в этот автобус никто не сядет, убыток
маршрутнику будет.
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Образование универбатов–названий лица русского
языка сопровождается усечением с чередованием
конечного согласного основы по твёрдости-мягкости: в’/в:
газовик ←газов(ая) [промышленность], теневик – теневая
[экономика]; н’/н: кровник ← кровн(ая) [месть] и под.
В русском языке более 90% производных являются
ИС мужского рода: струнник – разг. Музыкант,
играющий на струнном щипковом инструменте;
списочник – разг. Депутат, избираемый по партийным
спискам; могилянец – разг. Студент национального
университета
«Киево-Могилянская
академия»
–
украинское высшее учебное заведение в Киеве;
налоговик – представитель органов налоговой службы.
Незначительным
количеством
представлены
производные женского рода: суррогатка – разг.
Суррогатная мать, бестужевка – слушательница
бестужевских курсов; валютница – разг. Валютная
проститутка; босоножка – ученица и последовательница Айседоры Дункан, танцующая без обуви – босыми
ногами.
Большинство производных относится к разговорному
стилю. То, что именно «разговорной речи свойственно
стягивать расчленённые наименования в одно слово»,
убедительно показано в монографии В.Н. Виноградовой
«Стилистический аспект русского словообразования» [20,
с.35]. Ср.: неформал – член неформальной организации;
транзитник – транзитный пассажир и т.п.
Выводы. Наши наблюдения позволяют заключить,
что образование субстантивов лица суффиксальной
производности, в структуре которых отражено одно из
слов мотивирующего неоднословного наименования
входит в ядро словообразовательной системы
наименований лица. Связано это с экономией речевых
усилий, тенденцией к экспрессивности и стиранием
стилистической дифференциации (так называемой
демократизацией языка). Формально в структуре
производного может повториться любой из компонентов
неоднословного наименования, в то время как
семантически
мотивирующим
является
всем
сочетанием.
Представленные в данной статье производные как
традиционная, значительная по объёму и постоянно
пополняющаяся
группа
слов
может
быть
небезынтересна для исследования проблем номинации
современных русского и английского языков.
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UNIVERBATION AND THE SUBSTANTIVES WITH A MEANING ’A PERSON’
IN MODERN RUSSIAN AND ENGLISH
The description of the substantives with the meaning ’a person’ which are formed by suffixes from one of the motivating
words of multiword motivator in modern Russian and English is made in the article. The research is conducted in the
synchronous plan from the standpoints of semantic-grammatical derivation. The main focus is on the characteristics of wordformation structure of the derivatives and their semantic relatedness with motivators.
Key words: univerbation, substantives with a meaning ’a person’, derivative, motivator, multiword motivator, the
structural-semantic characteristic.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО МАРКУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті визначено поняття гендера та його місце у науковій парадигмі знань, проаналізовано
особливості гендерного маркування фразеологізмів сучасної німецької мови, досліджено гендерно марковані
фразеологізми за семантичним та структурним принципом. Методом словникової дефініції відібрано
основні фразеологічні одиниці із гендерним маркером семантики та структури, а також наведено приклади
латентного вираження маскулінності/фемінінності.
Ключові слова: гендер, фразеологізм, семантичний принцип, структурний принцип, латентний маркер.
Постановка проблеми. Сучасна наука схильна до
вивчення мови у взаємозв’язку з її безпосереднім
носієм – з людиною. Лінгвістика з кожним роком все
більше орієнтується на вивчення «людського фактора» в
мові, що свідчить про важливе зрушення, яке в ній
намітилося, – перехід від лінгвістики «іманентної» з її
установкою розглядати мову «в собі самій і для себе» до
лінгвістики антропологічної, яка вивчає мову у тісному
зв’язку з людиною. Складна природа розумово-мовних
відносин знайшла відображення в концепції понятійних
категорій у таких класиків лінгвістичної науки, як
І.О. Бодуен де Куртене
[1],
С.Д. Кацнельсон
[2],
О.М. Пєшковський [3], О.О. Шахматов [4], О. Есперсен
[5], Ф. де Сосюр [6] та ін.
Фразеологія та гендерні дослідження володіють тим
самим безпосереднім зв’язком з носієм мови.
Фразеологія, що розглядає сталі мовні сполучення,
обґрунтовує
їх
виникнення
різноманітними
суб’єктивними факторами кожного окремого народу. У
контексті вивчення фразеологізмів, ми говоримо про їх
психолінгвістичну,
культурологічну,
соціологічну,
народознавчу, гендерну та, навіть, когнітивну складову
[7]. Конструктивні розробки щодо зовнішньо- та
внутрішньосистемних властивостей фразеологізмів
представлені у працях вітчизняних та зарубіжних
(В.В. Виноградов [8], О.М. Бабкін [9], В.П. Жуков [10],
О.І. Молотков
[11],
В.М. Мокієнко
[12],
В.Л. Архангельський
[13],
Л.Г. Скрипник
[14],
Ф.П. Медведєв [15], В.М. Телія [16], М. Леонідова [17],
К. Нічева [18]) лінгвістів.
Що стосується гендерних досліджень, то тут йдеться
вже не про народ загалом, а про чоловіка та жінку як
окремо взятих носіїв мови. У контексті гендерної
лінгвістики розкриваються поняття статі, як біологічної,
так і соціальної, мовні засоби вираження чоловічого та
жіночого начала, статево обумовлені особливості
використання мови, явище мовного сексизму,
феміністичні погляди тощо.
На перший погляд, ці дві мовознавчі дисципліни не
мають багато спільних рис, розглядають мовну систему
з різних сторін. Однак це не так, бо як гендерна
лінгвістика, так і фразеологія вивчають мовні явища у
їхньому безпосередньому взаємозв’язку з людиною, що,
на наш погляд, є визначальним.

Вивчення гендера та гендерних відносин є
надзвичайно складним та суперечливим. Перші спроби
чіткого визначення поняття гендер були у представників
феміністичної лінгвістики – галузі мовознавства, що
виникла у 60-х роках минулого століття. Зокрема,
С. де Бовуар у своїй праці «Друга стать» вперше
висловлює твердження про те, що стать – це біологічний
феномен, а гендер – соціальний [19]. Її послідовниця
антропологістка Н.-К. Матьє припускає, що існує три
парадигми концептуалізації гендерно-статевих відносин.
Першу парадигму вона називає гомологічною: гендер
розглядається як стать у суспільстві. Друга парадигма –
аналогія: гендер символізує стать. Гендерна ідентифікація
базується на колективному соціальному досвіді про
способи поведінки жінки чи чоловіка. Людина грає у
суспільстві певну гендерну роль (жінка/чоловік).
Причому ця роль може змінюватися без зміни біологічної
статі. Третя парадигма – гетерогенність: гендер та стать
абсолютно різні поняття, при цьому, стать є підгрунтям
для формування гендера. У цій парадигмі гендер створює
стать, а не навпаки [20]. Дослідниця Д. Таннен зазначає,
що міждисциплінарна природа поняття гендер робить
його багатозначним [21, с.3].
У даний час в мовознавчій літературі відсутнє
послідовне вживання поняття гендер (англ. gender), що
означає граматичну категорію роду. Він був вилучений з
лінгвістичного контексту і перенесений у дослідницьке
поле інших наук: соціолінгвістики, психолінгвістики,
лінгвокультурологічних і міжкультурних досліджень,
соціології тощо. У соціології поняття гендер визначає
соціальну стать людини на відміну від біологічної статі,
її соціально-рольовий статус, який символізує
можливості кожної статі в освіті, професійній діяльності
тощо. Коли ми говоримо про стать у соціології, то маємо
на увазі соціальну стать, тобто гендер [22]. У психології
та сексології це поняття використовується у ширшому
сенсі: тут маються на увазі будь-які психологічні чи
поведінкові властивості, що асоціюються з фемінінністю
або маскулінністю та відрізняють чоловіків від жінок
[23]. Філософія дає ще ширше розуміння гендера,
охоплюючи всі названі вже аспекти: «гендер –
соціокультурний аспект статевої приналежності,
соціальна
організація
статевих
відмінностей,
культурологічна
характеристика
поведінки,
яка
відповідає статі в даному суспільстві в даний час. Гендер
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– соціальна конструкція системи соціальних, статеворольових відносин» [24, с.227].
Отже,
тлумачення
поняття
гендер
досить
суперечливі, відсутня одностайна позиція щодо його
трактування. Однак спільним у дефініціюванні є те, що
він вказує на відношення до певної статі.
Таким чином, гендер охоплює всі аспекти людського
життя, що, на наш погляд, є закономірним. У зв’язку з
укріпленням позиції жінки у сучасному світі, гендерні
дослідження набувають все більшої ваги та
популярності серед вітчизняних та зарубіжних
лінгвістів. За останні десятиліття тема розроблялася
настільки інтенсивно, що гендерні дослідження
вилилися в окремий самостійний напрямок [25]. Таким
чином, гендер стає невід’ємною частиною життя і
діяльності людини, бо є нерозривно з нею пов'язаний.
Гендерний аспект знаходить своє відображення в
різноманітних галузях науки та покликаний розкрити
основні характеристики статі, її роль у процесі
соціалізації індивіда тощо. Зокрема, все більщої ваги
набирають студії, що досліджують відмінності
особистостей, зумовлені приналежністю до певної статі.
Вплив цих відмінностей проявляється у різних сферах
життєдіяльності:
 стать у рамках «жіночих» та «чоловічих»
досліджень [26-27];
 розкриття статі та сексуальності, дослідження
гомосексуальних стосунків [28];
 взаємозв’язок між гендером та особливістю
навчання іноземних мов [29];
 вплив гендеру в бізнесі, спорті, професії [30];
 гендер в умовах імміграції тощо [31].
Фемінінність та маскулінність являються не лише
поняттями, що виокремлюють жіноче та чоловіче
начало, але й певними важелями, що визначають форми
поведінки, мовлення, спосіб життя. Усі сфери життя,
частиною яких є людська особистість, перебувають під
впливом гендеру. Саме гендер є тим визначальним
чинником, що формує людську сутність.
Безсумнівно, мова – є найбільшим винаходом
людства, тому так само перебуває під впливом
гендерних особливостей мовця. Що ж стосується
фразеології, що є не просто мовним явищем, а ще й
культурним феноменом окремого народу, то тут чітко
прослідковується гендерна специфіка творення та
вживання ФО. Таким чином, дослідження гендерно
маркованих фразеологічних одиниць є однією з
актуальних проблем сучасної науки, вивчення якої
слугуватиме глибшому розумінню гендерної специфіки
суспільства.
Мета роботи – розкрити особливості гендерного
маркування фразеологізмів сучасної німецької мови у
структурно-семантичній площині.
Виклад основного матеріалу. Виходячи з вище
зазначеного, гендерно марковані фразеологізми у
німецькій мові – це фразеологічні одиниці, що містять
семи значення, які експліцитно чи імпліцитно вказують
на приналежність до певної статі [32]. Відмітним є те,
що гендерно маркованим може бути як план вираження,
так і план змісту. У якості гендерних маркерів

виступають ЛО, що формують зміст фразеологізма або
його семантичне значення, що має відношення до
чоловіка чи жінки [33]. Виходячи з цього,
фразеологічний матеріал для дослідження гендерного
фактора відбирається за двома можливими критеріями:
• за гендерними маркерами семантики (фразеологізми, у дефініції яких є елементи, що вказують на особу
чоловічої чи жіночої статі) – семантичний принцип:
jmdn. den Hof machen – залицятися [34]; die Cour machen
– залицятися (заст.) [34]; hinter jedem Kittel herlaufen –
бігати за кожною спідницею [34]; auf Brautschau gehen –
підшуковувати наречену [35, с.120]. Знаковим для
вищезазначених фразеологізмів є їх вказівка саме на
особу чоловічої статі. У цьому випадку, перш за все,
спрацьовує гендерний стереотип, що характеризує
чоловіка як головного ініціатора любовних стосунків,
спокусника.
Якщо ж розглянути фразеологічні одиниці із
семантичним значенням «одруження», то тут,
безперечно, прослідковується вказівка одночасно на
обидві, оскільки при створенні шлюбного союзу
традиційно вимагається згода обох статей: sich das
Jawort geben, die Ringe tauschen / wechseln, den Bund fürs
Leben schließen, in den Ehehafen / Hafen der Ehe einlaufen,
in den heiligen Stand der Ehe treten, jemandem die Hand
fürs Leben reichen / geben – одружуватися [34].
Варто виокремити також ряд фразеологізмів, що
виражають певну характеристику особи без прямої
вказівки на стать. У силу нашого суспільного досвіду,
ми розуміємо, про яку стать йдеться: еin Heimchen am
Herd (umg., abwert.) – домогосподарка [34], ein
Pantoffelheld sein – бути жіночим догідником [34], ein
Weiberknecht sein – бути під черевиком у дружини [ 35, с.
309], ein Süßholzraspler sein – бути жіночим догідником,
фліртувати з багатьма жінками [34], ein Schürzenjäger
sein – бігати за кожною спідницею [34]. Характеристика
особи випливає із гендерних стереотипів, що трактують
жінку як домогосподарку, а чоловіка – як спокусника та
особу більш схильну до полігамії.
• за гендерними маркерами структури (фразеологізми, у структурі яких є слова на позначення жінки чи
чоловіка) – структурний принцип: die angetraute Frau –
законна дружина [35, с.222], mein Herr und Meister /
Gebieter – мій чоловік (розм., жарт.) [34], die Dame seines
Herzens/der Mann ihres Herzens – дама його серця/
чоловік її серця, die Frau im Hause – господиня дому [35,
с.222]. Особливістю цієї групи гендерно маркованих
фразеологізмів є експліцитна вказівка на стать, оскільки
вони володіють як гендерно маркованим планом
вираження, так і змісту. Головним структурним
елементом зазначених фразеологічних одиниць є саме
гендерний компонент.
Зикова І.В. [36] виокремлює групи ФО з гендерно
маркованим планом вираження, спираючись на
головний статево забарвлений компонент:
1) антропометричні лексеми (такі, що називають
людей за ознаками статі). У німецькій мові це цілий ряд
ЛО, починаючи від найстаріших найменувань жінки та
чоловіка: Weib, Magd, Frau, Fräulein, Luder, Amme,
Nonne, Dame, Mädchen, Mann, Kerl, Junge, Knabe, Bube
та ін. [37]. З огляду на те, що всі ці найменування
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формують найстаріший пласт німецької лексики, можна
припустити, що відповідні ФО мають яскраво виражене
гендерне маркування: Frau auf Abruf [38] – дружина,
чоловік якої приїздить додому лише на вихідні, die weise
Frau [35, с.222] – чаклунка, відьма, die Weiße Frau [35, с.
222] – привид, Frau Base [35, с.222] – кумася, Frau auf
Zeit [38]– легковажна жінка, heiße Frau [38]– красуня,
zweigleisige Frau [38]– заміжня жінка, в якої є коханець,
Fräulein Meier [38]– гомосексуаліст, ein Mädchen ohne
Anhang [35, с.34]– дівчина без жениха, mannbares
Mädchen [35, c.38] – дівчина на виданні, ein ausgekochter
Junge [35, c.363] – бувалий хлопчина, пройда, alter Junge
[35, c.362] – друг, товариш (при звертанні.), ein
gemachter
Mann
[34] – успішний
чоловік,
ein
geschlagener Mann [34] – невдаха (про чоловіка), ein
schwerer Junge [34] – карний злочинець, ein Mann/Kerl
wie ein Baum [34] – міцний чоловік. Основна частина ФО
з антропометричними лексемами означають саме ту
стать, яку вони, власне, називають. Однак, варто
виокремити гендерно марковані ФО, що містять у своїй
структурі вказівку на одну стать, а семантичну
характеризують
іншу
(Fräulein
Meier
[38]–
гомосексуаліст), та ті, що вказують одночасно на обидві
статі, називаючи лише одну: der böse Bube sein [34] –
людина, що винна у всьому, das Mädchen für alles –
хлопчик на побігеньках, alle Mann [34] – усі разом, Mann
über Bord! [34] – вигук, якщо хтось опинився за бортом.
2) ЛО, що позначають родинні відносини: Mutter,
Tochter, Oma, Tante, Onkel, Bruder, Sohn, Vater тощо: wie
die Mutter, so die Tochter [34] – яка мати, така й дочка,
wie der Vater, so der Sohn [34] – який батько, такий син,
der verlorene Sohn [34] – блудний син, Bruder Leichtfuß
[34]– легковажна, безтурботна людина, ein warmer
Bruder [34] – гомосексуаліст, Dafür muss eine Oma / alte
Frau lange stricken! – Це дуже дорого коштує!
3) антропонімічні лексеми (власні імена): Venus von
Kilo [34] – товста жінка, im Adam/Eva Kostüm sein [34] –
бути оголеним, Otto Normalverbraucher/ der deutsche
Michel [34] – середньостатистична людина, die Büchse
der Pandora [34] – вислів, що походить з античності і
означає «щось, що приносить нещастя», nach Adam Riese
[34] – цей вислів походить від «майстра підрахунків»
Адама Різе, який створив чимало німецькомовних
підручників, які користувалися у свій час чималою
популярністю, означає – «у зв’язку з даними, правильно
пораховано».
4) агентивні іменники (позначають назви професій і
посад, військових звань тощо): Meister Fips [35, с. 50] –
кравець (презирливо), Meister Hans [35, с. 50] – кат ,
Meister Pfriem [35, с. 50] – швець, der Onkel Doktor [34] –
лікар.
Як бачимо із наведених прикладів, гендерно
марковані фразеологізми за структурним принципом
можуть і не нести в собі статево забарвленої семантики,
а означають абстрактні поняття, певні характеристики
тощо.
Науковець вважає доречним враховувати і інші
структурні
маркери:
найменування
одягу,
дії,
притаманні певній статі тощо. У цьому випадку мова
йде про так зване латентне вираження гендеру без
прямої вказівки на стать. Якраз тут спрацьовують як
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гендерні стереотипи, що дозволяють безпомилково
визначити, про кого конкретно йде мова, так і біологічні
властивості статей. Яскравими прикладами латентного
вираження жінки слугують наступні ФО із семантичним
значенням «завагітніти»: ein Kind unter dem Herzen
tragen [34], in anderen / gesegneten Umständen sein [34],
vom Storch gebissen worden sein [34], Mutterfreuden
entgegensehen [34], gesegneten Leibes sein [34] та ін.
Приховане вираження чоловічого гендеру вбачається
в наступних ФО: Stangenfieber haben [34] – відчувати
сексуальне збудження (про чоловіка), dicke Eier haben
[34] – бути похітливим, jemandem die Unschuld rauben /
nehmen [34] – позбавляти цноти.
Таким чином, аналіз фразеологічного фонду сучасної
німецької мови показує важливу роль гендеру у всіх
сферах людського життя.
Висновки. Отже, гендер є поняттям надзвичайно
широким у трактуванні в силу своєї міждисциплінарної
природи. У кожній науковій парадигмі виокремлюється
низка аспектів при дослідженні гендера: гендер як
соціальна стать, гендерні ролі, гендерна поведінка,
гендерна приналежність тощо. Гендерно марковані
фразеологічні одиниці сучасної німецької мови
імплікують/експлікують
семи
маскулінності
чи
фемінінності у своїй семантиці та структурі. З огляду на
гендерне маркування за структурним принципом, можна
виділити групи фразеологічних одиниць, компоненти
яких вказують безпосередньо на стать людини, родинні
стосунки, професію та військові звання; антропонімічні
фразеологізми, що містять компонет-власну назву тощо.
Важливим елементом гендерного маркування є латентне
вираження статі через використання складових
фразеологічних одиниць із непрямою вказівкою на
маскулінность/фемінінность.
Перспективним
убачається
вивчення
засобів
імпліцитного вираження гендеру у фразеологічних
одиницях
крізь
призму
національно-культурної
специфіки їхньої семантики.
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FEATURES OF GENDER MARKING OF PHSADEOLOGICAL UNITS IN MODERN GERMAN LANGUAGE
The article defines the concept of gender and its place in scientific paradigm of knowledge, analyzes features of gender
marking of phraseological units in modern German language using semantic and structural principles. Utilizing the method of
dictionary definition were selected basic phraseological units with gender markers of semantics and structure as well as some
examples of latent expression of masculinity/femininity.
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ДИНАМІКА СИНЕСТЕЗІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ
ЗИМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
У публікації з позиції лінгвокультурологічних параметрів розглянуто динаміку синестезійного
художнього образу зими в сучасній українській літературі. Шляхом методу лінгвокультурологічного
аналізу проаналізовано символіку темпорального образу зими з урахуванням ритуально-міфологічної
основи зимового циклу календарної обрядовості, впливу християнських уявлень на розвиток української
словесності. Лінгвокультурологічна інтепретація образу зими в українській лінгвокультурі визначена як:
1) відчуття дитинства співвідносне із внутрішнім світом людини, для якої Божественне начало є
провідною категорією; 2) людина, яка вміє «слухати» свій внутрішній світ крізь призму Божественного
характеризується як людина гуманна.
Перспективами
подальших розвідок визначено
лінгвокультурологічний аналіз символів весняного й літнього циклів календарної обрядовості.
Ключові слова: лінгвокультура, мовна картина світу, українська лінгвоспільнота, календарна
обрядовість, зимовий цикл календарної обрядовості, синестезія, християнство.

Постановка проблеми. Звернення до релігійних
уявлень представників української лінгвоспільноти
дозволяє констатувати той факт, що політеїстичний
релігійний календар охоплював увесь господарський
цикл. Ідея свят полягала у вшануванні Сонця
(Даждьбога) і його супутних богів, боротьбі літа з
зимою, тепла з холодом. Природа розгортається у вимірі
простору, і тому першою характеристикою міфологічних
уявлень про простір ранніх слов’ян буде його поєднання
із змістом, тобто предметами, що його наповнюють.
Обряди зимового циклу пов’язані насамперед із давніми
міфами про народження Всесвіту (дванадцять
священних ночей народження Всесвіту, поки сонце
проходить сузір’я Стрільця), яке у давніх слов’ян було
святом Сварога і пов’язувалося із трьома світилами
астрального культу: Сонцем, Місяцем і Зорею. Поява на
небі Зорі, якій у міфі надається роль вістунки, є знаком,
що Сонце вступило у сузір’я Перуна (Стрільця): у цей
час у Лади (6 січня) народжувалося немовля Коляда –
божество зимового сонцестояння. З переорієнтацією
прадавніх племен на землеробство, свято набуло нової
інтерпретації (ушанування сузір’я Оріона, народною
назвою якого є Золотий Плуг). У різдвяну ніч це сузір’я
торкається землі, що древньою міфологією пояснюється
дарунком Сварога (чарівного) коваля плуга, який падає
на землю, символізуючи шлюб неба із землею. Із
вшануванням плуга культивуються поклоніння плодам
поля: божество Коляда отримує іншу назву – Дідух
(прадух, предок), символом якого є сніп пшениці [1; 2; 3].
Християнські уявлення презентують зимовий період
у контексті релігійних свят Нового Року (Святого
Миколая, 19 грудня; Щедрого вечора); Різдва
(народження Христа), що засвідчує діалектичний
перехід від політеїзму до монотеїзму, порівняймо
приклади щедрівок: 1) Сійся, родися, Жито, пшениця,
Горох, чечевиця, І всяка пашниця, Внизу корениста,
Зверху колосиста, Щоб на майбутній рік. Було більше,
ніж торік. Щоб всього було доволі І в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю, З Новим роком. Поздоровляю!

(побажання добробуту, якого можна досягти шляхом
праці хлібороба на землі); 2) Добрий вечір тобі, пане
Господарю: Радуйся! Ой, радуйся, земле, Син Божий
народився. Застеляйте столи, та все килимами:
Радуйся, Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Та
кладіть калачі з ярої пшениці: Радуйся! Ой, радуйся,
земле [4; 5; 6; 7].
Культура українського народу розвивалася в умовах
об’єктивної реальності, що, у свою чергу, відобразилося
в системі національно-психологічних рис [8; 9; 10; 11].
Українська
культура
як
цілісна
система
розглядається в такому дискурсі: 1. Система культури
передбачає об’єктивну оцінку ідейно-протилежних течій
і напрямів у ній, оскільки у створенні української
культури, як і культури будь-якого іншого народу, брали
участь усі верстви нашого суспільства. 2.Українська
культура, як оригінальна і своєрідна система,
розвиваючись, на всіх етапах розвитку перебувала в
тісному взаємозв’язку з міжнаціональним духовним
синтезом, регіонального і світового культурного
процесу. Цілісність культури в такому ракурсі означає
розгляд й оцінку національно-своєрідного в органічному
взаємозв’язку його із загальнолюдським. 3. Українська
культура характеризується нерівномірністю свого
розвитку: на певних етапах історичного розвитку
української культури на передній план висувалися то її
самодіяльно-фольклорні жанри, то художня література,,
то суспільно-політична, релігійно-філософська думка.
Цілісний підхід до культури українського народу
передбачає такий її аналіз, коли до уваги однаковою
мірою береться безперервність її розвитку, усі її періоди.
Отже з-поміж підходів до інтерпретації мовної
картини світу панівним є соціально-історичний підхід,
що відстоює принцип соціального й культурного
детермінізму.
На сучасному етапі розвитку українська література
засвідчує синестезійний образ зими, що дозволяє
говорити про діалектику архетипів полі- і монотеїзму в
мовній картині світу українців.
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Феномен
поетичномовної
картини
світу
детермінується взаємодією об’єктивних і суб’єктивних
чинників, оскільки світогляд перебуває в тісному
взаємозв’язку з національної мово і її словником, що
відбиває народнопоетичне осягнення людиною світу;
формується під впливом традицій поетичного мовлення
з його естетичною настановою; є результатом
індивідуальної мовотворчості.
З огляду на те, що конкретно-чуттєва основа
відрізняє художній образ від такої форми відображення,
як схема, в якій відображене життя втрачає свої живі
риси і схематизується, художня організація твору
уможливлює перехід від повсякденних форм уявлення
дійсності до художніх образів, змістовними рисами яких
є такі риси, як емоційність, точніша настанова на
підкреслено-емоційний характер вираження тієї думки,
формою вияву якої є чуттєвий образ. Викладене вище
дозволяє зробити узагальнення: художній образ не лише
специфічно виражає ідею відображуваного предмета,
але і своєрідно, суб’єктивно-емоційно змальовує
картину дійсності. Образ як форма буття художнього
твору має специфічну смислову організацію, яка
дозволяє поєднати його смислове значення й ідею
художнього образу.
Здійснення лінгвокультурологічного аналізу образу
пори року конституюється на розвідках, які
розкривають: культурологічну специфіку національної
(української) картини світу (І. Бетко, Д. Крвавич,
М. Лановик, В. Овсійчук, Є. Подольська, О. Потебня,
П. Юркевич, С.Черепанова, Д.Чижевський, О. Шевнюк);
особливості
художньо-мовленнєвої
організації
літературного твору і творчої манери письменника
(В.Дроздовський, С.Єрмоленко, Є.Замятін, Л.Климкова,
І. Кочан, В. Супрун, М. Тимченко, Л. Чернець).
Особливості побудови образів пір року в
літературно-художньому творчості не були позначені
посиленою увагою науковців. Зокрема, досліджувалися
в межах ідіостилю письменників мовні прийоми
відображення пейзажів. Системний опис досягнення
естетичного значення через систему образів пір року,
мовленнєво-художньої організації твору не знайшов
ґрунтовного відображення у мовознавчій науці.
Актуальність розвідки зумовлена необхідністю
поглибленого вивчення засобів побудови образів пір
року
в
художній
творчості
Ірини Жиленко.
Філософський аспект відображення сюжету поезій Ірини
Жиленко
дозволить
ґрунтовно
проаналізувати
особливості побудови образів пір року.
Мета статті полягає в системному описі образу зими
у творчості Ірини Жиленко, з’ясуванні особливостей їх
відтворення на рівні складників мовної картини світу.
Джерелом дослідження стали поетичні тексти книги
Ірини Жиленко «Євангеліє від ластівки».
Виклад основного матеріалу. Літературно-художній
текст, реалізований у системі образів, характеризується
образністю. Образність художнього тексту є втіленням
емоціонального осмислення пізнання світу митцем.
Досконале відтворення картин й образів викликає
естетичні почуття у читача. При художнє мистецтво
виконує не лише естетичну (формування творчого духу
й ціннісних орієнтацій), а й рекреативну, світоглядну,
пізнавально - евристичну,
художньо - концептуальну,
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компенсаторну та сугестивні функції [12, с.132-150].
Образність як критерій розмежування реалістичності
і символічності в системі образів дозволяє в розумінні
художнього образу як форми відображення світу окремі
його види виокремлювати залежно від типу змістового
узагальнення, даного в художньому образі, або, інакше
кажучи, за типом смислового співвідношення між
чуттєвим образом та його ідеєю [12, с.103-104].
Символічного значення художній образ набуває за
умов:
1) коли зображуваний автором предмет сам по собі є
символом: йдеться про традиційну символіку, усталені
образи-символи, які органічно закріпилися за певними, в
основному природними об’єктами, в суттєвих ознаках
яких вбачали певні аналогії з ціннісними виявами
людського життя;
2) зображуване може стати символом, передбачає, що
предмет, який зображується, сам по собі не є символом,
або є ослабленим, «призабутим» символом і є наслідком
авторської настанови на узагальнення й поглиблення
смислової перспективи того чи іншого зображуваного
об’єкта.
Система образів природного оточення й ліричного
героя (образа автора) найбільш повно відтворює
сюжетну лінію й художню мету твору. Поняття
«образність», «образне мовлення» науковці розглядають
у контексті акцентування на мовних засобах, які
використовуються в будь-якому художньому тексті [12].
Розмежування типів лексичних значень ґрунтується
на двох головних ознаках: а) характері зв’язку
відповідних назв з предметами і явищами позамовної
дійсності; б) особливостях сполучуваності слів з іншими
лексичними одиницями у складі словосполучень і
речень.
Характерною рисою художнього мовлення Ірини
Жиленко є застосування мовних прийомів з метою
створення образів пір року, що дозволяє розкрити явища
різноаспектно. Пора року зима описуються двома
шляхами: з одного боку, автологічний образ відтворює
естетично сприйняту дійсність; з іншого, – символічний
образ розкриває систему семантичних домінант, надає
метафоричного вектору розглядуваних понять.
Сюжетність поезій Ірини Жиленко репрезентує лінії,
співвідносні з образами пір року, які втілюють
різноаспектні поняття. Спрямованість слів, думок, дій,
діяльності та способу дійових осіб дозволяє
характеризувати їх з позиції системи оцінок, системи
часопростору у навколишній дійсності та в житті
людини. Створення стилістичного ефекту персоніфікації
досягається шляхом зіставлення в поетичній тканині пір
року з предметами, процесами, явищами. Для
авторського стилю Ірини Жиленко характерним є опис
пейзажів, характерних для пір року, в казковому жанрі,
що відтворюється в метафоричному полі художнього
мовлення:
Зима. Але якоїсь ночі – не засну. / І прийде сніг з
очима золотими. / І от тоді я знову осягну / Мистецтво
повертання у дитину… [Жиленко, с.89]; Сніг золотий
лоскоче / теплі вуста і очі. / І аж за шарфом тане /
Сонячне проміння / [13, с.91].
У наведених рядках спостерігаємо порівняння зими
із дитиною, фактично на синестезійному рівні йдеться
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про внутрішні відчуття людини, яка ототожнює зиму із
часом, коли відбувається перетворення людини на
дитину. Декларується щире, романтичнее сприйняття
пори року. Метафорично описуючи явища природи,
характерні для цієї пори, авторка досягає ефекту
правдивості, живого відтворення довкілля.
Пора року може також ототожнюватися із досвідом
людини. У такий спосіб спостерігаємо перенесення зима
– душа: Як цвітом облітають весни, / Як зими
видихають сніг – / Спадають вірші безшелесно /
Життю прожитому до ніг… / У сумовитій позолоті – /
Спадають, гаснуть, затихають. / У них ні звуку, ані
плоті. / Сама душа. / Саме зітхання… [13, с.444].
У наведених рядках досвід ототожнюється із життям
людини. Філософічне осмислення життєвих ситуацій
спонукає до роздумів про сутність буття, сакральність
душі як форми буття людини. Образ зими в цьому
випадку реалізує додатковий конотативний компонент –
життєва путь; завершення життєвого шляху; значущість,
смисл життєвої долі людини тощо.
Лінгвістичний аналіз поетичних рядків, у яких
відтворено образ зими дозволяє охарактеризувати образи
дійових осіб, ототожнювати внутрішній стан, характер
взаємин із станом природи: Увійшла зима – і як вдома. /
Як її прогнать – невідомо. / Оком тим холодним як
глипне – / серце наче снігом обсипле. / Не сидіть нам в
парі ніколи. / Ми за стіл – і зайда до столу. / І такі
думки в нас зимові! / І такі зимові розмови! [13, с.456].
Естетичний ефект створюється також протиставленням у сприйнятті образу зими крізь інший образ
природи: Даремно питати у квіту / Про зиму. Яка там
зима! / Душа його віддана літу, / А літа зимою нема. /
Розквітлася квітка – і квітне. / Їй любо синіть чи
жовтіть. / І стільки у літечка – літа! / І стільки
життя у житті! [13, с.457].
У наведених поетичних строфах автор осмислює
періоди в житті людини – літа (юність) й зими (зрілого й
похилого віку). Авторка метафорично переосмислює
образи пір року з метою відтворення досвіду життєвого
шляху: стан уші, сприйняття світу у юності різниться від
виваженого стану душі похилої людини.
Авторка висловлює також думку про те, що
насправді стан душі має відповідати станові світа, за
такої гармонії людина перебуває «у квіту». За такого
взаємозв’язку відбувається справжнє самопізнання,
оскільки виноситься за істинне розуміння досконалості
навколишнього світу: В цілункові губи злились. / Мій
світе, мій доме зелений! / Як жив ти без мене колись? /
Як житимеш знову без мене? [13, с.457].
Оригінально Ірина Жиленко висвітлює бачення зими
крізь емоційні стани, пов’язані із подіями, що
відбувалися в цей період, а також, такими, що
співвідносяться у свідомості авторки синестезійно із
відчуттям
«холоду»,
«самоти»,
«окремішності»,
«безпорадності» тощо: Я бачу зиму так: снігів печаль
ясна. / І самота. Горить зелена лампа. / Боїться світ
озватися до нас, / Як до сомнамбул. / Можливо, в грудні,
а можливо, в січні, / Коли не буде вже чого втрачать, / І
– ні кровинки в слові, – / Прийде вічність / Та, про яку
мовчать…
Наведені поетичні рядки засвідчують рефлективність
у
сприйнятті
навколишнього
світу
поеткою.

Констатуємо, що для світоглядної позиції Ірини
Жиленко
характерна
співвіднесеність
понять
«порожність», «неквітування» і «вічність», «самота»,
«окремішність». Медитативне сприйняття зимової пори
року спонукає до переосмислення реалій у житті
людини, розуміння сталості вічного і плинності
життєвого: Я бачу вічність так: / Довічно сніг іде. /
Зелена лампа світиться невтомно. / І ти вже знаєш:
крім твойого дому – / Немає більше вічності ніде. /
Розтанемо (ми ж тільки Божі сни!), / Лишивши нашим
дітям на прощання – / Розгубленість і відчуття вини /
За те, що зникнуть, врешті, і вони, / Нічого не лишивши,
/ Крім печалі… [13, с.459-460].
Поетка тяжіє до понятійного визначення абстрактних
категорій, ґрунтуючи своє визначення на конкретночуттєвих образах. Як засвідчують поетичні рядки, у
свідомості авторки осмислення навколишньої дійсності
відтворюється через референтно-ототожнювальний ряд
зима – вічність – печаль – самотність. На нашу думку,
авторка також у наведених рядках передає переконання
того, що пізнати світ людина може лише за умови
усамітнення, періодичного заглиблення у себе,
медитативного сприйняття світу.
Сакральність певних часових координат у житті
людини, на думку поетеси, співвідноситься із періодами
наближення Божественного начала до душі людини.
Відзначаємо, що спілкування душі людини з Богом для
авторки чуттєво подібне до відчуття дитинства, на
основі чого виокремлюємо конототивні компоненти
образу зимової пори року: «щирість», «відкритість»,
«простота», «незлобливість», «радість», «доброта»,
«жертовність»: Фіранка… / Гойдається, нашіптуючи
вірші: / Дитині – про сніги і про Різдво. / А небесам – про
снів дитячих тишу / І про вогню домашнє божество. / І
чом було так хороше мені / В цю світлу ніч – уже не
пам’ятаю. / Цю тайну знає лиш різдвяний сніг, / А він
уміє зберігати тайни [13, с. 458-459].
Лінгвістичний аналіз поетичних рядків дозволив
виокремити такі розкриті у структурі образу зимової
пори світоглядні рівні авторки:
1) відчуття дитинства співвідносне із внутрішнім
світом людини, для якої Божественне начало є
провідною категорією;
2) людина, яка вміє «слухати» свій внутрішній світ
крізь призму Божественного характеризується як
людина гуманна. Вище зазначене дозволяє у структурі
образу зими виокремити компонент «вогню», тобто
прагнення людини бути красивою духовно.
Емоційний ефект досягається шляхом уведення
персоніфікованого образу зими в сюжетну лінію, коли
головна героїня намагається відтворити трагічну долю
подружжя, які не змогли підтримати дружніх взаємин,
переносячи образ подружжя подумки до засніжених
місць. Нанизування ключових слів зима, сон, сніг, поле,
ворожий, сивіти із додатковими конотаціями «далеко»,
«холодно», «байдуже (неемоційно)», куди уявно
переносить головна героїня подружжя, формує образ
байдужого до інших людей, такого, що не вміє відчувати
емпатії, турбуватись, допомагати, жертвувати тощо:
Чоловіче, буду сварити! / Ну, чому в нас хвіртка
відкрита? / От залишив хвіртку наопаш – / Увійшла
зима і не вхопиш. / Полягаєм спати, а вража / Межи
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нами третьою ляже. / То й спимо – як поле під снігом. /
І вві сні сивіємо тихо [13, с.456].
Поетичне мовлення Ірини Жиленко яскраве широким
представленням синестезійних образів пір року. За
нашим спостереженням, синестезія ґрунтується на
загальному принципові про діалектичність буття.
Спостерігаємо, наприклад, залежність динаміки
духовного поступу, міри досягнення гармонії (щастя) із
навколишнім світом і відчуттям єдності із часовими
символами в життєвій путі людини: Я пішла до літа у
гості. / Літо ж заховалось за осінь. / І сказала строго
зима, / Що для мене літа нема… / Підійшла до щастя
несміло. / На краєчок лави присіла. / А воно – чуже,
весняне – / Навіть не впізнало мене… [13, с.67].
Синестезія образів пір року дозволяє подавати
характеристику порам року з позиції досвіду життєвого
шляху. Окрім того, спостерігаємо багатозначність
образів пір року. Наприклад, літо розглядається у
попередніх відтвореннях як стан дитинства, а також і як
символ швидкоплинності, несправжності буття: Ми так
давно не святкували літа. / Мій гість сказав: «Знайшла
за чим жаліти? / Зима – свята, а осінь – золота… / А
літо – від лукавого. / Отак!» [13, с.75].
На переконання ліричної героїні, людина, що
перебуває в гармонії із всесвітом, вільно налагоджує
діалог із порами року, що символізують часові стани її
внутрішнього само осмислення. Спостерігаємо вільний
полілог пір року із ліричною героїнею, яка відчуває
емоційно стан довкілля на предмето того, що має
спільну позицію пізнання світу. Отже, фоново
ототожнюємо відчуття дійових героїв сюжету із
відчуттями ліричної героїні: Осінній вітер. Птиця
прокричить / І змовкне… І туман обляже птицю. / А я
стою у білому плащі / Під чорним деревом, / На котрім
птиці сниться / Весна… [13, с.46].
У наведених рядках протиставлення білий плащ –
чорне дерево не становить антагонізму, оскільки
декларує діалектичну єдність протилежностей.
Осмислення життєвого шляху ліричною героїнею
відбувається в межах категорій смисл, печаль, прощання,
переосмислення цінностей, віднайдення істини тощо. У
наведеному
далі
поетичному
тексті
авторка
замислюється над найголовнішою темою – життя і
смерті; людського й Божественного. З метою
увиразнення відтворюваної думки вживаються образи
пір року, співвідносні із періодами в житті людини. За
допомогою
синестезійних
образів
створено
стилістичний ефект метафоричного образу життя, коли
людина співвідносить внутрішній стан зі станом
природи: А з кожним роком холодніш / Нам зими і
коротші весни. / І не встигає тануть сніг / В короткій
гривці поетеси… / І од сніжинки до сніжинки / Щильніш
загорненість у шаль / Плечей старіючої жінки. / О
листопад! Пора утрат… / А ще болить. А ще ж цвіте! /
Згоряє і зіходить димом. / Я говорю на сотні тем, / Але
мовчу – на ту, єдину… / Що ж, домовчу. Тепер уже /
Мовчать лишилось недалеко… [13, с.221].
Лінгвістичний аналіз тексту дозволяє виявити
конотативні компоненти образів пір року, співвідносних
із періодами життя людини і відповідним внутрішнім
станом: зима – холод, печаль, самотність, утрата,
прискорення завершення життя; весна – швидкоплинна,

161

радість, цвіт.
Авторка вводить метафоричний образ синього
сонечка любові, який ми інтерпретуємо в полі
кольоропису (білий – синій – фіолетовий) пізньої осені
– зими – весни: сніжинка (сніг) – печаль – синість –
вічність – самотність – фіалка – духовна чистота
(наївність, щирість, глибина почуттів) – білість –
любов: І синє сонечко любові зайде, / закотиться за
шаль… / І коли стане білим-біле / Усе: і сад мій, і
волосся – / Скажу: «А я тебе любила. / Але тоді була
вже осінь…» / І все лишиться при мені. / І синє сонечко
любові / Крізь домовину, землю, сніг – / синітиме наївно,
палко / і (то вже – весняний мотив) – / засвічуватиме
фіалки, / печальні квіточки цноти [13, с.222].
На наше переконання, символічним є рефреновий
повтор метафоричного образу синє сонечко любові,
оскільки сюжетна лінія завершується весняним
періодом, утверджується ідея вічності добра, любові.
Висновки. Систему образів поетичного простору
Ірини Жиленко «Євангеліє від ластівки» становлять
образ творця твору, суб’єкта зображення і образи
природного оточення (пейзажі).
Мистецьки
створені
в
художньому
творі
автологічний і металогічний образи надають йому
естетичної
виразності,
яскраво-індивідувальної,
підкреслено-особистісної
форми
емоційноінтелектуального переживання світу, що відрізняє
авторське світобачення і, з огляду на його
оригінальність, не тривіальність, слугує потенційним
джерелом збудження відповідних думок, асоціацій,
почуттів у читача.
Поетичний простір Ірини Жиленко представляє
автологічні й синестезійні образи зими, які співвідносні з
внутрішнім станом ліричної героїні, становлять
відображений світоглядний вимір часопросторового
елементу навколишньої дійсності.
Поетка тяжіє до понятійного визначення абстрактних
категорій, ґрунтуючи своє визначення на конкретночуттєвих образах. Як засвідчують поетичні рядки, у
свідомості авторки осмислення навколишньої дійсності
відтворюється через референтно-ототожнювальний ряд
пора року (зима) – вічність – печаль – самотність, що
передає переконання того, що пізнати світ людина може
лише за умови усамітнення, періодичного заглиблення у
себе, медитативного сприйняття світу.
Сакральність певних часових координат у житті
людини (Щедрий Вечір, Різдво), на думку поетеси,
співвідноситься
із
періодами
наближення
Божественного начала до душі людини. Відзначаємо, що
спілкування душі людини з Богом для авторки чуттєво
подібне до відчуття дитинства, на основі чого
виокремлюємо конототивні компоненти образу зимової
пори року: «щирість», «відкритість», «простота»,
«незлобливість», «радість», «доброта», «жертовність»:
Пора року (зима) допомагає осмислити вічний
перебіг часопростору Всесвіту, віднайти смисл життєвої
путі людини, гармонію з навколишнім світом, оскільки
перманентною ознакою всесвіту є взаєморозуміння,
невпинний діалог.
Спостережувані явища пори року зими спонукають
до філософського сприйняття навколишнього світу,
розуміння його краси, гармонії, простоти і складності
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водночас, світу, який може одночасно містити і виявляти
різні його складники (у руслі нашого спостереження –
перманентні риси і стани пір року; одночасне емоційне
сприйняття пір року відповідно до світоглядних
позицій).
Перспективами подальших розвідок визначено
лінгвокультурологічний аналіз символів весняного й
літнього циклів календарної обрядовості.
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THE EVOLUTION OF SYNESTHETIC WORD PICTURE OF WINTER IN UKRAINIAN LINGUOCULTURE
The article deals with the evolution of synesthetic word picture of winter in modern Ukrainian literature from the
perspective of linguistic and cultural characteristics.
The symbols of temporal image of winter including the ritual and mythological basics of winter cycle in calendar ritualizm
as well as the influence of Christian ideas on the development of Ukrainian literature have been analyzed through the method
of linguistic and cultural analysis.
Linguistic and cultural interpetation of a word picture of winter in Ukrainian.
linguistic culture has been defined as: 1) the sense of childhood is correlative with the inner world of a person who
considers the divine principle as the main category;
2) a person being able to «hear» his inner world from the perspective of the Divine basics is characterized as a humane
man.
The analysis of linguistic and cultural symbols of spring and summer cycles in calendar ritualizm has been defined for
further scientific research.
Key words: culture of language, language worldview, Ukrainian linguistic community, calendar ritualizm, the winter cycle
of calendar ritualizm, synesthesia, Christianity.
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ПРОВІДНІ ЗАСАДИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
У статті розглядаються теоретичні засади перекладацької діяльності Б. Грінченка в контексті
культурного життя України на зламі століть та їх трансформація в національному українському
літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Мета роботи – проаналізувати теоретичні засади перекладацької діяльності Б. Грінченка в
умовах жорсткого опору з боку російської імперської влади особливо у другій половині ХІХ ст. щодо
української літературної мови, а отже, й українського перекладацтва.
Б. Грінченко, демонструючи активну націєтворчу літературну та громадянську позицію, також
невтомно відстоює право на український переклад та друк іншомовних творів національною мовою.
Mова як основний чинник прояву національної суті, ще понад сторіччя тому беззаперечно
виводиться Б. Грінченком на перші щаблі у становленні української культури, а отже, й вагомої її
складової – літератури. Питання становлення української літературної мови постає в центрі
перекладацьких та літературно-критичних інтересів Б. Грінченка.
Переклад для Б. Грінченка був яскравим проявом повноцінної реалізації потенційних можливостей
національної мови, національної літератури, що вводило українську літературну творчість до
світового мистецького кола не часткою підросійської літератури, а рівноправним учасником
світового культурно-естетичного процесу. Український переклад постає для письменника
невід’ємним збагачувальним посередником, важливою ланкою між національною мовою та
національною культурою, насиченими світовими літературними та філософсько-естетичними
здобутками, покликаними сформувати свідому українську націю.
Готуючи майстерні переклади творів відомих поетів-романтиків і транспонуючи європейську
романтичну традицію на національний ґрунт, український письменник до певної міри стимулював
ідейно-тематичне та жанрово-стильове оновлення власної оригінальної творчості на межі століть,
позначаючи її появою ознак неоромантизму, символізму, імпресіонізму та декадансу.
Ключові слова: українська література, український переклад, національна мова, національна
література, націєтворення.

Постановка проблеми. Культурнофілософські надбання доби Романтизму, які
глибоко
інтегрували
в
український
естетичний простір кінця ХІХ ст. намагання
всебічного осмислення «взаємозумовленого», як
наголошує М. Лановик, ланцюга понять «мова –
особистість – нація – естетична система», запропонованого
філософськими працями Й.Г. Гердера та В. Гумбольдта
[1, с.25], активізували різноманітні процеси культуротворення, серед яких своє особливе місце посідає
перекладацтво як вагомий мовотворчий, літературотворчий та націєтворчий чинник.
Ґрунтовні перекладознавчі розвідки сучасних
літературознавців (Р. Зорівчак, З. Лановик, М. Лановик,
В. Матвіїшина, С. Павличко, М. Стріхи, О. Тетеріної
та ін.) щодо розвитку теорії художнього перекладу,
трансформованої через різноманітні літературознавчі
аспекти, системно демонструють винятковість ролі
української літературної мови у творенні органічної
національної культурно-естетичної системи, що було
особливо актуальним на межі ХІХ та ХХ ст. Так,
М. Стріха,
досліджуючи
різноманітні
аспекти
становлення української перекладацької діяльності,
визначає, що «саме через переклад формувалася
українська лексика в царині, де вона не могла
сформуватися іншим чином (через відсутність

українськомовних вищих верств, армії, адміністрації,
науки, церкви тощо), а також загальнонормативна на
сьогодні лексика» [2, с.11]. Усвідомлюючи, що
основним «матеріалом» українського перекладу, за
висловом М. Москаленка, є «жива українська мова, як
інструмент національної ідеї, і, в ширшому плані,
українська культура в цілому як унікальний спосіб
бачити світ – у колі інших європейських і світових мов
та інших національних культур» [3, с.174], українські
письменники-перекладачі кінця ХІХ – початку ХХ ст.
докладають максимум зусиль для розвитку та оновлення
національної мови.
Мета роботи – проаналізувати теоретичні засади
перекладацької діяльності Б. Грінченка в умовах
жорсткого опору з боку російської імперської влади
особливо у другій половині ХІХ ст. щодо української
літературної мови, а отже, й українського перекладацтва
Виклад основного матеріалу. Вислів російського
міністра Валуєва у 1863 році щодо української мови «не
було, немає і бути не може» практично наражав, як
наголошує С. Єфремов, на «неминучу смерть увесь
український рух» [4, с.36]. Пізніше Емський указ
1876 року не заважав вживанню української мови в
оригінальних творах,
але повністю
забороняв
опублікування іншомовних текстів в українському
перекладі, переслідуючи мету, яку слушно визначив
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М. Стріха: «законсервувати статус української мови як
«наріччя для хатнього вжитку», зупинити процес
формування модерної української нації» [5, с.15], а отже,
загальмувати
активний
розвиток
національної
літератури. Українському театрові, згідно нищівного
указу, слід було «заборонити повністю й безумовно, без
будь-яких виключень», як зазначає С. Єфремов, «також
різні сценічні вистави та читання на малоросійському
наріччі» [6, с.36]. Заборона друку перекладів і вистав
українською мовою викликала потужний супротив не
тільки національного письменства, а й широкого кола
«свідомих українців» (Б. Грінченко).
О. Міллер, дослідник «Українського питання» в
політиці влади та російській суспільній думці (друга
половина ХІХ століття)», наголошує на активізації
різнорівневих проявів національного українського руху
проти нищівного асиміляторського указу. Як свідчення
дослідник наводить доповідну записку від 4 вересня
1876 року до канцелярії ІІІ відділу: «<…> сильне
невдоволення місцевої інтелігенції викликало відоме
урядове розпорядження, що забороняло п’єси та видання
малоросійською мовою. Наслідком цієї заборони стало
те, що майже у кожній поміщицькій родині жінки
почали носити національний костюм (малоросійські
сорочки), які вже давно не були затребувані» [7]. Цей, на
перший погляд, «побутовий» вияв національного
спротиву був лише спорадичним українського
культурного руху другої половини ХІХ – початку
ХХ ст., до якого долучились, насамперед, найкращі
майстри літературного слова, об’єднавши у мовному
питанні українофілів, народників і представників
різноманітних модерних мистецьких пошуків.
Б. Грінченко, демонструючи активну націєтворчу
літературну та громадянську позицію, також невтомно
відстоює право на український переклад та друк
іншомовних творів національною мовою. Хвиля
національно-культурного піднесення була підтримана
юнаком ще в 1878 році. Б. Грінченко щиро захоплюється
українською
літературою,
особливо
творчістю
Т. Шевченка, а також наполегливо вивчає іноземні мови
(німецьку,
французьку,
італійську),
прагнучи
долучитися до світової літературної спадщини в
оригінальних
виданнях.
Юний
перекладач
у
п’ятнадцятирічному віці створює майстерні тлумачення
українською мовою поезій у прозі російського
письменника І. Тургенєва. Саме з того часу
перекладацька діяльність органічно входить у
літературну
творчість
українського
автора.
Проаналізовані рукописні матеріали підтверджують
думку М. Москаленка, що «грінченківські переклади
здійснювалися з найпоширеніших європейських мов
(німецька, французька, італійська, англійська та
російська); переклади з мов менш поширених (данська,
норвезька, шведська) робилися з проміжних текстів –
російських або німецьких» [8, c.205].
Відома полеміка Б. Грінченка і М. Драгоманова на
сторінках «Діалогів про українську національну справу»
щодо шляхів становлення українського літературного
мистецтва демонструє непохитну позицію Б. Грінченка у
питаннях
обстоювання
розвитку
національної
літературної мови та українського перекладу. Адже

становище культурної резервації, штучно створеної для
гальмування розвитку української культури, в умовах
якої «нові європейські ідеї демократизму і лібералізму»
прийшли в Україну вперше «не в українській одежі, не
на українській мові, а на російській» [9, с.162], не могло
залишити байдужим Б. Грінченка. Особливо гострою
виявилася реакція письменника й на позицію
М. Драгоманова стосовно доцільності панівної ролі
російської літератури в українській освіті: «<…>
зостається цілком незрозумілим, через віщо Драгоманов
доводить на користь Пушкинові та Лермонтову… Через
віщо на користь єдино Пушкинові та Лермонтову, а не і
Гомерові та Дантові, та Шекспірові?» (курсив
Б. Грінченка. – А. Х.) [10, с.160]. Б. Грінченко закликає
звільнитись від однобічного цілковитого впливу
російської літератури, розширити обрій міжлітературних
взаємин, в яких переклад займає особливе місце. «Ні!
Гляньмо ширше, гляньмо далі поза Пушкіна та поза
Лермонтова! Почуймо себе членами усесвітньої
людської сім’ї і візьмімо собі все гарне, правдиве,
високе і людяне, що виробила за свого життя
людськість, візьмімо й зробімо його частиною нашої
душі, будьмо рідні і Гомерові, і Шекспірові, і Дантові,
але попереду над усім зоставаймося самими собою,
будьмо українцями-русинами думкою, мовою, ділом»
[11, с.162], – закликає письменник
Різко критикуючи послідовників М. Костомарова у
питанні вжитку української літератури виключно у
«хатньому» читанні, що своєю меншовартістю, як
зазначає Б. Грінченко, тільки «пособить «обрусению»,
письменник наголошує на невід’ємних ознаках
національної літератури, що вже давно відбулася. «<…>
Люди, що перекладають Гомера, Шекспіра, Гейне,
пишуть не тільки твори красної словесності та народні
книжки, а й твори наукові та виробляють свою мову в
Галичині на університетській кафедрі, – зовсім не
бажають асимілюватися чи існувати для «домашнего
обихода» [12, с.79], – зауважує Б. Грінченко, наголошуючи
на
повноцінному
національному
літературному
саморозвитку. Адже в Галичині та на Буковині мовна
ситуація була не такою складною, як у підросійській
Україні. Саме галицькі та буковинські періодичні
видання часто ставали майданчиком для творчих та
літературно-критичних національних дискусій.
У «Листах з України Наддніпрянської», вперше
друкованих в «Буковині» за 1892-1893 рр., Б. Грінченко
гаряче запитував М. Драгоманова: «<…> по-вкраїнському
заборонено все, крім оригінальної белетристики й поезії
з сьогочасного мужицького життя. Що ж можна зробити
не можучи мати ні науки, ні публіцистики, ні
перекладів, ні творів з життя інтелігенції, ні історичних
творів красного письменства по-своєму?» [13, с.128].
Водночас зазначимо, що Б. Грінченко щиро
підтримував М. Драгоманова у критичному ставленні до
українського перекладацтва та досить відверто
критикував низьку якість багатьох українських
перекладів. Та особливої шкоди, на переконання
письменника, завдавали цензурні спотворення тексту
перекладу, що впливали на якісне звучання іншомовного
твору українською мовою: «<…> той клаптичок, який
дозволено, всякими способами обтинають, і цензурні
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лютування проти українського слова доходять до того, що
цензура то дозволяє, то знову забороняє найневинніші
речі…» [14, с.128]. Така складна мовна ситуація
примушує Б. Грінченка одночасно надсилати до
різноманітних цензурних комітетів якомога більше
перекладів та переробок під різними назвами та
псевдонімами: Б., Вартовий, Вартовий П., Гречаник,
М. Гримач, Вільхівський В., Іван Перекотиполе, Немірич,
Н. Сельський, В. Чайченко, Чайченко В., Яворенко Д.,
Л. Яворенко, Ярошенко С. та ін. Отже, мова як основний
чинник прояву національної суті, ще понад сторіччя тому
беззаперечно виводиться Б. Грінченком на перші щаблі у
становленні української культури, а отже, й вагомої її
складової – літератури. Переклад науково-публіцистичної
праці Е.Пернерстофера «Національна та інтернаціональна
ідея», створений Б. Грінченком у 1905 році, демонструє
виразну націєтворчу позицію українського письменника,
яка прямо корелюється з головною ідеєю роботи
австрійського автора щодо вияву національної
ідентичності безпосередньо через мову народу. «Бо ж
національність у її найвищій формі є ідеальне благо. На
найвищому ступені вона визначає людську культуру в
особливому індивідуальному вияві [...], вельми
оригінальному […] і такому, що тільки раз трапляється.
Вона визначає значення людськості тією особливою
формою, в якій вона з’являється […]. Найвиразніше
виявляється вона мовою. Мова є найперше і найбільше
добро [благо] кожної нації» [15, арк.7], – наголошується у
перекладі Б. Грінченка.
На сторінках «Платформи Української Радикальної
Партії» (1905), до створення якої безпосередньо
долучився і Б. Грінченко, серед різноманітних аспектів
демократизації
суспільства
та
запропонованого
представниками цієї політичної сили державного устрою
(автономії
української
національності,
рівності
громадянських прав, скасування окремих привілеїв за
класовою, національною, статевою та релігійною
ознакою) одним з головних було питання національної
мови: «Мова в урядових, освітніх та інших інституціях
уживається вкраїнська» [16, c.10].
У публіцистичній праці «Чого нам треба?», що
вийшла друком у Львові в 1905 році, Б. Грінченко,
використовуючи псевдо Л. Яворенко, наголошує:
«Треба, щоб українському народові в його краї ніхто не
перешкоджав уживати своєї рідної мови скрізь – і дома, і
в радах, і в усяких урядах» [17, c.41]. Очевидно, що
питання становлення української літературної мови
постає в центрі перекладацьких та літературнокритичних інтересів Б. Грінченка.
Літературознавча праця «Перед широким світом», ця
збірка літературознавчих розвідок Б. Грінченка, що
вийшла друком у Києві в 1907 році, стала програмною
щодо позиції автора у питаннях ролі перекладу творів
світової літератури у справі національного розвитку та
демократизації українського культурного простору.
Власне, сама назва книги українського літературознавця
та письменника символізує неосяжний «широкий світ
могучої розумової творчості, що розгортається перед
нами своїми безмежними просторами» [18, с.8], джерела
якої знаходять свої витоки у гармонійному поєднанні
власної та світової літературної спадщини. Та
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справжньою
трагедією
того
часу
виявилась
неможливість прочитати книгу в перекладі рідною
мовою. Поява ж світової літератури національною
мовою означала, на думку Б. Грінченка, вихід
українського народу з періоду «німоти» та «великої
ворожої темряви» завдяки можливості, насамперед
перекладу, транспонувати в українську літературу та
загальний національно-культурний простір «всі ті
скарби розуму й таланту, всі ті священні для нас імена
великих розумів і майстрів», які зруйнують «тяжку
непрозору завісу», й «з видющими очима вступить наш
народ у той новий світ на широкий шлях до сподіваної
кращої будущини» [19, с.9].
Цій великій просвітницькій та націєтворчій місії і
була, насамперед, присвячена перекладацька діяльності
Б. Грінченка.
Висновки. З’ясувавши основні акценти української
літературно-критичної думки щодо ролі перекладу у
національному літературному процесі наприкінці ХІХ –
на початку ХХ ст. та теоретичні засади перекладацької
діяльності письменника, виявляємо, що для Б. Грінченка
переклад був яскравим проявом повноцінної реалізації
потенційних
можливостей
національної
мови,
національної літератури, що вводило українську
літературну творчість до світового мистецького кола не
часткою підросійської літератури, а рівноправним
учасником світового культурно-естетичного процесу.
Український переклад постає для письменника
невід’ємним збагачувальним посередником, важливою
ланкою між національною мовою та національною
культурою, насиченими світовими літературними та
філософсько-естетичними здобутками, покликаними
сформувати свідому українську націю.
Створивши майстерні переклади творів відомих
поетів-романтиків (Дж. Г. Байрона, Г. Гайне, Й. Гете,
Дж. Леопарді, Й.-Ф. Шиллера та ін.) та транспонувавши
європейську романтичну традицію на національний
ґрунт, український письменник до певної міри
стимулював ідейно-тематичне та жанрово-стильове
оновлення власної оригінальної творчості на межі
століть, позначаючи її появою ознак неоромантизму,
символізму, імпресіонізму та декадансу, що й виявляє
напрямки подальшого дослідження.
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MAIN BASIS OF BORYS HRINCHENKO’S TRANSLATOR PRACTICE
The article deals with the complex analysis of the main aspects of B. Hrinchenko’s translator activity and its role in
Ukrainian literary process at the end of the 19-th – the beginning of the 20-th centuries. Taking into consideration the analysis
of the biggest part of the B. Hrinchenko’s translator creation we have the opportunity to clear up the matter of the reception of
European literature in the writer’s original creative work. B. Hrinchenko’s translations are perceived as active factors of
language, literature and nation creation, stimulus of the writer’s original creative work, world-view and aesthetic evolution of
the national writer around the turn of the century. Such approach helped to emphasize the important role of the writer’s
translator activity in Ukrainian literary process at the turn of the cultural epochs.
National language, according to writer’s credo, was the main instrument of translator practice and at the same time the
basic for creation of the national Ukrainian literature, and as a result – the national consciousness. The most important tasks
of B. Hrinchenko’s translator activity was “to keep national language “alive” (B. Hrinchenko). Interpretation was considered
by the writer as powerful motive for creation of the Ukrainian nationality.
One of the reasons of our referring to the investigation of B. Hrinchenko’s translator practice is the problem of on the
phenomenon of stylistic syncretism in B. Hrinchenko’s original literary practice as an attempt to transform the canon of
narodnytstvo in the context of the national Ukrainian literature process around the turn of aesthetic epochs, which is
characterized by activation of modernistic tendencies (neoromanticism, symbolism, impressionism, decadence etc.) in writer’s
original literary practice and the Ukrainian art space.
Key words: Ukrainian literature, Ukrainian translation, national literature, national language, creation of a nation.
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ НІМЦІВ
Проанлізовано господарсько-економічний розвиток життя німецьких поселенців в Україні. З’ясовано
причини переселення німців на українські землі. Проаналізовано основні напрями діяльності та
загальний рівень розвитку німецьких господарств. Показано, що друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
стали періодом пристосування німецьких колоністів до умов життя й господарювання на українських
землях. Зазначається що, в цілому їм вдалося налагодити ефективну діяльність, яка створила значний
вплив на соціально-економічний розвиток України. У сфері сільського господарства колоністи успішно
поєднували європейський досвід із місцевими землеробськими традиціями, максимально
використовували унікальні природно-кліматичні умови та ресурсний потенціал України. Підкреслено,
що перша світова війна та репресивні заходи царизму проти колоністів завдали значної шкоди не
тільки їхнім поселенням, а й усій економіці України.
Ключові слова: німецькі поселенці, колоністи, сільське господарство, іноземна колонізація, аграрні
відносин, національне питання, репресії.

Постановка проблеми. Проблема країни успішного
розвитку та її безпеки залежить багато в чому від
відносин між народами в середині країни. Вивчення
історії кожного з етносів – важлива умова становлення
сучасного демократичного суспільства. Актуальність
вивчення історії міжетнічних та міжнародних відносин
держави становить науковий і практичний інтерес з
огляду на її поступову інтеграцію в систему
європейської співдружності.
Процес переселення та становище українських німців
в країні являє собою науковий інтерес. Починаючи з
ХІХ ст. з’являється зацікавленість до вивчення етнічного
складу Росії, що було пов’язано зі значним напливом
громадян іноземного походження в імперію. Перші
ґрунтовні
дослідження
А. Клауса,
А. Веліцина,
Г. Писаревского, в яких розкривається освоєння
України, вийшли в світ в кінці ХІХ ст. [1, 456с.; 282с.;
128с.]. Використані ними при проведенні дослідження
архіви Правлячого Сенату, Іноземної колегії дозволили
повною мірою відтворити механізм та засоби
залюднення приєднаних територій за допомогою
колоністів. Крім вищезгаданих наукових робіт для нас
особливий
інтерес
представляють
В. Кабузана,
І. Кулинича, Н. Кривець, С. Бобилєвої та ін [2, 307с.; 272с.;
231с.]. Західноєвропейська наукова громадськість
звертає увагу на історію німців України постійно. Так,
значними є наукові розробки дослідників, які вивчають
етнічну історію німців в України: Р. Унтершутц,
І. Флейшгауер, С. Кольмер, С. Мюлер та ін. [3, С.37;
257с.; С.63; С.1-8].
Мета статті. Пропонована стаття має на меті
проаналізувати стан та дії німецької спільноти, яка
складає невід’ємну частину історії України. Питання
розвитку колоністського руху німців досліджувалося в

роботах багатьох науковців в різні періоди історії
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Про
німецьких мандрівників, купців, ремісників, місіонерів,
дипломатів у містах на Дніпрі неодноразово згадують
стародавні джерела. Перші офіційні контакти між
германцями та слов’янами починаються в VIII ст., за
часів правління імператора Карла Великого, який
доручив торгівлю з ними своїм особливим чиновникам.
957 р. княгиня Ольга з посольством відвідала
Константинополь, де зустрічалася з Оттонном І
Великим. Окрім питання про надіслання християнської
місії, вона клопоталася про встановлення відносин –
«миру й дружби» між країнами. В цей період
з’являються невеличкі німецькі торговельні поселення в
Києві, Володимир-Волинському, Луцьку та інших
містах.
Важливу роль у стосунках між державами
відігравали шлюбні стосунки. В XI ст. київська верхівка
укладає кілька шлюбів із німецькими княжими родами.
Родинні стосунки служили головною зброєю дипломатії,
котра в свою чергу перш за все була спрямована на
охорону Києва від іноземних держав. Після навали
Батия збільшується кількість німців на українські землі,
їх запрошують для відбудови зруйнованих міст і
розвитку торгівлі та ремесел. Своєрідними були умови
появи німців на Закарпатті. Перші переселенці були за
походженням із північних німецьких областей Нижньої
Саксонії, Фландрії й селилися в нинішніх райцентрах
Береговому, Тячеві та інших населених пунктах. У ХІ ст.
територія Берегового була першою в Закарпатті, де
міцно осіли угорські феодали. Як свідчить грамота 1098
р., землі ці належали братові угорського короля. Після
його смерті вони відійшли до Ламперта – його сина,
котрий і заснував місто Лампергаза (дослівно-дім
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Ламперта). Угорські феодали, зацікавлені в збільшенні
прибутків зі своїх володінь, запрошують сюди
німецьких колоністів, передусім ремісників. У ХІІІ ст. у
місті було стільки колоністів, що це призвело до зміни
його назви – Ламперсас («сас» - саксонець). І тільки з
1507 р. місто називається вже Берегсас. Утім, і село
Сасове Виноградівського району своєю назвою теж
підтверджує, що воно дійсно засноване саксами [4].
За експансії Литви та Польщі на українські землі
німецька колонізація посилюється. Цьому сприяють
різні пільги й магдебурзьке право, що їх надавали
німцям литовські князі та польські королі. Окремі
українські міста опиняються під орудою німців. У
Львові німецька мова стає майже офіційною. У XIV XVI ст. німецькі колоністи ставали війтами й членами
управи. З’являються цілі вулиці, слободи, заселені
іноземними
лікарями,
ювелірами,
аптекарями,
будівельниками та ін.
XV - XVI ст. південноукраїнські землі стали одним із
центрів формування козацтва. Цікаво що, в першому
реєстрі запорожців 1581 р. зустрічаємо вихідців з
німецьких земель. У реєстрі 1649 р. після Зборівського
договору зустрічаемо німецькі призвиша: Максим
Цимерман, Янко Німець, Андрій Тузен, Андрій
Острогман та ін. [5, С.16]. У гетьмана Б. Хмельницького
німці служили армії. Так, існує лист, який 6 листопада
1648 р. гетьман направив до полковника німецьких
рейтарів у Замості Людвіґа Вайсера з пропозицією
перейти на його бік. 1653 р. в складі корпусу
Т. Хмельницького, який ходив у Молдавію на допомогу
господарю Лупулу, був німецький загін з 300 чоловік.
Також, на той час зустрічаємо німецькі призвища
Ахіллес та Бендікс, які були полковниками у козацькій
армії[6, С.175-177; 408с.].
1731 р., починається заселення Південної України,
коли за указом імператриці Ганни Іванівни розпочате
відновлення старої військової лінії укріплень від Дніпра
по річці Орел до Ізюму на Північному Дінці. Під
прикриттям цієї лінії укріплень та військових поселень
відбулося заселення земель на південь.
В Карпатах після придушення повстання Ференца
Ракоці ІІ у 1711 р. маєтки повстанців перейшли в руки
гасбсбургської династії. Новим володарем МукачевоЧинадіївської домінії став Фрідріх Лотар Шенборн. Він
почав складати план заселення гірських сіл німецькими
колоністами, які могли б вплинути на доморощених
своїм прикладом господарювання. Граф Шенборн на
одержаних карпатських землях поселяв німецьких
ремісників, виноробів, лікарів, вчителів, священиків,
технічний персонал разом з сім‘ями. Початок їх
прибування до Карпат починався з бази м. Регенсбург,
де представник графа видавав паспорт, після чого вони
плили пароплавом по Дунаю до Відня, де в палаті
Шенборна комісар видавав на дорогу рейнські гульдени.
Поселенці плили Дунаєм до Ваца, або Пешту, де чекав
урядовець з Мукачівського панства, який підводами
перевозив їх через Кошіце або Такай до Мукачева. Так,
коли у 1746 р. старий Ракоціїв «білий дім» у Мукачеві
перебудовували на замок, то в основному це було
зроблено новими майстрами-поселенцями. Поселенціземлероби одержували безкоштовно поле і дерево для

побудови житла. Офіційно шість років вони не платили
ніяких податків (ремісники 10 років). Це іноді
приводило до незадоволення адміністрації цих земель.
Так, в 1760 р. префект пана Шмальцер скаржився, що
німецькі колоністи платять тільки половину того, що
інші піддані. На цих землях, де було мало трудового
люду поява цих поселенців сприяла покращенню
розвитку ремісництва та землеробства [7, С.49-52].
В другій половині XVIII ст. у Росії фактично вже
склалися необхідні передумови для переселення
іноземців. Однією з головних причин переселенської
політики, започаткованої Катериною ІІ, була нагальна
необхідність господарського освоєння придбаних
територій. Перший указ, яким імператриця закликала
німців селитися в Росії разом з усякими чужинцями, був
виданий 4 грудня 1762 р. Цей заклик, одначе, був ще
настільки незрозумілим, що 22 липня 1763 р. знову
видано новий указ із всілякими поясненнями,
подробицями та доповненнями. За цим указом всім
іноземцям дозволено було прибути в Росію, вибрати собі
без грошей землю й оселитися колоніями. Усі пільги
були обіцяні самим переселенцям, а також їх нащадкам,
і тільки після 30 років перебування в Росії вони повинні
були відбувати звичайну земську службу й повинності.
Від найтяжчої в ті часи повинності – рекрутської – вони
були звільнені навіки [8, 266с.].
Незважаючи на великі привілеї, які держава обіцяла
переселенцям, найбільш неузгодженими залишилися
питання обліку земель, які повинні були відійти до
колоністів. Ось чому з початку колонізації, за який ми
беремо період з 1763р. і до 1774 р., на території сучасної
України було засновано лише 6 колоній переселенців із
Франкфурта на Майні. В цей період німецькі поселення
з’явилися лише в Чернігівській губернії, тобто досить
далеко від земель, які пізніше підпадали під масову
німецьку колонізацію. Крім того, влітку 1770р. у маєтку
Вишеньки (тієї ж Чернігівської губернії) була заснована
колонія німців, прихильників секти вальденсів, яка
отримала назву колонії Радичів. На політичній мапі
України, особливо в причорноморських та західних
землях, стали з’являтися нові назви: Найфельд,
Страсбург,
Цюріхталь,
Рорбах,
Клейнендорф,
Блюменфельд, Розенталь, Нейенбург, Кронсвейде,
Шенгорст тощо [10, С.32].
Чи не найважливіше місце в історії німецької
колонізації південноукраїнських земель належить
німцям-менонітам. Землі їм були надані на території
сучасної Запорізької області на правому березі Дніпра з
островом Хортицею. Саме там були засновані перші 8
німецьких колоній із 1793 до 1796 р. Ще 118 німецькоменонітських родин оселилися на південноукраїнських
територіях згідно тих же умов. Але, незважаючи на всі
пільги, становище менонітів в перші роки колонізації
було досить важким, головним чином через особливості
клімату та ґрунтів нової місцевості, адже в Західній
Пруссії німці-меноніти воювали з болотами та будували
дамби, щоб зупинити наступ моря, а в Україні їм треба
було протидіяти посухам, обробляти важкі українські
чорноземи та вирішувати проблеми гострої нестачі лісів.
За тих умов на перше місце вийшли працелюбність та
самовідданість нових поселенців. Ось що писав один з
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інспекторів Опікунських органів: «Меноніти майже всі
взагалі в домашньому житті – порядні та охайні, в
моральному – тверезі та чесні, а в домогосподарстві –
старанні та ретельні» [11, С.89].
У зв’язку з важким становищем перших поселенців
російська сторона пішла на подальші поступки: німцівменонітів почали поселяти і на інших територіях, не
вимагали повернення виданих грошей, а позикові гроші
повертали на потреби новоросійської колонізації. Таким
чином, німецькі меноніти отримали виняткові привілеї.
Все це, в поєднанні з особистими якостями німецьких
колоністів, дозволило їм в згаданий період досягти
великих успіхів та добробуту.
1770 до 1800 р. на території України з’явилися 16
нових німецьких колоній: одна – на території сучасної
Полтавської області, дві – в межах Херсонської,
Миколаївської областей, 13 – на території Запорізької і
Дніпропетровської областей. У 1803 р. під Одесою
німцями була заснована колонія Марієнталь, а вже в
1804 р. поблизу Одеси з’явилося 5 колоній, неподалік
від Херсону – 3 колонії. Німецьким колоністам, які
оселялися поблизу Одеси та Херсону були надані великі
земельні площі. Проте ця хвиля колонізації відбувалася
за інших умов. Міністр внутрішніх справ, розглянувши
всі питання, пов’язані з колонізацією земель німцями,
подав імператору доповідь, у якій пояснив всі хиби
цього процесу на підставі Маніфесту Катерини ІІ і
неодмінну потребу деяких обмежень для нових
переселенців. У 1804 р. (а потім у 1806 р.) вийшли нові
закони, якими було скасовано окремі пільги, деякі
змінено, а разом з тим були надані й нові пільги саме для
поселенців Новоросії [11, С.58].
4 березня 1797р. при сенаті була створена «Експедиція
державного
господарства,
опікунства
іноземних
поселенців та сільського домогосподарства». Уряд як і
раніше надавав колоністам привілеї – значні земельні
ділянки, асигнування з державної скарбниці для початку
господарської діяльності, звільнення на декілька
десятків років від сплати податків та виконання
повинностей.
В цей період йшло заселення Західних регіонів
України. Різними були умови появи німців на Буковині
та в Галичині. Можливість німецької колонізації цього
регіону виникла із приєднанням його до Габсбурзької
імперії наприкінці ХVІІІ ст. 17 вересня 1781 р. уряд
прийняв «Патент про переселення», який проголосив
пільги усім іноземцям, що побажають переселитися на
територію Австрії. Тим самим створювався ґрунт для
розгортання широкої сільськогосподарської колонізації
малонаселених земель та умови для припливу до Австрії
насамперед вихідців із німецьких князівств. 20 жовтня
того ж року з’явився цісарський патент про
віротерпимість, який усував останню перешкоду на
шляху вільного в’їзду переселенців з німецьких
князівств [12, С.252-255]. Після цього до 1786 р. до
Галичини прибуло 20 тис. поселенців із Німеччини.
Внутрішня політика не тільки
російського
самодержавства
була
спрямована
на
повну
інкорпорацію, тобто включення України, її багатств до
складу європейських імперій, держав. Для найкращого
управління
південноукраїнських
колоністів,
які
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знаходилися в Катеринославській, Таврійській та
Херсонській губерніях, 6 квітня 1800 р. було створено
«Контору
опікунства
новоросійських
іноземних
поселенців», яка підкорялася Експедиції державного
господарства. Але в 1810 р. Російський уряд заборонив
місіям надавати будь-яку допомогу на переселення, а в
1819 р. припинилося запрошення іноземних громадян
для колонізації вільних земель. Російський уряд
заборонив своїм представникам за кордоном видавати
паспорти особам, які виявляли бажання поселитися в
Росії [13, С.49].
У першій половині XIХ ст. колонізаційний рух набув
нового якісного змісту. Від великих колоній почали
відокремлюватися «дочірні» поселення. Уряд розселяв
прибуле населення і відводив останнім нові землі на вже
відомих пільгових умовах. Цей процес продовжувався
до 1842 р. Після 1842 р. уряд припинив надання
пільгових казенних наділів колоніям, які знову
засновувалися. Лише двом із них, у Маріупольському
повіті – Дармштадт і Марієнфельд – у 1843 р. був
відведений казенний наділ за надзвичайно виняткових
обставин. У тому році відбулося одруження спадкоємця
престолу,
майбутнього
російського
імператора
Олександра ІІ з принцесою Гессен-Дармштадтською,
майбутньою
царицею
Марією
Олександрівною.
Наречена попросила в свого майбутнього чоловіка
дозволу поселити на Півдні України, на казенному
земельному наділі, кілька відомих їй селянських сімей із
герцогства Гессен-Дармштадтського. Олександр виконав
бажання принцеси [14, С.21].
Завдяки сильній підтримці Російського уряду
німецькі колонії змогли укріпитися й зміцніти на нових
землях. У 1845 р. німецьких поселенців в Україні було
близько 100 тисяч чоловік. Найбільш вдалою треба
визнати колонізацію німців-менонітів тому, що їх
колонії перебували в найбільш привабливому стані.
Важливу роль відіграли дві обставини: по-перше, вони
були зразковими сільськими господарями і в себе на
батьківщині; по-друге, переселялися тільки заможні
сімейні люди з майном і навіть з худобою.
Аналізуючи етнографічну карту європейської Росії,
складену П. Кеппеном у 1853 р., можна побачити, що
найбільша кількість іноземних переселенців оселилася в
Херсонській губернії. Значну частину населення тут
представляли німці, яких налічувалося 31 700 осіб. Дещо
менше їх проживало в Таврійській губернії – 22 324
особи. У Катеринославській губернії та Південній
Бессарабії в цей період часу мешкало відповідно 13 232
та 10 200 німців [15, С.40]. Зрозуміло, що переважна
більшість німецьких колоній з’явилась саме на Півдні
України, який наприкінці XVIII на початку ХІХ ст. являв
собою степову зону з досить обмеженою кількістю
населення. Незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні
труднощі, німецькі колоністи почали господарське
освоєння регіону. В перші роки основою господарської
діяльності в німецьких колоніях України було
екстенсивне тваринництво, посіви зернових культур
використовували лише для безпосередніх потреб.
Обмеженість земельних площ у зв’язку з припливом
населення з року в рік почала впливати на розміри
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пасовищ. Посилення розорювання землі також сприяло
переходу до інтенсивних методів ведення тваринництва.
Місцеве населення не тільки південних районів
України займалося виноградарством. Так на Київщині з
часів середньовіччя вирощували цю культуру. Першими
виноградарями, як і першими винокурами, були ченці.
Київська лавра постачала церковне виноградне вино для
всієї Русі. Приєднання Криму та Бессарабії до Росії
(кінець ХVIII-XIX ст.) підірвало монополію монастирського виноградарства в Києві й створило йому серйозну
конкуренцію. Рентабельність виноградарства знизилась.
Виноградники Печерської Лаври почали занепадати, а
філоксера остаточно їх знищила. Наступний етап у
розвитку київського виноградарства був пов‘язаний з
діяльністю відомої фірми «Кристер». Саксонця
Вільгельма Готліба Кристера в 1838 році запрошено
князем Радзівілом працювати на ткацьку фабрику до
містечка Хабно Київської губернії. Через 10 років
Кристер переїхав до Києва, де купив на Приорці біля
Вітряних гір ділянку в князя Естергазі (38 десятин),
розчистив її від дерев і в 1850р. створив фірму
«Садівництво та насіннєве господарство В. Кристер»,
що стала відомою не лише в Києві, але й далеко за його
межами. Він перетворив пустир на квітучий сад, а своє
садівництво на школу для місцевого населення [17, С.2526].
Під час Першої світової війни німецькі поселянивласники опинились у дуже скрутному економічному й
соціально-політичному становищі. Царський уряд та й
сам Микола ІІ вважали, що переселенці, навіть ті, які
прийняли російське підданство, все одно залишаються
співвітчизниками ворога, а тому можуть передавати
йому інформацію про російські збройні сили, стратегічні
об’єкти, чинити диверсії тощо. У цей час у суспільстві
спостерігається зростання ксенофобії. Пошук «ворогів
всередині
країни»
призвів
до
загострення
«національного питання». Деякі національні меншини,
які проживали в Росії, були запідозрені в нелояльності.
В роки першої світової війни царський уряд
застосовував репресивні заходи щодо німецьких
колоністів та підприємців. Так, улітку 1915 р. за
розпорядженням Київського губернатора звідси було
виселено 10 тис. німецьких поселенців. Волинський
губернатор 22 червня 1916 р. відзначав у доповідній
записці, що поза межі губернії було виселено німецьких
колоністів у червні 1915 р. – 673467 чол., жовтнілистопаді – 6409, грудні – 8000, першому півріччі 1916р.
– 34116 чол. Після закінчення Першої світової війни
лише незначна частина депортованих німців забажала і
знайшла можливість повернутися на Україну.
За радянської влади внаслідок «колективізації»
німецькі колонії почали занепадати, переслідування
їхньої релігії викликало протести і змушувало німців
емігрувати з України. В 30-х роках масові репресії
торкнулися й німецької національної меншини, німецькі
адміністративно-територіальні одиниці, їхні навчальні та
культурно-освітні заклади було ліквідовано.
Воєнні дії 1939-1945 рр. стали новим жорстоким
випробуванням для німців України. Вони опинилися в
полі політичної уваги обох диктаторів – А. Гітлера та
Й. Сталіна: перший прагнув використати їх у своїх

експансіоністських цілях, другий вбачав у них
потенційних «шкідників» і робив усе можливе, щоб ця
меншина зникла з арени міждержавних стосунків. У
роки Другої світової війни німці України зазнали з боку
радянської влади нових депортаційних принижень і
поневірянь. Після цих подій багатьом з них не
дозволили повернутися до України.
Висновки. За даний період німецькі поселенці
позитивно
вплинули
на
розвиток
народного
господарства України. Друга половина 40-х – 80-ті роки
ХХ ст. стали в історії німців періодом боротьби за свої
політичні і національні права, яка вилилась у масовий
рух, що мав у своєму розвитку спади та піднесення й
об’єднував німців навколо ідеї зняття з них ганебних
звинувачень тоталітарної держави. А вже у 90-ті роки
ХХ ст. в умовах незалежної Української держави німці
отримали об’єктивні можливості реальної етнічної
самоідентифікації, гармонійного та органічного влиття
спільно з іншими етносами в процес розбудови
економіки, політичної сфери, освіти та духовності
України.
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PAGES OF HISTORY OF UKRAINIAN GERMANS
Analyzed the economic development of life of the German settlers is represented in Ukraine. Reasons of migration of
Germans are found out on Ukrainian earth. Basic directions of activity and general level of development of the German
economies are analyzed. It is shown that the second half of ХІХ is beginning of ХХ of century became the period of adaptation
of the German colonists to the terms of life and ménage on Ukrainian earth. Marked that, on the whole they succeeded to put
right effective activity that created considerable influence on socio-economic development of Ukraine. In the field of
agriculture colonists successfully combined European experience with local agricultural traditions, maximally used unique
natural and climatic terms and resource potential of Ukraine. Underline, that the First World War and repressive measures of
czarism against colonists inflicted considerable harm to not only their settlements but also all economy оn Ukraine.
Key words: the German settlers, colonists, agriculture, foreign colonization are agrarian relations, national question,
repressions.
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РОЗГЛЯД «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» В ГААЗЬКОМУ
ТРИБУНАЛІ
У статті представлено процес розгляду «Українського питання» на Трибуналі у Гаазі та дано
характеристику нещодавно виданому звіту прокуратури Трибуналу. Також дано короткий аналіз процесу
розгляду справ у Трибуналі. Досліджено структуру та повноваження судового органу і перспективи щодо
вирішення «Українського питання» загалом.
Ключові слова: Гаазький трибунал, «гібридна війна», криза в Україні, російська агресія.
Постановка проблеми. Починаючи з 2014 року
Україна стала центром військового протистояння.
Наслідками протистояння стала анексія російськими
регулярними військовими силами Півострова Крим та
частини східних регіонів України. На місцях створено
маріонеткові уряди, що де-факто, підпорядковані Росії.
Відповідно Україна подала позов до Гаазького
трибуналу сподіваючись на правосуддя, припинення
конфлікту і покарання винних.
Мета роботи – розглянути механіку діяльності
Гаазького Трибуналу та проаналізувати, як відбувається
розгляд «Українського питання» у міжнародному суді.
Виклад основного матеріалу. Трибунал у Гаазі є
міжнародним судовим органом, що впроваджений
Римським Трактатом, затвердженим на дипломатичній
конференції Об’єднаних Народів у Римі з 15 червня до
17 липня 1998 р. У ній взяли участь представники 160
країн світу. Держави стають учасниками Міжнародного
Кримінального Суду, а злочини, скоєні їх громадянами
або на їх території – підсудними йому, за фактом
ратифікації Римського статуту.
Станом на сьогодні Римський статут ратифікували
122 держави у всьому світі. З 193 держав-членів ООН
ратифікувала
тільки,
31 – підписали,
але
не
ратифікували, а 41 – зовсім не підписали.
Ряд країн принципово заперечує проти самої ідеї
МКС який обмежує суверенітет держав і дає
невизначено широкі компетенції суду; серед них США,
Китай, Індія, Ізраїль та Іран [1].
У Трибуналі засідає 18 суддів, що обираються на
таємному голосуванню країнами, які підлягають
юрисдикції Трибуналу. Кожна країна може представити
2 кандидатури суддів з високими моральними якостями,
що володіють найвищими суддівськими кваліфікаціями,
мають досвід у розгляді справ кримінальних, а також
мають визнання з галузі міжнародного права.
Трибунал складається з наступних органів:
Відділ підготовчий
Відділ першої інстанції
Відділ другої інстанції
Уряд прокуратури
Президія
Секретаріат
Юрисдикція
трибуналу
згідно
зі
статутом
поширюється на випадки масового вбивства людей,
військових злочинів і злочинів проти людяності. У
статуті організації записано важливі для України цілі:

«Підтверджуючи цілі і положення Статуту ООН, а
особливо положень щодо утримання кожною країною
від погроз застосування сили або її використання проти
цілісності територіальної або політичної незалежності
якоїсь із країн, або у інший спосіб, що йде у розріз з
положеннями Статуту ООН…
Підкреслюючи, що жодне із положень не може
трактуватися як підгрунтя для будь-якої з країн до
інтервенції або втручання у збройний конфлікт чи
внутрішні справи будь-якої з країн…» [4].
Таким чином, у самому Статуті ми можемо
прослідкувати позицію організації щодо збройних
конфліктів та країн-агресорів. Дії Росії чітко підпадають
під визначення інтервенції та втручання у внутрішні
справи іншої держави. Також у Статуті зазначено, що
«Трибунал має юрисдикцію по відношенню до злочину
міжнародного лише коли прийме відповідну постанову,
що дає визначення цьому злочину і зазначить умови
виконання Трибуналом юрисдикції по відношенню до
цього злочину…» [4]. Це означає, що Трибунал не може
діяти аж до моменту офіційного визнання злочину як
такого що йде проти людяності чи цілісності і безпеки
іншої країни.
14 листопада 2016 року Трибунал видав «Звіт про
діяльність за попереднім розслідуванням» у якому надав
чітку характеристику подіям, що відбувалися на
Майдані і у східній Україні. Офіційно визнано те, що
регулярні військові сили Російської Федерації приймали
участь у збройному протистоянні, а тому Росія є
стороною конфлікту. Також міжнародні експерти
підтвердили, що літак Malaysian Airlines, який виконував
рейс MH17 був збитий із території підконтрольної
антиурядовим групам. Важливе місце відводиться
Мінським угодам, а саме:
«Дві спроби заключити угоду про припинення вогню
(Мінський Протокол підписаний 5 вересня 2014 р. і
друга угода у тих самих рамках що відома як Мінська-2 і
підписана у лютому 2015) не призвели до припинення
військових дій. Друга угода, виконання якої моніторила
ОБСЄ, очевидно, якоюсь мірою знизила жорстокість
боїв. Тим не менше, обидві сторони продовжили
щоденне порушення угоди по припиненню вогню,
включаючи використання важкої зброї і утримання
полонених» [4].
Окрім всього даний документ визначає можливі
злочини Росії скоєні в ході конфлікту.
На території Криму це:
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1) Утиск Кримських татар
2) Вбивства і викрадення
3) Жорстоке ставлення
4) Арешти і судові рішення
5) Примусова військова служба
На території східної України:
1) Вбивства
2) Знищення державних об’єктів
3) Утримання під вартою
4) Зникнення
5) Катування і жорстоке ставлення
6) Сексуальні і Гендерні злочини
Канцелярія Прокурора ООН по попередньому
розслідуванні «Справи України» надала перші висновки
щодо подій на Майдані, а саме: «Хоча акти насилля, що
імовірно здійснені владними органами України між 30
листопада 2013 року і 20 лютим 2014 року, можна було
б розглядати «як напад на представників мирного
населення», відповідно до статті 7(2)(а) Статуту, наявні
докази не дають достатньої основи щоб вважати напади
систематичними і широко розповсюдженими… Тим не
менше Канцелярія Прокурора відзначила, що в рамках
подій на Майдані Незалежності мали місце випадки
серйозного порушення прав людини…» [2].
Хоча попередні висновки Трибуналу носять дуже
обережний характер, вони містять ключові для України
положення – визнання участі Росії у збройному
конфлікті в Україні. Варто задатися питання, що ми
очікуємо в подальшому від Трибуналу, які рішення
вимагаємо. За статутом організації відповідальність за
злочини накладається індивідуально на людину. У
частині 28 Статуту вказано, що ватажок армії або інша
людина яка підпорядковує собі військові сили, несе
відповідальність за злочини скоєні у ході виконання
його наказу, або навіть якщо він не віддавав наказу але
знав про скоєння злочинів і не завадив цьому. Таким
чином, фактична відповідальність за військову агресію
Росії лежить на плечах головнокомандувача армії –
президента. Важливим моментом визнання злочину є
доведення, що він був скоєний навмисно і що діяльність
є дійсно безправною. Тому на плечах Трибуналу лежить
завдання встановити сам факт скоєння такого злочину
російською армією (що частково зроблено) і відповідно
причетності Володимира Путіна як головнокомандувача
російської армії. Визнання, що дії були безправними і
скоєними навмисно. Тільки за таких умов Трибунал
зможе притягнути до відповідальності окремих осіб. У
разі визнання вини засудженого Статут передбачає такі
міри покарання як позбавлення волі до 30 років або
довічне ув’язнення, в залежності від важкості скоєних
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злочинів. Окрім цього передбачене грошове покарання з
конфіскацією майна підсудного.
Передбачаючи такий хід подій президент РФ
Володимир Путін підписав розпорядження про вихід
Росії з Римського статуту Міжнародного кримінального
суду (МКС). Відповідне розпорядження опубліковано на
порталі правової інформації. Документ було підписано
16 листопада. У ньому зазначено, що таке
розпорядження було підписано за пропозицією Мін'юсту
РФ, яке було погоджено з МЗС РФ та іншими
відомствами. Однак, це не знімає відповідальності з
російського президента, оскільки на момент скоєння
злочинів підпис Росії стояв під Римським трактатом [3].
Висновки. Процес розгляду «Українського питання»
в Гаазькому Трибуналі запустився, результати поки що
скромні. Прокуратура визнала російсько-українську
війну конфліктом міжнародним, а саму Росію – другою
стороною конфлікту. Підтверджено факт присутності
регулярних військових частин Російської Федерації на
території України та їх участь у збройних сутичках,
анексії Криму та регіонів Східної України. Прокурорам
потрібен час для збору додаткових свідчень та розгляд
нових матеріалів, але перші кроки уже зроблено.
Головним
питанням
залишається
встановлення
причетності і прямої відповідальності російського
президента за злочини скоєні на території України та
понесення відповідальності за них. Ці рішення поки що
залишаються у далекій перспективі.
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СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО ЯК ПРОЯВ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
ДУМКИ СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Проаналізовано історію зародження, становлення та сутність слов’янофільства як суспільно-політичної
течії в Російській Імперії і конкретно-історичного явища суспільної думки першої половини - середини XIX
століття, а також його вплив на українську історичну та суспільно-політичну думку середини ХІХ століття.
Показано, що витоки слов’янофільства треба шукати на початку ХV століття, коли в суспільстві активно
обговорювалися дві основні проблеми – відношення церкви до єресі і занепад моралі в монастирях. На початку
XVI століття висувається ідея Москви як третього Риму, яка протягом XVI століття перетворюється в
панівну ідеологію Російської держави під назвою – «Москва – Третій Рим». Впливи й відгуки цієї теорії
знайшли своє відображення в ідеях слов’янофілів в середині XIX століття. Зазначається, що слов’янофільство
виробило своєрідну ідею історичного розвитку Росії, а також знайшло відображення в поглядах і діяльності
українських вчених.
Ключові слова: слов'янофіли, слов'янофільство, слов'янофільська ідея, ХІХ століття, громадське життя.

Постановка проблеми. Початок XIX століття в
Російській Імперії був знаковою епохою. Правління
Олександра І, переможні битви Великої Вітчизняної війни
1812 року, успіхи російської політики у Європі, ряд реформ
і
нова
система
законодавства,
ініційовані
М.М. Сперанським, поява таємних товариств та очікування
соціальних змін – усе це змінило суспільно-політичні
погляди і думки громадськості. І навіть розгром повстання
декабристів в 1825 році і розправа Миколи I над його
провідними діячами кардинально не вплинули на зміну
поглядів народу [10, с.110]. Наслідком цих процесів став
початок періоду жорсткої політичної реакції, що викликав
новий поворот у зміні суспільно-політичних поглядів
панівних громадських течій. В цей час домінантною
суспільно-політичної і філософської думки в країні стало
ставлення Російській Імперії до Європи.
За таких неоднозначних історичних обставин в
середині ХІХ століття в Російській імперії починається
протистояння двох потоків історії – «східного і
західного». А оскільки російський народ ніколи не був
суто європейським чи суто азіатським народом, то у
російській душі боролися двоє начал, східне і західне.
Найбільш чітке теоретичне і громадсько-політичне
оформлення ці дві тенденції отримали в 30-60-х роках
ХІХ століття. Першу тенденцію представляли
слов'янофіли, а другу західники. Представники цих двох
суспільно-політичних течій в активних наукових
дискусіях відстоювали свої погляди на минуле, нинішнє
та майбутнє Російської Імперії. За визначенням
харківського історика О.Д.Капліна, це була епоха
«порушення
розумових
інтересів
і
початку
кардинальних змін в суспільно-політичному житті
Російської Імперії» [8, с.45].
Актуальність пропонованої статті пояснюється тим,
що так зване слов'янофільство («класичне», «істинне»)
належить до найбільш значних явищ суспільнополітичної думки ХIХ століття, яке помітно вплинуло на
богословські, філософські, історичні теорії та погляди.
На кінець 1970-х рр. стало очевидним, що грунтовне
дослідження слов'янофільства як багатоаспектної

наукової проблеми можливе за участю представників
майже всього циклу гуманітарних наук.
Життя і погляди слов’янофілів (О.С. Хом’якова,
І.В. Кірєєвського, П.В. Кірєєвського, К.С. Аксакова і
І.С. Аксакова, Ю.Ф. Самаріна і деяких інших) протягом
вже більше 150 років привертають увагу не тільки
істориків, але й інших представників гуманітарного
знання, культури і мистецтва в Росії, СРСР, а також
далеко за їхніми межами[7, с.38].
В період 1860-х – першій половині 1870-х рр.
спадкоємцями слов'янофілів і близькими за поглядами до
них
людьми
було
видано
значну
кількість
слов'янофільських праць, раніше маловідомих або
невідомих взагалі. Велика роль у публікації спадщини
слов'янофілів, а також коментарів до неї належала
представникам церковної історіографії (М.П. ГіляровуПлатонову[4], М.І. Барсову[2]). Однак, значного поширення
і впливу на слов'янофілів ці погляди не одержали.
Післявоєнний період становить собою суперечливий
час в історіографії слов'янофільства. З одного боку, він
характеризувався деякою активізацією інтересу до цього
явища, спробами дати йому більш об'єктивну оцінку
(друга половина – кінець 1940-х років; друга половина
1960-х – початок 1970-х років), радянським розумінням
його як реакційного, консервативного явища, що
закінчилося проведенням у 1969 році дискусії про
слов'янофільство, а також появою в середовищі філологів
першої радянської монографії про слов'янофілів, автором
якої був Ю.З. Янковський [13]. Однак, в той же час сама
слов'янофільська спадщина практично не видавалася, а
тому
теоретичне
осмислення
проблеми
могло
здійснюватися
тільки
в
рамках
традиційного
догматичного тлумачення марксизму-ленінізму.
Мета статті. Пропонована стаття має на меті
проаналізувати сутність так званого слов'янофільства як
конкретно-історичного явища суспільної думки першої
половини – середини XIX століття, яке виробило своєрідну
ідею історичного розвитку, а також знайшло відображення
в поглядах українських вчених.
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Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Слов'янофільство (від слов'янин і грец. – любити,
слов'янолюбство) – світоглядно-ідеологічна і суспільнополітична течія в Росії у 1840–1870 роках, яка на противагу
російській орієнтації на Західну Європу (так званих
«західників») перейшла на шлях російського панславізму і
ідеалізувала все, що російське. Крім того, представники
слов’янофільства
протиставляли
Росію
Заходові,
православ'я,
як
«єдину
правдиву
християнську
релігію» протиставляли
католицизмові,
московські
звичаї протиставляли європейським, ідеалізували історію й
суспільний
лад
Московської
держави
(зокрема
допетровської доби), а також общину, артілі тощо [4, с.39].
Російські
слов'янофіли
(Олексій
Хом'яков,
Іван
Кірєєвський, Петро Кірєєвський, Іван Аксаков, Констянтин
Аксаков, Юрій Самарін, Іван Беляєв та інші) виступали за
скасування кріпацтва та захищали деякі демократичні
свободи, але були прихильниками державного і
національного централізму в Російській імперії[7, с.32].
Крім того, слов'янофіли вважали, що Росія повинна
очолити й керувати всіма слов'янськими народами, і були
проти позитивного вирішення українського і навіть
польського питань [7, с.38].
Історичною передумовою зародження слов’янофільства
прийнято вважати знамениту суперечку XV століття між
«іосифлянами» и заволжськими старцями, представниками
яких були відповідно Іосиф Волоцький і Ніл Сорский [9,
с.31]. Заручившись підтримкою російського царя Івана III,
«іосифляни» перемогли в суперечці, що і прийнято вважати
розривом з візантійською церквою на користь московськоруського начала.
Пізніше, саме завдяки перемозі «іосифлян», вперше
висувається теорія «Москва як третій Рим», започаткована на
початку XVI століття монахом псковського СпасоЄлеазаровського монастиря Філофеєм. Протягом XVI
століття ця ідея перетворюється в панівну ідеологію
Російської держави. Впливи й відгуки теорії «Москва як
третій Рим» знайшли своє відображення в тому числі в ідеях
слов’янофілів.
Часом зародження слов'янофільства вважається зима
1838-1839 рр., коли у літературних салонах Москви стався
обмін посланнями між О.С. Хомяковым («Про старому і
новому») і І.В. Киреевским («У відповідь О.С. Хомякову»)
[5, с.268]. Власне ці два діячі і склали основу гуртка
«старших» слов’янофілів, які розробляли доктрину
слов'янофільства. У культурному сенсі слов'янофільство
постало на полі романтизму, зокрема в руслі
переосмислення філософських ідей Ф.-В.Шеллінга та Г.В.Геґеля [5, с.268-269].
Виникненню
слов'яно-фільства
передував тривалий період поширення антизахідних
настроїв серед російської громадськості кінця ХVIII –
початку XIX століть, що досить часто асоціювалися з
новим російським патріотизмом. Поширення в російському
суспільстві антизахідних настроїв мали вигляд неприйняття
європейських новацій, критики всього європейського,
протиставлення російського суспільства європейському,
піднесення російської культури напротивагу європейській
тощо.
Слід зазначити, що навіть в самому середовищі
слов’янофілів
спостерігалася певна строкатість
і
неоднорідність суспільно-політичних поглядів. Зокрема,
розрізняють
«старших»
слов’янофілів
(К.Аксаков,
І. Киреєвський, О. Хом’яков, Ю. Самарін
та
ін.),
«молодших»
слов’янофілів
(І. Аксаков,
Д. Валуєв,
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П. Киреєвський,
О. Кошельов,
Ф. Чижов
та
ін.),
«офіційних», або «правих», слов’янофілів (М. Погодін,
С. Шевирьов та ін.), «почвенников» (А. Григор’єв,
Ф. Достоєвський, М. Страхов та ін.), «пізніх» слов’янофілів,
або «неослов’янофілів» (М.Данилевський, К. Леонтьєв та
ін.). Щоправда, останніх вчені зараховують до
представників
слов'янофільства
з
численними
обумовленнями та застереженнями[11, с.112].
На початку 40-х рр. ХІХ століття, представники
слов’янофільства називали себе «московською партією»,
«московським», «руським» чи «слов’яно-християнським»
напрямом в суспільно-політичному житті ХІХ століття,
«москвичами»,
«східниками»
(російськими
«восточниками»)
на противагу західникам,
яких
пов’язували із Санкт-Петербургом.
Термін «слов’янофільство» запозичили західники у
прибічників М.Карамзіна, які так називали архаїчну
доктрину міністра народної освіти Російської імперії
О.Шишкова, апологета «слов’яно-російського стилю» і,
в той же час, автора так званого «чавунного» цензурного
статуту 1826 року, який забороняв друкувати все, що
мало яке-небудь політичне підгрунтя. Відтак західники
стали застосовувати назву «слов’янофільство» щодо
своїх опонентів – слов’янофілів 1830-х рр. – з іронічним
підтекстом[7, с.39].
Спочатку змагання слов'янофільства та західництва
розгорталося у вербальній формі, зокрема на диспутах
першої половини 1840-х рр. у відомих московських салонах
Є.Єлагіної, К.Павлова, Д.Свербеєва, П.Чаадаєва та ін. [3,
с.333]. Від середини 1840-х рр. полеміка слов’янофілів та
західників перемістилася на сторінки періодики та стала
знаковим явищем російської публіцистики дореформеної
доби. Протягом 1840-1850-х рр. сформувалося досить
широке коло періодичних видань, які дотримувалися
слов’янофільської орієнтації: журнали «Москвитянин»,
«Русская беседа», «Сельское благоустройство», газети
«Молва» та «Парус», збірники «Московский сборник»,
«Сборник исторических и статистических сведений о
России и народах ей единоверных и единоплеменных» та
ін. [3, с.333-334].
Частина
праць
слов’янофілів
поширювалася в рукописному вигляді, зокрема в копіях,
інша частина творів прихильників слов'янофільства була
заборонена російською цензурою. Значної популярності
слов’янофільські ідеї набули завдяки поширенню
філософської лірики Ф. Тютчева, О. Хом’якова та ін.
Своєрідність політичних та соціальних засад Росії
представники слов’янофільства вбачали в гармонійному
співіснуванні всіх станів, у поземельній російській
громаді та артілях, у православних основах суспільства,
яке вони ототожнювали з «єдиним і справжнім»
християнством. Слов’янофіли відстоювали думку, що
християнство (православ’я) з’явилося на Русі в
«чистому, незайманому» вигляді з Візантії, а не із
Заходу, де вчення Ісуса Христа спотворили раціоналізм
та прагматизм європейських теологів і філософів,
поширення індивідуалізму в суспільному житті. Саме на
ідеї неповторності та виключності Росії спиралися
погляди слов’янофілів про хибність або, принаймні,
обмеженість
західноєвропейських
стандартів
економічного, політичного і культурного розвитку, які в
ХІХ столітті породили в Європі соціальну напруженість
і песимізм, спричиняли революційні потрясіння, народні
бунти, громадянські війни. Таким чином народжувалася
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і формувалася одна із провідних слов’янофільських тез
про «однобокий раціоналізм» Заходу, який визначався
як абсолютно неприйнятний для Росії [7, с.43].
Імперія Романових, на переконання представників
слов’янофільства,
мала
своєрідний
захист
від
«європейських хвороб» у вигляді відомої «уваровської
тріади» (від імені міністра народної освіти Російської
імперії графа С. Уварова): православ’я, самодержавство,
народність. Втім, на відміну від «правих» слов’янофілів,
«старші» слов’янофіли трактували уваровську тріаду в дусі
ідеалізації патріархальних підвалин російського життя:
православ’я уявлялося як істинне початкове християнство,
соборність
та
цілісність
духу.
Самодержавство
ототожнювалося з інститутом імперської влади, зокрема із
царем та його місією «добровільного грішника», котрий
несе на собі тягар «гріха влади», на яку не має права
[7, с.45]. Народність розглядалася слов’янофілами як уявна
православна община, яка символізує солідарність та
моральність, урешті-решт оберігає національний устрій та
ідеал громадянського життя. Представники слов’янофільства вважали общину непорушним гарантом російської
самобутності як у минулому та сучасному, так і в контексті
майбуття. Самі ці національні риси, на думку
слов’янофілів, давали Росії шанс уникнути жахливих
соціальних катаклізмів, властивих європейському Заходу,
віднайти й осягнути свій шлях подолання внутрішніх
конфліктів, а також давали змогу стати духовним і
політичним центром усього слов’янства [7, с.48].
Схожі
особливості
своєрідного
розвитку
слов’янофіли знаходили і в зарубіжних слов’ян,
особливо в південних (серби, болгари, чорногорці та ін.).
Радикально налаштовані слов’янофіли обстоювали ідею
необхідністі політичного об'єднання всіх слов’ян на
основі їх етнічної, культурної та мовної спільності у
межах Російської імперії (Панславізм), причому не
виключали для досягнення цієї мети застосування
військово-політичних заходів [6, с.500]. Слов’янофіли не
мали виразних соціально-політичних та історичних візій,
зокрема виступали із критикою кріпацтва, так як воно,
на
переконання
слов’янофілів
не
відповідало
християнським канонам [6, с.501].
Крім того, ряд слов’янофілів брали активну участь у
підготовці земельної реформи 1861 року (О.Кошельов,
Ю.Самарін та ін.), а також виступали за скасування
цензури, смертної кари, тілесних покарань (у рамках
військової реформи), за створення гласних судів
присяжних та ін. (у рамках судової реформи) [6, с.502].
В той же час, представники слов’янофільства були
непримиренними противниками соціальної революції,
зокрема розглядали соціалізм і капіталізм як «хворобу
західного духу» [1, с.201]. Слов’янофіли відводили
російському самодержавству роль моральної сили, котра в
майбутньому може сполучитися із широкою гласністю та
всенародним представництвом. Наприклад, І.Аксаков був
прибічником «ідеальної монархії» і навіть виступав із
проектом самоліквідації дворянства [1, с.203]. Взірець
ідеального суспільного устрою слов’янофіли пов’язували з
добою царя Михайла Федоровича Романова (1596–1645 рр.),
обраного на царство «всією Руською землею», котрий
постійно апелював до «громадської думки» – Земського
собору [1, с.203-204]. Російську історію прихильники
слов'янофільства поділяли на допетровську та петровську
епохи, зокрема, засуджували царя Петра I за розрив

«етичного зв’язку» з народом, підпорядкування Церкви
державі, за відміну інституту патріаршества, відмову від
самобутніх засад російської культури та суспільного устрою,
запозичення суспільних і культурних інститутів Заходу тощо
[1, с.204]. Наслідком петровських перетворень, на думку
слов’янофілів, став розкол російського суспільства на
європеїзовану інтелігенцію та народ, що зберігав традиційну
руську культуру. З іншого боку, слов’янофіли критикували
офіційну російську Церкву, оскільки вважали, що вона
перестала розкривати духовний зміст віри та внутрішнє
багатство православ’я [1, с.205-206].
В той же час, представники слов'янофільства зовсім не
були реакціонерами, якими їх іноді зображують в
історичній літературі. Вони були швидше своєрідними
утопістами. Суспільний ідеал слов'янофіли вбачали у
вільній від будь-якої речової залежності високоморальній
особистості [7, с.41]. На думку слов'янофілів, свобода
особистості передбачає, як незалежність від раціональності
мислення, так і незалежність від будь-якого авторитету.
Особистість сама пізнає моральну істину і пізнає її лише
розумом, а, згодом, почуттями, вірою, інтуїтивно. Свобода
особистості може бути сприйнята як сваволя, бо ця свобода
підпорядкована моральній необхідності, яка, в свою чергу
міститься у релігійних цінностях. На думку представників
слов’янофільства,
особистість
може
протистояти
суспільству. Однак, свободу особистості, яка протиставила
себе суспільству, слов'янофіли порівнювали зі свободою,
яку «смерть дає органічним елементам разлагающегося
тіла» [7, с.43]. Джерела моральних відносин представники
слов’янофільства вбачали в гармонійних сімейних
стосунках. Крім того, на їх переконання, за принципом цих
відносин має будуватися громада і держава. В своїх
наукових працях слов'янофіли любили порівнювати
ідеальні соціальні відносини в суспільстві із гармонійністю
поєднання співаків в хорі [7, с.44].
Слов’янофіли прагнули прикладом своєї діяльності
нав’язати тогочасному суспільству думку про необхідність
повернення до старого руського стилю життя,
протиставляючи його ранньомодерним європейським
запозиченням. Наприклад, прихильники слов'янофільства
вбиралися в одяг, який, за їхніми уявленнями, відповідав
російським національним традиціям, відпускали бороди,
котрі вважалися неодмінною складовою зовнішнього
вигляду як нижчих, так і вищих суспільних станів
Московської держави. У такому вигляді вони з’являлися на
вулицях Москви, відвідували аристократичні зібрання,
зустрічалися з іноземцями, демонстративно порушували
загальноприйнятий суспільний етикет тощо. Ці публічні
демонстрації призвели до урядової реакції, що виявилося у
законодавчій забороні дворянству носити бороди у квітні
1849 року [3, с.334]. Згодом були заарештовані деякі
слов’янофіли (І. Аксаков, Ю. Самарін), а рукописи
прибічників слов'янофільства зобов’язали надсилати на
перевірку до Головного управління цензури. Зі смертю
знаних
провідників
слов’янофілів
(К.Аксаков,
І.Киреєвський, О.Хом’яков та ін.) ця світоглядноідеологічна і суспільно-політична течія поступово втрачала
свою креативність.
У першій половині 1860-х рр. постав новий різновид
слов'янофільства,
представників
якого
називали
«почвенниками», котрі суттєво відрізнялися від «старших»
та «молодших» слов’янофілів. Вони гуртувалися навколо
часописів «Время» та «Эпоха» й обстоювали етичнорелігійне зближення освічених класів із «первісним ґрунтом»
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(російською «почвою») – народними масами [5, с.272]. У
1870-1880-х рр. до «пізніх
слов’янофілів»,
або
«неослов’янофілів»,
зараховували
ряд
російських
інтелектуалів, які виступали з гострою критикою західної
цивілізації, егалітаризму, раціоналізму та прагматизму
(теорія культурноісторичних типів М.Данилевського, візія
національної самобутності руського етносу К.Леонтьєва та
ін.) [5, с.273].
Висновки. Підбиваючи підсумки пропонованої статті,
слід зазначити, що слов’янофільство ніколи не було чимось
монолітним, уніфікованим. Кожен мислитель, якого ми
тією чи іншою мірою відносимо до даного напрямку
суспільно-політичної думки XIX століття, сформулював
свою
неповторну
концепцію
самобутнього,
самодостатнього історичного розвитку, наповнив її
відповідними логічними побудовами та фактажем. Тобто
кожен мислитель повністю індивідуально і неповторно
будував власну концепцію. Так само і в Україні ідеї
слов’янофільства мали свої національні особливості, які
відбивалися в працях визначних українських вчених.
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THE SLAVOPHILIZM AS A MANIFESTATION OF SOCIAL AND POLITICAL IDEA OF THE MID
OF XIX CENTURY
Analyzed the history of origin, the formation and the essence of slavophilism as a social-political movement in Russian Empire
and specific historical phenomenon of the social thoughts in the first half-mid of the XIXth century, also his influence on the
Ukrainian historical and social-political thought in the mid of the XIXth century. Viewed, that the sourses of slavophilism must be
search at the beginning of XVth century, when in society were actively discussed two main problems – the relation of the church to
heresy and the decline of moral in the priory. At the beginning of XVIth century retractable the idea of Moscow as the third Rome,
which during of XVIth century was turned into the main ideology of Russian Empire under the name – «Moscow the Third Rome».
The effects and coments about this theory found their way in ideas of slavophiles in the middle of XIXth century. Mentioned that
slavophilism was created an original idea of historical development of the Russia, and also had been reflected in views and activities
of the ukrainian scientists.
Key words: Slavophiles ,slavophilism, Slavophile idea, XIXth century, social life.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В ПЕРШЕ ПОВОЄННЕ
ДЕСЯТИРІЧЧЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1940-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА
1950-Х РОКІВ): РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
На основі джерел автор розкрила процес реалізації освітньої політики в Українській РСР у перше
повоєнне десятиліття. Метою дослідження є вивчення питання діяльності обласних, місцевих органів
влади, їх бачення реалізації освітньої політики в Донецькому регіоні. Відзначимо, що це обумовлювалося
суспільно-політичною, соціально-економічною та культурною ситуацією, що склалась у колишній
республіці. Донеччина мала власні особливості її реалізації, що позначилось на кількості навчальних
закладів, відвідуванні учнями цих установ, мовними особливостями.
Ключові слова: освіта, політика, учні, мережа, навчання, УРСР, виконавчі комітети
Постановка
проблеми.
Освіта
залишається
провідною передумовою суспільного розвитку. Вона
транслює знання попередніх поколінь майбутнім,
залучає до традицій соціуму, є підґрунтям до виявлення
та запровадження інновацій. Умови, які створює
держава при цьому є визначальним. Період після Другої
світової війни став важким випробуванням для
українського народу. Вивчення цього питання надасть
можливість ширше розглянути його аспекти в процесі
вивчення курсів з культурології, вітчизняної історії,
джерелознавства. Практичне застосування є можливим
за умови практичної реалізації сьогоденних питань
освітнього простору.
Ця проблема є досить презентативною. Дослідники
розглядали різні її аспекти [1-4]. Вони торкнулися
історіографії різних питань, фактологічних даних,
діяльності відомих особистостей та будення інтелігенції
та молоді. Також представлені і краєзнавчі дослідження
[1-4]. Проте питання діяльності обласних, місцевих
органів влади, їх бачення реалізації освітньої політики в
Донецькому регіоні залишились осторонь. Тому, метою
нашого дослідження є надолуження цих проблем.
Джерелами до написання нашої статті стали фонди
Державного архіву Донецької області, які дозволили
вивчити зазначені питання [5].
Виклад основного матеріалу. Основною метою
освіти стало охоплення нею широкого кола населення,
реалізація загального обов’язкового навчання дітей. На 1
січня 1945 р. в УРСР навчалось 251.959 дітей. Згідно із
Наказом № 670 заступника НКО УРСР товариша
П.Т.Дудника від 19 лютого 1945 р. «Про перевірку стану
виконання закону про загальне обов’язкове навчання
дітей шкільного віку» директорам (завідуючим) шкіл за
участю місцевих рад депутатів трудящих до 15 березня
1945 р. необхідно було провести перевірку стану
охоплення дітей відповідної категорії. Районні, міські
відділи народної освіти виявляли цих дітей і до 20
березня поточного року повідомляли стан виконання
закону, а 25 березня робили доповіді. Для дітей, котрі
мали пропуски і прогалини у навчанні, організовували
додаткові заняття [6, арк.25].

Згідно з інструкцією про організацію обліку дітей і
підлітків віком 7 – 15 років і про порядок контролю на
виконання Закону «Про загальне обов’язкове навчання»,
затвердженого РНК УРСР від 31 грудня 1943 р. відділи
народної освіти і виконавчих комітетів (далі –
виконкомів) місцевих Рад мали протягом травня тали
здійснити облік, про що до 15 червня надіслати
відомості, затверджені виконкомом районної (міської)
Ради. У документах містилась доповідна записка, копія
рішення виконкому, карта району з нанесенням на ній
дислокацією шкіл, титульні списки всіх семирічних і
середніх шкіл. Завідуючий обласного відділу освіти
(далі – облвно) надавав на затвердження обласним радам
до 25 червня, а після цього – Народного комісаріату
освіти (далі – НКО) до 1 липня. Діти старші 14 років, ті
котрі не відвідували школу, отримували освіту у школах
робітничої або селянської молоді. У кожному сільському
районі відкривали як мінімум одну таку школу.
Навчання хлопчиків та дівчаток відбувалось окремо, їх
навчання відбувалось рідною мовою, крім цього вивчали
і одну із іноземних мов: англійську, німецьку або
французьку. Під час планування необхідно було
дотримуватись такого правила: до восьмого класу йшли
як мінімум 80 % випускників сьомих класів у місті і
40 % – у сільській місцевості. Тобто, перевагу надавали
міському населенню, до того ж рівень освіти там був
дещо вищим [7, арк. 118].
Здійснення Закону УРСР про загальне обов’язкове
навчання знайшло відображення і у звіті Сталінського
обласного відділу народної освіти про роботу шкіл за
1945 – 46 навчальний рік. Так, у серпні 1946 р. ХІ сесія
Сталінського обласного виконкому розглянула питання
про підготовку шкіл до нового навчального року,
зазначивши про ремонт 1317 шкільних приміщень,
виготовлення 3,7 тис. парт, 905 класних дошок та 1.678
столів. У вересні 1945 р., згідно із проведеним обліком
дітей шкільного віку, на облік взяли 325.532 осіб, із яких
не відвідували школу 4,8 тис. осіб. Закон був повністю
реалізований у Харцизькому, Олександрівському,
Великоновосілківському, Селидівському районах, у
гіршому становищу опинився Єнакіївський міський район
(де не охоплена була 481 дитина), Костянтинівський (402
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відповідно), Сталінський (307 відповідно). Окрім цього, у
1945/46 навчальному році в області функціонували 16
інтернатів із 500 учнями; 3,5 тисяч учнів підвозили до
навчальних закладів [8, арк.121].
Навчання дівчаток і хлопчиків було окремим.
Жіночих шкіл протягом 1944 – 46 років було більше за
чоловічі. Переважно хлопці навчались у неповних
середніх школах, на відміну від дівчат, котрі намагались
закінчити середні школи. Це пояснювалось прагненням
сильної статі забезпечити свою родину, оскільки, як
правило вони починали досить рано годувати сім’ю
своїх батьків та фізично працювати. Жінки намагались
закінчити школу [9, арк.6-7].
Кількісний склад шкіл в Сталінській області
протягом 1940-х років був різним. Так, протягом першої
половини 1940-х років спостерігалась динаміка до
скорочення кількості шкіл в області. Проте із 1946/47
навчального
року – поступове
збільшення,
що
пояснювалось відбудовчими процесами в освітній
справі. Неповні та початкові школи відновлювали
швидше власну діяльність, в порівнянні з іншими
типами. За мовами навчання у 1946/47 начальному році
українських шкіл нараховувалось – 997, (із них –
середніх – 91, семирічних – 271, початкових – 635),
російських – 574 (із них: середніх шкіл 141, семирічних
– 169, початкових – 264 відповідно). Бракувало вчителів:
частина їх віддали життя на війні, інша – в таборах та
засланнях, або були відряджені на західноукраїнські
землі у якості педагогів. Окрім шкіл в області
функціонували і спеціальні заклади освіти.
У
наступних
роках
зазначені
тенденції
продовжувались. На виконання постанови Ради
Міністрів УРСР від 31 травня 1947 р. за № 785, наказ
Міністерства освіти республіки від 15 червня 1947 р. за
№ 1684 «Про підготовку початкових, семирічних,
середніх шкіл УРСР до нового 1947/48 навчального
року» обласний відділ народної освіти Сталінської
області зазначав про повне охоплення дітей у
Єнакієвському,
Дебальцевському,
Харцизькому,
Добропільському, Сталінському районних
відділах
освіти. Все ж, у Сталіно, Горлівці, Дружківці деякі діти
не були охоплені освітою [10, арк.251]. Порушення
Ревізія у Чистяковському міському відділі народної
освіти контрольно-ревізійним управлінням Міністерства
фінансів УРСР виявила порушення у Сталінській
області. У ній зазначалось, що товариш А.І.Артеменко
(завідуючий міським відділом управління народної
освіти) в українську семирічну школу №17 перевів шість
російськомовних класів, що призвело до збільшення
кількості персональних одиниць у цій школі на 5 осіб.
Тому, наголошували на необхідності з’ясування цього
питання [11, арк.110].
Згідно з наказом заступника Міністра освіти УРСР
товариша П.Т.Дудника від 26 липня 1947 р за № 1786
«Про затвердження шкільної мережі по Сталінській
області на 1947/48 навчальний рік» та рішення
виконкому Сталінської обласних ради депутатів
трудящих від 6 червня 1947 р. «Про затвердження
шкільної мережі на 1947/48 навчальний рік»,
акцентувалось на реорганізації з 1 вересня 1947 р. у
середні школи такі початкові школи: у м.Сталіно школи
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№9, 33, у м.Маріуполі – №21, 44, у м.Макіївці – №9, 31,
50, у м.Горлівці – №29, № 33, у м. Єнакієвому – № 3, 4, у
м. Костянтинівці – №19,
у
м. Чистяковому – 34
відповідно, також – Зуївську школу №2 Харцизького
району, Ольховатську Єнакіївського району, НовоАндріївську
Ольгінського
району,
Мічурінську
Тельманівського району. Документ затвердив мережу
новоутворених
шкіл:
середня
школа
№12
м.Краматорська була російськомовною («Соцмістечко»),
середня школа № 15 м.Макіївка («14-та лінія», «5
проспект»),
Краматорська
початкова
школа
Добропільського району отримали статус середньої,
Прелеснянська середня школа Слов’янського району
реогранізовувалась на семирічну [12, арк.108]. Рішення
про відкриття семирічної школи приймали спочатку на
районному і обласному рівнях. Семирічні школи
отримували статус середніх, якщо у класах навчались 35
учнів (у місті) і 30 (у селі) відповідно. До 25 липня 1948
р. виконкоми обласних рад затверджували списки шкіл,
після чого – Рада Міністрів – до 1 серпня 1948 р. [13,
арк.56].
На 1948/49 навчальний рік планувалось охопити
освітою всіх дітей шкільного віку і ті, котрі не навчались
із різних причин. Акцентувалось на навчанні дітей
рідною мовою і недопущенні змішання двомовних шкіл.
До дітей семирічного віку відносились ті, котрі
народились у 1941 р. У спеціальних закладах освіти
могли навчатись діти старші за встановлений вік на 2
роки (переростки). Охоплення дітей у містах мало
складати 100 % для 4-х класів і 90 % для дітей сільської
місцевості. З метою уникнення карликових шкіл
звертали увагу на укрупнення закладів освіти [14,
арк.116].
Укомплектування
класів
відбувалось
відповідно до встановлених норм: для 1 – 4 класів – 35 –
42 учні, 5 – 7 класів – 30 – 42 учні, старшої школи – 30 –
35 відповідно; у нововідкритих п’ятих класах мало бути
не менше 40 учнів, у 8 класах – 35 відповідно. У
початковій школі можна було створювати класикомплекти, але не більше, ніж два. Пропонували зводити
учнів у класи, якщо їх кількість не відповідала
зазначеним нормам, а, якщо більше – можна було
розділити клас на два комплекти (не більше) [15, арк.2].
На 1950/51 навчальний рік в області функціонували
1.626 шкіл але на 1 липня 1952 р. працювали 1.620
шкіл) [16, арк.364], де навчались 511.449, із них: у
середніх школах отримували освіту 231.692, у
семирічних – 203.221, початкових – 76.536. За цей
період перепідготовку пройшли 716 педагоги, але для
учнів 5 – 10 класів не вистачало 440 вчителів, у тому
числі з іноземної мови – 186 осіб. У 1950 р. була
побудована 81 школа на 24.520 учнівських місць [17,
арк.275].
Наступного навчального року дещо збільшилась
кількість освітніх установ. Рішення № 428 виконкому
Сталінської облради депутатів трудящих від 7 березня
1952 р. за протоколом №7 «Про затвердження плану
розвитку мережі шкіл області на 1952 – 53 навчальний
рік» затвердило кількість шкіл 1.628, із них початкових –
711, семирічних – 538, середніх – 379 із кількістю класів
16.951, комплектів – 15471, із 496.913 дітей. Із загальної
кількості класів 1 – 4 класів навчалось 7.736 дітей,
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комплектів – 6.256, із 182.162, 5 – 7 класів із 7.175
комплектів із 246.247 дітей, 8 – 10 класів – 2.040 із
68.004 відповідно. Відкрили 18 закладів, відбулась
реорганізація початкових шкіл у 7-річні, яких
нараховувалось 14, семирічні у середні – 36 закладів;
злиття трьох шкіл, що пояснювалось високою
наповнюваністю. У всіх класах-комплектах мало
перебувати 20 осіб. Кількість інтернатів складала 60 із
1.400 місцями при школах області для дітей з інших
населених пунктів. Функціонували 2 заочні середні
школи у Сталіно, Жданові, де навчались 915 осіб. Для
глухонімих,
сліпих,
розумово-відсталих
дітей
працювали 11 шкіл-інтернатів, де навчались 1.062 дітей
у 83 класах, із них у 1 – 4 класах – 60 (780 дітей), 5 – 7
класах – 23 (282 дітей). Була реорганізована Слов’янська
початкова школа сліпих у семирічну школу.
Функціонували 154 школи робітничої молоді, із них
початкових – 4, семирічних – 17, середніх шкіл – 111.
Всього таких класів функціонувало 1.485, де навчалось
29.848 дітей, із них у 1 – 4 класах – 156 (із 3.003 дітьми),
5 – 7 класах – 750 (15.063), у 8 – 10 класах – 585 (із
11.774 дітьми відповідно). Школи сільської молоді були
представлені 2 окремими школами, котрі функціонували
при 13 масових школах 21 окремими класами, всього
класів – 30 із 605 дітьми, із них у 1 – 4 класах – 4, де
отримували освіту 74 особи, у 5 – 7 класах – 26 і 531
відповідно [18, арк. 1-3].
Наказ Міністерства освіти Української РСР від 28
березня 1953 р. «Про виконання плану і місцевого
бюджету по народній освіті за 1952 р.» передбачав
виконання плану контингенту учнів у школах на початок
1952 року на 96 %, проте на 1 січня 1953 р. – контингент
учнів знизився на 123 тисячі дітей (або на 2,2% загальної
кількості). Найбільший відсів дітей відбувся протягом
першого півріччя. Кількість учнів, які жили при
інтернатах шкіл складала 75 % їх загальної кількості
(хто цього потребував) у області. У Сталінські області не
виконали план по школам сільської молоді, школам для
дітей з психофізичними вадами розвитку. У Сталінській
області працювали і 10 спеціальних дитячих будинків –
найбільше, в порівнянні з будь-якими іншими регіонами,
у республіці їх нараховувалось 103 [19, арк.55].
У 1953 р. був здійснений перехід до обов’язкової
семирічної освіти. Проте зі шкіл Сталінської області
протягом 1953/54 навчального року вибуло 8 % учнів,
Ворошиловградської – 8,4 %. Були закриті «зайві»
класи: у Сталінській області – 186 класів-комплектів.
Бюджетні асигнування на народну освіту в УРСР були
використані на 99 %, зокрема у Ворошиловградській
області – 97 % [20, арк.9].
Навантаження Не дивлячись на деяку відсутність
матеріально-технічної бази, педагоги намагались
надолужити втрачене за роки війни та важкої повоєнної
відбудови, проте це важко давалось дітям і вже Наказ
Міністерства
освіти
УРСР
«Про
усунення
переобтяження учнів домашніми завданнями» звернув
увагу на те, що відповідно до постанови Ради Міністрів
УРСР і ЦК КП(б)У від 17 серпня 1950 р. «Про
впорядкування внутрішнього розпорядку і режиму дня
учнів початкових, семирічних, середніх шкіл»: «Вчителі
самовільно збільшували об’єм матеріалу» (наполягали

на вивченні першоджерел питань, біографій діячів з
метою системного розуміння матеріалу), знайомили
учнів із новими подіями (у документах зазначалось про
недопустимість
цього,
треба – на
виключно
програмному матеріалі, проте це обмежувало світогляд
дітей та їх можливості). Документи наголошували на
незадовільній побудові розкладів, зазначаючи про норми
навантажень для учнів, зокрема для першого класу – на
вивчення домашнього завдання відводилось не більше 1
години, для другого – 1 – 1,5 години, для 3 – 4 класів –
1,5 – 2 години, для 5 – 6 класів – 2 – 3 години, 7 класу –
2,5 – 3 години, 8 – 10-х – 3 – 4 години відповідно.
Перерви між уроками були десятихвилинними, після
другого уроку – 30-ти хвилинна, перерва між двома
змінами складали не менше однієї години. Заняття мали
починати не раніше 8.30 ранку [21, арк.29]. Зокрема, на
виконання домашніх завдань у 6 – 7 класах учні щодня
витрачали 6 годин [22, арк.50].
Кінцевим результатом навчальної діяльності стало
складання іспитів та відповідне оцінювання учнів.
Міністерство освіти республіки зобов’язав завідуючого
Сталінського облвно товариша Євтухова Г.Е. роз’яснити
директорам шкіл, що згідно із постановою РНК СРСР
від 10 січня 1944 р. «Про запровадження цифрової
п’ятибальної системи оцінювання успішності і
поведінки учнів в початкових, семирічних і середніх
шкіл» записувати у свідоцтвах і атестатах «5»
(«відмінно»), «4» («добре»), «3» («задовільно»), «2»
(«погано») [23, арк.131]. Дітей, котрі мали відмінні та
хороші успіхи у навчання нагороджували медалями,
грамотами, листами [24].
Висновки. Отже, радянський уряд прагнув
надолужити втрачене. Це стосувалося і мережі різних
навчальних закладів і програмового матеріалу і
успішності. Проте зазначене вдавалось важко через брак
ресурсів, передусім – людських, матеріальних тощо.
Перспективою дослідження може бути вивчення
буденного життя учнів, педагогів у зазначений період.
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АНТИПОЛЬСКИЕ МАССОВЫЕ РЕПРЕССИИ В ПОЛТАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА АРХИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
В статье проанализировано проблему массовых репрессий в 30-х годах ХХ века в аспекте польского
вопроса. Основу исследования составляют архивные документы в которых раскрыта суть антипольских
массовых репрессий в этот период. Изучен вопрос об арестах по «польской линии» на примере дела
Федора Матковского. Исследуемая проблематика изучается в контексте Полтавской области.
Представлено исчерпывающий анализ дела осужденного Федора Матковского с подробным описанием
допросов арестованого.
Ключевы слова: советский строй, массовые репрессии, «польская операция», Полтавская область,
польские шпионы.
Постановка проблемы. Авторами проводится работа
по изучению дел репрессированных поляков, хранящихся
в архиве Управления СБУ в Полтавской области. Целью
публикации данной и иных статей является желание и
необходимость поведать о судьбах людей, которые
некому было рассказать много десятилетий.
11 августа будущего 2017 года исполнится
восемьдесят лет со дня начала «Польской операции»
НКВД. Это один из самых драматических эпизодов в
истории польской диаспоры в СССР. Именно в этот день
был подписан документ, положивший начало массовым
репрессиям фактически по национальному признаку.
Хотя официально приказ №00485 Н.И. Ежова не
содержал требований о репрессии именно по этому
признаку, но он предусматривал уничтожение
потенциальной базы для подрывной деятельности
сопредельных стран внутри СССР. Требования его
означали применение массовых, а не выборочных
репрессий, например, всех военнопленных поляков,
оставшихся в СССР после Рижского мира или всех
перебежчиков из Польши. Кстати, приказ зачастую
воспринимался исполнителями как «нужно поляков
громить вовсю» [1].
Осуждение, подлежащих репрессиям, проводилось в
упрощенном
порядке,
именуемом
впоследствии
«альбомным». Он предусматривал, следователи после
окончания дела составлялся документ, кратко
излагавший суть дела и степень виновности
подследственного, после чего документ рассматривали
начальник местного УНКВД и прокурор, которые
относили дело к одной из двух категорий – осуждение к
высшей мере наказания или лишению свободы. Их
решение пересылалось в Москву, где его утверждали
Нарком НКВД СССР Н.И. Ежов и Генеральный
прокурор СССР А.Я. Вышинский. Утвержденное ими
решение пересылалось на места, и приговор приводился
в исполнение. Довольно быстро центр оказался

перегруженным справками с мест, поэтому порядок
осуждения был изменен. Судьбу арестованных начали
решать «тройка»-руководитель местной партийной
организации, начальник УНКВД и прокурор без участия
Москвы. Итоги «польской операции» могут быть
выражены следующими цифрами по стране «в целом по
«польской операции»,… было осуждено почти 140
тысяч человек» [1]. Указанные цифры составляют
приблизительно пятую часть всех зарегистрированных в
СССР лиц польской национальности.
Цель исследования – заключается в раскрытии
преступлений сталинского режима против польских
граждан, которые в силу разных причин оказались в этот
период на территории Советского Союза.
Изложение основного материала. В Полтавской же
области с 1 июня 1937 по 10 января 1938 года областным
управлением НКВД «по польской контрреволюционной и
шпионской линии» было арестовано 1312 человек (из
6932 арестованных вообще). По справкам на 10 января
было осуждено 797 человек, из них к высшей мере
наказания (по первой категории) 678, к лишению свободы
(по второй) – 119. «Тройками» осуждено еще 2 человека.
На 452 человека рассмотрение справок НКВД СССР
затягивалось, а дела на 67 поляков еще не были
закончены следствием на тот момент [2].
Вот один из примеров драматической судьбы поляковдело №13482 П.И. Блажевича, арестованного 14.08.1937
года по обвинению в антисоветской агитации. 17 августа
дело было закончено, областная «тройка» 19 августа
вынесла решение о высшей мере наказания, а 26 августа
приговор был приведен в исполнение.
В то же время случались и совсем другие истории, об
одной из которых пойдет речь в этой статье. Это дело
польского
подданного
Федора
Матковского,
подозреваемого в шпионаже. хранящееся в архиве
Управления СБУ в Полтавской области. [3]
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Дело по обвинен Матковского Федора Ивановича. На
обложке номера 49802, 700624, 10637. Содержит 11
страниц.
Стр. 1. Постановление, составленное в городе Киеве
24 января 1938 года оперуполномоченным 3 отд. УГБ
младший лейтенантом госбезопасности Винокуром,
который, рассмотрев материалы о преступной
деятельности
гражданина
Матковского
Федора
Ивановича 1895 года рождения, уроженца г. Польши,
выразившейся в том, что он занимается шпионажем в
пользу одного иностранного государства и, усматривая в
совершенных обвиняемым признаки преступления,
предусмотренного
ст. 54-6 УК УССР,
постановил:
начать по этому делу предварительное следствие. С
выводом согласился начальник 3 отдела старший
лейтенант госбезопасности Шмальц и утвердил его
заместитель майором госбезопасности Самойлов.
Стр. 2. Постановление об избрании меры пресечения
в виде содержания под стражей в спецкорпусе Киевской
тюрьмы. Составлено тем же Винокуром и утверждено
теми же его начальниками. Винокур продолжает
темнить с «одним иностранным государством». Дата
прежняя, 24 января.
Стр. 3. Постановление об аресте по подозрению в
шпионаже. Это решение утвердил прокурор Киевского
военного округа диввоенюрист Калошин.
Стр. 4. Это рукописная «Справка», подписанная двумя
сотрудниками – помощником начальника 3 отделения 3
отдела УГБ НКВД УССР Ткаченко (спецзвание не
указано) и помощником уполномоченного 3 отдела
сержантом Госбезопасности Пузановым. Содержание
документа: «Обыск у арестованного Матковского Ф. не
производился, так как он проживает в Полтаве». Запись
содержит исправление текста и слова «в Полтаве»
вписаны позже. Документ датирован 25 января.
Стр. 5-7. Текст протокола допроса обвиняемого от 26
января 1938 года, с учетом использования оборотной
части листов фактически занимает шесть страниц.
Проводился он младшим лейтенантом госбезопасности
Винокуром, часы проведения его не указаны. Первая
страница-стандартный типографский бланк, где данные
вписаны вручную в графы, последующие записаны от
руки в форме вопросов и ответов.
Биографические данные на Матковского Ф.И: место
рождения – село Матков Турчанского уезда (Польша),
место проживания – город Полтава, улица Парижской
коммуны, дом 23, по национальности или гражданству –
галичанин, ныне кустарь-сапожник, происходит из семьи
крестьянина-бедняка, до революции был крестьянином,
после нее – кустарем, состав семьи – жена Н.В. Марченко,
город Полтава, образование низшее, репрессиям ни до, ни
после революции не подвергался. Служил в австрийской
армии рядовым с 1914 по 1916 годы.
Далее вопросы следователя обозначены как В., а
ответы Матковского – О.
В.: С какого времени вы проживаете в СССР?
О.: В СССР я проживаю с 1916 года, то есть с того
момента, когда я попал в плен, будучи солдатом
австрийской армии.
В.: Где вы проживали в СССР?
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О.: После того, как меня взяли в плен русские войска,
я был направлен в Киев, а затем в Тамбов, где мне
ампутировали ноги. В 1917 году я жил в доме инвалидов
как инвалид империалистической войны в городе
Саратове до 1920 года. В 1920 году я уехал в Харьков, где
прожил до 1921 года, когда уехал в Винницу (одно слово
зачеркнуто). В Виннице мне дали направление в Киев,
чтобы меня направили домой в Галицию. В Киеве Собез
меня направил в сапожную мастерскую на работу и в
Галицию я не поехал. В Киеве я прожил до 1924 года,
когда уехал в Полтаву, где проживал по настоящее время.
В.: Когда вы оформили принятие польского
подданства?
О.: В 1933 году польским консульством в г. Харькове
было оформлено принятие мною польского подданства,
тогда же я получил иностранный паспорт.
В.: Что же заставило вас после 17-летнего
проживания в СССР принять польское подданство?
О.: В 1931 году один мой знакомый житель Полтавы
Ивановский-Гаврющенко посоветовал мне принять
польское подданство и уехать на родину в Польшу. С
того времени я начал хлопотать о принятии польского
подданства.
В.: Кто такой Ивановский-Гаврющенко?
О.: Ивановский-Гаврющенко – уроженец г. Львова,
поляк, в СССР попал в 1917 году, как военнопленный, в
Полтаве работал в пекарне. В 1932 году ИвановскийГаврющенко уехал в Польшу, причем в польском
подданстве он состоял задолго до выезда.
В.: Кто еще рекомендовал вам принять польское
подданство?
О. Кроме Ивановского-Гаврющенко, мне советовал
принять польское подданство Квентюк, житель
г. Полтавы, знаю, что он перебежчик из Польши.
В.: Как вы оформили переход в польское
консульство?
О.: В 1932 году я написал своей тетке Гусачиновой
Марии, проживающей в селе Матков на моей родине,
чтобы она прислала мне метрическую выписку. Получив
от нее таковую, я направил ее и другие необходимые
документы в польское консульство в г. Харькове с
прошением принять меня в польское подданство. Через
некоторое время я получил из консульства письмо, в
котором от меня требовали прислать биографию, что я и
сделал, т. е. отправил по почте в консульство. В августе
или сентябре 1933 года меня письмом вызвало польское
консульство в г. Харькове для получения паспорта и
предоставления моих фотокарточек. Я поехал в Харьков
в консульство и отдал три фотокарточки и тогда же
получил там национальный польский паспорт.
В.: Вы обращались в консульство (польское) по
вопросу о продлении (непонятные две буквы) срока
национ. паспорта?
О.: Да, я несколько раз посылал почтой в
консульство в г. Харьков свой национальный паспорт
для продления срока его действия.
В.: Сколько раз и когда вы посетили польское
консульство в г. Харькове?
О.: В польском консульстве в г. Харькове я был три
раза- в 1933 году, когда получал свой инопаспорт, в 1934
и 1935 году.
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В.: С какой целью вы посетили польское консульство
в Харькове в 34 и 35 годах?
О.: В 1934 году я поехал в польское консульство в г.
Харьков, по вызову последнего для получения нового
паспорта. В 1935 году меня снова письмом через почту
вызвало польское консульство в г. Харьков для
выяснения вопроса, кто из моих родственников
проживает в Польше.
В.: При подаче всех документов для получения
польского подданства в 1933 году вы указали в анкете о
(снова непонятные две буквы) родственниках,
проживающих в Польше?
О.: Да, я об этом указал.
В.: Зачем же в таком случае польское консульство
вас специально вызывало по этому вопросу в
г. Харьков?
О.: На этот вопрос не могу ответить.
В.: Вы уклоняетесь от прямого ответа. Настаиваем на
даче правдивых показаний по этому вопросу.
О.: Я больше ничего по этому вопросу не могу
ответить.
В.: С какой целью вы 24 января сего года обратились
в польское консульство в Киеве?
О.: В польское консульство я обратился 24 января с.г.
по вопросу обмена советских денег на польские, так как
(слово зачеркнуто) я должен был не позже 25 января
оставить СССР и выехать в Польшу (в предложении есть
исправления).
В.: Вам обменяли деньги?
О.: (фраза зачеркнута) Нет.
В.: Что вы еще делали в консульстве?
О.: Меня в консульстве принял помощник консула,
который сказал, что в консульстве я деньги обменять не
смогу.
На сем допрос был закончен и его подписал
Матковский.
Стр. 8. Постановление о изменении меры пресечения.
Составлено в Киеве 8 февраля 1938 года
оперуполномоченным Винокуром. Он, рассмотрев дело
№ 49802 по обвинению Матковского и, принимая во
внимание то, что Матковский подлежит выдворению из
СССР вынес постановление об изменении меры
пресечения и освобождении обвиняемого из-под стражи.
Стр. 9. Талон к ордеру №19 от 8 февраля 1938 года,
адресованный начальнику внутренней тюрьмы. Им
предусматривается
немедленное
освобождение
Ф.И. Матковского.
Стр. 10. Постановление. В левом верхнем углу
резолюция: Подтверждаю. Пом. ВП КВО, дата 6.05. 38 и
подпись без расшифровки.
Текст постановления: г. Киев 1938 года февраля 6 дня,
я, помощник оперуполномоченного 3 отдела УГБ сержант
госбезопасности
Пузанов,
рассмотрев
материалы
спецдела № 49802 по обвинению Матковского Федора
Ивановича…(паспортные данные авторами статьи
опущены), обвиняемого в преступлении, предусмотренного ст. 54-6, часть 1, нашел: инкриминируемое
Матковскому преступление в проведении шпионской
деятельности следствием не доказано. Во время
пребывания Матковского под стражей уполномоченым
НКИД
было
оформлено
польское
подданство

Матковского, которого он был неправильно лишен
польским
консульством
в
Киеве.
Учитывая
вышеизложенное и руководствуясь ст. 197 ч. 2 УПК
УССР и инструкцией НКВД СССР №0068 постановил:
Производство дальнейшего следствия в отношении
Матковского
Федора
Ивановича
прекратить.
Матковского Ф.И., как восстановившего польское
подданство, за пределы СССР выдворить в
административном порядке. Настоящее постановление
предоставить на утверждение прокурору КВО.
Подписано Пузановым и согласовано с помощником
начальника 3 отделения 3 отдела сержантом
госбезопасности (подпись не расшифрована) и
утверждено и. о. начальника 3 отдела НКВД УСССР
капитаном госбезопасности Спектором.
Стр. 11. «Справка». Содержит текст: Выдворение за
пределы СССР иноподданного Матковского Федора
Ивановича подтверждено Шепетовским К.П. (неразборчиво) 21 мая 1939 года №113. Инспектор Эльяшевич
(Выдворение, а не расстрел или лагерь – авторы).
На этом дело заканчивается. Содержание документов
приведено близко к тексту, сделаны лишь небольшие
изменения для удобства работы с текстом, в виде
исправления ряда пунктуационных ошибок и замене
записи месяцев года с римских цифр на арабские.
Выводы. Анализ дела вызывает ряд вопросов к нему,
на которые документы не дают ответа. Неясна вообще
причина появления его и ареста Матковского, поскольку
первые документы удивительно лапидарны и даже
уклоняются от прямого ответа, в пользу какого
государства мог шпионить Матковский. Можно
предположить, что НКВД вело учет обращавшихся в
польское консульство, и потому Матковский, обращавшийся туда не менее 4 раз, и вызвал внимание к себе.
Ведение дела следователем следует расценить как
недостаточно активное. За две недели пребывания под
арестом (24 января-8 февраля) состоялся только один
допрос и оформлена бумага о невозможности провести
обыск в другом городе. Это и отражено на странице дела
№10. Нельзя исключить, конечно, последующую редактуру дела и занятость следователя иными проблемами.
Возможно ли использование в качестве шпиона
человека-инвалида? В истории известны подобные
случаи. Позднее Aбвером была организованы обучение и
заброска в советский тыл агентов из числа инвалидоввоеннопленных. «К примеру, в 1944 году на оперативном
учете НКГБ Узбекской ССР находилось 554
«подозрительных» инвалида войны, 30 из которых
действительно оказались вражескими лазутчиками. В
рассекреченных архивах НКГБ содержится немало дел и
о военнопленных-инвалидах, активно помогавших
нацистам во время оккупации. Один из таких предателей
был задержан в Новосибирской области, куда перебрался
после освобождения Беларуси. В Могилевской области по
наводке агента было уничтожено как минимум 5
партизанских отрядов» [4]. Посещение кустаря-сапожника
любым жителем с целью ремонта обуви само по себе не
вызывает подозрений, поэтому он может использоваться как
владелец явочной квартиры и содержатель пункта связи. К
тому же мы не знаем на каком уровне была проведена
ампутация Матковскому. Существует ряд вариантов

Scientific Journal Virtus, December # 10, 2016
операций (операции Шопара, Лисфанка, Пирогова и пр.), при
которых человек сохраняет способность ходить.
Теперь оценим географию перемещений Матковского
дом инвалидов в Саратове, Харьков, Винница, Киев,
Полтава. Затем он неоднократно ездил в Харьков из
Полтавы, из Полтавы в Киев и намеревался далее следовать
за границу. Если он вернулся на родину (предположительно
это нынешнее село Матков Турковского района Львовской
области), то его село лежит в 40 километрах от железной
дороги, то есть он активно путешествует, либо регулярно
совершая подвиг преодоления, либо он действительно
оперирован с сохранением возможности передвигаться
самому.
Кстати, деятельность польского консульства вызывает
резонные вопросы: для чего оно неоднократно требовало
приезда в Харьков безногого инвалида? Напомним, что
документы от Матковского оно приняло по почте, и
оформило паспорт заочно, потребовав его к себе только для
окончательного оформления и вручения. Далее вызывает
его к себе еще дважды, при этом допускает пересылку
паспорта с продлением срока его действия по почте.
Следователь на это обратил внимание, но не уточнял,
сколько раз консульство пересылало паспорт по почте. Он
также не стал уточнять, насколько такое поведение
польского консульства обусловлено действовавшими в нем
инструкциями.
Далее следует упоминание о лишении Матковского
польского подданства в результате неправильных действий
польского консульства в Киеве, что поставивило
подследственного в положения изгоя.
Последним недостаточно освещенным моментом
является то, что Матковский подлежал высылке из СССР,
но выезд его из СССР произошел в мае 1939 года, то есть
больше, чем через год. Жена Матковского, судя по делу, в
Польшу выезжать не собиралась, и даже не провожала его в
Киев. Вернулся ли он к ней в период между освобождением
из тюрьмы и отъездом в Польшу также осталось
неизвестным, как и судьба Матковского в Польше.
Удалось выяснить дальнейшую судьбу части
сотрудников НКВД, имевших отношение к делу:
Винокур Яков Давыдович (1909-1941). 25 июня
1941 года, будучи начальником Дубновского РО НКВД,
погиб на фронте [5].
Самойлов (Самойлов-Бесидский) Самуил Исаакович
(1900-1938) арестован 25.04.1938, осужден 27.09.1938 к
высшей мере наказания [5].
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Спектор Марк Борисович (1903-1985) служил в органах
МГБ до 1946 года, после работал в юридической
консультациях городе Москвы [6].
Авторы планируют продолжить работу над изучением
дел репрессированных поляков с последующей публикацией результатов исследований и приносят глубокую
благодарность сотрудникам архива Управления СБУ в
Полтавской области за неоценимую помощь в работе.
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MASS ANTI-POLISH REPRESSIONS IN POLTAVA REGION FOR ARCHIVAL SOURCES
A problem of mass repression due to polish question in 30s XXth century is analyzed in this article. The foundation of the
research is made of archival documents, where we can see the matter of anti-poland mass repression during this period. The question
about arrests by «polish line» example of Fedor Matkovsky case. This range of problems are investigated in the context of the
Poltava region. In this work there is an exhaustible analysis of the arrested Fedor Matkovsky case with its detailed description of
interrogations of arrested and with his «crime» bystanders.
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В.Г. БАЖАЄВА
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ
КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
ІМПЕРАТОРА ОЛЕКСАНДРА ІІ
Висвітлено результати наукового дослідження щодо педагогічної діяльності В.Г. Бажаєва як
професора та декана сільськогосподарського відділення Київського політехнічного інституту імператора
Олександра ІІ. Визначено вклад ученого в організацію агрономічного гуртка при вищому навчальному
закладі. На основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів проаналізовано наукові праці
вченого-економіста, які відображають важливі питання сільськогосподарської економіки та
сільськогосподарської статистики.
Ключові слова: В.Г. Бажаєв, Київський політехнічний інститут імператора Олександра ІІ,
сільськогосподарська економіка, сільськогосподарська статистика.
Постановка проблеми. На об’єктивне відображення
наукової дійсності впливає комплексне вивчення
персоніфікованого наповнення. До визначних вченихекономістів та педагогів першої половини ХХ ст. слід
зарахувати Володимира Гавриловича Бажаєва. Деякі
аспекти його наукового доробку частково згадуються у
працях його періоду та сучасних дослідників історії
аграрної освіти та науки. Однак до сьогодні внесок даної
постаті у науку залишається не вивчений, лише поодинокі
автори фрагментарно згадують вченого. Особливо
недослідженим
залишається
період
діяльності
В.Г. Бажаєва в КПІ імені Олександра ІІ (нині –
Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Метою статті є вивчення діяльності В.Г. Бажаєва на
педагогічній нині, а саме: Київському політехнічному
інституті імператора Олександра ІІ.
Аналіз історіографії. При науковому аналізі
історіографії даної проблеми, з’ясовано, що першим
дослідником наукового доробку В.Г. Бажаєва був його
учень С.Ф. Веселовський [1]. Вони разом брали активну
участь у роботі агрономічного гуртка при КПІ
імператора Олександра ІІ.
Серед сучасних дослідників сільськогосподарської
дослідної
справи
в
Україні
слід
виділити:
В.А. Вергунова [2], який у своїй публікації зазначає про
В.Г. Бажаєва як викладача. А.С. Білоцерківська [3] в
кандидатській дисертації коротко згадує В.Г. Бажаєва як
вчителя А.Г. Терниченка. У своєму науковому
дослідженні К.В. Ковальська [4] теж побіжно розглядає
Володимира Гавриловича як відомого вітчизняного
вченого, який працював на сільськогосподарському
відділенні Київського політехнічного інституту.
Виклад
основного
матеріалу.
Київський
політехнічний інститут імператора Олександра ІІ
(31 серпня 1898 р.) став визначним центром підготовки
висококваліфікованих наукових кадрів. Цьому значною
мірою сприяв викладацький склад, сформований з
талановитих учених і педагогів. З самого початку його
заснування
у
складі
університету
діяло

сільськогосподарське відділення, на базі якого пізніше
розвинувся агрономічний факультет. На ньому
працювали такі видатні особистості, як професори:
В.Г. Бажаєв,
М.П. Чирвінський,
М.І. Коновалов,
Є.П. Вотчал, Є.Ф. Вотчал, Ю.В. Вагнер, П.Р. Сльозкін,
К.Г. Шиндлєр, А.В. Ключарєв та інші. До предметів, які
викладалися майбутнім агрономам, слід віднести:
богослов’я,
вищу
математику,
накреслювальну
геометрію, хімію, фізику, ботаніку, мінералогію і
геологію, теоретичну і прикладну механіку, архітектуру
і будівельне мистецтво, хімічну технологію, металургію,
механічну технологію, електротехніку, політичну
економію, креслення і малювання. Відповідно до
зазначених предметів засновувалися кафедри [5, с.3].
29 березня 1903 р. на засіданні Ради Київського
політехнічного інституту відбулися вибори кандидата на
заміщення посади викладача кафедри сільського сподарської економіки і статистики, яка стала вакантною
внаслідок переходу професора О.Ф. Фортунатова до
Московського
сільськогосподарського
інституту.
Претендентами було 7 осіб: магістр сільського
господарства
В.Г. Бажаєв,
агроном
І
розряду
П.О. Вихляєв, приват-доцент Санкт-Петербурзького
університету, магістрант сільського господарства
П. І. Лященко, ад’юнкт-професор по кафедрі приватної
зоотехнії в Новоолександрівському інституті, агроном І
розряду І.О. Широких, агроном О.М. Пономарєв,
приват-доцент Університету Св. Володимира Т.В. Локотъ
і агроном І розряду М.М. Катаєв. Попереднє
обговорення цього питання відбувалося на зібранні
сільськогосподарського відділення, викладацький склад
зупинився на виборі двох осіб: В.Г. Бажаєві та
П.О. Вихляєві. В.Г. Бажаєв отримав 16 виборчих і 9
невиборчих голосів, а П.О. Вихляєв 15 виборчих и 10
невиборчих [6, арк. 5-5 зв.].
Внаслідок результатів виборів, 17 травня 1903 р.
магістра сільського господарства, титулярного радника
(відповідно до «Табелю про ранги») В.Г. Бажаєва
переводять з Міністерства землеробства і державних
маєтностей на посаду ординарного професора по кафедрі
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сільськогосподарської економіки і сільськогосподарської
статистики при сільськогосподарському відділенні
Київського
політехнічного
інституту
імператора
Олександра II.
У Києві в надзвичайно сприятливій творчій
атмосфері розкрилася ще одна грань В.Г. Бажаєва як
видатного педагога та організатора освітнього процесу,
одного із фундаторів не тільки київської, але й
української школи аграрних-економістів. Серед ініціатив
В.Г. Бажаєва  відкриття 10 листопада 1903 р. агрономічного гуртка при КПІ, членом правління якого він був до
самої смерті. Як на наш погляд, не зайвим було б
наголосити, що згідно з наказом по громадянському
відомству від 26 березня 1905 року В.Г. Бажаєва за
сумлінну працю було затверджено в чині статського
радника. А ще через певний проміжок часу (листопад
1914 р.) його затвердили дійсним статським радником,
таким чином, він наблизився до бажаного дворянства,
адже – це найнижчий чин, який надавав право на родове
дворянство за законом «Про терміни виробництва в
чини по службі громадянській» від 9 грудня 1856 р.
Також плідна творча науково-педагогічна праця
В.Г. Бажаєва була відзначена 22 квітня 1907 р. орденом
«Святої Анни» ІІ ступеня, а 14 квітня 1913 р. – орденом
«Святого Володимира» ІV ступеня.
У 1906 р. В.Г. Бажаєва, згідно з обранням Ради та
згодою Міністерства торгівлі та промисловості,
призначають деканом сільськогосподарського відділення
КПІ, при секретарстві П.Р. Сльозкіна. Володимир
Гаврилович
продовжив
читати
лекції
з
сільськогосподарської
економіки,
загальної
та
сільськогосподарської статистики для студентів 7
семестру (3 години в тиждень) та 5 семестру (1 година в
тиждень лекцій та 1 година практичних занять)
сільськогосподарського відділення [7, с.7].
Протягом всього періоду викладацької діяльності в
Київському політехнічному інституті імператора
Олександра ІІ В.Г. Бажаєв з метою підвищення
професійного рівня, розширення світогляду та
поглиблення знань неодноразово їздить у відрядження
по всій Російській імперії: Санкт-Петербург, Москву,
Одесу, Катеринослав, Таврійську губернію, Чернігівську
губернію, Саратов. Підтвердженням чого є заяви та
посвідчення, наприклад: «Ординарний професор
Київського
політехнічного
інституту імператора
Олександра ІІ, статський радник Володимир Гаврилович
Бажаєв Радою інституту відряджається до міста Москви
на період Різдвяних канікул 1909 року, для участі в ХІІ
з’їзді природознавців і лікарів в якості представника від
інституту» [6, арк. 34 зв.]. Крім того, Володимир
Гаврилович
з
науковою
метою
неодноразово
відряджався за кордон. У рапорті до директора КПІ,
В.Г. Бажаєв просить: «приєднати мене до числа осіб, які
влітку 1912 р. відряджаються з науковою ціллю за
кордон без допомоги від Міністерства. Метою мого
відрядження є заняття в бібліотеках Німеччини» [6,
арк. 102]. Наукові поїздки за кордон відкривали широкі
можливості познайомитися з передовою науковою
думкою, засадами системи підготовки студентів та
методикою викладання на сільськогосподарських
факультетах кращих університетів світу.
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Крім
Київського
політехнічного
інституту,
В.Г. Бажаєв вдало поєднував викладання економічних
дисциплін у декількох навчальних закладах. Свідченням
чого є той факт, що 8 грудня 1911 р. директор Вищих
жіночих курсів звернувся до директора КПІ імператора
Олександра ІІ з клопотанням про дозвіл В.Г. Бажаєву
читати предмети: економічну географію та статистику
на економічно-комерційному відділенні. З боку
керівництва інституту не було жодних заперечень. Варто
відмітити, що Володимир Гаврилович завжди був
прибічником жіночої сільськогосподарської освіти.
Серед іншого, з часу заснування Товариства сприяння
жіночій сільськогосподарській освіті (1899 р.) в СанктПетербурзі був його дійсним членом.
Не менш цікавими для аграрних спеціалістів були
його «Курси сільськогосподарської економіки» [8], які
він читав для студентів КПІ імператора Олександра ІІ.
Перше видання побачило світ у 1904 р., друге – у
1912 р., а третє – у 1913 р. У своїй праці В.Г. Бажаєв
визначає сільське господарство, як «…особливу галузь
господарської діяльності, що своєю спеціальною ціллю
задовольняє матеріальні потреби за допомогою
корисних для людини рослинних і тваринних
організмів» [8, с.5]. При цьому, він вказує, що його, як і
кожну галузь господарської діяльності можливо вивчати
з одного боку з технічної сторони (умови і способи
виробництва сільськогосподарських продуктів у можливо
великій кількості та кращої якості), а з іншого – через
економічні чинники (суспільні умови виробництва
сільськогосподарських продуктів
з
найменшими
зусиллями й витратами або з використанням
спеціальних наукових знань). Хоча, за великим
рахунком, і технічна складова у такому визначенні є
частиною технічних дисциплін агрономії, а саме:
рослинництва і тваринництва. Так, на думку вченого,
формалізована поява економічної складової у наповненні
поняття «сільське господарство» на початку минулого
століття стала результатом всіх історичних процесів його
«онаучування». Відлік його потрібно вести з початку
ХVІІ ст. з появою у 1600 р. праці француза Олів’є-деСерра «Thêatre d’agriculture», а у Німеччині праці
Колеруса. Їх успіх привів до того, що предмет «сільське
господарство» був включений в систему камеральних
знань для підготовки чиновників, що керували державним
майном і вперше став обов’язковим в університетській
підготовці. Однак всі наявні на той час галузеві знання
розглядалися як конгломерат відомостей і рецептурних
наказів, а головне – без наукової обробки. Першу спробу
побудови наукової системи сільськогосподарських знань
зробив Альбрехт Даніїл Теєр (1752 – 1828), який у своїй
праці «Grundsätze der rationellen Landwirtschaft» (1800 –
1812) відводить значне місце сільськогосподарській
економіці. Робота, завдячуючи перекладу С.А. Маслова,
вийшла у 1830 р. у Москві під назвою «Основи
раціонального сільського господарства». Загалом у
Теєра домінує приватногосподарська точка зору.
Наступниками його були представники гогенгеймської
школи – Вальтц, Герітц, Пабст. Таку односторонню
розробку системи сільськогосподарської економіки
Володимир Гаврилович пояснює, перш за все, через
розвиток індустрії. Періодично з’являлися звичайно
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трактати,
які ставили
більш
широкі задачі:
«Изолированное государство» («Der isolierte Staat»)
Йогана Тюнена (1783-1850) в трьох частинах – головним
завданням праці було розгляд питання про вплив на
організацію сільськогосподарського виробництва різних
відстаней від ринку; «Наука о народном хозяйстве в
отношении
к
земледелию
и
др.
отраслям
промышленности» Вільгельма Рошера, яка включала 2
том «Системы народного хозяйства» у перекладі
М. Щепкіна
і
Е. Ціммермана
в
1869
році;
фундаментальна праця з історії аграрних відносин
Георга
Гензена
«Agrarhistorische
Abhandlungen»
(1880 р.). У другій половині ХІХ ст. з’являється більше
прихильників суспільно-господарського розуміння задач
сільськогосподарської економіки: О.П. Людоговський,
О.М.Шишкін, К.А.Вернер, М.О.Каришев, М.О.Каблуков,
О.І. Скворцов, О.Ф. Фортунатов. Після наукового
аналізу праць з історії сільськогосподарської економіки
В.Г. Бажаєв вважає, що всі автори розділяються на дві
категорії: ті, що визнають у сільськогосподарській
економіці виключно приватно-господарську точку зору,
об’єктом вивчення якої вважають помістя, а головним
завданням – розробку питання організації і адміністрації
сільськогосподарських підприємств; інші висувають
суспільно-господарську точку зору і визнають 2 об’єкти
вивчення: сільськогосподарську промисловість в цілому
і окремі підприємства.
Загалом «Курс» суттєво відрізнявся від подібних
світових видань, де основну увагу приділено організації
господарства. В.Г. Бажаєв, один із авторитетних
спеціалістів з питань економіки сільського господарства,
аналізуючи
коло
задач,
які
стоять
перед
сільськогосподарською економікою, вважав необхідним
виділити ту, яку він зазначав «спеціальна задача». Суть
її полягала у «вивченні взаємодії, існуючого між
зовнішніми і внутрішніми факторами сільськогосподарського виробництва і формами сільськогосподарських
підприємств, з ціллю розуміння законів аграрного
розвитку. Теоретичне вивчення елементів і форм
сільськогосподарських
підприємств,
полегшує
виконання таких прикладних задач, як побудова системи
правил з організації окремих сільськогосподарських
підприємств і визначення чистого прибутку останніх;
вивчення законів аграрної еволюції дає можливість
наукового обґрунтування планомірної діяльності
державних і суспільних установ зі створення загальних
сприятливих умов для успішного розвитку сільського
господарства»[8, с.10].
В.Г. Бажаєв, як і більшість тогочасних вітчизняних
економістів-аграрників, не тільки розділяв еволюцію
індустрії і сільського господарства, але вважав, що
форми сільськогосподарських підприємств – результат
впливу сукупності факторів у процесі еволюції.
Відмінити еволюцію неможливо, її необхідно вивчати і
розуміти, щоб з позиції наукового обґрунтування
впливати на фактори та процеси з ціллю управління
розвитком сільського господарства. Основне значення він
надавав внутрішнім факторам (технічним) – землі, праці,
капіталу та детально охарактеризував їх. Значне місце в
«Курсі лекцій» В.Г. Бажаєв відводить формам
землеволодіння (приватне, общинне) і землеко-

ристування. Також класифікує системи господарства та
землеробства, серед останньої виділяючи трав’яну,
рільничу, залежно-польову та городньо-садову.
У свою чергу, при розгляді особливостей організації
сільського господарства, В.Г. Бажаєв зосереджувався на
народногосподарському підході. Також враховував
організацію рільництва, постійну кормову площу,
тваринництво, сільськогосподарське технічне виробництво, мертвий інвентар, робочу силу, гнойове удобрення
тощо.
Головне, що він, як і один з його вузівських
викладачів  професор О.П. Людоговський, акцентував
увагу на розгляді теоретичних основ сільськогосподарської економіки, але на «бажаєвській»
оригінальній основі. До речі, цей підхід учений
застосував для класифікації систем землеробства, що
будувалися
на
співвідношенні
та
характері
господарських угідь.
Не менш знаковим явищем для вітчизняного
галузевого науково-освітнього процесу став вихід у
1912 р. «Курсу сільськогосподарської статистики»
В.Г. Бажаєва, виданого КПІ як курс лекцій для студентів
агрономічних спеціальностей. Друге видання побачило
світ у 1914 р., а третє – незадовго до смерті вченого у
1916 р. [9]. Останнє було ілюстровано атласом
картограм і діаграм. За своєю побудовою та підходами у
викладанні цей курс не мав аналогів у країні й
вирізнявся серед існуючих оригінальним схематичним
підходом при розгляді питання господарюючих районів.
Цьому В.Г. Бажаєв присвятив спеціальне попереднє
дослідження у 1914 р. Його результати було висвітлено
в окремому нарисі «К вопросу о хозяйственных
районах» (1914 р.) [10; 11; 12], де він при розгляді схеми
професора О.І. Скворцова, викладає також і свої думки з
цього приводу.
На думку вченого сільськогосподарська статистика
має свою задачу – вивчення сільськогосподарської
дійсності
за
допомогою
кількісних
масових
спостережень [9, с.3]. Об’єктом її вивчення є соціальна
маса, під якою слід розуміти не тільки господарюючих
людей (їх чисельність, професійний і соціальний склад),
але й спільні господарські дії цих людей та результати їх
діяльності. Це означає, що, наприклад, співвідношення
угідь або урожаї (в яких без сумніву виражаються масові
результати сільськогосподарської діяльності) такі ж
правомірні об’єкти вивчення, як і професійний або
соціальний склад населення. Володимир Гаврилович
вважає, що сільськогосподарська статистика, разом з
іншими галузями господарської статистики, займає в
соціальній статистиці особливе місце. На відміну від
демографічної статистики, господарська – має справу з
явищами, які відрізняються високим ступенем
мінливості, як в просторі, так і часі. Тому явища
сільськогосподарської дійсності вивчаються сільськогосподарською статистикою, шляхом застосування
методів географічних і хронологічних співставлень.
Вивчення сільськогосподарської діяльності В.Г. Бажаєв
розділяє на: 1) загальні умови господарської діяльності:
а) природа; б) населення і в) шляхи сполучення;
2) найближчі умови сільськогосподарського виробництва (земельні відносини); 3) склад окремих галузей

Scientific Journal Virtus, December # 10, 2016
сільського господарства (землеробство і тваринництво);
4) збут сільськогосподарських продуктів
[9, с.6].
Особливе місце у цьому курсі Володимир Гаврилович
відводив питанню постійних господарських районів. Він
вважав, що на господарську діяльність впливають
географічні умови, які складаються із сукупності
факторів зовнішньої природи (широта і довгота, висота
над рівнем моря, віддаленість від моря, клімат, ґрунт
тощо), демографічний фактор (щільність і розподіл
населення, склад населення), шляхи сполучення,
земельний устрій, історичний фактор. Всі ці, прив’язані
до географічного положення, постійні фактори і
створюють умови, загальні для всіх проявів
господарської діяльності. Кожна сукупність цих
складових накладає певний відбиток на прояв
господарської діяльності, а відповідно і на весь устрій
господарського життя. Таких характерних особливостей
всього устрою господарського життя ми в праві
очікувати в межах територій кожної держави стільки,
скільки мається своєрідних комбінацій місцевих
загальних умов господарської діяльності. Такі частини
території, на його думку, ми і називаємо господарськими
районами. Відносно окремих груп ознак, то В.Г. Бажаєв
вважає, що ті чи інші природні області в той же час не
мають значення господарських районів, адже очевидно,
що
незаселені
області
ніякого
фактичного
господарського значення не мають. Єдиним активним
початком господарської діяльності є людина.
Звертаючись до наукового доробку, зауважимо, що
до групи фізико-географічних ознак досить близько
стоять – господарські угіддя, за допомогою яких ми
знайомимося з основами
домінуючої системи
господарювання, а, відповідно, з відомими результатами
сільськогосподарської
діяльності.
До
групи
демографічних ознак наближені – етнографічний склад.
Ці ознаки набувають господарський інтерес лише у
випадках різко виражених особливостей, наприклад,
коли переважає якась етнографічна група, яка не
належить до основної національності.
Незважаючи на плідну творчу працю, здоров’я
В.Г. Бажаєва
значно
погіршилося.
Внаслідок
атеросклерозу він переніс легкий шоковий удар,
лікувався у різних санаторіях Російської імперії та за
кордоном. Після чого він, звичайно, не міг обіймати
посаду декана сільськогосподарського відділення. Також
за станом здоров’я, відмовився від членства в
організаційній комісії із захисту прав представників
промисловості та торгівлі Півдня Росії.
Після тривалого лікування стан Володимира
Гавриловича покращився. Він повернувся до читання
практичних занять та лекцій. Крім того, професора
В. Г. Бажаєва разом з професором В. О. Кониським було
обрано представниками дорадчої комісії при Київському
біржовому комітеті для вирішення економічних питань
держави. Разом з тим, вченого було вибрано головою
ради інституту. Однак все це не збулося через те, що
27 травня 1916 р. В.Г. Бажаєва не стало.
Висновки. Узагальнюючий висновок зводиться до
того, що науково-освітня діяльність В.Г. Бажаєва на
посаді ординарного професора, а згодом завідуючого
сільськогосподарським
відділенням
Київського
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політехнічного інституту імператора Олександра ІІ була
спрямована на підготовку висококваліфікованих
фахівців з сільськогосподарської економіки та
статистики. Результати наукових розробок вченого
втілилися у ряді курсів із зазначених дисциплін, які він
читав на сільськогосподарському відділенні. Загалом
доробок вченого з питань організації сільського
господарства та господарюючих районів становить
важливий внесок у розвиток вітчизняної та світової
наукової економічної думки.
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SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY OF V. G. BAZHAEV ON AGRICULTURAL BRANCH
OF THE KIEV POLYTECHNICAL INSTITUTE OF EMPEROR ALEXANDER ІІ
Results of scientific research of pedagogical activity of V.G. Bazhaev as professor and the dean agricultural branch of the
Kiev polytechnic institute of emperor Alexander ІІ are reflected. The contribution of the scientist to the organization of an
agronomical circle is defined at a higher educational institution. On the basis of comparative and problem and chronological
methods proceedings of the scientist-economist which reflect important questions of agricultural economy and the agricultural
statistics are analyzed.
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БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ВИРАЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СЛОБОЖАНЩИНИ
Досліджено історичний досвід благодійної діяльності, щодо опіки дітей на Слобожанщині у ХІХ –на
початку ХХ ст. у контексті громадянської активності як елементу громадянського суспільства.
Ключові слова: благодійність, громадянське суспільство, суспільна допомога, самоорганізація населення,
приватна ініціатива.
Постановка проблеми. Сьогодення вимагає від
українського суспільства вирішення нелегких та
взаємопов’язаних задач: розбудова правової держави та
громадянського суспільства. Перша задача може бути
вирішена
достатньо
відомими
інструментами
політичного розвитку (поділ влади, багатопартійність,
забезпечення прав і свобод, захист особистості не тільки
від іншої людини, а і держави) і не потребує багато часу.
Становлення громадянського суспільства,
більш
тривалий процес, що вимагає змін світоглядних та
ціннісних орієнтацій самої людини.
Проблема розбудови громадянського суспільства в
Україні стає предметом досліджень з початком процесів
демократизації нашого суспільства. Тому питання,
пов’язанні з громадянським суспільством, у тому числі
історичний аспект, є актуальними на сьогодні.
Треба зазначити, що проблема не є суто новою.
Вивчення благодійності на Слобожанщині розпочалося
ще наприкінці ХІХ століття [1;2], але було припинено у
радянські часи. Інтерес до цієї проблеми знову зріс у
1990-ті роки. Окремі проблеми розвитку благодійництва
у зазначеному регіоні розглядали І.Сергєєв, А.Єпштейн,
В.Резнікова, Л.Добреля, О.Фатєєва, С.Посохов [3],
з’явилися також дисертаційні дослідження [4]. Втім,
питання благодійності як форми соціальної активності
не було предметом комплексного дослідження.
Метою статті є проаналізувати історичний досвід
благодійної діяльності, щодо опіки дітей на
Слобожанщині у ХІХ – на поч. ХХ ст., у контексті
громадянської активності, як різновиду соціальної
практики, що є одним з елементів громадянського
суспільства. Для досягнення поставленої мети необхідно
виявити шляхом порівняльного аналізу загальні
закономірності формування громадянської активності на
прикладі
благодійної
діяльності
як
елементу
громадянського
суспільства;
виділити
шляхом
структурного аналізу земські та міські установи як
системоутворюючий
елемент
громадянського
суспільства на Слобожанщині. Для обґрунтування
висновків використано синтез соціально-філософського,
історичного та політичного знання, враховано
суб’єктивні та об’єктивні фактори політичного,
соціально-економічного та географічного характеру.
Якщо розглядати громадянське суспільство як
комплексний соціокультурний та суспільно-політичний
феномен, який містить у собі соціальні інститути,

соціальні практики та цінності [5], благодійна діяльність
є однією з таких соціальних практик.
Конкретно-історичні
моделі
громадянського
суспільства мають свої соціокультурні та національні
особливості.
З початку ХІХ століття на теренах Російської імперії
починають
з’являтись
благодійні
установи,
засновниками яких були члени імператорської родини:
Відомство установ імператриці Марії, Імператорське
людинолюбне товариство тощо. Ці благодійні установи
мали напівдержавний, напівгромадський характер.
Допомога нужденним дітям була одним з напрямків їх
діяльності. Діяльність Відомства установ імператриці
Марії. Харків, який був головним містом на
Слобожанщині, увійшов до складу восьми міст
Російської імперії, де на початку ХІХ століття
дворянством було засноване Благодійне товариство, що
ставило за мету опіку дітей з бідних родин. Товариство
відкрило Інститут шляхетних дівчат, який у 1818 році
було прийнято до Відомства установ імператриці Марії
[6, с.908]. Відомство мало централізовану систему
управління, Головній Канцелярії підпорядковувались на
місцях губернські та повітові опікунства, які відкривали
та утримували дитячі заклади. Під протекторатом
Відомства імператриці Марії на Слобожанщині діяли
Харківське благодійне товариство [7, с.130] та Товариство
опіки бідних у Сумах. Всього на 1916 рік під
протекторатом Відомства імператриці Марії на
Слобожанщині діяли 17 дитячих благодійних закладів [8,
с.246].
Протягом другої половини ХІХ – початку ХХ
століття
у
законодавстві
Російської
імперії
спостерігається тенденція спрощення механізмів
заснування та відкриття благодійних установ. Це не
тільки забезпечувало прискорення процедури відкриття
благодійних товариств, а стало показником офіційного
визнання громадської активності у цій сфері. Таким
чином, забезпечувалась доступність благодійності як
виду громадської діяльності. Протягом зазначеного
періоду розпочинають свою діяльність громадські та
приватні благодійні установи та заклади допомоги дітям,
зокрема і на Слобожанщині.
Слобожанщина, яка була частиною Російської
імперії, розвивалась у контексті тих соціальних та
політичних процесів, які відбувались на той час у
імперії. Формування засад громадянського суспільства у
ХІХ ст.. було ініційовано державною владою, завдяки
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земській та міській реформам 60-70-х рр., було чітко
визначено пріоритетні напрямки їх діяльності:
медицина, освіта, агрономія тощо. Це дозволило державі
забезпечити, на деякий час, контроль за процесами, що
відбувались у державі і утримати нові установи від
входження у політичну сферу.
У ХІХ столітті благодійна діяльність переростає межі
дворянства на Слобожанщині з’явилися дитячі
притулки, засновані міщанами та ремісниками,
поступово прилучаються і селяни.
Досить розгалужену та чисельну систему закладів у
краї становили благодійні установи допомоги учням
різних навчальних закладів, діяльність яких розпочалась
з 70-х років ХІХ століття. Такі товариства надавали
допомогу учням у різних формах: оплата за навчання,
грошова допомога, допомога речами тощо [9, арк.114].
На початку ХХ століття допомога дітям набуває
спеціалізованого характеру. Поступово були визначені
групи дітей, що потребували допомоги, а саме:
немовлята,
діти
з
фізичними
вадами,
дітиправопорушники та ін. Відповідно були сформовані
різні форми установ та закладів, що займались
благодійною діяльністю та справою соціальної допомоги
малолітнім. Так, Товариство фізичного виховання та
захисту дітей міста Харкова опікувалось дітьми, які
стали жертвами насильства та жорстокого поводження,
Товариство «Дом братской дружины» [10, арк.4]
опікувало дітей, які постраждали під час війни тощо.
На початку ХХ століття на Слобожанщині
спостерігається
активізація
діяльності
різних
благодійних товариств у справі надання трудової
допомоги, зокрема дітям та підліткам. Так, статути
багатьох благодійних установ містили положення про
право відкриття ясел, будинків працелюбства,
майстерень тощо[11, арк.320].
Аналізуючи процес формування системи установ та
закладів трудової допомоги для дітей на Слобожанщині
на початку ХХ століття, можна зробити висновки про
вагомий внесок громадської благодійності та приватних
благодійників у цю справу.
Так, організація ясел, як одна з форм надання
трудової допомоги, вимагала залучення громадської та
приватної благодійності. Перші ясла на Слобожанщині
були відкриті у 1889 році у Харкові за ініціативи і на
власні кошти дружини Харківського міського голови
М.Н. Фесенко [12]. Згодом ясла почали відкривати різні
благодійні установи: міські опікунства та товариства. На
Слобожанщині діяли два різновиди ясел: міські та
сільські. Перші мали за мету денну опіку дітей та
працювали протягом року. Сільські ясла влаштовували,
переважно, на час сільськогосподарських робіт, і вони
часто мали нічні відділення.
Популяризацією та організацією ясел займались
земства, приватні особи, громадськість [13, арк.8]. Цей,
порівняно недорогий у своєму утриманні дитячий
заклад, виконував цілу низку завдань, зокрема сприяв
зменшенню відсотку дитячої смертності, покращенню
якості харчування бідних дітей, боровся з дитячими
інфекційними захворюваннями, пропагандував гігієну
догляду за дитиною, надавав матеріальну допомогу
бідному населенню шляхом зменшення витрат на

дитину, сприяв розвитку свідомості щодо необхідності
громадської взаємодії.
Досить вузьку спеціалізацію – організацію допомоги
немовлятам – мало Харківське відділення Загальноросійського Союзу боротьби з дитячою смертністю.
Заходи, до яких вдавалося відділення, мали, здебільше,
профілактичний характер. Аналізуючи діяльність
Харківського відділення, можна виокремити пріоритетні
напрямки у його благодійній діяльності: 1) збереження
здоров’я дитини (роздача молока та сумішей, у тому
числі і безкоштовно, лікарська допомога дитині,
консультації та лекції батькам на теми дитячого
годування та гігієни; 2) збереження родини (юридична
допомога матері, пошук роботи для матерів, видача
грошової та речової допомоги). Серед установ
благодійної допомоги, які відкривало Харківське
відділення, були пункти роздачі молока та молочних
сумішей, безкоштовні амбулаторії, комітети та комісії,
ясла, Інститут допомоги матерям, консультаційні
пункти[14, с.250].
Харківською міською думою та повітовим земством
було ухвалене рішення про створення дитячого суду. У
подальшому ці дві установи надали кошти на
улаштування дитячого суду та на утримання двох
виховно-виправних притулків для тих, хто знаходився
під слідством. Ці притулки були організовані
Товариством патронату над неповнолітніми. Згідно
Статуту, метою діяльності Товариства було надання
різного виду допомоги, у тому числі сприяння
швидшому отриманню метрик та документів на
проживання, пошук місця навчання або роботи, надання
допомоги у судових установах після відбуття покарання,
а у випадку виправдання, надання допомоги у
поверненні до місця проживання тощо [15, арк.2].
На початку ХХ століття у Харкові розпочато процес
формування системи установ та дитячих закладів для
навчання та виховання дітей з особливими потребами.
Вагомий внесок у справу опіки дітей з особливими
потребами було зроблено приватними благодійниками
та напівдержавним Відомством установ імператриці
Марії [16, с.35, 85].
На початку ХХ століття Харківська міська управа та
благодійні товариства починають організовувати нові
дитячі заклади – літні дитячі колонії, які ставили за мету
надання допомоги хворим дітям.
Висновки. Слобожанська благодійність у процесі
становлення системи опіки дітей розвивалась у
загальноросійському контексті, але мала і певні
регіональні особливості.
У ХІХ – на початку ХХ століття на Слобожанщині
найпоширенішою формою благодійної діяльності була
діяльність товариств. Товариства, в більшості випадків,
були організовані невеликими групами діячів, які
об’єднували навколо себе співчуваючих, що допомагали
справі своїми внесками або власною працею.
Виключенням був Сумський повіт, де Н.М. Харитоненко
та М.М. Суханова утримували дитячі притулки на власні
кошти. При чисельності благодійних установ на
території Слобожанщини, такий факт дозволяє
стверджувати про достатньо високий рівень активності
громадян, до благодійності було залучено і середній
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прошарок суспільства, а не тільки люди, які мали дуже
великі статки.
На Слобожанщині була поширена співпраця та
взаємодія різних напрямків опіки, що дозволяло значно
оптимізувати вирішення проблеми допомоги нужденним
дітям. У Харкові існувала практика передачі земствами
та міськими органами влади повноважень щодо опіки,
зокрема дитячої, благодійним товариствам. Що свідчить
про існування розвинутої системи благодійних закладів.
Товариства організовували та утримували дитячі
заклади, отримуючи субсидії від Харківського
губернського земства та міської думи. Так, Харківським
губернським земством було передано опіку над
підкидьками
Товариству
опіки
малолітніх
безпритульних сиріт, Харківською міською думою
надавались субсидії Харківському товариству фізичного
виховання та захисту дітей та Педагогічному товариству
на організацію дитячих шкільних колоній тощо.
Подальшими перспективами дослідження може бути
розширення географічних меж чи дослідження інших
елементів громадянського суспільства в історичному
контексті.
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РОЛЬ КОМПАРТІЙНИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
У ГОРБАЧОВСЬКІЙ ПЕРЕБУДОВІ (1985 – 1991 РОКИ):
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ
У статті здійснено критичний аналіз діяльності перших секретарів Центрального комітету
компартії України (В. Щербицького, В. Івашко, С. Гуренка) у перебігу подій перебудови в СРСР 19851991 рр. Досліджено їх ставлення до проголошених М. Горбачовим соціально-політичних змін,
суперечності у стосунках українських компартійних лідерів з керівниками ЦК КПРС у цей період.
Прослідковано витоки конкуренції та боротьби за центральну компартійну владу в УРСР між
П. Шелестом і В. Щербицьким, а також зміни у відношенні останнього до національнодемократичного руху. Розкрито дії очільників КПУ в період катастрофи на Чорнобильській АЕС та
ліквідації її наслідків. Наведено найбільш значущі факти з їх біографій, що підтверджують висунуті
припущення про відмінності у ставленні до перебудови.
Ключові слова: УРСР, перебудова 1985-1991 рр., суспільно-політичні процеси, ЦК КПУ, ЦК КПРС,
компартійні лідери, політична конкуренція, політичне інакомислення, централізована система
державного управління, П.Ю. Шелест, В.В. Щербицький, В.А. Івашко, С.І. Гуренко.

Постановка проблеми. Перебудова, ініційована
Генеральним Секретарем ЦК КПРС Михайлом
Горбачовим у квітні 1985 року, значно загострила
політичні, економічні та соціальні проблеми у житті
радянського суспільства, зокрема в Українській РСР.
Передовсім, зусилля Горбачова, спрямовані на політичні
та економічні реформи в країні, наштовхнулися на
спротив
найбільш
консервативної
частини
компартійного керівництва. Прихильники традиційного
монопартійного політичного устрою і жорсткої системи
влади були налаштовані скептично по відношенню до
ідей перебудови. У цьому сенсі можна стверджувати,
що результати запланованих реформ значною мірою
залежали від суб’єктивного фактора, зокрема, від лідерів
партійних органів, які на той час керували країною.
Саме в даному аспекті слід розглядати актуальність
дослідження, оскільки з’ясування ролі головних осіб у
суспільно-політичних подіях тієї доби дасть змогу
враховувати даний чинник та його прояви у сучасних
трансформаціях українського суспільства.
Перебудовчі процеси досить активно досліджувалися
українськими вченими, на разі видано досить багато
наукових праць з даної проблематики. Вже наприкінці
80-х років були здійснені спроби наукового аналізу
різних аспектів перебудови: розстановки соціальних сил
перебудови (Михальченко М.І.) [1, с.71-74]; особливостей
становлення вітчизняних неформальних об’єднань
(Донченко О.А., Литвин В.М., Шаповал С.І.) [2; 3];
формування
опозиції
та
багатопартійності
(Слюсаренко А.Г., Томенко М.В.) [4]; осмислення
суспільно-політичних трансформацій перехідного етапу
(Камінський А.) [5].
Вагомий внесок у вивчення особливостей перебудови
в Україні здійснив Гарань О.В. В своїх працях він
ґрунтовно дослідив роль різних соціальних сил у

національно-демократичному розвитку на шляху до
незалежності України [6; 7; 8].
В 90-ті роки спостерігається активізація уваги
вітчизняних істориків і політологів до різних аспектів
історії України 1985-1991 рр. Серед низки наукових
праць цього періоду слід виділити роботи Білоуса А.О.,
Гараня О.В., Майбороди О.М., Русначенка А.М. [9; 10;
11, 12]. Слід також назвати ряд авторів (Горбатенко
В.П., Журавський В.С., Кремень В.Г., Михальченко М.І.,
Рудич Ф.М.,
Танчер В.В.,
Ткаченко В.М.),
які
досліджували загальні аспекти суспільно-політичних
трансформацій в Україні 1985 – 1991 років [13; 14; 15; 16].
Вивчаючи діяльність політичних лідерів часів
горбачовських реформ слід звернутися до наукового
доробку В.М. Литвина, предметом наукових досліджень
якого є процес формування національної політичної
еліти в Україні того часу [17; 18].
Втім, незважаючи на достатньо широкий спектр
наукових публікацій, питання ролі керівників
Комуністичної партії України у перебудові залишається
актуальним донині та потребує комплексного наукового
аналізу та критичного осмислення. Зокрема, йдеться про
передумови кризи в КПУ; вплив міжособистісних
стосунків різних високопоставлених компартійних
функціонерів на динаміку та наслідки суспільнополітичних процесів в Україні у 1985-1991 рр.
Мета роботи – охарактеризувати роль керівників ЦК
КПУ щодо здійснення планів горбачовської перебудови
в УРСР, проаналізувати суперечності та проблеми у
стосунках українських компартійних лідерів з
керівниками ЦК КПРС, що супроводжували крах усієї
політичної системи Радянського Союзу.
Виклад основного матеріалу. Слід відмітити, що
названі вище суперечності формувалися задовго до
перебудови, ще у так звану брежнєвську епоху (19641982 рр.). Показовим прикладом внутрішньопартійних
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чвар того часу були стосунки двох політичних лідерів,
які почергово були першими секретарями ЦК КПУ:
Петра Юхимовича Шелеста та Володимира Васильовича
Щербицького. І хоча вони були переконаними
прихильниками комуністичної ідеології і радянської
системи, це не стримувало їх від жорсткої конкуренції та
боротьби за першість у компартійному лідерстві. Разом з
тим їх діяльність, а також стосунки з центральним
керівництвом СРСР відчутно відрізнялись.
Так, за свідченнями дослідників, перебуваючи на
посаді очільника компартії України (1963-1972 рр.)
П. Шелест значно більше, ніж його попередники і
послідовники, відстоював економічні та культурні
інтереси України. Зокрема, він вважав, що інвестиційні
надходження від центральної влади в Українську РСР
повинні бути паритетними внеску республіки в
загальносоюзний бюджет [19].
У царині мови і культури Шелест виступав за
розширення використання української мови в освіті та
мистецтві, підкреслював історичну роль українського
козацтва, не оминав гострих «кутів» у гнобленні України
царською Росією, висловлював гордість економічними
успіхами радянської України того часу [20].
Звичайно, така автономна позиція П. Шелеста як
компартійного лідера не могла бути не поміченою
центральною владою СРСР і вже 1972 року його зняли з
посади Першого секретаря КПУ за звинуваченням у
економічному «місництві» та симпатіях до українського
націоналізму. Про це свідчать спогади самого Петра
Юхимовича про розмову з Л.І. Брежнєвим, яка відбулась
1973 року: «Я його прямо запитав: «У такому випадку
скажіть, що мені ставилося у провину, коли
вирішувалося питання про мій відхід з України?» Він
довго ухилявся, але сказав: «Накопичилося багато
матеріалів, частина правди, але багато й наносного». Я
наполягав на тому, щоб мені Брежнєв сказав правду...
Брежнєв довго думав і сказав: «Ти багато виявляв
самостійності у розв'язанні питань, часто не рахувався з
Москвою. Були елементи місництва і прояви
націоналізму» [21].
Призначений 1972 року на посаду очільника
компартії України В.В. Щербицький врахував помилки
свого попередника і перш за все провів «чистку»
компартії України, виключивши з її лав 37 тис. осіб. На
противагу П.Ю. Шелеста він демонстрував прихильність
жорсткій
позиції
Москви
щодо
політичного
інакомислення та централізованої економіки. Крім того,
на політбюро ЦК Компартії України були розглянуті
пропозиції щодо «поліпшення роботи ідеологічних
установ, подальшого посилення боротьби з проявами
ворожої антирадянської націоналістичної діяльності»,
що передбачало тотальний ідеологічний контроль
діяльності закладів освіти, періодичних видань і
видавництв, громадських організацій тощо. Під час
перебування В.В. Щербицького на посаді першого
секретаря ЦК КПУ фактично було розгромлено
українське дисидентство. За звинуваченнями в
українському націоналізмі, антирадянській діяльності та
критику політики влади постраждало багато українських
патріотів. Серед них Л. Лук’яненко, В. Стус, В. Чорновіл,

О. Мешко,
О. Матусевич-Гейко,
В. Калиниченко,
В. Стрільцев, М. Марченко та багато інших [22; 23; 24].
У цьому зв’язку важливо прослідкувати, як
змінювалося ставлення Щербицького до української
мови та культури за період його партійної та радянської
роботи. За свідченнями Ю. Лазебника в 50-х роках
Щербицький усіляко виявляв свою любов до української
мови і висловлював необхідність українізації апарату
обкому партії, який очолював: «Можливо, це була не
власна позиція у ставленні до української мови, а лише
пристосування до верхньої номенклатури. Але така
думка того часу у мене не виникала. Тим більше, що і в
наступні роки, коли Щербицький був секретарем ЦК
Компартії України (1957-1961), а потім головою Ради
міністрів УРСР (1961-1963), він здебільшого говорив
українською мовою і підкреслено виявляв свої почуття
до всього українського». На думку Ю. Лазебника, після
падіння М.С. Хрущова В.В. Щербицький став іншим:
«Він почав випромінювати якусь неприязнь до всього
українського», а також беззастережно підтримував
політичний курс генерального секретаря ЦК КПРС
Л. Брежнєва на обмеження прав і свобод в Українській
РСР [25, с.55]. Можливо така позиція очільника
української компартії була пов’язана з бажанням
Щербицького стати наступником свого Московського
патрона. Так, за свідченням особистого фотографа
Брежнєва Мусаеляна В., генсек сам висловлював таку
пропозицію: «Я виявився мимовільним свідком розмови
Леоніда Ілліча з секретарем ЦК Іваном Капітоновим,
який займався кадровими питаннями. «Бачиш це крісло?
– Запитав Брежнєв, показавши на своє місце. – Його
займе Володимир Васильович Щербицький, так що
кадри підбирай відповідно». Брежнєв готував зміни під
Щербицького, який був молодий і здоровий. А про
хвороби Андропова і Черненка знав [26].
Однозначну оцінку ролі В.В. Щербицького у
здійсненні перебудови надати досить важко, адже його
діяльність як Голови ради міністрів і Першого секретаря
Компартії України була пов’язана зі зростанням
економіки, розвитком матеріальної бази культури
республіки. Однак здебільшого це було досягнуто за
рахунок екстенсивних і адміністративних методів, тому
з часом, коли їх дія вичерпалась, це призвело до
значного
падіння
темпів
економічного
росту,
фондовіддачі, продуктивності праці, національного
доходу в цілому. З 1961 по 1985 рр. майже у 2 рази
знизилася рентабельність підприємств. Економіка стала
практично несприйнятливою для досягнень науки і
техніки [27, с.487].
Після смерті Л.І. Брежнєва для В.В. Щербицького
настав досить складний період у його діяльності. Так,
обраний
Генеральним
секретарем
ЦК
КПРС
Ю.В. Андропов розпочав активні кадрові чистки,
замінивши 18 керівників союзних міністерств і
прирівняних до них осіб, 37 перших секретарів обкомів,
крайкомів КПРС, ЦК компартій союзних республік [28,
с.607]. Можливо, лише через його смерть (9 лютого
1984р.) не дійшла черга до подібних змін щодо ЦК КПУ,
а наступний Генеральний секретар ЦК КПРС
К.У. Черненко значно більше довіряв В.В. Щербицькому,
про що свідчить хоча б той факт, що останньому було
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доручено очолити делегацію Верховної Ради СРСР до
США. Однак раптова смерть К.У. Черненка завадила
здійсненню намагань Першого секретаря КПУ стати
генсеком. І хоча на той час В.В. Щербицький був членом
Політбюро ЦК КПРС, обрання М.С. Горбачова
Генеральним Секретарем ЦК КПРС відбулося поза його
участю, його думкою з цього приводу ніхто з тодішніх
московських партійних бонз не цікавився.
Зрозумівши, що оголошений М. Горбачовим курс
суперечить традиційним комуністичним установкам,
В. Щербицький публічно ніби підтримує перебудову,
однак у нього зріє внутрішній конфлікт, який врешті
призводить до особистої заяви до ЦК КПУ про вихід на
пенсію (21 вересня 1989 р.) [29]. До такого кроку його
спонукає неприйняття горбачовського експерименту під
назвою «перестройка». Не останню роль у цьому зіграла
катастрофа на Чорнобильській АЕС. Факти свідчать, що
українська Академія наук була категорично проти
будівництва цієї атомної електростанції, однак і тодішні
союзні
міністри
(Міністерства
середнього
машинобудування,
Міністерства
енергетики
та
електрифікації СРСР) і президент АН СРСР
Александров висловились категорично проти такої
думки. Партійне і державне керівництво УРСР тоді не
виявило наполегливості у цьому питанні, а після
чорнобильської катастрофи зайняло злочинну позицію
замовчування реальних масштабів трагедії. [30, с.216;
31]. І провина В. Щербицького у цьому очевидна.
Наступним Першим секретарем ЦК КПУ став Івашко
Володимир Антонович, який пропрацював на цій посаді
з 28 вересня 1989 р. по 22 червня 1990 р. 4 червня 1990 р.
Володимир Івашко був призначений Головою Верховної
Ради УРСР, однак уже в липні 1990 р. його запросили на
посаду першого заступника Генерального секретаря
ЦК КПРС. У ті часи в народі говорили про нього: «Ой,
Івашко-Івашко, буде тобі важко». У спогадах колег
(зокрема, Степана Хмари) він запам’ятався як
найкращий спікер українського парламенту, як розумна і
толерантна людина [19]. Під час путчу в серпні 1991 р.,
протягом п’яти днів, коли Горбачова усунули від влади,
В.А. Івашко
виконував
обов’язки
Генерального
секретаря ЦК КПРС. В цей період він не робив
публічних заяв, однак Секретаріат ЦК КПРС розсилав
листи місцевим партійним організаціям із вказівками
підтримати путчистів [32].
Черговим і останнім очільником компартії України в
період перебудови став Станіслав Іванович Гуренко,
котрий перебував на цій посаді з 22 червня 1990 р. по 1
вересня 1991 р. За спогадами учасників тих подій, його
призначення відбулося всупереч волі Михайла
Горбачова, оскільки він жорстко критикував дії
керівництва Радянського Союзу і КПРС. Ось як згадує ті
часи Іван Станіславович Гуренко, син Станіслава
Івановича: «На пленумах ЦК партії батько був одним з
небагатьох, хто насмілювався говорити правду про те,
що відбувається в країні. Він жорстко критикував
«виконробів
перебудови» – Михайла
Горбачова,
Олександра Яковлєва та інших, вважаючи їх
зрадниками. Говорив, що дії керівництва Радянського
Союзу і КПРС приведуть до розвалу і знищення
держави. Адже це була його Батьківщина, і він не міг
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байдуже спостерігати за тим, що відбувалося в країні.
Станіслав Іванович повністю усвідомлював, що для
Горбачова партія була непотрібним тягарем, що заважав
йому розвалити СРСР» [33].
Слід додати, що до того часу в народі відчувалося
відверте розчарування перебудовою, а керівництво КПУ
все менше прислухалося до думки центрального апарату
КПРС і самого Горбачова. За свідченням Левка
Лук’яненка Станіслав Гуренко 24 серпня 1991 р. разом з
частиною своєї фракції проголосував за незалежність
України. У липні 1986 року С.І. Гуренко був
призначений заступником голови союзної урядової
комісії з ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС.
Невдовзі, внаслідок великої дози радіаційного
опромінення він захворів, переніс операцію і довго
боровся з хворобою. Георгій Крючков згадував, що
Станіслав Іванович тримався мужньо і гідно до останніх
днів свого життя.
Висновки. На завершення аналізу ролі лідерів
компартії України у перебудові 1985-1991 рр. можна
зробити наступні узагальнення і висновки. Незважаючи
на деякі відмінності у політичних поглядах, усі
призначені на найвищі посади компартійні очільники в
УРСР
були
ортодоксальними
послідовниками
комуністичної ідеології і радянської системи. Разом з
тим, вони по-різному сприймали ініційовані та
декларовані М. Горбачовим зміни політичного устрою
СРСР. Так, В. Щербицький зайняв амбівалентну
позицію щодо перебудови: публічно підтримуючи курс
партії, внутрішньо він, як син свого часу і переконаний
послідовник консервативних підвалин комунізму, не
сприйняв ідеї перебудови. За часів керівництва В.
Щербицького проводилися жорсткі чистки і арешти
дисидентів, присікалися будь які прояви інакомислення.
Можливо тому Українська РСР в очах центрального
апарату КПРС вважалася «територією застою». Аварія
на Чорнобильській АЕС та першотравнева демонстрація
1986 року прискорили розв’язку його внутрішньоособистісного конфлікту і вихід на пенсію за власним
бажанням.
Наступники В. Щербицького – В. Івашко і С. Гуренко
– почергово перебували на посаді Першого секретаря ЦК
КПУ недовго. Перший – трохи більше дев’яти місяців,
другий – трохи більше року, тож за такий короткий
термін важко оцінити їх роль у перебудові. Однак за
свідченнями документів вони більшою або меншою
мірою скептично ставилися до перебудовчих процесів.
Так, В.А. Івашко, хоча й відкрито не висловлював своєї
позиції, але під час його перебування на посту генсека
замість М. Горбачова, від Секретаріату ЦК КПРС до
місцевих партійних організацій надходили листи щодо
підтримки путчистів. Щодо С.І. Гуренка, то він відверто
й жорстко критикував М.С. Горбачова і його
послідовників.
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(V. Shcherbytsky Iwashko B., S. Hurenko) in the course of events perestroika in the USSR 1985-1991. We studied their attitude
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ДЕФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У НІМЕЦЬКОМУ
ЖИВОПИСІ ТА АРХІТЕКТУРІ ЗА ЧАСІВ
ТРЕТЬОГО РЕЙХУ
У статті розглядається характер нацистської культури, що впроваджувалася в народні маси. Основна
увага автора зосереджена на розгляді деформаційних процесів, що охопили німецький живопис та
архітектуру. У висновках до статті підкреслюється, що нацистська культура була статичною, тому
безглуздо розглядати її за окремими датами чи намагатися показувати її у динаміці, якої насправді не було.
Те, що відбувалося в період з 1933-ro по 1939 рік, було, за своєю суттю, примусом і не мало ніякого відношення
до справжньої культури.
Ключові слова: нацизм, живопис, архітектура, ідеологія, дегенеративне мистецтво.
Вступ. Будь-який тоталітарний режим не може існувати
виключно за рахунок терору. Якщо він дійсно ставить за
мету встановлення повного контролю над громадянами,
треба запропонувати їм і певні духовні орієнтири. Це не
просте завдання, особливо для країн, що мають вікові
культурні традиції. Саме такою країною була Німеччина.
Втім, це не завадило нацистам достатньо швидко
перекроїти під себе культурний простір країни. Як це їм
вдалося? Дане питання до сьогодні зберігає актуальність.
Хоча тема германського нацизму (фашизму), ще з 30-х
рр. приваблювала радянських дослідників, переважна
більшість робот, за рідким виключенням [1], була
спрямована на викриття зв’язків керівництва НСДАП з
рейхсвером та монополіями. Інші аспекти розглядалися
побіжно, зокрема і культурна політика у Третьому
рейху. Лише з 1990-х рр. ситуація почала змінюватися.
Першими, хто став більш докладно аналізувати заходи
гітлерівців щодо культури були Д. Мельников та
Л. Чорна [2; 11]. Висвітленню Політики у культурній
сфері чимало місця було присвячено на сторінках
ґрунтовної збірки «Тоталітаризм: ХХ століття» [3]. У
західній історіографії інтерес до цієї проблеми з’явився
набагато раніше. Ще наприкінці 1970-х рр. було видано
монографію німецького дослідника Б. Хінца «Мистецтво
у Третьому рейху» [4]. Серед останніх робіт, слід
відзначити
дослідження
Дж. Моссе
[5],
який
продемонстрував руйнівний вплив нацистської ідеології
на стан німецького мистецтва.
Мета роботи полягає у аналізі стану німецького
образотворчого мистецтва та архітектури за часів
нацистської диктатури і визначенні природи тих
деформаційних процесів, що відбувалися у цих сферах.
Для реалізації поставленої мети, автор ставить
наступні завдання: визначити основні нацистські
«культурні стандарти» щодо живопису і архітектури,
розкрити
причини
гонінь,
які
представляли
модерністський напрям у мистецтві; пов’язати зміни, що
відбувалися у німецькому живописі та архітектурі з
впливом нацистської ідеології; дослідити реакцію
німецького суспільства на ці процеси.
Виклад основного матеріалу. Естетичні смаки й
уподобання Гітлера визначали загальне ставлення до
живопису і архітектури рейху. Смаки Гітлера в живопису

були сформовані в певній мірі його музичними
захопленнями. Йому безумовно подобались роботи
Рубенса, Ханса Макарта, Шпіцвега і Менцеля [4, с.180].
Але під впливом ідей расизму на історію й культуру
Гітлер віддав перевагу романтичній художній традиції
ХІХ ст., представникам так званої «старої школи». Це
були, як правило, картини на героїчні, алегоричні,
ідилічні та історико-патріотичні сюжети, що по суті
представляли собою художню аналогію творчості
Р. Вагнера, яку Гітлер так вшановував, але позбавлену
геніальності великого композитора. Інакше він ставився
до образотворчого мистецтва ХХ ст., вважаючи, що після
1910 р. у Німеччині не було створено жодного вартого
уваги твору, тому що німецьке мистецтво зазнала
глибокої кризи через вплив «стороннього елементу»,
тобто модернізму, до якого він ставився вкрай вороже.
Згодом всі модерністські мистецькі течії стали об’єктом
переслідувань у нацистській Німеччині.
Адольф Гітлер ніколи не зраджував своїм художнім
уподобанням. Вже з середини 20-х років він починає
робити ескізи майбутньої національної галереї, а ще через
10 років – починає активно збирати роботи німецьких
художників ХІХ ст. для музею, який замислив відкрити у
Лінці [5, с.112]. Ще пізніше, уже в роки війни, коли Гітлер
панував практично на території всієї Європи, він не
залишив своїх давніх планів і активно займався
«перерозподілом» скарбів європейського мистецтва. За
участю генерального директора Дрезденської галереї
Ганса Поссе і декількох консультантів, Гітлер зібрав цілу
колекцію картин, вивезених з окупованих територій.
Тільки до музею у Лінці було завезено 1000 картин
«старих майстрів», головним чином художників
голландської і фламандської школи. Всього за роки війни
до Німеччини із приватних і держаних європейських
колекцій було завезено близько 10000 картин відомих
художників [6, с.542].
Такими варварськими методами Гітлер намагався
приховати недоліки офіційного образотворчого мистецтва
у рейху, яке було лише ілюстрацією до висловлювань
фюрера з расової теорії, і не мало нічого спільного із
справжнім мистецтвом. До того ж самобутнього
живопису, яким завжди пишалась Німеччина ще з часів
Альбрехта
Дюрера,
«завдячуючи»
проведенню
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нацистської культурної політики, вже не існувало. Але
така ситуація складеться на початку 40-х років. За десяток
років до цього все було інакше.
У німецькому живопису 1920-х рр. були представлені
практично всі існуючі модерністські напрями.
Процвітали імпресіонізм, експресіонізм, зароджувалися
сюрреалізм та абстракціонізм. У Німеччині щорічно
організовувались десятки виставок усіх художніх течій,
з’являлись нові талановиті імена. У 1933 р. нацисти
отримали від Веймарської республіки багатогранне й
самобутнє образотворче мистецтво, представлене
кількома визначними школами. Зрозуміло, що націоналсоціалізм зразу ж оголосив «хрестовий похід проти
вульгарності й дегенеративних проявів» у німецькому
мистецтві [7, с.196].
Навесні 1933 р. почалась перша значна акція режиму
у галузі живопису у межах проведення нової культурної
політики. Було проведено чистку художніх виставок і
галерей щодо відповідності наявних творів «духу часу».
Виявилось, що велика кількість картин, серед яких,
насамперед, твори художників-модерністів та не арійців,
йому не відповідали. Такі твори вилучалися, поступали у
закриті сховища, а іноді просто знищувались. У
результаті цієї акції було вилучено 5000 картин і 12000
малюнків [8, с.91].
У вересні 1933 р. у Німеччині з’являється Палата
образотворчого мистецтва на чолі з професором
мюнхенської Академії мистецтв Адольфом Циглером [3,
с.220]. Палата мала контролювати всі процеси в
образотворчому мистецтві, перешкоджаючи розвитку
«ворожих» націонал-соціалізму течій. 16 грудня 1933 р.
Циглером було підписано наказ, що забороняв
організацію по всій території рейху виставок
художнього
та
декоративного
мистецтва
без
попереднього дозволу імперської Палати [9, с.56]. Цей
наказ фактично позбавляв можливості художників не
наближених до партійного бомонду експонувати свої
твори. Після офіційного запровадження цензури в
мистецтві дехто з художників емігрував, але частина
митців не пішла на компроміс із владою і залишилась на
нелегальному становищі. Серед тих художників, чиї долі
склалися вкрай трагічно, слід виділити К. Кольвіца,
Г. Грундіга, О. Нагеля.
На думку фюрера, втіленням бездоганного, суто
арійського образотворчого мистецтва повинна була
стати постійно діюча виставка у Будинку німецького
мистецтва, відкритого у Мюнхені у 1935 р. На церемонії
відкриття Гітлер зазначав, що в експозиції Будинку
будуть представлені лише зразки «нового мистецтва» –
мистецтва стального романтизму [10, с.283]. Ця виставка
стала справжнім тріумфом прихильників нацистського
погляду на мистецтво. Відбір картин здійснював
особисто фюрер. До виставки допускались тільки роботи
художників, що були членами Палати образотворчого
мистецтва. Наприкінці 1935 року виставка об’єднувала
вже 42000 осіб і мала 32 філії у різних містах
Німеччини [4, с.196].
Головний зал Будинку німецького мистецтва було
відведено роботам, присвяченим зображенню фюрера.
Найбільш вагоме місце було відведено картинам
фаворита Гітлера – Адольфа Циглера, які втілювали
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художній ідеал нацизму [5, с.202]. Його роботи були
синтезом неокласицизму, натуралізму і салонного
мистецтва. Він створював натюрморти і композиції з
оголеними жіночими фігурами. Знайшли своє місце на
виставці і роботи, що уславлювали німецького солдатагероя, єдність армії та народу, працелюбність німецьких
селян. Заохочувались також історичні сюжети, що
звеличували силу німецької зброї і мудрість полководців.
Вперше відвідавши виставку, Гітлер був у захваті, бо
вона повністю відповідала його смакам і уподобанням:
«Неможна не визнати, що тепер у Будинку німецького
мистецтва не знайти більше картин, від яких виникло б
відчуття, що у їхніх творців відсутнє справжнє
прагнення до творчого самовираження, і які неможна
було б із спокійною душею визнати перемогою
націонал-соціалістичної ідеї у живопису» [11, с.125].
У 1936 р., за розпорядженням міністра пропаганди
Геббельса, скасували будь-яку критику художніх творів,
тому, що критикувати було вже майже нічого. Все, що
не
відповідало
нацистському
дискурсу,
не
критикувалося, а знищувалося. «Нове мистецтво» не
потребувало критики, тому, що одразу проголошувалося
втіленням «нордичного духу Нової Німеччини».
Відкриття «Будинку німецького мистецтва» було не
одиничним масштабним заходом в області живопису.
У 1937 р., за порадою Геббельса, Гітлер прийняв
рішення організувати виставку так званого «мистецтва
що вироджується». Якщо у «Будинку німецького
мистецтва» були представлені праці що виражали
тріумф ідей «стального романтизму», то наступна
виставка мала на контрасті продемонструвати
німецькому народу «занепад» мистецтва, яке не
потрапляло під стандарти націонал-соціалізму. Картини
відбирались
переважно
із
творів
модерністів.
Організатори ретельно продумали кожну деталь
виставки та задля більшого ефекту розміщували поряд
полотна талановитих художників і мазню пацієнтів
психіатричних лікарень.
Виставка поділялась на 9 секцій: І-а: «варварські
методи
зображення»
(експресіоністи
О. Дике,
Е.Л. Кірхнер, дадаїст О. Шлемер), ІІ-а: «безсоромне
знущання над релігійними уявленнями» (експресіоніст
Нольде), ІІІ-я: «художня анархія» (роботи із політичним
змістом), IV-а: «картини зображуючи німецького
солдата як ідіота, сексуального дегенерата і п’яницю»
(Г. Грос, О. Дике), V-а: «картини зображуючи дійсність
у вигляді великого публічного дому», VI-а і VII-а:
«підриваючи расову свідомість» – звернення до досвіду
мистецтва негрів та відсутність ідеального типажу
(скульптури Барлаха), VIII-а: «єврейське сміття», IX-а:
«загальне безумство та найвища ступінь виродження»
(конструктивісти і абстракціоністи) [3, с.222]. Всього на
виставці було представлено 736 картин, в тому числі
таких майстрів, як Ренуар, Гоген, Ван Гог, Ліберман,
Гротт, Клее, Пікассо, Матісс, Сезанн [5, с.229].
Нацисти сподівались на те, що ця виставка викличе
значний резонанс у суспільстві. Ефект дійсно мав місце,
але не зовсім той, на який сподівався Геббельс та інші
організатори показу «мистецтва що вироджується». Після
того, як кількість відвідувачів цієї виставки, значно
перевищив рівень відвідуваності «Будинку німецького
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мистецтва», міністр пропаганди зрозумів, що він
помилився і гастролі виставки були закриті, але наступ на
«дегенеративні» форми мистецтва продовжувався.
У травні 1937 р. Гітлер підписав закон «Про
вилучення продуктів загниваючого мистецтва» [2, с.230].
Це був останній руйнівний удар по всім напрямкам
модерністського та авангардного мистецтва. Всі твори,
які до цього часу не були вилучені, вилучались із музеїв
та приватних колекцій. Частина цих картин була продана
на аукціонах Фімера у Люцерні, частину переправили за
кордон за валюту, необхідну нацистам для підвищення
темпів гонки озброєнь. Але це були ще не найгірші
варіанти.
4289 праць «загниваючого» мистецтва, складених в
одному із зерносховищ, в березні 1939 р. були спалені у
дворі головного управління пожежної безпеки в Берліні,
після того, як зерносховище знадобилося для воєнних
цілей [9, с.257]. Схожа доля ледь не спіткала 6755
полотен, знайдених у травні 1943 р. на дні соляного
рудника в Альт-Ауссе, пізніше був знайдений наказ
Гітлера, в якому йшла мова про знищення цих творів
мистецтва. А серед них були полотна Рубенса,
Рембрандта, Вермеєра, Леонардо да Вінчі та
Мікеланджело, а також алтарне убранство Гентского
собору праці братів Ван Ейк [6, с.544].
В архітектурі, ще більше ніж у живопису, знайшло
відображення особисте бачення цього виду мистецтва
Гітлером. Фюрер із захопленням ставився до
архітектури, не раз повторюючи, що якби не світова
війна, він би ніколи не зайнявся політикою, а присвятив
би життя архітектурі [11, с.182]. Слід відзначити, що на
відміну від живопису, у Гітлера були деякі здібності до
архітектури, це відмітили і члени приймальної комісії у
Віденській Академії мистецтв, порадивши Адольфу
вступити до архітектурного училища. Гітлер миттєво
запам’ятовував параметри цікавих йому споруд, знав
архітектурні
особливості
багатьох
відомих
архітектурних споруд Європи.
Ще у юності Гітлер любив складати проекти споруд,
мостів, це були не звичайні проекти а доволі точні
архітектурні креслення. Вони мали багато спільних рис,
що говорить про однотипність його архітектурного
мислення. Відсутність вільних проекцій та органічно
поділений простір, симетричність фасадів і правила
розміщення будівлі йшли від неокласицизму. Окремим
елементам майбутній диктатор надавав не органічну, а
лише технічну виразність. Його проектам властивий
лінійний, не прикрашений, одерев’янілий вигляд. Рух і
декорація займали дуже мало місця. У найзагальніших
рисах стиль молодого Гітлера можна наблизити до
романтико-класицистичного австрійського раціоналізму
кінця ХІХ сторіччя [12, с.114].
Ті погляди, які були сформовані у Гітлера на
архітектуру до 10-тих років ХХ ст., надалі практично не
змінилися. Подібно до живопису, фюрер відкидав будьякий модернізм і в архітектурі, досконалість він бачив
лише в монументальності. Вже у «Майн Кампф» лідер
нацистів обурювався через втрату державними
будівлями величі: «яким воістину жалюгідним є зараз
співвідношення міських споруд і приватних. Якщо б
участь Риму спіткала Берлін, то нащадки могли би коли-

небудь захоплюватися крамницями деяких євреїв, як
найбільшим досягненням нашого часу, й готелями
декількох об’єднань, як характерними проявами
культури нашого часу» [13, с.333]. Тривалий час усі ці
проекти не мали жодних шансів на здійснення. Проте
ситуація різко змінилася, коли Гітлер став фюрером
германського рейху.
Говорячи про загальний стан архітектури Німеччини
того часу, необхідно зауважити, що вона, як і живопис,
зазнавала впливу модерністських течій, але, в цілому,
залишалася більш консервативною і закритою до появи
різноманітних нововведень. Це дало змогу надати
нацистських ознак архітектурі швидше за живопис,
нав’язавши їй свої культурно-естетичні стандарти.
Згідно з наказом Геринга, одразу після приходу
нацистів до влади, було зруйновано «гніздо культури
більшовизму» – відомий «Баухауз» – об’єднання найвагоміших архітекторів-новаторів Німеччини [14, с.300].
Цим було усунено єдину серйозну перешкоду на шляху
до нацифікації архітектури. Для Гітлера, який оточив
себе відданими символами архітектури третього рейху
(Шпеєр, Трост, Гізлер, які своєчасно зрозуміли суть
нових пріоритетів), відкривалися нові можливості щодо
втілення своїх давніх і нових архітектурних проектів.
Отримавши можливість займатися своєю улюбленою
справою, Гітлер за короткий термін створює декілька
робочих креслень, а згодом і макетів споруд, у своєму
улюбленому стилі «повітряного бароко», які, за умови
втілення,
повинні
були
затьмарити
шедеври
європейської архітектури.
Як архітектор Гітлер страждав на специфічну
професійну хворобу – гігантоманію. Це той випадок,
коли для архітектора головною складовою при
розробленні проекту є велич споруди, а всі інші
параметри відсуваються на другий план. Згодом ця
схильність у фюрера ставала дедалі помітнішою,
накладаючи відбиток на всі його проекти. Намагаючись
наслідувати «господаря», його «придворні» архітектори
створювали такі ж характерні проекти, якби їм усім
судилося здійснитися, німці відчували себе в Німеччині,
як герої відомої казки Дж. Свіфта в країні велетнів.
Багато істориків намагалися пояснити таке
спрямування архітектури в Німеччині. На нашу думку,
найбільш переконливе пояснення цього феномена надав
Й. Фест, який стверджував, що схильність Гітлера до
гігантоманії
пояснюється
наявністю
у
нього
«фараонового комплексу» [15, с.68]. У психології таку
назву отримала психічна патологія, характерна для
більшої частини керівників диктаторського типу, які
намагалися компенсувати такий характер панування, що
тримався лише на їх особі, гігантськими будівлями.
Подібне припущення Й. Феста підтверджують слова
власне Гітлера: «Оскільки ми віримо у вічність цього
рейху, і ці споруди мають бути вічними, тому що вони
призначені не для 1940 року чи 2000 року – вони, подібно
до соборів нашого минулого, повинні увійти у прийдешнє
тисячоліття... архітектори мають увічнити успіх нашої
боротьби у монументальних витворах унікального
мистецтва...» [15, с.69]. Подібних висловлювань у фюрера
було вдосталь.
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Як було зазначено вище, за короткий термін Гітлер
розробив декілька робочих проектів, які передбачали
будівництво надзвичайно великих за розмірами споруд.
Найбільше вражали проекти комплексу зі стадіону й
ансамблю споруд, призначених для партійних з’їздів у
Нюрнбергзі. Лише одна колонада цього комплексу удвічі
перевищувала розміри терм Каракали в Римі. Ще більш
масштабним був проект реконструкції центру Берліна, який
Гітлер оприлюднив 1936 року [6, с.545]. У кресленні був
запланований широкий проспект довжиною 900 футів, за
зразком купола Пантеону в Римі, тільки його горішний
отвір діаметром у 152 фути був більший за весь купол
Пантеону чи собору Св. Павла. Свою резиденцію Гітлер
планував зробити розміром у 6 млн. кв. футів.
Гітлер виношував ще один проект, який за своїми
масштабами перевищував усі попередні. Це був план
перебудови Лінца, австрійського міста, який він намагався
перетворити на пам’ятник власній величі. У роки війни,
коли вермахт зазнавав нищівної поразки під Москвою і
Сталінградом, Гітлер із якимось особливим завзяттям
укладав грандіозні проекти перебудови міста, наказуючи
виготовляти макети все нових і нових гігантських споруд у
відповідності до його креслень. Він планував провести
широку реконструкцію набережної Лінца. Звести там
гігантський готель і ратушу, монументальні будівлі для
адміністрації й громадських організацій НСДАП, будівлю
військового відомства, Олімпійський стадіон тощо, а через
Дунай провести унікальні висячі мости. Увінчати цю
перебудову мала зовсім незвична споруда за проектом
Троста, що поєднала в собі три системи мура: Птоломея,
Коперника та Гербигера [11, с.232]. Але, як відомо, 90 %
грандіозних проектів архітекторів третього рейху так і
залишилися лише проектами. Із початком війни терміни
будівництва були відсунуті на час світової урочистості
рейху, яка, як і будівництво, так і не відбулося.
Одним із небагатьох реалізованих проектів стала
будівля рейхсканцелярії, введена до експлуатації на
початку 1939 р. Вона становила собою дивовижну
мішанину класичного стилю, готики і старої тевтонської
символіки. Чотирикутні колони були зведені з темно-сірого
мармуру. Над ними розміщувалися орли з широко
розпростертими крилами і свастикою в кігтях. Високі й
масивні двері вели до просторого вестибюля, за яким
відкривалася череда кімнат і коридорів, що постійно
перетиналася один з одним і створювала деяку подобу
лабіринту [1, с.215]. Але й цій будівлі не судилося стати
втіленням на віки величі третього рейху. Вона була
знищена до фундаменту під час штурму Берліна 1945 року.
Висновки дослідження. Нацистам швидко вдалося
уніфікувати німецький живопис. Вже наприкінці 1930-х
років від минулого різноманіття мистецтва не залишилось і
сліду. Новий живопис являв собою сукупність німецького
міщанського провінційного ілюстративного реалізму ХІХ
ст. із обережними вкрапленнями окремих формальних
елементів запозичених із мистецтва більш пізнього з
приправою романтики, без якої не відчувалась «свіжа кров»
нацистської революції. Об’явлений А. Гітлером і
Й. Геббельсом похід за здорове народне образотворче
мистецтво,
проти
проявів
«дегенеративності» та
«порнографії» привів до масового знищення зразків
справжнього образотворчого мистецтва, до торжества над
ним бездарного і плоского натуралізму.
Німецька архітектура періоду третього рейху була
результатом хворої фантазії найбільших нацистських бонз,
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особливо Гітлера. Це була «мертва» архітектура, усі
споруди мали вигляд гігантських саркофагів, позбавлених
живого, життєвого елемента. Така особливість нацистської
архітектури була продиктована бажанням режиму вкотре
довести свою могутність і зверхність над простими
людьми. Вселити в душі обивателів почуття глибокої
поваги перед владою, яка виявилася здатною звести подібні
споруди. Перефразовуючи вислів Гітлера, можна сказати,
що Німеччина, відповідно до цих планів, повинна була
стати велетнем без культури і силою без краси.
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THE DEFORMATION PROCESSES IN THE GERMAN ART AND ARCHITECTURE
DURING THE THIRD REICH
The article examines the nature of the Nazi culture, which was introduced to the masses. It was alien to the idea of progress and
evolution. "Truth" has always distinguished by dogmatism. All impregnated with racism and the axiom of Aryans predominance.
However, it would be a mistake to assume that the ruling minority to impose it to the German people. The grain of the Nazi culture
matured during many years, when the German mentality, which was opposed tuned to all modern, maintained its own point of view
on the nature of art and the role of racial factor in it. Moreover, Nazi culture appealed to popular tastes and met mass support. After
the Nazis came to power in Germany in September 1933 the Reichskulturkammer was found. It was headed by the Minister of
National Education and Propaganda Joseph Goebbels. Its main task was to establish ideological control over the activities of people
in the arts in accordance with the political conception of the Nazis. This conception included the subordination of all spheres of life
in according with the interests of the German National Socialism. A huge influence on the formation of the "new German culture"
had a personal preference of the Nazi Fuhrer Adolf Hitler, who in his youth even tried to enter the Vienna Academy of Art, but
ineffectually. The author focused on the consideration of the deformation processes that have engulfed the German art and
architecture. The German painting of the 1920s was represented by almost all the existing modernist direction. Impressionism,
expressionism were flourished, surrealism and abstract art were born.
Immediately after coming to power of the National Socialists, the campaign to expose the "degenerate" art trends had started. It
affected a lot of modern artists. The authorities organized special exhibitions that had to demonstrate the discrepancy of their works
to the spirit of the "new Germany". The art galleries filled with examples of paintings in "romanticism of steel", which was a mixture
of German bourgeois provincial illustrative realism of the XIX century and elements of "fresh blood" of the Nazi revolution.
Architecture was under even more closely control by Adolf Hitler, who regarded himself as a great expert in this field. After him Nazi
architecture received the virus of megalomania. It was a "dead" architecture, all the buildings looked like giant sarcophagi,
deprived of living, the living elements. This feature of the Nazi regime architecture was dictated by the desire of authority to prove
once again its power and superiority over ordinary people, to infuse into the souls of the inhabitants a senses of deep respect and
honor to the authorities, which was able to build such constructions.
As examples of this architecture could be given the "order castles" Vogelsang and Sonthofen, memorial to the fallen soldiers in
Munich, the Berlin Olympic Stadium, the building of a new Reich Chancellery, and also unfinished project of rebuilding Berlin into
the capital of the world - Germany. The main architect of the Third Reich, Albert Speer was considered a follower of the neoclassical
tradition, who didn’t reject the modernist influences. In the urban construction and in the industrial technology architecture Nazis
primarily valued rationalism and functionalism of buildings that were for them the first and most essential feature of technological
progress in the field of architecture.
The common scientific (analysis, synthesis, deduction) and special historical (historical and comparative, issue-chronological,
genetic, systemic, etc.) methods were used in the framework of an anthropological approach. The conclusions emphasized that Nazi
culture was static, so it is pointless to consider it by the separate dates or try to show it in the development, which in fact was absent.
The development of culture, which took place in Germany in 1933 - 1939 years., was, in fact, coercion and it was not connect with
development of the world culture.
Key words: Nazism, painting, architecture, ideology, degenerate art.
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ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ
КОНФЛІКТУ
Метою роботи є аналіз проблем лікувально-оздоровчого туризму в нових реаліях сьогодення.
Використовувалися методи спостереження, синтезу та систематизації. Проаналізовано основні проблеми
лікувально-оздоровчого туризму України на тлі військового конфлікту.
Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, конфлікт, медичний туризм, рекреаційні ресурси.
Постановка
проблеми.
Лікувально-оздоровчий
туризм посідає особливе місце в системі економічних
відносин. За показником людино-днів частка в світовому
туристичному обороті лікувально-оздоровчого туризму
становить менше 1%, а в структурі доходів – близько 5%,
тобто є найбільш грошомісткою галуззю туризму. У моду
входять здоровий спосіб життя та активний відпочинок.
Останнім часом ринок лікувально-оздоровчого туризму
світу зазнає змін. Традиційні санаторні курорти
перестають бути місцем лікування і відпочинку осіб
старшого
віку
і
стають
поліфункціональними
оздоровчими центрами, розрахованими на широке коло
споживачів. Світові зміни стосуються також і України,
але в нашій країні додаються ще значні проблеми, які
гальмують розвиток лікувально-оздоровчого туризму.
Особливо в останні два роки, коли в країні з’явилася
велика кількість людей, які потребують саме на
лікувально-оздоровчі послуги. Тому ця тема є дуже
актуальною.
Мета роботи полягає в дослідженні проблем
лікувально-оздоровчого
туризму
в
сучасних
економічних умовах.
Виклад основного матеріалу. Поняття “лікувальнооздоровчий туризм” не має однозначного трактування.
Найпростіше його дефініцію можна сформулювати так:
лікувально-оздоровчий
туризм – це
подорож
до
курортних місцевостей з метою оздоровлення та
лікування. Мета лікувально-оздоровчого туризму –
комплексне використання природних лікувальних
факторів
і рухової діяльності в лікувальнопрофілактичних цілях. Зрозуміло, що лікувальний і
оздоровчий туризм часто поєднують через споріднену
мету подорожі та реалізацію цієї мети на основі
використання однієї бази, а також називають його
медичнийй туризм.
В багатьох регіонах України є всі передумови
розвитку медичного туризму. Це, зокрема, цінні природні
рекреаційні ресурси, висококваліфікований медичний
персонал, розвинута спеціальна інфраструктура, що може
сприяти туристичній спеціалізації окремих територій.
Проте, на сьогодні, певна частина громадян України

звертається за якісними медичними послугами до
зарубіжних клінік, реабілітаційних центрів, санаторнокурортних закладів, профілакторіїв тощо, імпортуючи
таким чином лікувально-оздоровчі послуги та оплачуючи
їх вільноконвертованою валютою. Питання розвитку
медичного туризму, організації лікувально-оздоровчого
туризму, його проблем та місця у системі туристичної
індустрії розкрито у працях зарубіжних та вітчизняних
учених: І.С. Барчукова, В.С. Бовкуна, К.Д. Бокова,
М.О. Бокової,
О.М. Вєтитнєва,
М.В. Вачевського,
А.А. Геги, Б.І. Аксентійчука, С.В. Івасівки, П.В. Гудза,
О.Р. Зав’ялової,
Г.М. Заваріки,
Л.Б. Журавльової,
О.М. Нікелова,
С.В. Леонова,
О.Г. Матрошиліна,
О.М.Жданова, А.М.Тучак, В.І.Поляковського, І.В.Котова,
Ю.М. Федотова,
І.В. Востокова,
В.Д. Дехтяра,
В.І. Дубовського,
Ю.Я. Рогаля,
М.В. Одрехівського,
Р.П. Шологона, М.І. Алєксєєва, О.І. Чебаненка та ряду
інших.
Але, в Україні є багато проблем лікувальнооздоровчого туризму. Зокрема, відсутність статистичних
даних для дослідження цього питання. Так, у
міжнародному порівнянні, частку державних витрат на
охорону здоров’я в Україні можна розглядати як нижчу
від середньої по обстежених країнах Євросоюзу.
Міжнародний досвід визначає, що оптимальний
рівень витрат на охорону здоров’я становить 8-10% ВВП
і дані по країнах-членах ЄС це підтверджують. Серед
країн колишнього Східного Блоку лише Грузія
відповідає цим вимогам. Проте слід зазначити, що друге
місце після Грузії посідає Україна – 7,4%, третє –
Киргизстан 6,7%. Решта зазначених країн витрачають на
здоров’я 6% ВВП або менше.
Кількість санаторно-курорних та оздоровчих закладів
в Україні за останні два роки зменшилася, в звязку з
політичними подіями, які відбуваються в країні, а це
також позначилося на переорієнтації напрямів
лікувально-оздоровчого туризму (Табл.1). Дослідженнями
доведено, що криза санаторно-курортного комплексу,
значною мірою спричинена відсутністю коштів на
утримання здравниць у відомств, на балансах яких вони
закріплені [3].
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Таблиця 1 – Санаторно-курортні та оздоровчі заклади

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20141
20151

Санаторії та
пансіонати з
лікуванням2
у них
Всього
ліжок,
тис.
505
154
513
154
531
155
546
157
539
156
551
159
545
155
536
155
547
156
547
155
549
151
555
151
544
151
536
147
531
147
524
145
520
148
523
143
518
142
513
141
510
141
508
141
484
133
477
132
320
79
309
78

Санаторіїпрофілакторії2

Будинки і пансіонати Бази та інші заклади
відпочинку2
відпочинку2

у них
ліжок,
тис.

всього
556
568
571
544
520
517
463
428
416
404
377
357
334
325
311
291
277
269
262
252
234
224
185
165
118
79

у них
місць,
тис.
115
116
106
95
90
83
80
76
77
71
63
61
63
62
62
65
63
64
64
62
60
59
60
57
17
15

всього
55
55
54
52
47
43
39
33
33
32
31
29
28
27
25
23
23
21
21
21
19
19
18
15
17
12

332
342
321
308
303
294
286
289
292
303
266
273
290
292
302
321
301
302
302
296
290
280
286
271
90
76

всього
2213
2236
2135
2003
1968
1862
1777
1754
1913
1961
2010
2015
1982
2005
2033
2016
1976
1934
1916
1907
1920
1947
1925
1916
1400
1399

у них
місць,
тис.
302
318
298
294
268
263
240
236
234
235
238
236
236
236
231
233
232
224
221
216
217
216
208
202
157
165

Дитячі заклади
оздоровлення та
відпочинку3
у них
Всього
місць,
тис.
15687
467
10521
394
…
…
7242
632
6249
266
5884
256
5615
242
5601
237
6904
241
7644
236
7615
227
8578
221
10890
231
14961
228
19443
256
18366
236
18238
231
18363
226
18672
218
17379
198
17342
196
17703
194
17744
188
18549
191
13977
126
9743
113

1

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.

Викликає значне непокоєння демографічна ситуація
в Україні. За даними Державної служби статистики
Україні чисельність наявного населення в Україні, за
оцінкою, на 1 червня 2016р. становила 42673,9 тис. осіб
(Рис.1).

43000

42 929

42900
42800
42700

42 761

42 911
42 738

42 896
42 722

42 874
42 709

42 854
42 692

42 837

Упродовж
січня–травня
2016р.
чисельність
населення зменшилася на 86,62 тис. осіб. Залишається
суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю
живонароджених: на 100 померлих – 632 живонароджені
(Табл.2).

42 823

42 814

42 806

42 801

42 674

42600

2015

2016

Рис.1. Чисельність наявного населення (за оцінкою) 2015-2016 р.
(на 1 число відповідного місяця, тис. осіб)

42 790

42 775
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Таблиця 2 – Основні демографічні показники (осіб)
Січень–травень 2016
Чисельність наявного населення (за оцінкою) на 1 червня
42673911
Середня чисельність наявного населення у січні–травні
42717214
Чисельність постійного населення (за оцінкою) на 1 червня
42504274
Середня чисельність постійного населення у січні–травні
42547577
Загальний приріст, скорочення (–) населення2
–86605
Природний приріст, скорочення (–) населення2
–93078
2
Кількість живонароджених
159548
Кількість померлих2
252626
з них дітей у віці до 1 року2
1264
Міграційний приріст, скорочення (–) населення2
64733
____________
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.
2
Без частини зони проведення антитерористичної операції.

Як свідчать дослідження, реальною загрозою
національній безпеці України в даний час є низький
рівень народжуваності, висока захворюваність і
смертність населення [3]. Найважливішими критеріями,
що характеризують здоров'я населення є: 1) частота
вперше виявлених випадків захворювань за рік та
2) поширеність захворювань (тобто всі випадки хвороб,
виявлених у населення за рік, у тому числі вперше
виявлені і хронічні, що існували раніше). Чим вище
захворюваність, тим гірше здоров'я населення [3].
Потребує аналізу також мережа колективних засобів
розиіщення. У 2015р. місця для проживання надавав
4341 колективний засіб розміщування (юридичні особи
та фізичні особи-підприємці) із кількістю місць – 404
тис. Більшість відвідувачів (74,3%) переважно обирали

Довідково:
січень–травень 2015
42836922
42883110
42667285
42713473
–92376
–101256
166102
267358
1364
8880

готелі та аналогічні засоби розміщування. Серед
розміщених осіб 11,5% становили іноземці (Табл.3).
Більшості
колективним
засобам
розміщення
притаманні характерні ознаки кризових ситуацій:
відсутність
дієвих
економічних
механізмів
функціонування при занизькому рівні обслуговування;
практична відсутність внутрішніх і зовнішніх інвестицій
при зависокому рівні зношеності основних фондів;
несистемний
розвиток
територій
оздоровчого
призначення при неефективних управлінських і
маркетингових стратегіях, практиках, методах і
способах на макро, мезо та мікро рівнях.
Отже, розвиток інфраструктури територій курортів та
лікувально-оздоровчих місцевостей потребує розв'язання
комплексних територіальних проблем і завдань.

Таблиця 3 – Колективні засоби розміщування

Усього
Готелі та аналогічні засоби розміщування
у тому числі
Готелі
Мотелі
Хостели
Кемпінги
гуртожитки для приїжджих
туристичні бази, гірські притулки, студентські літні
табори, інші місця для тимчасового розміщування
Спеціалізовані засоби розміщування
у тому числі
Санаторії
дитячі санаторії
пансіонати з лікуванням
дитячі заклади оздоровлення цілорічної дії,
дитячі центри
санаторії-профілакторії
бальнеологічні лікарні, грязелікарні,
бальнеогрязелікарні (включаючи дитячі)
будинки відпочинку
пансіонати відпочинку
бази відпочинку, інші заклади відпочинку
(крім турбаз)
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування

Кількість колективних
засобів розміщування,
од
4341
2478

У них
місць,
кількість
од
розміщених, осіб
404013
5779858
132800
4297190

1508
123
29
6
105

100438
3614
1183
332
7049

3682858
93830
30328
5140
121716

707
1863

20184
271213

363 318
1482668

184
111
14

58652
17199
2447

434930
109241
12293

13
79

4823
11549

30971
61348

3
12
64

690
1440
13796

3160
11229
65568

1372
11

159525
1092

750914
3014

_______________________
1

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.
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Дослідники наголошують, що стратегії розвитку
курортів державного та місцевого значення мають
врахувати
запровадження
ефективної
системи
фінансування санаторно-курортної галузі і створення
системи заохочення інвестицій у модернізацію та
будівництво закладів санаторно-курортної галузі,
створення доступного за ціною оздоровчого продукту,
дотримання державних стандартних методик у галузі
лікування та медичної реабілітації на курортах,
координацію діяльності санаторно- курортних та
оздоровчих закладів незалежно від форми власності та
підпорядкування [1-2]. Організація ефективної рекреації,
оздоровлення та відпочинку, профілактики, запобігання
і зниження захворюваності та рівня інвалідності,
зміцнення здоров'я населення всіх вікових груп на разі
набуває особливого значення на тлі напруженої
соціально-економічної
та
екологічної
ситуації,
погіршення стану здоров’я населення.
Таким чином, основною характеристикою сучасного
етапу розвитку лікувально-оздоровчого туризму України
є наявність кола типових економічних, організаційних,
управлінських проблем для всієї рекреаційної сфери,
невирішення яких форсуватиме стійкі явища кризового
характеру, що приведуть до втрати унікального
ресурсного потенціалу задіяного для зміцнення здоров'я
населення.
Висновки. Виконані нами дослідження дозволили
встановити, що стан лікувально-оздоровчого туризму
України не є задовільним. Основні перешкоди зумовлені:
• недосконалістю нормативно-правової бази; • недостатністю методичної, організаційної, інформаційної та
матеріальної підтримки суб’єктів підприємництва
туристської індустрії з боку держави; • незбалансованістю
соціальної та економічної ефективності використання
рекреаційних ресурсів та необхідністю їх збереження;
• недостатністю
рівня
розвитку
інформаційної
інфраструктури;
• незабезпеченням
комплексного
розвитку курортних територій; • підпорядкованістю

спеціалізованих закладів, що надають оздоровчі послуги,
різним міністерствам, відомствам, підприємствам;
• невідповідністю переважної більшості оздоровчих
закладів міжнародним стандартам; • недостатнім рівнем
якості обслуговування у підрозділах харчування
санаторно-курортних закладів; • недостатньою забезпеченістю висококваліфікованими спеціалістами; • браком
коштів для комплексу рекламних заходів щодо
просування регіонального оздоровчого продукту на
ринок; • зношеністю основних фондів; • практичною
відсутністю інвестицій; • неефективним маркетингом;
• низьким рівнем менеджменту. Лікувально-оздоровчий
туризм є одним з найбільш стійких видових туристичних
ринків України і пріоритетних напрямів, проте він
найбільше потребує підтримки і скоординованого
розвитку. Наявні та потенційні запаси лікувальних
ресурсів, враховуючи їх якісні і кількісні характеристики,
на разі повинні стати спонуканням суспільних практик
відновлення здоров'я людини, подовження періоду
активного довголіття та упровадження здорового способу
життя.
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КОНЦЕПЦІЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті проаналізовано стан, умови і динаміку інноваційної активності промислових підприємств
України. Досліджені чинники і тенденції інноваційної активності у промисловості. Розглянуто основні
джерела фінансування на здійснення інноваційної діяльності. Визначені проблеми і перспективи активізації
інноваційної та науково-технічної діяльності підприємств.
Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; типи інновацій; промислові підприємства; безпека
національної економіки; іноземні інвестиції.
Постановка
проблеми.
Участь
промислових
підприємств необхідна для побудови стабільної
національної економіки. У свою чергу промислове
підприємство для забезпечення свого існування у
ринковій
економіці повинно
бути
конкурентоспроможним. Конкурентоспроможність підприємства
досягається
багатьма
факторами,
так
званими
конкурентними перевагами. Конкурентні переваги
можуть бути унікальними або загальними, тобто у
площині ціни, якості, термінів постачання. Основні
кардинальні зрушення у налагодженому процесі
виробництва можуть бути досягнуті тільки за рахунок
введення інновацій, коли досягнути значної економії на
собівартості (як приклад) можна тільки за рахунок
введення нових способів виробництва; або досягнення
певного рівня якості не можливо без оновлення засобів
виробництва на більш нові.
Мета роботи – проаналізувати стан інвестиційної
діяльності промислових підприємств України, розробити
рекомендації щодо активізації інноваційної діяльності
промислових підприємств.
Виклад
основного
матеріалу.
Забезпечення
конкурентоспроможності
промислових підприємств
України вимагає формування інноваційної політики з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку в інноваційній
сфері які вимагають комерціалізацію результатів
дослідження як необхідна умова випуску на ринок нових
товарів та услуг. Комерціалізація результатів – це один з
шляхів підвищення рівня інноваційної активності.
Австрійський економіст Й. Шумпетер своїх наукових
працях розкрив позитивний вплив інноваційної діяльності
на результативність діяльності підприємства. На сьогодні
існує велика кількість наукових робіт в яких
розглядається інноваційна складова розвитку підприємств
та економіки в цілому. Дослідженню інноваційних
перспектив України, визначенню пріоритетних галузей
виробництва у забезпеченні інноваційного розвитку
національної економіки присвячені наукові роботи
А. Чухна, А. Гальчинського, В. Гейця, В. Семиноженка,

Л. Федулової, Я. Жаліла, О. Чемодурова, І. Одотюк,
О. Фащевської та ін.
Під інноваційно активним підприємством вітчизняна
статистика розуміє підприємство, що займалося
інноваційною діяльністю. До напрямів інноваційної
діяльності традиційно відносять: здійснення досліджень
і розробок; придбання нових технологій (у тому числі
придбання права власності на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, а також ліцензій на використання
зазначених об’єктів), придбання машин, обладнання,
установок, інших основних фондів і здійснення
капітальних витрат, пов’язаних з упровадженням
інновацій; виробниче проектування, інші види
підготовки виробництва для випуску нових продуктів,
впровадження нових методів їх виробництва; здійснення
маркетингових інновацій [1].
Рис.1 демонструє поступове скорочення організацій
та науковців, що займаються науковими дослідженнями
й розробками, що в свою чергу пов’язано з низьким
попитом на інновації та відсутністю чіткого й прозорого
механізму комерціалізації отриманих інновацій. Якщо
існуюча тенденція продовжить зберігатися, то через
певний період часу може статися так, що країна втратить
матеріальну базу у буде не спроможна займатися
інноваційною діяльністю в наслідок відсутності
достатньої кількості кваліфікованих кадрів. Тенденція
скорочення
також
підтверджується
часткою
промислових підприємств, що займаються інноваційною
діяльністю, та структурою їх витрат на інноваційну
діяльність (рис. 2, табл.1).
Питома вага промислових підприємств, що
займаються інноваціями становить в Україні досить
низькі 17,3% станом на 2015 рік, відзначимо що у
розвинених країнах цей показник у 2-3 рази більший за
вітчизняний [2]. Падіння інноваційної активності не
демонструє кореляції з динамікою інвестиційних
процесів, а це свідчить про слабку інноваційну
спрямованість інвестицій [3].
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Рис. 1. Наукові кадри та кількість організацій [1]
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Рис. 2. Інноваційні промислові підприємства України [1]
Таблиця 1 – Інноваційна активність підприємств України [1]
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Питома вага
підприємств, що
займалися інноваціями
13,8
16,2
17,4
16,8
16,1
17,36

Загальна
сума
витрат
8045,5
14333,9
11480,6
9562,6
7695,9
13813,7

Дослідження і
розробки
996,4
1079,9
1196,3
1638,5
1754,6
2039,5

З Таблиці 1 можна спостерігати таку тенденцію, що у
2015 році 80,7% витрат підприємств на інновації
становили витрати на придбання вже готового
обладнання та програмного забезпечення. Інновації
такого характеру відносять до інновацій «відсталого»
типу, коли підприємства купують інновації, що деякий
час вже функціонують у їх конкурентів. Таким чином
підприємство, що купує «вторинні» інновації не зможе
зробити прорив на ринку і завжди знаходиться у ролі
наздоганяючого, а враховуючи тенденції до скорочення
циклів
введення
інновацій
підприємства,
що
впроваджують інновації першими, завжди будуть мати

У тому числі за напрямами
Придбання інших
Придбання машин
зовнішніх знань
обладнання та програмного забезпечення
141,6
5051,7
324,7
10489,1
47
8051,8
87
5546,3
47,2
5115,3
84,9
11141,3

Інші
витрати
1855,8
2440,2
2185,5
2290,9
778,8
548

більше конкурентних переваг і будуть поступово
відриватися у ефективності від підприємств 2го типу.
Таким чином не можна досягнути економічної безпеки
підприємства зокрема і національної економіки в
цілому. Така структура витрат частково може бути
зумовлена джерелами фінансування інноваційної
діяльності підприємств. Вторинні інновації – менш
ризикові, тому що ефект від їх впровадження вже був
доведений, тому промислові підприємства, в яких
основне джерело фінансування – власні кошти – не
налаштовані на ризиковані довгострокові дослідження.
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Таблиця 2 – Джерела фінансування інноваційної діяльності [1]
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Загальна сума
витрат, млн.грн.
8045,5
14333,9
11480,6
9562,6
7695,9
13813,7

власних
4775,2
7585,6
7335,9
6973,4
6540,3
13427

У тому числі за рахунок коштів
державного бюджету
іноземних інвесторів
87
2411,4
149,2
56,9
224,3
994,8
24,7
1253,2
344,1
138,7
55,1
58,6

Як видно з табл.2 більшість коштів, що спрямовуються
промисловими підприємствами на інноваційну діяльність
(97% у 2015 році) профінансовані з фондів підприємств. Цей
показник свідчить про дві негативних тенденції без яких
держава не зможе досягнути сталого розвитку та стати на
шлях постійного інноваційного розвитку: відсутність
достатньої кількості державних програм підтримки
інноваційного розвитку, та відсутність серйозних іноземних
інвесторів, які готові інвестувати в українські підприємства.
За останніми європейськими спостереженнями Україна має
низьку інвестиційну привабливість і знаходиться у рейтингах
поряд з такими країнами як Монголія, Бахрейн, Мексика.
Тобто одне з основних завдань уряду держави – створення
реального привабливого інвестиційного клімату, у зв’язку з
обмеженими державними коштами.
Висновки. Наведені статистичні дані дозволяють
спостерігати наступні тенденції:
– динаміка кількості підприємств, що впроваджували
інновації, та їх питома вага у загальній кількості
промислових підприємств свідчить про негативні тенденції
в інноваційній сфері, які підтверджуються статистичними
даними;
– недостатній
обсяг
фінансування
інноваційної
діяльності стримує інноваційний розвиток промислових
підприємств; головним джерелом фінансування розробки й
впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах
промисловості були та залишаються власні ресурси, обсяг
фінансування за рахунок державних коштів та іноземних
інвестицій є вкрай низьким;
– підприємства промисловості України орієнтовані на
впровадження технологічних інновацій, а частка
нетехнологічних інновацій є незначною, що пояснюється
недостатньою увагою підприємств до розробки та
впровадження маркетингових та організаційних інновацій;
– низький рівень інноваційної активності промислових
підприємств, що зумовлений низкою державною
підтримкою й малою кількістю іноземних інвесторів,
України та спадна динаміка обсягів реалізації інноваційної
продукції, особливо в посткризовий період, призводять до
посилення залежності від імпорту як нових технологій, так
і готової наукомісткої продукції, та до зниження експорту
вітчизняної інноваційної продукції.

інші джерела
771,9
6542,2
2925,6
1311,3
672,8
273

Забезпечення безпеки національної економіки потребує
вирішення проблем інноваційного розвитку вітчизняних
промислових підприємств. Вирішення проблем активізації
інноваційної діяльності промислових підприємств потребує:
розробки та реалізації дієвих програм підтримки та
стимулювання інноваційного розвитку на державному рівні;
надання державних гарантій щодо проектів, які передбачають
впровадження сучасних технологічних процесів, у тому числі
маловідходних,
ресурсозберігаючих
та
безвідходних;
створення сприятливого інвестиційного клімату, що дозволить
залучати кошти іноземних інвесторів із світового фінансового
ринку; впровадження механізму надання суттєвих пільг
промисловим підприємствам, що розробляють і впроваджують
інновації та виробляють інноваційну продукцію. Форми
підтримки інноваційного підприємництва можуть бути
різними: встановлення податкових канікул, фінансування
частини науково-прикладних досліджень за рахунок бюджету
чи позабюджетного фонду та державне замовлення
інноваційної продукції.
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SOFTWARE
The article analyzes the status, conditions and dynamics of innovative activity of industrial enterprises in Ukraine. The factors
and trends in innovative activity in the industry. The main sources of funding for implementation of innovation. The problems and
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